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نبذة تاريخية
نشأة التعليم العام:

كان ظهور أول نظام للتعليم في اململكة العربية السعودية عندما تم إنشاء مديرية املعارف عام  1344هـ وكانت بمثابة إرساء حجر األساس لنظام التعليم للبنين ،وفي عام  1346هـ صدر قرار
تشكيل أول مجلس للمعـارف وكـان الهـدف منـع وظـم نظـام تعليفـع ىشـرف عيـ التعلـيم فـي من وـة اياجـامل ،ومـم قيـام اململكـة العربيـة السـعودية اتسـعت صـحييا مديريـة املعـارف ولـم تعـد
وظيفتها قاصرة عي اإلشراف عي التعليم في اياجامل بل شملت اإلشراف عي جميم شؤون التعليم في اململكة كلها ،وكانت تضم يينها (  ) 323مدرسة وكانت قد بدأ بأربم مدارس.
ً
ً
في عام  1371هـ تم إنشاء وملارة املعارف في عهد امللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود ،وكانت امتدادا وت ويرا ملديرية املعارف ،وقد أسند إليها التخ يط واإلشراف عي التعليم العام للبنين
ً
في مرايلع الثحث (االبتدائي  -املتوسط  -الثانوي) ،وكان امللك فهد هو أول ومليرا لها ،وفي عام  1380هـ تم إنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنا في عهد امللك فيصـل بـن عبـدالعزيز آل سـعود
وبعدد ( ) 15مدرسة ابتدائية ومعهد معلما متوسط وايد ،وكانت برئاسة الشيخ عبدالعزيز ناصر الرشيد ،ومم ت ور التعليم صدر املرسوم امللكي بضم الرئاسة العامة لتعليم البنا إل
ً
وملارة املعارف عام 1423هـ وتم تعيين الدكتور خضر الورش ع نائبا لوملير املعارف لتعليم البنا  ،وبعد عام تم تحويل مسفى وملارة املعارف إل وملارة التربية والتعليم.

نشأة التعليم الجامعي:

ً
وقد أنشئت وملارة التعليم  -التعليم ايجامعي باملرسوم امللكي رقم  236 / 1في 1395/5/8هـ ( 1975م) لتتول تنفيذ سياسة اململكة في التعليم ايجامعي ،ويعد وملير التعليم مسئوال عن تنفيذ
سياسة ايحكومة في مجال التعليم.
ولود يظي التعليم ايجامعي بدعم سخي تمثل فـي إنشـاء جامعـا جديـدة ،و كليـا علميـة وت بيويـة واعتمـادا ماليـة ملـزمة فـي املي انيـا  ،ييـث بلـ عـدد ايجامعـا فـي اململكـة خمسـة
وعشرون جامعة يكومية وتسم جامعا أهلية و أر ٌبم و ثحثون كلية أهلية ،ايتو عي تخصصا علمية وت بيوية في مختلف املجاال  ،كما تبنت وملارة التعليم  -التعليم ايجامعي توجها
يديثة في البحث العلفع والتخ يط املستوبيي.

دمج وزارة التعليم العالي و وزارة التعليم :

في عام  1436هـ صدر أمر ملكي من خادم ايحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بدمج وملارة التعليم العالي ووملارة التعليم العام في وملارة وايدة تحت مسفى وملارة التعليم.
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وزارة التعليم
الرؤية

ً
تعليم متمي لبناء مجتمم معرفي منافس عامليا.

الرسالة

توفير فرصة التعليم للجميم في بيئة تعليمية مناسبة في ظوء السياسة التعليمية للمملكة ،ورفم جودة مخرجاتع ،ومليادة فاعلية البحث العلفع ،وتشجيم اإلبداع واالبتكار ،وتنمية الشراكة
املجتمعية ،واالرتواء بمهارا وقدرا منسوبي التعليم.

األهداف
ً
ًّ
وقيميا.
معرفيا ومهارًّيا
 oبناء شزصية ال الب اإلسحمية والوطنية والفكرية

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

توفير فرص الوبول لل لبة لحلتحاق بمرايل التعليم.
ت وير معايير اختيار املعلم وتأهيلع ،وتنمية كفاياتع التعليمية وتحفي ه.
رفم ايجودة واالرتواء باملستوى النوعي للتعليم.
التوسم في إنشاء املباني واملرافق التعليمية وصيانتها.
إنتاج البحث العلفع واملعرفة ونشرهما وتوظيفهما ,والتوسم في برامج الدراسا العليا.
التوسم في التعليم األهيي لتحويق أهداف التنمية.
رفم مستوى مخرجا التعليم بما يحوق املواءمة مم مت لبا التنمية ،وايتياجا املجتمم.
ت وير البيئة التنظيمية وتفعيل ايحكومة.
االبتعاث ايزارجي للمتمي ين للوفاء بايتياجا التنمية ونول املعرفة.
التوظيف األمثل لتونية املعلوما واالتصاال .
تنويم مصادر تمويل التعليم واالستثمار فيع.
تعزيز الشراكا املحلية والدولية.
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وزير التعليم

وزيرالتعليم
وزيرالتعليم هواملسؤول األول عن تنفيذ السياسة التعليمية للدولة وتسييرأمور الوزارة وتحقيق أهدافها ،ويرأس التنظيم اإلداري للـوزارة ويمارس السلطات
ً
واالختصاصات املخولة له نظاما .
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القطاعات املرتبطة بالوزير
الوزير

اإلدارة العامة للشؤون القانونية
الوزير
الوزير
مكتب
مكتبالوزير
مكتب
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(أمانة مجلس شؤون ايجامعا )

وكالة التعاون الدولي

وكالة التخطيط والتطوير
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القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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مهام ومسؤوليات مكتب الوزير ()1
الوزير

الهدف العام

ً
ً
توفير جميم ايزدما املتعلوة باألعمال املساندة التع تيهئ مناخا مناسبا للوملير ألداء
عملع بكفاءة وفاعلية.
املكتب الخاص

املستشارون

•

• تلوي وإدارة ال لبا من كبار الشزصيا
( مثل األسرة ايحاكمة)
• إدارة ال لبا ايزاصة من معالي الوملير
• إدارة ايجدول الشزص ع ملعالي الوملير وال ذي
قد يتضمن ،عي سبيل املثال ،االلت اما
األسرية أو االلت اما االجتماعية

مساعد املشرف العام على
مكتب معالي الوزير
•

•

مساعدة املشرف العام في تنفيذ
املهام املوررة للمكتب بما يكفل أداء
مهامها.
ينوب عنع في كافة املهام يال غيابع
أو تمتعع بإجاملاتع .

مديرمكتب املشرف العام على
مكتب معالي الوزير
•

•

املشرف العام على مكتب معالي الوزير
•
•
•

إدارة الويدا اإلدارية واإلشراف عي غالبية موظفي املكتب
اتخاذ الورار بشأن ال لبا اإلدارية ( مثل اإلجاملا )
إدارة ومتابعة وإيالة توجيها معالي الوملير يسب
التخصص ،داخل املكتب وخارجع.

السكرتارية

اإلشراف عي العمل اإلداري ايزاص
بمكتب املشرف العام عي مكتب
معالي الوملير
الرفم بالتوارير عن منجزا العمل
ومتابعتها داخل الويدا اإلدارية
التابعة للمشرف العام عي مكتب
معالي الوملير

الدراسات وتنسيق أعمال
املستشارين

مكتب الوزير

•
•
•
•

التواصل

توديم املشورة املستولة واملحايدة
وغير املتحي ة للوملير ً
بناء عي ايزبرة
املتعلوة باملوظوع

االتصاالت اإلدارية

اللجان واملجالس

تلوي املكاملا الواردة
جدولة االجتماعا
التنسيق مم إدارة املراسم وغيرها
ل إلعداد ل حجتماعا
التعامل مم الت اما االجتماعا
خارج الوملارة

•
•
•
•

التنسيق الكامل ألعمال اللجان
التأكيد عي عدم تكرار اللجان واملهام
املسندة لها
الرفم بالنتائج املتعلوة بأعمال اللجان
دعم معالي الوملير فيما يخص
اجتماعا شركا ت وير ومتابعة
نتائجها ،والتأكد من تفعيل يوكمتها
مم الوملارة وق اعاتها.

الشؤون اإلدارية والخدمات

السري

•
•

املتابعة

إدارة جميم املعامح الغير سرية (وارد
وصادر) املرسلة إل /من الوملير
ومعايجتها
أرشفة ويفظ الوثائق والتعاميم الغير
سرية.

•

•

•

التحرير والنسخ

إدارة جميم املعامح السرية (وارد
وصادر) املرسلة إل  /من الوملير
ومعايجتها ،وأرشفتها.
أرشفة ويفظ الوثائق والتعاميم
السرية.
إدارة عمليا التحرير والنسخ
باملعامح السرية.

العالقات واملراسم

•
•

•

تلزيص التوارير واملوتريا
املرسلة من الهيئا
تحرير وطباعة ايز ابا الرسمية
بجميم أنواعها
إعداد وطباعة العروض
واملوتريا

قنوات عين
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مهام ومسؤوليات مكتب الوزير ()1
الوزير

الهدف العام

ً
ً
توفير جميم ايزدما املتعلوة باألعمال املساندة التع تيهئ مناخا مناسبا للوملير ألداء
عملع بكفاءة وفاعلية.
املكتب الخاص

املستشارون

مكتب الوزير
املشرف العام على مكتب معالي الوزير

مديرمكتب املشرف العام على
مكتب معالي الوزير

مساعد املشرف العام على
مكتب معالي الوزير

الدراسات وتنسيق أعمال املستشارين
•
•

• إدارة ال لبا املوجهة إل املستشارين
املرتب ين بمعالي الوملير وتحويل الدراسا
وال لبا بحسب االختصاص وبحسب ال اقة
االستيعابية لهم
•
• تختص ب أعمال الدراسا االستشارية
واالسترشاديع
•
• اعداد الدراسا لدعم معالي الوملير في كل ما
يتعلق بمعامح ذا طابم قانوني وإداري
وتنظيفع

دعم املستشارين فيما يخص االجتماعا
متابعة العوائق ومجاال التحسين
الواجب توافرها ملساعدتهم عي أداء
عملهم.
الويام بالدور التنسيوي ألعمالهم مم
الويدا اإلدارية األخرى.
إعداد التوارير ايزاصة بمنجزاتهم
للمشرف العام عي مكتب معالي الوملير.

•
•
•
•

السكرتارية

اللجان واملجالس

االتصاالت اإلدارية

السري

التحرير والنسخ

التواصل

الشؤون اإلدارية والخدمات

املتابعة

العالقات واملراسم

قنوات عين

توفير قنوا كافية للمواطنين من أجل
التواصل مم وملارة التعليم.
الرد عي شكاوى املواطنين.
جمم وتحليل البيانا يول أماكن
الشكاوى عي منصة "تواصل".
التأكد من يل جميم الوضايا و متابعة
ذلك مم اإلدارا املعنية.

• إعداد ومتابعة جميم ال لبا الفنية
( مثل :األثاث)
• تولي اإلجراءا اإلدارية ايزاصة
باملوظفين بمكتب الوملير.
• تجهي أوامر السفر للوفود.

• متابعة جميم األعمال املتعلوة بمكتب
معالي الوملير مثل أعمال اللجان
واملعامح وتوجيها معالي الوملير
ونتائج اجتماعا معالي الوملير إيخ
• متابعة االتفاقا ومذكرا التفاهم في
الوملارة والتأكد من عدم تكرارها
• الرفم بترشيح ممثيي الوملارة مم ايجها
ايزارجية.

• إدارة وترتيب وتنظيم ايزدما
اللوجستية املتصلة بمهام رسمية
• تحديد معايير املراسم وإجراءاتها

• اإلشراف عي املحتوى التعليفع
والتوثيوي املرئي واملسموع لوملارة
ً
ً
التعليم وق اعاتها إنتاجا وإعدادا
ً
وعرظا.
• اصدار تراخيص البث الفضائي
التعليفع في اململكة العربية السعودية.
• خدمة املجتمم وتأصيل قيمع
اإلسحمية والوطنية والعربية الكريمة.
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مهام ومسؤوليات مكتب الوزير ()1
الوزير

الهدف العام

ً
ً
توفير جميم ايزدما املتعلوة باألعمال املساندة التع تيهئ مناخا مناسبا للوملير ألداء
عملع بكفاءة وفاعلية.
املكتب الخاص

املستشارون

مكتب الوزير
املشرف العام على مكتب معالي الوزير

مساعد املشرف العام على
مكتب معالي الوزير

مديرمكتب املشرف العام على
مكتب معالي الوزير

الدراسات وتنسيق أعمال
املستشارين

السكرتارية

التواصل

االتصاالت اإلدارية

اللجان واملجالس

املتابعة

الشؤون اإلدارية والخدمات
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

السري

العالقات واملراسم

التحرير والنسخ

قنوات عين

ً
ً
ً
اإلشراف عي املحتوى التعليفع والتوثيوي املرئي واملسموع لوملارة التعليم وق اعاتها إنتاجا وإعدادا وعرظا.
إعداد الكوادر االعحمية السعودية املتخصصة يزدمة التعليم.
توديم الدعم االعحمي ملراكز البحث واالبتكار وإبراملها دورها ونتائجها للمجتمم.
توديم الدعم اإلعحمي لبرامج التعليم عن بعد التع تتبناها الوملارة.
اصدار تراخيص البث الفضائي التعليفع في اململكة العربية السعودية.
اإلشراف عي املززون اإلعحمي للمواد التعليمية والفعاليا ذا العحقة بوملارة التعليم.
خدمة املجتمم وتأصيل قيمع اإلسحمية والوطنية والعربية الكريمة وتعميق الوالء للوطن في نفوس منسوبي التعليم واملجتمم.
توديم ايزدما االستشارية في مجال انتاج املحتوى التعليفع املرئي واملسموع للجها األكاديمية والو اع التعليفع.
بث املناهج التعليمية املرئية عبر قنوا دروس.
توديم التغ ية اإلعحمية لألنش ة املزتلفة للوملارة وق اعاتها.
انتاج وشراء االفحم الوثائوية والتعليمية التع تساهم في توديم صورة ايجابية عن اململكة العربية السعودية.
االشراف عي بث الونوا التع تستخدم استديوها شبكة قنوا التعليم.
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جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
الوزير
الهدف العام
التأكد من ت بيق أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها واألنظمة والتعليما والسياسا
واإلجراءا املالية ،وظمان فاعلية العمليا اإلدارية واملالية لتحويق االستغحل األمثل
للموارد املتاية (كفاءة اإلنفاق) ،وايحد من وقوع التجاوملا واألخ اء واكتشافها فور وقوعها.
املراجعة املالية
يتم تنظيمها كفرق عمل
•

•
•
•
•

•
•
•

•

تحديد معايير املراجعة املالية التع يلزم اتباعها عي مستوى الوملارة
وق اعاتها
وظم السياسا واإلجراءا للرقابة املالية
تحديد وترتيب أولويا املجاال التع تن وي عي مخاطر مالية
إعداد خ ة املراجعة املالية واإلدارية (األصول الثابتة ،ومحاسبة
املعامح )
التنسيق مم مختلف ويدا الوملارة وويدا املناطق لتنفيذ
عمليا املراجعة املالية.
اإلشراف عي املراجعة الداخلية املالية وإدارتها.
إعداد توارير دورية عن نتائج املراجعة املالية وتوديمها لصايب
الصحيية.
رفم نتائج املراجعة املالية إل الوملير وديوان املراقبة الع امة ،يسبما
يلزم
املساهمة في خدما الوقاية من االيتيال املالي

اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية

مراجعة تقنية املعلومات
يتم تنظيمها كفرق عمل

املراجعة اإلدارية للعمليات التخصصية
يتم تنظيمها كفرق عمل
•

•
•
•

•
•

•

تحديد معايير مراجعة العمليا اإلدارية بمختلف أنواعها
وتخصصاتها التع يلزم اتباعها عي مستوى الوملارة وق اع اتها.
وظم السياسا واإلجراءا ملراقبة العمليا بمختلف
التخصصا
تحديد وترتيب أولويا املجاال التع تن وي عي مخاطر في
العمليا
إعداد خ ة ملراجعة العمليا بمختلف التخصصا (املشتريا ،
إدارة املززون ،االستثمار والتخصيص ،العمليا وما شابع)
التنسيق مم مختلف ويدا الوملارة وويدا املناطق لتنفيذ
عمليا املراجعة
إعداد توارير دورية عن نتائج مراجعة العمليا وتوديمها لص ايب
الصحيية.
املساهمة في خدما الوقاية من االيتيال في مجال العمليا

•
•
•

•

•

•
•

تحديد معايير مراجعة تونية املعلوما التع يلزم اتباعها عي
مستوى الوملارة وق اعاتها.
وظم السياسا واإلجراءا ملراقبة تونية املعلوما
تحديد وترتيب أولويا املجاال التع تن وي عي مخاطر في عمليا
تونية املعلوما .
إعداد خ ة ملراجعة تونية املعلوما ( ،الضوابط الداخلية لتونية
املعلوما  ،الت بيوا  ،البنية التحتية لتونية املعلوم ا  ،أمن
تونية املعلوما وما شابع)
التنسيق مم مختلف ويدا الوملارة وويدا املناطق لتنفيذ
عمليا املراجعة
إعداد توارير دورية عن نتائج مراجعة عمليا تونية املعلوما
وتوديمها لصايب الصحيية.
املساهمة في خدما الوقاية من االيتيال في مجال تونية املعلوما
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جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال ()1
الوزير

الهدف العام
تعزيز ودعم الروابط بين الوملارة ومنسوبيها ،من جهة وبيـن الوملارة وايجها ايحكومية
واألهلية وايجمهور ايزارجي الذي يتعامل مم الوملارة من جهة أخرى ،والتعريف بن شاطاتها
وأهدافها ورسالتها وإبرامل دور الوملارة اإلعحمي.
الفعاليات واملراسم
•

•
•
•
•
•

تحديد ومراقبة املعايير الواجب اتباعها
املناطق
عي مستوى الوملارة ومستو
واملناطقى يجميم
الفعالياالفعاليا
املتعلوة بإدارة
األعمالاملسائل
يجميم
املتعلوة بإدارة
العمل مم ايجها املعنية لتنفيذ أنش ة
إدارة الفعاليا
توديم موتريا مفصلة للفعاليا
إعداد وتنظيم أنش ة ترفيهية (ريح ،
للضيوف ،ومسابوا رياظية) ،
وجوال للضيوف)
تنسيق وتنظيم املؤتمرا الصحفية،
واملؤتمرا ،.
اسم في
باململاررة
الصلةالو
ذاراسم في
إدارة األنش ة امل
(الوملارة
باستثناء مراسم الوملير)

اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال

اإلعالم اإللكتروني
•
•

•
•
•
•
•
•

تنفيذ استراتيجية التواصل ايزاصة
باإلعحم اإللكتروني
جيةشاملة"
وايدة
بمثابة "مح
والداخلية
العملجميم
تومليم
الرسائلةايزار
اإلعحمجية
جميم
منمليم
لتو
اإللكتروني
استخدام
خحل
الرسائل ايزار
اإلعحم
استخدام
والرقفع
خحلايجديد
والداخلية مناإلعحم
إدارة قنوا
اإللكتروني
التومليم عبر اإلنترنت التابعة
وقنوا
للإداورملاةرةقنوا اإلعحم ايجديد والرقفع
التصميمالتابعة
عبر اإلنترنت
جميمومليم
وقنوا الت
اإللكتروني
أنش ة
إدارة
ة
مللروملا
ر
اقبة جميم قنوا التومليم الرقفع وعبر
"
شاملة
وايدة
ة
مح
"
بمثابة
العمل
اإلنترنت بما يضمن يماية مصايح الوملارة
يجميم أنش ة التصميم اإللكتروني
مراقبة جميم قنوا التومليم الرقفع وعبر
اإلنترنت بما يضمن يماية مصايح الوملارة

املعاييرواملحتوى

اإلعالم املقروء
•
•

•
•
•
•

تنفيذ استراتيجية التواصل ايزاصة
باإلعحم امل بوع
العمل بمثابة "مح ة وايدة شاملة"
لتومليم جميم الرسائل ايزارجية
والداخلية من خحل امل بوعا
إدارة وتنفيذ عملية نشر مجلة املعرفة
إدارة العحقا مم قنوا امل بوعا
مراقبة
متابعة جميم الونوا
شاملةة""
وايدة رئيسي
مح ةةاتصال
العمل بمثابة " نو
يجميم أنش ة التصميم وال باعة

•

•
•
•

•
•

•

شاملةة""
وايدة رئيسي
مح ةةاتصال
العمل بمثابة " نو
إلعداد محتوى جميم الرسائل ايزارجية
والداخلية
وظم استراتيجية اإلعحم والتواصل
ومتابعة تنفيذها
تحديد محتوى الرسائل يجميم قنوا
التومليم (امل بوعة ،واإلعحم اإللكتروني)
وظم املعايير واملراسم والعمليا عي
املستوى الوطنع ومستوى املناطق
مراقبة محتوى الرسائل عبر مختلف
الونوا
ت وير برامج وآليا تهدف إلشراك
املجتمم السعودي
االستفادة من اإلمكانيا املتاية في
«قنوا عين» في إنتاج وإخراج املحتوى
املرئي.

العالقات اإلقليمية والجامعية
•

•
•

•
•

توديم الدعم يجميم الويدا التابعة
لوملارة التعليم في املناطق فيما يتصل
بتنفيذ استراتيجية العحقا العامة
واملجتمعية عي مستوى الوملارة
دراسة وتحليل التوارير املودمة من
العامة
املناطق واإلدارااتتالعامة
ئيسيةئيسية
بمثابةةنو ة
للويدا في
العمل كنو
اتصال ر
اتصال ر
املناطق في املناطق
للويدا
متابعة وتوديم املشورة للويدا في
املناطق
االتصاال عي
إبحغ
أنشعنةأنش ة
عنرية
إعدادالوتواملاررةير دو
مستوى
املناطقمستوى املناطق
االتصاال عي
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال ()2
الوزير

الهدف العام
تعزيز ودعم الروابط بين الوملارة ومنسوبيها ،من جهة وبيـن الوملارة وايجها
ايحكومية واألهلية وايجمهور ايزارجي الذي يتعامل مم الوملارة من جهة
أخرى  ،والتعريف بنشاطاتها وأهدافها ورسالتها وإبرامل دور الوملارة اإلعحمي.

الفعاليات واملراسم

سياسات الفعاليات
• تحديد ومراقبة املعايير الواجب اتباعها
عي مستوى الوملارة ومستوى املناطق
يجميم املسائل املتعلوة بإدارة الفعاليا
• العمل مم ايجها املعنية لتنفيذ أنش ة
إدارة الفعاليا
• توديم موتريا مفصلة للفعاليا
• إعداد وتنظيم أنش ة ترفيهية (ريح ،
وجوال للضيوف ،ومسابوا رياظية) ،

اإلعالم اإللكتروني

اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال

اإلعالم املطبوع

البحث والتطويروضمان الجودة

العالقات اإلقليمية والجامعية

املراسم
• وظم معايير املراسم واإلجراءا
والعمليا املرتب ة بالوملارة ككل
• تنظيم ترتيبا االستوبال والضيافة
واإلقامة (حجوملا الفنادق) لضيوف
الوملارة
ل
• تنظيم جدو برامج الزائرين (األماكن
التع ستتم مليارتها ،واالجتماعا التع
سيتم يضورها) ،

• تنسيق وتنظيم املؤتمرا الصحفية،
واملؤتمرا ،
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال ()3
الوزير

الهدف العام
تعزيز ودعم الروابط بين الوملارة ومنسوبيها ،من جهة وبيـن الوملارة وايجها
ايحكومية واألهلية وايجمهور ايزارجي الذي يتعامل مم الوملارة من جهة
أخرى  ،والتعريف بنشاطاتها وأهدافها ورسالتها وإبرامل دور الوملارة اإلعحمي.

الفعاليات واملراسم

اإلعالم اإللكتروني

اإلعالم السمعي البصري
• ت وير البرامج التلفزيونية واإلذاعية
للترويج ألنش ة الوملارة

اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال

اإلعالم املطبوع

البحث والتطويروضمان الجودة

العالقات اإلقليمية والجامعية

اإلعالم الجديد

• العمل مم قناة عين لبث فعاليا الوملارة
عي شاشة التلفزيون

• إدارة يسابا الوملارة عي وسائل
التواصل االجتماعي (تويتر ،فيسبوك،
يوتيوب ،إنستجرام) ،
• إدارة املحتوى اإلعحمي في موقم الوملارة

• التنسيق مم الونوا التلفزيونية
واإلذاعية لتغ ية فعاليا الوملارة

• تحرير الصور واستخدامها للترويج
للوملارة عبر الونو اإللكترونية
• اإلعحن الدوري عن ايحسابا املعتمدة.

21

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال ()4
الوزير

الهدف العام
تعزيز ودعم الروابط بين الوملارة ومنسوبيها ،من جهة وبيـن الوملارة وايجها
ايحكومية واألهلية وايجمهور ايزارجي الذي يتعامل مم الوملارة من جهة
أخرى  ،والتعريف بنشاطاتها وأهدافها ورسالتها وإبرامل دور الوملارة اإلعحمي.

الفعاليات واملراسم

اإلعالم اإللكتروني

اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال

اإلعالم املطبوع

اإلعالم املقروء

البحث والتطويروضمان الجودة

الصحافة والنشر

• وظم ايز ة السنوية ألنش ة الصحافة
ووسائل اإلعحم املوروءة

• إدارة العحقا مم جها النشر
وامل بوعا

• العمل بمثابة "مح ة وايدة شاملة"
لتومليم جميم الرسائل ايزارجية
والداخلية من خحل امل بوعا

• متابعة جميم جها النشر وامل بوعا

• إعداد النشرا اإلخبارية ،والتوارير،
وايحوارا الصحفية ،والدراسا
االستوصائية ،والكتيبا ،

• إدارة وتنفيذ عملية نشر مجلة املعرفة
• العمل بمثابة "مح ة وايدة شاملة"
يجميم أنش ة التصميم وال باعة

العالقات اإلقليمية والجامعية

املحلية واإللكترونية
• تزويد الصحف
باملادة الصحفية التع ُت ّ
عدها اإلدارة
ومتابعة النشر

• معايجة عملية الرد عي األخبار أو
املواال الصحفية السلبية
• دعم إدارا وق اعا الوملارة األخرى في
تنفيذ ايحمح اإلعحمية
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال ()5
الوزير

الهدف العام
تعزيز ودعم الروابط بين الوملارة ومنسوبيها ،من جهة وبيـن الوملارة وايجها
ايحكومية واألهلية وايجمهور ايزارجي الذي يتعامل مم الوملارة من جهة
أخرى  ،والتعريف بنشاطاتها وأهدافها ورسالتها وإبرامل دور الوملارة اإلعحمي.

الفعاليات واملراسم

اإلعالم اإللكتروني

اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال

اإلعالم املطبوع

البحث والتطويروالسياسات

البحث والتطوير
• العمل بمثابة «مصدر وييد وموثوق"
ملحتوى جميم الرسائل ايزارجية
والداخلية
• وظم استراتيجية اإلعحم والتواصل
ومتابعة تنفيذها

• تحديد محتوى الرسائل يجميم قنوا
التواصل (امل بوعة ،واإلعحم
اإللكتروني)
• إعداد التوارير السنوية والدورية
• دراسة وتحليل ملف الصحافة اليومية
• إجراء األبحاث املكتبية ذا العحقة

العالقات اإلقليمية والجامعية

السياسات
• وظم معايير للمراسم والفعاليا عي
املستوى الوطنع ومستوى املناطق
• وظم معايير ملراقبة محتوى الرسائل
واملنشورا عبر مختلف الونوا
اإلعحمية بمختلف أنواعها.

• وظم معايير وسياسا تنظيمية
للمحتوى اإلعحمي.
• بناء قوالب للمحتوى للتعامل مم
الونوا اإلعحمية املزتلفة.
• وظم معايير وسياسا النشر
اإللكتروني وفتح ايحسابا عبر
الوسائل اإللكترونية لكافة ق اعا
الوملارة
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جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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مهام ومسؤوليات مركز الوعي الفكري

الوزير
الهدف العام
اإلسهام في تحويق التكامل والتواملن في طرح األفكار املتنوعة التع تخدم
منهج االعتدال الفكري

مركزالوعي الفكري

توعية الطالب وأولياء األمور

•

•
•

•
•

•

إجراء األبحاث ومواكبة أيدث االتجاها االجتماعية
فيما يتصل بالتوعية الفكرية
وظم ايز ة السنوية للبرامج التوعوية املوجهة
لل حب
إعداد املواد التدريبية واملشاركة في برامج تدريب
املدربين لتسهيل إطحق ايحمح والبرامج
توديم دورا التوعية الفكرية لل حب الفائزين في
برنامج خادم ايحرمين الشريفين لحبتعاث ايزارجي
التعاون مركز ت وير املناهج إلدراج املوظوعا
املساعدة عي تعزيز التوعية الفكرية
التعاون مم البرامج ايزارجية ذا الصلة (مثل برنامج
”ف ن“)

توعية املعلمين

•

•
•

•
•

إجراء األبحاث ومواكبة أيدث االتجاها االجتماعية
فيما يتصل بالتوعية الفكرية
وظم ايز ة السنوية للبرامج التوعوية املوجهة
للمعلمين/قادة املدارس
إعداد وتصميم ايحمح والبرامج الهادفة إل تعزيز
التوعية الفكرية للمعلمين
إعداد مواد التدريب واملشاركة في برامج تدريب
املدربين لتسهيل إطحق ايحمح والبرامج
التعاون مم املركز الوطنع للت وير املنهع التعليفع
بشأن إطحق برامج ويمح للتوعية اإلسحمية
للمعلمين في جميم املدارس

توعية اإلداريين

•

•
•

•
•

إجراء األبحاث ومواكبة أيدث االتجاها االجتماعية
فيما يتصل بالتوعية الفكرية
وظم ايز ة السنوية للبرامج التوعوية املوجهة
ملوظفي وملارة التعليم
إعداد وتصميم ايحمح والبرامج واملسابوا الرامية
لتعزيز التوعية اإلسحمية
إعداد مواد التدريب واملشاركة في برامج تدريب
املدربين لتسهيل إطحق ايحمح والبرامج
التعاون مم املوارد البشرية بشأن إطحق برامج
ويمح للتوعية الفكرية للموظفين في مختلف
إدارا وملارة التعليم
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جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة الشؤون القانونية

الوزير

الهدف العام
توديم خدما قانونية متمي ة من خحل االستشارا الوانونية  ،ونشر الوعي والثوافة
ً
الوانونية  ،بما يرتوي بأدائها نحو مزيدا من ايجودة واالنضباط.

اإلدارة العامة للشؤون القانونية

االستشارات والعقود

التقاض ي

• تحديد املعايير الواجب اتباعها عي مستوى الوملارة ومستوى املناطق في جميم املسائل
املتعلوة باالستشارا الوانونية والعوود

• تحديد املعايير الواجب اتباعها عي مستوى الوملارة ومستوى املناطق في جميم املسائل
املتعلوة بالتواض ع.

• مراجعة جميم العوود ،واالتفاقيا التجارية ،وتوديم املشورة الوانونية بشأنه ا من أجل
توييم مدى الت امها بالووانين والوواعد املعمول بها في اململكة

• توديم املشورة الوانونية للوملارة وتمثيلها أمام جميم املحاكم في اململكة يسبما يلزم
لضمان يماية مصايحها

• توييم املزاطر الوانونية ألية مبادرة ونشاط خاص بالوملارة

• إعداد خ ة لإلدارة وعمل الوثائق الحملمة

• مواكبة أي تغييرا قد ت رأ عي تشريعا اململكة العربية السعودية والتع قد تؤثر عي
سير العمليا وتوديم الرأي واملشورة املناسبين.

• تمثيل الوملارة أمام املحاكم ويماية مصايحها

• توديم املشورة والرأي لتسوية أي الن اعا التع تنشأ بين الوملارة واألطراف ايز ارجية األخرى

• متابعة وظمان إنهاء أي نزاع قانوني مم األخذ بعين االعتبار التكلفة ويماية سمعة الوملارة

• نشر الوعي والثوافة الوانونية في الوملارة وق اعاتها.
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للمتابعة ()1

الوزير

الهدف العام
ظمان ت بيق األنظمة واللوائح وانسياب العمل والتحوق من صحة الشكاوى املودمة،
ً
وإجراء التحويوا الحملمة وفوا لألنظمة واللوائح املعتمدة.

اإلدارة العامة للمتابعة

التحقيق

املتابعة والتوعية

التحليل والتقارير

• التحوق من صحة الشكاوى واملزالفا اإلدارية واملالية التع
تتم إيالتها

• إجراء يمح املتابعة في مختلف الويدا واإلدارا التابعة
للوملارة للكشف عن يوادث اإلهمال أو الوصور في إنجامل
املهام املسندة لها

• رصد مختلف التجاوملا واملزالفا والشكاوى وتشزيصها
وتحليلها واقتراح ايحلول املناسبة.

• إجراء التحويوا الحملمة ،أو املشاركة في التحويوا التع
كشفت عنها أنش ة رصد الشكاوى/املزالفا

• املشاركة في يجان التحويق األساسية وايزاصة املعنية
ً
بفحص مخالفا املوظفين ،وفوا للوواعد واللوائح املعتمدة
• التواصل مم هيئة الرقابة والتحويق ،والهيئة الوطنية
ملكافحة الفساد (نزاهة) ،والنيابة العامة ،وايجها املعنية
األخرى

• التوصية بإجراء تغييرا في سير العمل وتوويم أوجع الوصور
بالتعاون مم اإلدارا املعنية
• متابعة ومراقبة سير العمل في الوملارة واإلدارا التابعة لها
لضمان االلت ام بالسياسا واإلجراءا
• متابعة يضور املوظفين بالتعاون مم إدارة املوارد البشرية
• تنمية وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية

• تحديد اإلجراءا التدخلية املناسبة ملعايجة التأخير في
إصدار الورارا

• متابعة وتوييم الورارا الناجمة عن التحويوا ذا
األولوية
• إعداد التوارير الدورية وايزاصة املتعلوة بأداء اإلدارة بما
يتماش ى مم سياسا إعداد التوارير واإلجراءا ومؤشرا
األداء الرئيسية الوياسية
• التوصية بإجراء تغييرا في سير العمل وتوويم أوجع الوصور
بالتعاون مم اإلدارا املعنية
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للمتابعة ()2
الوزير

الهدف العام

ً
ظمان يسن وسحمة العمل وترشيد وفاعلية األداء وفوا لألنظمة واللوائح املعتمدة في هذا الشأن .

التحقيق

اإلحالة
• توجيع الشكاوى واملحيظا واملزالفا
للجها املزتصة املسؤولة عن معايجة
الوضايا ً
وفوا لعمليا اإلدارة العامة
للمتابعة وايجدول الزمنع لإلدارة
• التواصل مم هيئة الرقابة والتحويق،
والهيئة الوطنية ملكافحة الفساد (نزاهة)،
النيابة العامة ،وغيرها من ايجها املعنية

اإلدارة العامة للمتابعة

املتابعة والتوعية

التحقيق في قضايا الرجال

نظم املتابعة

التحقيق في قضايا النساء

• التحوق من صحة الشكاوى واملزالفا اإلدارية واملالية املحالة إليها
• إجراء التحويوا الحملمة ،أو املشاركة في التحويوا التع كشفت عنها أنش ة رصد
الشكاوى/املزالفا
ً
• املشاركة في يجان التحويق األساسية وايزاصة املعنية بفحص مخالفا املوظفين وفوا للوواعد
واللوائح املعتمدة
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للمتابعة ()3
الوزير

الهدف العام

ً
ظمان يسن وسحمة العمل وترشيد وفاعلية األداء وفوا لألنظمة واللوائح املعتمدة في هذا الشأن .

اإلدارة العامة للمتابعة

التحقيق

املتابعة والتوعية

نظم املتابعة

املتابعة على الرجال

املتابعة على النساء

التوعية

• مراقبة سير العمل في الوملارة واإلدارا التابعة لها لضمان االلت ام بالسياسا واإلجراءا
• إجراء يمح املتابعة في مختلف الويدا واإلدارا التابعة للوملارة للكشف عن يوادث اإلهمال أو الوصور في إنجامل املهام املسندة إليها
• مراقبة يضور املوظفين

• ت وير وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية
• إعداد املنشورا واملواد امل بوعة ايزاصة باملتابعة بهدف
مليادة وعي املوظفين بشأن السياسا واإلجراءا الداخلية
بالتنسيق مم مركز الوعي الفكري.
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مهام ومسؤوليات مكتب تحقيق الرؤية
الوزير
الهدف العام
اإلعداد والتنظيم واملتابعة يجميم مبادرا وبرامج رؤية اململكة  2030م بالتنسيق مم الو اعا
ذا العحقة بالوملارة وايجها ايزارجية وإعداد املي انيا ويوكمتها بالشكل امل لوب

مكتب تحقيق الرؤية

• التنسيق والتعاون الكامل واملتابعة لكل ما يتعلق ببرامج رؤية اململكة  2030م داخل الوملارة.
• ترجمة مت لبا مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية ظمن خ ط تنفيذ برنامج التحول الوطنع.
• توديم الدعم لو اعا الوملارة في إعداد املبادرا  ،بما ىسهم في تحويق برنامج التحول الوطنع ورؤية
اململكة.

• تحديد وتوييم املزاطر وإمكانية يدوثها عي مستوى البرامج واملبادرا ومراقبتها ب التنسيق مم
اإلدارا ذا العحقة (ايجهة املالكة) والرفم بالتوارير عن ذلك.
• العمل عي دمج مبادرا ومشاريم ايز ة االستراتيجية للوملارة في برامج الرؤية املناسبة ،بالتنسيق
مم وكالة التخ يط والت وير.
• متابعة أداء جميم املبادرا واملشاريم والبرامج املعتمدة ظمن برامج ورؤية اململكة  ، 2030والرفم
بالتوارير املتعلوة بها.

• ت بيق أفضل املمارسا العاملية في إدارة املشاريم واستخدام التونية ملراقبة أداءها ودعم ايجها
املالكة لها.
ُ
• وظم خ ة تشغيلية سنوية للمبادرا املعتمدة واملي انيا ايزاصة بها.

• توديم التدريب والدعم الفنع ملزتلف الويدا اإلدارية ،لتنفيذ رؤية اململكة العربية السعودية
 2030م وبرامجها.

• توديم كامل أوجع الدعم والتدريب وتسزير الودرا املتوفرة لدى املكتب ملساندة جميم ايجها املالكة
للمبادرا واملشاريم في أعمالها ،والرفم بمعوقا األداء وموتريا الت وير ويلولها.

• إعداد التوارير الدورية ألداء املبادرا والبرامج واملشاريم ،ومؤشرا قياس األداء ايزاص بمبادرا
الوملارة املعتمدة من ظمن برامج ورؤية اململكة . 2030

• يوكمة أعمال وأنش ة املبادرا واملشاريم واملهام واملسؤوليا املرتب ة بجميم تلك املبادرا واملشاريم
ومتابعة أداءها والعمل عي ت ويرها يسب ما يتم التوجيع بع من قبل مجلس الشؤون االقتصادية
والتنمية وبالتنسيق الكامل مم اإلدارا ذا العحقة (ايجها املالكة للمبادرا واملشاريم).

• إعداد توارير دورية عن نشاطا املكتب وإنجاملاتع واقترايا ت وير األداء فيع.
• إعداد خ ة عمل وتنفيذ املبادرا واملي انية امل لوبة لها بالتنسيق مم اإلدارا ذا العحقة بتنفيذ
املبادرا (ايجهة املالكة) ورفعها إل ايجها ذا العحقة.
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لالستثمار والتخصيص
الوزير
الهدف العام
تنويم مصادر التمويل بالوملارة وتحويق االستثمار األمثل ألصول الوملارة ،وبحث
فرص الشراكة مم الو اع ايزاص وإسناد بعض األعمال إليع.

اإلدارة العامة لالستثمار والتخصيص

االستثمار

التخصيص

• وظم ايز ط االستثمارية للوملارة وق اعاتها .
• اقتراح أو تعديل التشريعا واللوائح ايزاصة باالستثمار والتخصيص بالوملارة وق اعاتها.
• دراسة االستفادة من املوارد املتاية وتحسين كفاءة اإلنفاق يسب األنظمة االستثمارية في هذا املجال (مثال  :ال اقة الشمسية ،األنظمة الذكية ،البرمجيا  ،إعادة التدوير)...
• ت وير وتسويق البرامج التوعوية االقتصادية االستثمارية في مجال التعليم.

• ت وير وتنفيذ ومراقبة ومتابعة واستعراض استراتيجية الشراكة بين الو اعين العام وايزاص
• ت وير آليا املنح واالستثمارا املستدامة واألوقاف واالستفادة منها بما يتناسب مم طبيعة عمل الوملارة واملوارد املتاية لها دون التعارض مم ايجها ذا العحقة خارجها.
• دراسة الفرص االستثمارية املتاية واملوترية والعمل عي توسيم دائرة الفائدة منها وتوليص دائرة املزاطر فيها.
• االستفادة من التجارب العاملية املثيلة لحستثمار فيما يتعلق بوملارا  /منظما التعليم في البلدان املتودمة.
ً
ً
• تمثيل الوملارة في اللجان ومم ايجها ذا العحقة فيما يخص العملية االستثمارية محليا ودوليا.
• االستفادة من البحوث والدراسا ذا العحقة باالستثمار.
• دراسة الفرص االستثمارية املتاية للوملارة يسب تخصصها وطرق استثمارها.
• عرض الفرص للمستثمرين املحليين والدوليين من خحل مجموعة متنوعة من قنوا التواصل املمكنة وعبر املحافل الدولية بالتعاون مم وكالة الوملارة للتعاون الدولي.

عالقات املستثمرين

• وظم ايز ط والبرامج ألنش ة اإلدارة العامة وتنفيذها بعد إقرارها
واعتمادها.
• جمم البيانا يول منظومة االستثمار باململكة بالتنسيق مم وكالة
التخ يط والت وير.
• إعداد النشرا التعريفية والوثائق الترويجية املزتلفة لحستثمار في
التعليم األهيي
• عرض الفرص للمستثمرين املحليين والدوليين من خحل مجموعة متنوعة
من الونوا
• توديم املشورة للمستثمرين بخصوص الفرص املتاية في السوق
) ايتياجا سوق العمل(
• دعم املستثمرين بالبيانا واملعلوما املساعدة لهم.

• إبرامل نتائج البحوث والدراسا وقصص النجاح املنفذة والناتجة عن
عملية االستثمار.
• توقيم عوود التشغيل والرعاية ألعمال جائزة التمي وبرامجها ،وفق
األنظمة واللوائح املنظمة لذلك.
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مهام ومسؤوليات أمانة اللجنة املؤقتة للتعليم العالي ()1

الوزير
الهدف العام
إجراء الدراسا املعروظة عي أمانة اللجنة وإعداد التوارير ايزاصة بها فيم ا يتعلق
بالتعليم العالي في ايجامعا .

أمانة اللجنة املؤقتة للتعليم العالي
(أمانة مجلس شؤون الجامعات)

النظام الجديد للجامعات

النظام الحالي للجامعات

• مساندة املجلس في أعمالع ومسؤولياتع ،ودعم اتخاذ قراراتع ومتابعة تنفيذها.
• التحضير الجتماعا املجلس واللجان املنبثوة منع.
• إعداد جدول عمل اجتماعا املجلس ،وإبحغها لألعضاء.
• تبلي قرارا املجلس للجها املعنية ،ومتابعتها.
• التنسيق مم ايجامعا وايجها ذا العحقة ،في شأن تحديد ايتياج املناطق واملحافظا من الكليا واألقسام.
• التنسيق مم ايجها ايحكومية األخرى فيما يتعلق بأعمال املجلس.
• الويام باألعمال اإلدارية واملالية للمجلس.
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مهام ومسؤوليات أمانة اللجنة املؤقتة للتعليم العالي ()2
الوزير

الهدف العام
إجراء الدراسا املعروظة عي أمانة اللجنة وإعداد التوارير ايزاصة بها فيم ا يتعلق
بالتعليم العالي في ايجامعا .

أمانة اللجنة املؤقتة للتعليم العالي
(أمانة مجلس شؤون ايجامعا )

النظام الجديد للجامعات

النظام الحالي للجامعات

ً
ً
• العمل عي إعداد الدراسا ايزاصة باملوظوعا املعروظة عي األمانة وفوا لتوجيها اللجنة ،ومتابعة التوارير ايزاصة بها ،وعرظها عي أ مانة اللجنة وفوا لألولويا التع يددها.
• إعداد التوارير بصيغتها النهائية في ظوء محيظا أمانة اللجنة املؤقتة.

ً
• جمم وتهيئة الوثائق واملعلوما املساندة للتوارير املعروظة عي أمانة اللجنة املؤقتة وفوا لتوجيهاتها.

ً
• التنسيق مم مركز بحوث سياسا التعليم في وكالة الوملارة للتخ يط والت وير ومم ايجامعا لتووم كل من إدارة الدراسا وايجامعا بإعداد البحوث والدراسا ايزاصة بأمانة اللجنة املؤقتة وفوا لتوجيهاتها.
• التحضير لعود اجتماعا أمانة اللجنة املؤقتة وما ينبثق عنع من يجان دائمة ومؤقتة ووظم جداول األعمال وإجراءا االتصاال الحملمة إلعداد محاظر ايجلسا وقرارا األمانة .
• تبلي قرارا األمانة للجها املعنية ،ومتابعة تنفيذها.
• متابعة األعمال اإلدارية واملالية لألمانة واللجان الدائمة واملؤقتة .

• اقتراح إجراءا العمل ايزاص بأعمال األمانة وتوديمها إل اإلدارة العامة للت وير التنظيفع في وكالة الوملارة للتخ يط والت وير ،
• للعمل عي دراستها واعتمادها  ،واقتراح أي خ وة ت ويرية في هذا املجال .
• توديم املعلوما الحملمة عن األمانة ملشروع مي انية الوملارة.
• توديم الرأي واملشورة واملساعدة يجميم الويدا اإلدارية في الوملارة واألجهزة املرتب ة بها في املسائل املتعلوة بنشاط األمانة.
• تحديد ايتياجا األمانة من الووى العاملة ،ومتابعة توفيرها وتدريبها.
• تحديد ايتياجا األمانة من األجهزة واملعدا واألدوا  ،ومتابعة توفيرها وت ويرها.
• جمم وتصنيف ويفظ البيانا واملعلوما الحملمة لسير العمل في األمانة والعمل عي تحديثها وت وير نظم يفظها واسترجاعها.
• إعداد التوارير الدورية عن انجاملا األمانة وتوديم االقترايا الحملمة لت ويرها ورفعها للوملير.
• الويام بأية مهام أخرى تكلف بها األمانة في مجال اختصاصها.
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مهام ومسؤوليات وكالة التعاون الدولي ()1
الوزير

الهدف العام

وكالة التعاون الدولي

تعزيز العحقة بين الوملارة واملنظما الدولية ذا العحقة بأعمال الوملارة
ومتابعة الت اما اململكة في االتفاقيا الدولية مم تلك املنظما
• إبرامل املكانة العلمية واملعرفية للمملكة العربية السعودية ومدى التودم ايحاصل في
هذه املجاال .
ً
• إعداد االتفاقيا ومذكرا التفاهم بين الوملارة ونظيراتها دوليا.
• إعداد خ ة للتعاون بين املؤسسا التعليمية الدولية من خحل اللجان املشتركة
ً
واملجالس التنسيوية دوليا.

• تمثيل الوملارة في املنظما واملحافل واللجان الدولية املتعلوة بعمل الوملارة.
• التنسيق والترتيب للموابح والزيارا ايزارجية ملعالي الوملير ومليارة الوفود الرسمية
واألجنبية
• التنسيق والترتيب لزيارا ال حب والوفود الرسمية واألجنبية والوفود.

• اإلشراف اإلداري عي الكراس ع العلمية والبحثية في ايزارج.
• دعم ايجامعا املحلية في عود البرامج التنفيذية مم ايجامعا ايزارجية.
• التنظيم واإلعداد للمؤتمرا واملعارض الدولية ذا العحقة بتخصصية الوملارة.

• تعزيز استفادة اململكة من عضويتها في املنظما الدولية واإلقليمية املتخصصة في التربية
والثوافة والعلوم.
• متابعة تنفيذ قرارا املؤتمرا الدولية واإلقليمية املتخصصة.
• اإلشراف عي املعارض واملؤتمرا واملنتديا الدولية التع تووم بها الوملارة.
• دعم الوملارة وق اعاتها فيما يتعلق بالشراكا واالتفاقا مم ايجها ايزارجية.

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

مكتب الوكيل

اإلدارة العامة للعالقات الخارجية

اإلدارة العامة للشراكات واالتفاقات

اإلدارة العامة للمنظمات الدولية
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مهام ومسؤوليات وكالة التعاون الدولي ()2
الوزير
وكالة التعاون الدولي
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

الهدف العام

• تشجيم مظاهر وفعاليا النشاط التربوي والعلفع والثوافي باململكة.

تعزيز العحقة بين الوملارة واملنظما الدولية ذا العحقة بأعمال الوملارة ومتابعة
الت اما اململكة في االتفاقيا الدولية مم تلك املنظما

اإلدارة العامة للعالقات الخارجية
• التنسيق والترتيب للموابح والزيارا ايزارجية ملعالي الوملير ومليارة الوفود الرسمية واألجنبية
• التنسيق والترتيب لزيارا ال حب والوفود الرسمية واألجنبية
• تعزيز استفادة اململكة من عضويتها في املنظما الدولية واإلقليمية املتخصصة في التربية
والثوافة والعلوم.
• تعزيز شراكة الوملارة مم ايجها ايحكومية (مثل :وملارة العمل ،ووملارة الصحة ،ووملارة االقتصاد
والتخ يط)
• تمثيل مصايح الوملارة مم الو اع ايحكومي فيما يتعلق بالشراكا التعاونية.
• إبرامل املكانة العلمية واملعرفية للمملكة العربية السعودية ومدى التودم ايحاصل في هذه
املجاال .
• إعداد خطة للتعاون بين المؤسسات التعليمية الدولية من خالل اللجان المشتركة
والمجالس التنسيقية دوليا.

• تعزيز استفادة اململكة من عضويتها في املنظما الدولية واإلقليمية املتخصصة في التربية والثوافة والعلوم.
• العمل ايحثيث وايجاد لتنفيذ ومتابعة قرارا املؤتمرا الدولية واإلقليمية املتخصصة.

اإلدارة العامة للمنظمات الدولية

اإلدارة العامة للشراكات واالتفاقيات
ً
• إعداد االتفاقيا ومذكرا التفاهم بين الوملارة ونظيراتها دوليا.

• إدارة وتعزيز عحقة الوملارة وق اعاتها مم املنظما الدولية (مثل :منظمة اليونسكو ،ومنظمة
التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي)

• إدارة االتفاقيا املوقعة بين الدول بخصوص التعليم العام وايجامعي
• تعزيز شراكة وعحقة الوملارة مم املنظما غير الربحية املحلية والدولية (مثل :مؤسسة مسك،
• إدارة وتعزيز شراكة وعحقة الوملارة مم الو اع ايزاص (مثل :شركة سابك السعودية ،وشركة أرامكو)
ومؤسسة امللك فيصل ايزيرية ،ومؤسسة امللك خالد ايزيرية ،مؤسسة غيتس ،والصندوق
• اإلشراف اإلداري عي الكراس ع العلمية والبحثية في ايزارج.
ايزيري االجتماعي السعودي)

• دعم ايجامعا املحلية في عود البرامج التنفيذية مم ايجامعا ايزارجية.

• متابعة تنفيذ قرارا املؤتمرا الدولية واإلقليمية املتخصصة.

• دعم الوملارة وق اعاتها فيما يتعلق بالشراكا واالتفاقا مم ايجها ايزارجية.

• إدارة اللجان املشتركة مم ايجها الدولية األخرى

• اإلشراف عي املعارض واملؤتمرا واملنتديا الدولية التع تووم بها الوملارة.

• تمثيل الوملارة لدى مجموعة العشرين ذا العحقة

• تمثيل الوملارة في املعارض واملؤتمرا واملنتديا الدولية ذا العحقة.
الشراكات واالتفاقات

اللجان والمجالس

الكراسي العلمية
الدولية

المعارض
والمؤتمرات الدولية
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نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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مهام ومسؤوليات وكالة التخطيط والتطوير
الوزير
الهدف العام
إعداد ايز ط اإلستراتيجية وايز ط التشغيلية للوملارة ومتابعة تنفيذها وقياس األداء املؤسس ع
وت ويره فيها وإعداد وإدارة التوارير املعلوماتية واإليصائية واقتراح التغييرا الحملمة في السياسا
التعليمية املبنية عي نتائج البحوث في هذا املجال.

وكالة التخطيط والتطوير

• اإلشراف عي بناء ايز ة اإلستراتيجية للوملارة ومواءمتها بالتنسيق مم ايجها ذا
العحقة داخل وخارج الوملارة.

• إعداد ايز ة التشغيلية لوملارة التعليم واملنبثوة من ايز ة االستراتيجية لها وبناء
املكونا الرئيسية لهذه ايز ة بالتعاون مم جميم ق اعا وملارة التعليم.
• دعم وكاال وق اعا وملارة التعليم في إعداد خ

ها التشغيلية

• دعم وكاال وق اعا وملارة التعليم في عملية التخ يط املالي وإعداد املي انيا فيها،
والرفم بالتوارير ذا العحقة.

• إعداد الدليل التنظيفع الشامل لوملارة التعليم والو اعا التابعة لها ،وامل شاركة في
اللجان ذا العحقة.
• اإلشراف عي إعداد املواملنا التخ ي ية للوملارة ،ومتابعة تنفيذها.
• اإلشراف عي وظم مؤشرا لوياس األداء املؤسس ع للوملارة ،وإدارتها ومتابعة تنفيذها.
• توديم االستشارا واملساعدة لو اعا وملارة التعليم وإدارا التعليم في مجال
التخصص.
• اإلشراف عي عملية قياس األداء املؤسس ع عي مستوى الوملارة وق اعاتها.

• مسؤولية ايجانب املعلوماتي اإليصائي ودعم الورار ايزاص بالتعليم (رصدا وبناء
ً
وتحليح ومتابعة) وتمثيل الوملارة فيما يخص ذلك ،وتمثيل ق اع التعليم في تأسيس
شبكة دعم قرار وطنية.

• االشراف عي تنفيذ وتفعيل هيكلة الوملارة واملشاريم املتعلوة بها ،وإعادة هندسة
اإلجراءا  ،والرفم بالتوارير ذا العحقة.

• إعداد الدراسا والبحوث الحملمة لت وير سياسا التعليم والعملية التعليمية
وتفعيل دور هذه البحوث في عملية اتخاذ الورار.

• املشاركة في اللجان املعنية بمهام وأنش ة التخ يط وايحوكمة اإلدارية والبيانا
واملعلوما والسياسا التعلمية داخل وخارج وملارة التعليم.

مكتب الوكيل

اإلدارة العامة للتخطيط

مركزبحوث
سياسات التعليم

مركزإحصاءات التعليم
ودعم القرار

اإلدارة العامة
للتطويرالتنظيمي

اإلدارة العامة لقياس األداء

مركزالوثائق واملحفوظات
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتخطيط
الوزير
وكالة التخطيط والتطوير

الهدف العام
إعداد ايز ط االستراتيجية والتشغيلية للوملارة ومراجعتها وتوييمها بشكل دوري  ،ومتابعة
تنفيذها بعد اعتمادها بما يحوق أهداف الوملارة الوريبة واملتوس ة والبعيدة املدى

اإلدارة العامة للتخطيط

• اإلشراف عي بناء ايز ة اإلستراتيجية للوملارة ومواءمتها بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة داخل وخارج الوملارة.

• دراسة الوظم الراهن والتحديا والفرص واقتراح األهداف املناسبة لتحويق توجها التعليم ،ووظم اإلرشادا واملبادئ
والووالب للز ط االستراتيجية /التشغيلية بما يتناسب ويوافق التوجع العام املعتمد من قبل اللجنة العليا في الوملارة .
• توصيف األهداف واألولويا لإلدارا والو اعا التابعة للوملارة وتوديم اإلرشاد والتوجيع فيما يتعلق بذلك.
• تجميم ايز ط التشغيلية لو اعا الوملارة وموائمتها وإعداد ايز ة التشغيلية السنوية املويدة.
• إدارة ومراقبة ودعم عمليا التخ يط االستراتيجي واملواءمة.
• دعم عملية التخ يط املالي وإعداد املي انيا في الوملارة وق اعاتها  ،والرفم بالتوارير ذا العحقة.
• توديم عمليا الدعم واملشورة ملزتلف عمليا التخ يط وأنواعع في الوملارة وق اعاتها.
• تمثيل الوملارة فيما يتعلق بالعملية التخ ي ية خارجها مم ايجها ذا العحقة.

تخطيط التعليم العام

تخطيط التعليم العالي

تخطيط الخدمات املساندة

التخطيط املالي
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتخطيط
الوزير
وكالة التخطيط والتطوير
الهدف العام
بناء ايز ط االستراتيجية والتشغيلية للوملارة وت ويرها ومراجعتها وقياسها وتوييمها بشكل
دوري ،ومتابعة تنفيذها بما يحوق أهداف الوملارة الوريبة واملتوس ة والبعيدة املدى

تخطيط التعليم العام
•
•
•
•
•
•
•

تخطيط التعليم العالي

اإلدارة العامة للتخطيط

تخطيط الخدمات املساندة

دراسة الوظم الراهن للوملارة وق اعاتها والفرص واقتراح األهداف املناسبة لتحويق توجها اللجنة العليا في التعليم العام
وايجامعي وايزدما املساندة(املشتركة).
إدارة ومراقبة ودعم عمليا التخ يط االستراتيجي واملواءمة.
توديم عمليا الدعم واملشورة ملزتلف عمليا التخ يط في الوملارة.
دعم اإلدارا والو اعا في ت وير ايز ط التشغيلية عي ظوء ايز ة اإلستراتيجية للوملارة.
ر
متابعة تنفيذ االستراتيجية مم اإلدارا والو اعا في ظوء مؤشرا قياس األداء وإعداد توارير دو ية عن سير العمل فيها.
توصيف األهداف واألولويا لإلدارا والو اعا التابعة للوملارة وتوديم اإلرشاد والتوجيع فيما يتعلق بذلك.
توديم االستشارا التخصصية في عمليا التخ يط بمختلف أنواعع داخل وخارج الوملارة .

التخطيط املالي
•

•

•
•
•

دراسة مي انية ايز ة التشغيلية للوملارة
بالتعاون مم اإلدارا األخرى
مراجعة تورير ايحساب ايزتامي للمي انية
وتحليل جوانب اإلنفاق عيي املجاال التعليمية
وسبل ت ويرها بالتنسيق مم وكالة الوملارة
للزدما املشتركة.
بناء املؤشرا املالية لألداء التعليفع و اإلداري
نشر ثوافة التخ يط املالي في ق اعا الوملارة
وامليدان التعليفع
توديم االستشارا في عمليا التخ يط املالي
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مهام ومسؤوليات مركزبحوث سياسات التعليم
الوزير
الهدف العام
املساهمة في رفم كفاءة وفاعلية العملية التعليمية عن طريق مراجعة السياسا الوائمة أو
سن سياسا تعليمية يديثة باالعتماد عي الدراسا والبحوث الوائمة عي البرا هين ،بما
ً
يتواكب مم خ ط اململكة ال موية وت وير التعليم والتودم بمستواه التنافس ع عامليا

وكالة التخطيط والتطوير

مركزبحوث سياسات التعليم

البحث والتطوير

إدارة املعرفة

• رصد التوجها العاملية في مجال سياسا التعليم واالستفادة من التجارب الدولية الناجحة والويام باملوارنا املرجعية املعيارية املناسبة.

• التنسيق مم وكالة الوملارة للبحث واالبتكار فيما يخص بحوث سياسا التعليم للوملارة وق اعاتها .

• التنسيق مم وكالة الوملارة للبحث واالبتكار لتأمين وتوفير الدعم الحملم اليتياجا الوملارة وق اعاتها من الدراسا البحثية ذا العحقة.

• نشر األدلة ملساندة البايثين في ت وير أبحاث ودراسا وأوراق سياسا التعليم املبنية عي البراهين.

• مساندة وكاال وإدارا الوملارة وق اعاتها في دراسة وتحليل سياساتها التعليمية الوائمة والعمل عي تنفيذ الدراسا الحملمة لت ويرها.

• ترجمة ونشر املجح الدورية والبحوث وامللزصا والتوارير والدراسا واملوارنا املرجعية واألوراق في مجال سياسا التعليم.

• االسهام في ت وير وتأهيل الويادا والبايثين في مجال البحوث والدراسا الوائمة عي البراهين في مجال سياسا التعليم.

• نشر منتجا املركز العلمية البحثية واملعرفية في مجال سياسا التعليم من خحل املصادر اإللكترونية املتوفرة.

• عود الشراكا املحلية والدولية في جانب بحوث سياسا التعليم مم مراكز البحوث وايزبرة واالختصاص وايجامعا في سبيل ت وير املركز
وتحويق وتنفيذ أهدافع ومشروعاتع.

• إقامة الندوا وورش العمل اإلثرائية في مجال سياسا التعليم املبنية عي البراهين.

• إجراء البحوث والدراسا والتحليح التشزيصية للوظم الراهن في مجال التعليم وسياساتع ،وقضاياه وتحدياتع املزتلفة ،واقتراح ايحلول.
• إجراء البحوث والدراسا االستراتيجية املتخصصة في استشراف مستوبل التعليم في اململكة.
• إجراء التحليح والدراسا الوياسية والوصفية عي بيانا وايصاءا التعليم.
• دراسة وإبداء املرئيا عي التوارير والدراسا وايز ط التع يتم إيالتها إل املركز.

• توديم االستشارا التع ترى الوملارة مناسبتها لو اعا التعليم ومؤسسا الدولة ايحكومية واألهلية واملجتمعية املزتلفة.

• تمثيل الوملارة في املحافل واملعارض واملؤتمرا والندوا وورش العمل واللواءا املحلية والعاملية املتخصصة في مجال سياسا التعليم.
• اعداد التوارير الدورية عن انش ة املركز وإنجاملاتع وأساليب ت وير العمل.

• ت وير منصة لنشر املعلوما البحثية في مجال سياسا التعليم داخل وملارة التعليم
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مهام ومسؤوليات مركز إحصاءات التعليم ودعم القرار
الوزير
الهدف العام

وكالة التخطيط والتطوير

توفير البيانا واملعلوما اإليصائية الحملمة عن أعمال الوملارة ونشاطاتها وتوديمها
للجها املعنية وتحليل البيانا  ،وإعداد الدراسا الحملمة لدعم الورار.

مركزإحصاءات التعليم ودعم القرار

إدارة املعلومات ودعم القرار

إدارة اإلحصاء

إعداد أطلس سنوي شامل لل لبة املبتعثين عي مستوى العالم يتضمن املعلوما ايجغرافية واإليصائية.

• جمم ومعايجة ونشر البيانا املتعلوة بأداء الوملارة وق اعاتها املرتب ة بها.

•

• جمم البيانا من ايجامعا وإدارا التعليم واملؤسسة العامة للتدريب التونع واملنهع وتنويحها.

• العمل بمثابة مستودع مركزي للمعلوما والبيانا التعليمية.

• الرفم للجها ذا العحقة بتوارير دورية عن معدال النمو الكفع للمؤشرا التعليمية املهمة وت ورها الزمنع.

• إدارة طلبا تبادل املعلوما مم األطراف اذا العحقة أو نشرها داخل وخارج الوملارة.
توفير املعلوما وتحديثها وتنويحها والتأكد من سحمتها ودقتها ،وتسهيل ايحصول عليها.

• تزويد ايجها والهيئا الوطنية والدولية ذا العحقة ,والبايثين واملهتمين بالتعليم في اململكة بإيصاءا التعليم والتدريب.

•

• إصدار التوارير الدورية ،والكتب اإليصائية السنوية عن مؤشرا واقم التعليم ومؤسساتع باململكة العربية السعودية.

• التعاون والتنسيق مم األجهزة املعلوماتية واإليصائية املثيلة داخل اململكة وخارجها لغرض ت وير نظم إدارة املعلوما والبيانا وتبادل ايزبرا
في ذلك.

• إصدار التوارير الدورية ,والنشرا اإليصائية (ورقيا والكترونيا) ايزاصة بال حب السعوديين الدارسين بايزارج.

• إجراء الدراسا اإليصائية التحليلية الوصفية ,ونشرها عبر املنصا املزتلفة.
• إجراء التوديرا اإليصائية ,والدراسا التنبؤية للمتغيرا املهمة في التعليم وعمل سحسل ملمنية لها.
• دراسة البيانا واملسوح املرتب ة التع تجريها املؤسسا والهيئا املحلية والدولية املعنية.
• التواصل مم الوسائل اإلعحمية فيما يخص توارير مؤشرا التعليم املحلية والدولية.
• توفير البيانا الحملمة لوياس املؤشرا والتأكد من دقتها وفق ال رق اإليصائية العلمية وذلك بالتكامل مم اإلدارة العامة لوياس األداء.

•

إعداد الدراسا والتوارير الفنية الحملمة لدعم الورار التعليفع في مختلف املجاال .

• تنفيذ دراسا مسح معلوماتي يول التوجها  ,والتجارب الدولية املعاصرة في ت وير التعليم بما يوفر بدائل لصناعة واتخاذ الورار التعليفع.
•

إدارة نظم املعلوما ايجغرافية والنظم التخصصية األخرى وتحديثها بشكل دوري من ومم ايجها ذا العحقة.

•

إعداد أطلس سنوي شامل للتعليم باململكة عي مستوى املناطق ,واملدن و وإدارا التعليم ،يتضمن املعلوما ايجغرافية واألساسية في كل منها.

• توفير الدعم الحملم لنظام وإطار عمل جمم البيانا مثل برنامج سفير

• جمم طلبا تغيير منظومة تونية املعلوما من إدارا التعليم العالي والتنسيق مم إدارة تونية املعلوما لتنفيذ هذه التغييرا
• العمل مم ويدا التعليم العالي لرفم طلبا تغيير البرامج والنظم يتى تعكس التغييرا في البيانا امل لوبة
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتطوير التنظيمي
الوزير

وكالة التخطيط والتطوير

الهدف العام
ت وير التنظيم االداري والعمليا اإلجرائية ونشر الثوافة التنظيمية لرفم
كفاءة األداء والنضج املؤسس ع في الوملارة

اإلدارة العامة للتطويرالتنظيمي

السياسات

التنظيم

• إعداد وتحديث السياسا واللوائح التنظيمية وبيانا املهام واملسؤوليا التفصيلية

• إعداد وتحديث األدلة اإلجرائية والعمليا التنظيمية الشاملة.

• توديم ايزبرة واملساهمة في وظم السياسا واللوائح والعمليا التنظيمية.

• إعداد وتحديث النموذج التشغييي عي مستوى الوملارة وق اعاتها.

• دعم الويدا اإلدارية في وظم السياسا واتفاقيا مستوى ايزدمة.
• تحديد النواط التع تحتاج إل تغيير وتحديث للسياسا والعمليا والهياكل وبيانا املهام واملسؤوليا .

• إعداد وتحديث نموذج يوكمة عي مستوى الوملارة وق اعاتها.
ً
بناء عي التجارب والنماذج الدولية
• تحديد سبل تحسين الهيكل التنظيفع والعمليا

• نشر الوعي بأهمية الت وير التنظيفع ومت لبا التغيير.

• توديم ايزبرة واملساهمة في تصميم الهيكل التنظيفع وإعداد األدلة التنظيمية الشاملة

• إعداد الدراسا ذا العحقة بالت وير التنظيفع

• ت وير وتحديث مصفوفة تفويض الصحييا عي املستويا اإلدارية.

• جمم املدخح ومتابعة النجايا واملشكح املتعلوة ب السياسا والعمليا ايحالية الواردة من مختلف ق اعا الوملارة

• تحديد النواط التع تحتاج إل تغيير وتحديث العمليا والهياكل وبيانا املهام واملسؤوليا .

• توثيق الدراسا واألسباب املن وية للتغييرا املؤسسية وظمان عدم تكرار املمارسا السيئة فيها.

• توثيق الدراسا واألسباب املن وية للتغييرا املؤسسية وظمان عدم تكرار املمارسا السيئة

• تبادل أفضل املمارسا عي مستوى الوملارة بكافة إداراتها وهيئاتها فيما يتعلق بالسياسا واللوائح التنظيمية

• الويام بدور االستشاري الداخيي ومساندة جهود التغيير الداخلية.
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لقياس األداء
الوزير
وكالة التخطيط والتطوير

الهدف العام
ظمان ت بيق ايجودة وكفاءة األداء واإلنتاجية في جميم برامج وأنش ة
الوملارة ووظم املواييس الحملمة لذلك.

اإلدارة العامة لقياس األداء

• إدارة عمليا قياس األداء املؤسس ع عي مستوى الوملارة واملكونا التنظيمية لها.
• جمم البيانا ذا العحقة وإجراء تحليل لتحديد التوجها املهمة.
• إجراء دراسا وموارنا معيارية لتوفير املعلوما الحملمة التخاذ الورارا االستراتيجية عي مستوى الوملارة.
• ت وير مجموعة من املؤشرا لوياس مستوى األداء املؤسس ع لو اعا التعليم العام وايجامعي وايزدما املساندة بالوملارة وإداراتها.
• ت بيق التونيا ايحديثة في قياس أداء األعمال بالوملارة واإلسهام في اقتراح وبناء األدوا الحملمة لذلك.
• بناء وإدارة نظام معلوماتي إلدارة وقياس األداء عي مستوى الوملارة وكافة ق اعاتها.

• جمم ومعايجة ونشر مؤشرا األداء الرئيسية للوملارة وق اعاتها.
لكل منها
• يساب مؤشرا أداء األعمال بو اعا الوملارة وإداراتها املزتلفة في ظوء األهداف املؤسسية ٍ
• التحليل الوصفي والبياني ملؤشرا أداء األعمال بو اعا الوملارة وإداراتها العامة.
• إعداد توارير دورية عن نتائج أعمال قياس األداء بو اعا الوملارة املزتلفة وإداراتها العامة وإنجاملاتها ورفعها إل ايجها املعنية .
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مهام ومسؤوليات مركز الوثائق واملحفوظات

الوزير
وكالة التخطيط والتطوير

الهدف العام
توفير خدما الوثائق واملحفوظا وقيدها في األنظمة اآللية لتسهيل عملية يفظها والدخول عليها
من داخل الوملارة وخارجها

املحفوظات
• التنسيق والتكامل مم املركز الوطنع للوثائق واملحفوظا فيما يحوق خدمة الوثائق وسحمتها .
• التنسيق اإلداري والفنع ألعمال اللجنة الدائمة للوثائق ويجان التوويم ويجان اإلتحف ويجان الترييل .
• الرصد التاريخي لنشأة الوملارة وأنظمتها ولوائحها وخ

ها وبرامجها ومشاريعها وتنظيماتها اإلدارية واإلجرائية.

مركزالوثائق واملحفوظات

الوثائق
ً
• فهرسة وثائق الوملارة  ،ومسحها  ،وتكشيفها  ،وتصنيفها  ،وترمي ها ويفظها  ،وصيانتها  ،وفوا لألنظمة
والتعليما وخ ط التصنيف والترمي ايزاصة بالوثائق.
ً
• توفير الوثائق واملعلوما والبينا الحملمة للمستفيدين وفوا ملا تحدده التعليما املنظمة لذلك .

• العمل عي تهيئة أماكن يفظ الوثائق  ،وتوفير الوسائل املناسبة يحفظ الوثائق ويمايتها.

• التنسيق مم ايجها املزتصة في الوملارة لتدريب العاملين في املركز وتأهيلهم في مجال االختصاص .

• توديم ايزدما املرجعية التع يحتاجها البايثون والدراسون بمختلف فئاتهم ،من محفوظا .

• متابعة وتوويم ت بيق أنظمة الوثائق ولوائحها وأدلتها من قبل الويدا اإلدارية في الوملارة .
• توديم ايزدما املرجعية التع يحتاجها البايثون والدراسون بمختلف فئاتهم ،من وثائق .
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جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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نائب الوزير
الوزير
نائب الوزيرللجامعات والبحث واالبتكار
الهدف العام
ىعتبر نائب الوملير املسئول التنفيذي الثاني في الوملارة واملسؤول عن اإلبتعاث والتعليم
ايجامعي والبحث واالبتكار واإلدارا املرتب ة بع ،ويتول معاونة الوملير في تصريف أعمال
ومسئوليا الوملير فيما يتعلق باختصاصاتع.

• اقتراح السياسا العامة املوجهة للو اعا والويدا اإلدارية املرتب ة بع ،واإلشراف عي تنفيذها بعد
اعتمادها.

• املشاركة في اللجان املكلفة بأعمال ذا عحقة بالو اعا والويدا اإلدارية املرتب ة بع أو تكليف
من يراه.

• اإلشراف اإلداري املنهع (املتخصص) عي الو اعا والويدا اإلدارية املرتبط بع ،والتنسيق فيما بينها
بما يضمن التكامل بين نشاطاتها واالستفادة الوصوى من اإلمكانا املتاية لها.

• اإلشراف عي دراسة الصعوبا والتحديا التع تعترض سير العمل في الو اعا والويدا
اإلدارية املرتبط بع ،والعمل عي تذليلها ويلها.

• اإلشراف عي ت بيق األنظمة واللوائح والتعليما املعتمدة للو اعا والويدا اإلدارية املرتب ة بع.

• اإلشراف عي دراسة املوتريا ايزاصة بت وير العمل في الو اعا والويدا اإلدارية املرتب ة بع
وإبداء الرأي ييالها ،والعمل عي إقرار ما تم املوافوة عليع.

• اإلشراف عي دراسة ايز ط والبرامج والوواعد والتعليما املودمة من الو اعا والويدا اإلدارية
ً
املرتب ة بع واملنظمة ألعمالها ،وإقرارها وفوا للصحييا املزولة لع.
• اإلشراف عي إعداد ايز ط السنوية وايزمسية والبرامج الت ويرية للويدا اإلدارية املرتب ة بع،
ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

اإلبتعاث

• اإلشراف عي تحديد ايتياجا الو اعا والويدا اإلدارية املرتب ة بع من الووى العاملة
واألجهزة واملعدا واألدوا ومتابعة توفيرها.
• اإلشراف عي إعداد التوارير الدورية عن أنش ة وإنجاملا الو اعا والويدا اإلدارية املرتب ة
بع ،ورفعها إل الوملير التخاذ الورار الحملم بشأنها.

التعليم الجامعي (الحكومي واألهلي)

البحوث واالبتكار
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جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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القطاعات املرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
الوزير

نائب الوزيرللجامعات والبحث
واالبتكار

أمانة امللحقيات الثقافية

مكتب النائب

امللحقيات الثقافية

املكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي

وكالة التعليم الجامعي األهلي
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جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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مهام ومسؤوليات أمانة امللحقيات الثقافية
الوزير
نائب الوزير
للجامعات والبحث واالبتكار
الهدف العام
تسهيل أعمال امللحويا الثوافية  ،وتلبية ايتياجاتها  ،والوي ام بدور يلوة
الوصل بين امللحويا واإلدارا املعنية في الوملارة .

أمانة امللحقيات الثقافية

• التأكد من وصول املراسح الواردة من املكاتب الثوافية إل مسؤولي الوملارة املعنيين – تعتبر األمانة الصو املعبر عن املكاتب داخل الوملارة
• التنسيق مم مكاتب امللحويا الثوافية وظمان طرح املشكح والوضايا عي املوظفين املعنيين في الوملارة ودعم مكاتب املل حويا الثوافية في متابعة
طلباتها وتوظيح أية مخاوف لديها
• التواصل مم مكاتب امللحويا الثوافية ومسؤولي الوملارة لترتيب عود اجتماعا وورش عمل مشتركة ووظم ايجدول الزمنع لهذه االجتماعا والورش
يسب الضرورة
• تنسيق ايجهود املشتركة بين مكاتب امللحويا الثوافية
• االتصال الدائم بمكاتب امللحويا الثوافية لبحث الشؤون اإلدارية
• متابعة أداء مكاتب امللحويا الثوافية
• مساعدة مكاتب امللحويا الثوافية في معايجة الوضايا وتحويق أهدافها
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جدول املحتوى
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وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
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وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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مهام ومسؤوليات امللحقيات الثقافية
الوزير
نائب الوزير
للجامعات والبحث واالبتكار

الهدف العام
مساعدة الوملارة في الويام بدورها فيما يتعلق بابتعاث ال لبة السعوديين للدراسة بايزارج ومتابعتهم  ،وتلبية
ايتياجاتهم ويل مشاكلهم  ،والويام بدور يلوة الوصل بين املؤسسا التعليمية ايجامعية ايح كومية
واألهلية ونظيراتها في ايزارج لحستفادة وتبادل ايزبرا .

امللحقيات الثقافية

• توفير خدمة شاملة لل حب في جميم األمور املتعلوة بالبعثا

• دعم ال حب في طلباتهم عن طريق التنسيق مم كافة األطراف املعنية
• توديم دعم عام لل حب السعوديين الذين يدرسون عي يسابهم ايزاص في ايزارج ومن ذلك عي سبيل املثال إصدار خ ابا التصريح بالدراسة ،والرد عي األسئلة ،وتوديم املشورة يول استحواق ال الب لحبتعاث وما شابع
• املشاركة في املعارض الثوافية الدولية وتمثيل الوملارة في معارض الكتاب في الدول ايزارجية.
• تنظيم فعاليا توجيع ال حب في اململكة بالتنسيق مم إدارة التصميم والعمل مم امللحويا الثوافية في تنظيم الفعاليا االجتماعية بايزارج
• دعم ال حب السعوديين الذين يدرسون في ايجامعا بايزارج فيما يتعلق بمنحهم الدراسية والتأشيرا وشروط االلتحاق وما شابع
• نشر الثوافة السعودية بايزارج
• تنظيم املعارض الثوافية ومعارض الكتاب بالتعاون مم اإلدارا األخرى )عي سبيل املثال ،إدارة العحقا الدولية)
• دعم إدارا املدارس السعودية بايزارج وتزويدها بالكتب ،ونول املعلمين إليها ،وإجراء عمليا التفتيش عليها ،ومنح تصاريح الدخول وايزروج من وإل اململكة وما شابع

• املساعدة في يل مشكح ال حب املرتب ة بدراساتهم بايزارج
• إقامة عحقا مم املؤسسا املحلية املهمة
• إقامة عحقا مم ايجامعا املحلية ومتابعة أداء ال حب وايحصول عي درجاتهم
• التوصل التفاقا مم ايجامعا  -توقيم عدد من مذكرا التفاهم
• دعم األندية ال حبية بايزارج
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جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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مهام ومسؤوليات املكتبة الرقمية
الوزير
نائب الوزير
للجامعات والبحث واالبتكار
الهدف العام
توفير خدما مرجعية معلوماتية مت ورة إلتاية مصادر املعلوما الرقمية
بمختلف أشكالها للمستفيدين منها.

املكتبة الرقمية

• جمم ايتياجا ايجامعا واملراكز البحثية من األوعية واملحركا البحثية والتفاوض مم الناشرين الدوليين لتوفيرها.
• نشر محتوى املكتبة ومحركا البحث وتسهيل وصول املستخدمين وايجامعا للمحتوى بما يتماش ى مم النظم واإلجراءا املعمول بها
• قيادة عملية إنشاء مجموعا من الكتب واألوعية الرقمية وصيانتها ويفظها بما في ذلك تحويل املجموعا ايزاصة من الكتب إل الصيغة الرقمية
• إعداد خ ة لتحويق الفاعلية في إدارة ويفظ األصول الرقمية للمكتبة وتوديم املشورة فيما يتعلق بأفضل ممارسا ايحفاظ عي مشاريم االبتعاث والرقمنة

• التعاون مم الويدا وايجها األخرى في تخ يط وت بيق النظم املتعلوة باملصنفا الرقمية بما في ذلك إدارة املستودعا واألصول الرقمية

60

جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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مهام ومسؤوليات وكالة البحث واالبتكار
الوزير
نائب الوزير
للجامعات والبحث واالبتكار

الهدف العام
دعم عمليا البحث العلفع واالبتكار في ايجامعا ايحكومية واألهلية واملراكز البحثية املتخصصة

وكالة البحث واالبتكار

• دعم مراكز التمي البحثع في تنفيذ خ

• وظم خ ة تفصيلية بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة بالبحث العلفع ,لتحديد ايتياجاتها من البحوث
ً
والعمل عي تأمين مت لباتها وتودير املي انيا الحملمة لذلك ،وفوا للوواعد والتعليما املعتمدة.

ها البحثية ودراستها.

• تفعيل دور البحوث العلمية واملعرفة في ايجامعا لتحويق التنمية االقتصادية املستدام

• وظم املعايير والسياسا واللوائح املنظمة للمنح والدراسا البحثية بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة.

• دعم وتدريب الكوادر البحثية في إدارة البحث العلفع واالبتكار وريادة األعمال داخل اململكة وخارجها وتوديم
التسهيح الحملمة لهم واللجان ذا العحقة.

• اقتراح الوواعد واألسس لنشاط البحوث ومعايير توييم األعمال العلمية  ,ومتابعة ت بيوها بعد اعتمادها.

• تبادل املعلوما وايزبرا مم مراكز وإدارا البحوث واالبتكار ذا األهداف والنشاطا املماثلة داخل اململكة
وخارجها.

• رفم مستوى البحث واالبتكار في اململكة باستخدام الونوا البحثية املستهدفة.
• ت بيق األنظمة اللوائح والوواعد واألسس واملعايير والتعليما املعتمدة في مجال نشاط البحوث.

• إنشاء شراكا استراتيجية محلية وعاملية عي مستوى البحث العلفع واالبتكار .

• دعم مراكز البحث واالبتكار (ذا العحقة) في جميم أنحاء اململكة.

• ت وير قدرا وإمكانا وكالة البحث واالبتكار لتتمكن من قيادة الفكر الوطنع في مجال البحث واالبتكار .
• تزويد ايجها التنظيمية ايحكومية ببيانا دقيوة عن إمكانيا وقدرا ايجامعا في مجال البحث واالبتكار .
• إجراء مناقصا تنافسية وترسية املنح البحثية عي ايجامعا واملراكز البحثية الفائزة.
• دعم بحوث سياسا التعليم العام والعالي ،لتأمين ايتياجا الوملارة وق اعاتها من البحوث والعمل عي
ً
تأمين مت لباتها ,وفوا للوواعد والتعليما املعتمدة.
• دعم البحوث ذا األولوية الوطنية

• دعم عملية النشر اإللكتروني للبحوث بالتنسيق مم إدارة العحقا العامة واإلعحم  ,فيما يتعلق ب باعة ونشر
هذه البحوث إن لزم األمر .

• إجراء مناقصا تنافسية وترسية املنح البحثية عي ايجامعا واملراكز البحثية الفائزة.
• ت وير البنية التحتية والت بيوا املشتركة في البحث واالبتكار ،مم مضاعفة استخدام األصول املتاية.
• اإلشراف عي أعمال يجنة تنسيق البحوث والدراسا لضمان التنسيق الفعال بين الوملارة ومراكز البحوث
والدراسا بايجامعا ايحكومية واألهلية وبين ايجامعا ايحكومية واألهلية بعضها مم بعض فيما يتعلق
بمجاال وإجراءا وتمويل البحوث والدراسا املتعلوة بالتعليم العالي وكيفية االستفادة من توصياتها ونتائجها.

مكتب الوكيل

الدارسات والبحوث

املنح البحثية

االبتكاروريادة األعمال
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للدراسات والبحوث
الوزير
نائب الوزير
للجامعات والبحث واالبتكار
الهدف العام

وكالة البحث واالبتكار

دعم عمليا البحث العلفع في ايجامعا ايحكومية واألهلية واملراكز البحثية املتخصصة

اإلدارة العامة
للدارسات والبحوث

ً
• وظم خ ة تفصيلية بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة بالبحث العلفع ,لتحديد ايتياجاتها من البحوث والعمل عي تأمين مت لباتها وتودير املي انيا الحملمة لذلك ،وفوا للوواعد والتعليما املعتمدة.
• اقتراح الوواعد واألسس لنشاط البحوث ومعايير توييم األعمال العلمية  ,ومتابعة ت بيوها بعد اعتمادها.
• ت بيق األنظمة اللوائح والوواعد واألسس واملعايير والتعليما املعتمدة في مجال نشاط البحوث.
• دعم مراكز البحث (ذا العحقة) في جميم أنحاء اململكة.

• ت وير قدرا وإمكانا وكالة البحث واالبتكار لتتمكن من قيادة الفكر الوطنع في مجال البحث والت وير واالبتكار .
• تفعيل دور البحوث العلمية واملعرفة في ايجامعا لتحويق التنمية االقتصادية املستدام
• إنشاء شراكا استراتيجية محلية وعاملية عي مستوى البحث العلفع.
• اإلشراف عي أعمال يجنة تنسيق البحوث والدراسا لضمان التنسيق الفعال بين الوملارة ومراكز البحوث والدراسا بايجامعا ايحكومية واألهلية وبين ايجامعا ايحكومية واألهلية بعضها مم بعض
فيما يتعلق بمجاال وإجراءا وتمويل البحوث والدراسا املتعلوة بالتعليم العالي وكيفية االستفادة من توصياتها ونتائجها.
• تحديد برامج الوملارة ومشروعاتها لدعم البحث العلمـي وتشجيعع .
• اقتـراح ايز ط واالستراتيجيا والبـرامج واملشروعا العلمية والبحثية في ظوء توجها خ ط التنمية الوطنية وايز ة ايزمسية الوطنية للعلوم والتونية .
• جمم البيانا واملعلوما  ،وإعداد اإليصاءا  ،وإجراء املسويا  ،ومتابعة املستجدا العلمية والبحثية  ،وتحديث املؤشرا العلمية والبحثية ذا العحقة  ،ومتابعة ت بيوها بعد اعتمادها .
ً
• دعم بحوث سياسا التعليم العام والعالي ،لتأمين ايتياجا الوملارة وق اعاتها من البحوث والعمل عي تأمين مت لباتها ,وفوا للوواعد والتعليما املعتمدة.
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للمنح البحثية
الوزير
نائب الوزير
للجامعات والبحث واالبتكار
الهدف العام

وكالة البحث واالبتكار

تسزير واستثمار مصادر التمويل املتاية يزدمة مجاال البحث واالبتكار
اإلدارة العامة للمنح البحثية

• دعم عملية النشر اإللكتروني للبحوث بالتنسيق مم إدارة العحقا العامة واإلعحم  ,فيما يتعلق ب باعة ونشر هذه البحوث إن لزم األمر .
• دعم مراكز التمي البحثع في تنفيذ خ

ها البحثية ودراستها.

• دعم الدراسا البحثية ذا األولوية الوطنية .

• إجراء مناقصا تنافسية وترسية املنح البحثية عي ايجامعا واملراكز البحثية الفائزة.
• ت وير البنية التحتية والت بيوا املشتركة في البحث والت وير واالبتكار ،مم مضاعفة استخدام األصول املتاية.
• توفير مصادر التمويل الحملم لدعم برامج ومشروعا الوملارة البحثية املوترية للتنفيذ .
• تنسيق التعاون وتعزيز الشراكة مم مؤسسا الو اع ايزاص في مجاال البحث والت وير واالستثمار .
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لالبتكاروريادة األعمال
الوزير
نائب الوزير
للجامعات والبحث واالبتكار
وكالة البحث واالبتكار

الهدف العام
تشجيم ورعاية عمليا االبتكار وريادة األعمال في املجتمم التعليفع واملراكز
التخصصية في هذا املجال.

اإلدارة العامة
لالبتكار وريادة األعمال

• دعم مراكز االبتكار (ذا العحقة) في جميم أنحاء اململكة.
• اقتراح الوواعد واألسس ملعايير توييم األعمال العلمية  ،ومتابعة تنفيذها والعمل بها بعد اعتمادها.
• ت وير برامج ابتكارية وتنافسية بما ىعزمل ثوافة االبتكار في ايجامعا .

• االهتمام بامللكية الفكرية وتسجيل براءا االختراع والتنسيق مم ايجها ذا العحقة بهذا ايزصوص.
• تبادل املعرفة مم الشركا الناشئة وتعزيز الشراكة مم أودية التونية وقنوا تسويق املنتجا وريادة األعمال
• بناء الشراكا مم الو اع ايحكومي وايزاص واستثمار قنوا التمويل املتاية وجذب قنوا تمويل جديدة
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جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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مهام ومسؤوليات وكالة االبتعاث
الوزير
نائب الوزير
للجامعات والبحث واالبتكار

الهدف العام
تنفيذ أهداف وسياسا الوملارة في مجال البعثا .

وكالة االبتعاث

• إعداد خ ة االبتعاث واإلشراف عي تنفيذها بعد اعتمادها

• تصميم برامج االبتعاث املناسبة لألهداف الوطنية.

• مراجعة قائمة دول االبتعاث وتحديثها بشكل دوري وفق أهداف البرنامج

• توديم االقترايا الحملمة لتعديل أو ت وير األنظمة واللوائح والتعليما والورارا واإلجراءا
ً
اإلدارية ايزاصة بنشاط البعثا وفوا يحاجا العمل واملتغيرا املستجدة .

• دراسة موتريا فتح باب االبتعاث لدول متودمة جديدة وبلورتها ورفعها إل املسؤولين بالوملارة
التخاذ الورارا املحئمة بشأنها .

• اإلشراف عي تنفيذ اإلجراءا املتعلوة بشؤون االبتعاث بجميم أشكالع وملزتلف الفئا .
ً
• دراسة طلبا االبتعاث واملفاظلة بين املتودمين وفوا للمعايير والضوابط املعتمدة.
ً
• دراسة طلبا االلتحاق بالبعثة والتوصية باملستحوين وفوا لألنظمة واللوائح.
• اإلشراف عي تخ يط وتنظيم ومتابعة شؤون برامج املنح الدراسية املودمة من الدول األجنبية
ً
ً
واملنظما الدولية وايجها األهلية املحلية ألبناء اململكة للحصول عي تعليما عاليا  ،وتوويمها
ووظم التوصيا واملوتريا لت وير تلك البرامج .

• اإلشراف عي تحديد ايتياجا الوكالة والويدا اإلدارية املرتب ة بها من الووى العاملة ومتابعة
توفيرها وتدريبها  ،واملعدا واألدوا ومتابعة توفيرها وت ويرها .
• اإلشراف عي جمم وتصنيف ويفظ البيانا واملعلوما الحملمة لسير العمل في الوكالة والويدا
اإلدارية املرتب ة بها والعمل عي تحديثها وت وير نظم يفظها واسترجاعها .
• اإلشراف عي إعداد التوارير الدورية عن إنجاملا الوكالة وتوديم االقترايا الحملمة لت ويرها ،
ورفعها إل نائب الوملير التخاذ الورار الحملم بشأنها .
• الويام بأي مهام أخرى تكلف بها الوكالة في مجال اختصاصها .

مكتب الوكيل

اإلدارة العامة لبرنامج خادم
الحرمين الشريفين

اإلدارة العامة لشؤون االبتعاث

اإلدارة العامة لإللحاق والدارسين
على حسابهم الخاص
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين
نائب الوزير
للجامعات والبحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

الهدف العام
ابتعاث الكفايا السعودية املؤهلة للدراسة في أفضل ايج امعا في
مختلف دول العالم.

اإلدارة العامة لبرنامج خادم
الحرمين الشريفين

• تصميم برامج البعثا بما يتناسب مم ايتياجا وأهداف الووى العاملة باململكة
ً
• وظم السياسا واإلجراءا الحملمة يجميم برامج البعثا بدءا من توديم ال لبا يتى اختيار املرشحين
• تنظيم فعاليا توجيع ال حب باململكة بالتنسيق مم إدارة خدما ال حب ودعم الفعاليا االجتماعية بايزارج
• بناء شراكا مم املؤسسا الرئيسية املعنية بمنح البعثا
• تحديد ايجامعا املتمي ة في كل تخصص لكل بلد ابتعاث وتحديثها .
• تومليم املبتعثين عي معاهد اللغة وفق آلية تمنم التكدس .
• إصدار قرارا اإلبتعاث  ،والضمانا املالية .

• دراسة طلبا تحويل دول اإلبتعاث .
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مهام ومسؤوليا اإلدارة العامة لشؤون االبتعاث
نائب الوزير
للجامعات والبحث واالبتكار
الهدف العام
تنفيذ ايز ط والسياسا والضوابط املنظمة لعملية ابتعاث ال حب للدراسة بايزارج،
ً
وفوا لسياسة الوملارة املعتمدة في هذا الشأن .

وكالة االبتعاث
اإلدارة العامة لشؤون االبتعاث

• فرمل املرشحين بناء عي املعايير التع تضعها ويدة التصميم
• اختيار وإبحغ جميم املرشحين الذين فاملوا باملنحة بما في ذلك املوظفين ايحكوميين والفائزين باملنح الداخلية وجميم املتودمين األخرين
• التعاون والتنسيق مم امللحويا الثوافية واألجهزة ايحكومية فيما يخص االبتعاث بما في ذلك مخصصا املبتعثين املادية باالشتراك مم اإلدارة العامة لشؤون املبتعثين .
• ايحصول عي قبول لل لبة السعوديين من ايجامعا املتمي ة وفي التخصصا التـي تت لبها خ ط التنمية وتلبع ياجا سوق العمل باململكة .
• تنفيذ برامج البعثا املتميـزة  ،بالتنسيق مم جميم ايجها داخل الوملارة وخارجها .
• إيحاق ملوجا وأبناء املوفدين واملبتعثين بالبعثة  ،وفق األنظمة واللوائح والتعليما املعتمدة .
ً
• إيحاق ال لبة من ذوي االيتياجا ايزاصة بالبعثة  ،وفوا لألنظمة واللوائح والتعليما املعتمدة .

• دراسة طلبا املوظفين العاملين في السفارا واملمثليا السعودية في ايزارج ايزاصة بمواصلة دراستهم في الدول املضيفة  ،واتخاذ الورارا املحئمة بشأنها .

ً
عال واقتراح تومليعه ا طبوا للسياسة التع ترسم ذلك .
• تنظيم جميم األعمال املتعلوة باملنح الدراسية املودمة من بعض الدول األجنبية  ،أو املؤسسا الدولية  ،أو ايجها األهلية املحلية ألبن اء اململكة للحصول عي تعليم ٍ
• إجراء الدراسا واإليصاءا عن املبتعثين  ،بالتعاون والتنسيق مم امللحويا التعليمية .

ً
• توديم االقترايا الحملمة لتعديل أو ت وير األنظمة واللوائح والتعليما والورارا واإلجراءا اإلدارية ايزاصة بنشاط االبتعاث وفوا ي حاجا العمل واملتغيرا املستجدة .
• اإلشراف عي تحديد ايتياجا اإلدارة والويدا اإلدارية املرتب ة بها من الووى العاملة  ،ومتابعة توفيرها وتدريبها واملعدا واألدوا  ،ومتابعة توفيرها وت ويرها .
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لإللحاق والدارسين على حسابهم الخاص
نائب الوزير
للجامعات والبحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

الهدف العام
خدمة ال لبة الدارسين عي يسابهم وتوفير الوقت وايجهد لهم للتأكد من
سحمة إجراءاتهم قبل السفر .

اإلدارة العامة لإللحاق والدارسين
على حسابهم الخاص

• دراسة طلبا أبناء الشهداء وذويهم البتعاثهم في دول اإلبتعاث .

ً
• دراسة أوظاع ال حب الدارسين عي يسابهم في بعض الدول الغير مستورة سياسيا .
• دراسة طلبا ذوي االيتياجا ايزاصة بعضوية البعثة واتخاذ قرار ييالها .
• إيحاق ال حب ً
بناء عي التوجيها السامية .
• استوبال املراجعين وتوفير ايزدما الحملمة لهم .
• استوبال املعامح اليومية اإللكترونية عبر بوابة نظام سفير العمل واتخاذ اإلجراءا الحملمة ييالها .
• متابعة األنظمة اإللكترونية وت ويرها والتعديل عليها يسب ايحاجة.

• تدريب املوظفين في الوملارة واملرشحين لإليفاد للعمل في امللحويا الثوافية .
• تدريب املشرفين الدراسيين العاملين في امللحويا الثوافية .
• مراجعة ظوابط اإليحاق واقتراح تعديل اآللية واألنظمة املعمول بها .
• دراسة الوضايا الواردة من اإلدارة الوانونية فيما يتعلق بالوضايا املرفوعة ظد الوملارة وإعداد الرد عليها .
• دراسة طلبا الدارسين عي يسابهم ايزاص لحلتحاق بالبعثة .
• دراسة طلبا أقارب املوفدين واملرافوين في البعثة .
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جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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مهام ومسؤوليات وكالة التعليم الجامعي
الوزير
نائب الوزير
للجامعات والبحث واالبتكار
الهدف العام

وكالة التعليم الجامعي

تنفيذ أهداف وسياسا الوملارة في مجال تنظيم التعليم ايجامعي.

• اقتـراح السياسا العامة املوجهة لنشاط التعليم العالي ،واإلشراف عي تنفيذها بعد اعتمادها
• اإلشراف عي تفعيل التنسيق والتعاون بين الوملارة وايجامعا واملؤسسا التعليمية ذا العحقة بالتعليم العالي.
• متابعة التعاون والتنسيق مم اللجنة املؤقتة للتعليم العالي (أمانة مجلس شئون ايجامعا ) والويدا اإلدارية ذا العحقة بالتعليم العالي ،وبوية ق اعا الوملارة
فيما يتعلق بالتعليم العالي.
• تحويق املستوى الحملم من التنسيق بين الوملارة وايجامعا والكليا ايحكومية واألهلية وجميم األجهزة ايحكومية واألهلية فيما يخص املسائل املشتركة املتعلوة
بالتعليم العالي والبحث العلفع.
• دعم ايجامعا في تنفيذ استراتيجية التعليم العالي
• متابعة أداء ايجامعا وإصدار التوارير ذا الصلة
مكتب الوكيل

اإلدارة العامة للتعليم الجامعي

اإلدارة العامة ملعادلة الشهادات

اإلدارة العامة للعالقات
الجامعية

اإلدارة العامة ملنح الطالب
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتعليم الجامعي
نائب الوزير
للجامعات والبحث واالبتكار
وكالة التعليم الجامعي

الهدف العام
دعم ومتابعة سير ايجامعا وتوييم األداء فيها وفق ايز ط اإلستراتيجية املعدة لها.

اإلدارة العامة للتعليم الجامعي

• متابعة سير العمل مم ايجامعا وتوييم األداء في ظوء استراتيجية التعليم العالي املوظوعة بالتعاون مم وكالة التخ يط والت وير
• متابعة املوظوعا املتعلوة بتنفيذ االستراتيجية مم إدارا التعليم العالي
• تحديد املزاطر املتعلوة بتنفيذ االستراتيجية
• العمل مم وكالة التخ يط والت وير فيما يخص التخ يط في التعليم العالي.
• املشاركة في إعداد التوارير ربم السنوية مم وكالة التخ يط والت وير وايجامعا
• املشاركة في عملية وظم استراتيجية التعليم العالي ودعمها
• متابعة ودعم ا يجامعا فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية التعليم العالي

• متابعة أداء ايجامعا وإصدار التوارير ذا الصلة
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة ملعادلة الشهادات
نائب الوزير
للجامعات والبحث واالبتكار
وكالة التعليم الجامعي

الهدف العام
توويم الشهادا ايجامعية ودبلوما الدراسا العليا واملاجستير والدكتوراه الصادرة
ً
من خارج اململكة وذلك ملعادلتها بالشهادا السعودية  ،وفوا لألسس املعتمدة

اإلدارة العامة ملعادلة الشهادات

التصنيف

املعادالت

ً
ً
• جمم البيانا عن ايجامعا محليا ودوليا وترتيبها وتحديثها
وتداولها ( مم امللحويا الثوافية ووكالة االبتعاث) وتوييم معادلة
درجاتها العلمية مم الدرجا التع تمنحها ايجامعا ايحكومية في
اململكة العربية السعودية

• النظر في مختلف الشهادا العلمية الصادرة بعد املريلة الثانوية
(كالكليا املتوس ة وديبلوما املعاهد العليا والليسانس
والبكالوريوس واملاجستير والدكتوراه وغيرها من املؤهح
االكاديمية).

• وظم السياسا واألطر املنظمة لعملية تصنيف املؤسسا
التعليمية والشروط الواجب توفرها

• وظم السياسا واألطر املنظمة لعملية معادلة الشهادا
والشروط الواجب توفرها

• استوصاء وجمم البيانا يول ايجامعا الوهمية التع ّ
تزور
الشهادا وتبيعها كي تستخدم في اململكة في الوقت ايحاظر

• ظمان صحة الشهادا املودمة إل الوملارة
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للعالقات الجامعية
نائب الوزير
للجامعات والبحث واالبتكار
وكالة التعليم الجامعي

الهدف العام
وظم ايز ط والوواعد والتعليما املنظمة للعحقا ايجامعية  ،ويشمل ذلك إدارة شؤون
ايجامعا ايحكومية وعود املؤتمرا وإقامة الندوا واملعارض أو املشاركة في عودها وإقامتها،
ومتابعة تنفيذ ما ينتج عنها من قرارا وتوصيا

اإلدارة العامة للعالقات الجامعية

• وظم وتحديث السياسا واإلجراءا ايحالية وايجديدة لحرتواء بعمل إدارة العحقا ايجامعية مم أطرافها املعنية
• إعداد توارير دورية بخصوص عمل وأنش ة ايجامعا
• دراسة املؤتمرا التع ترغب ايجامعا في إقامتها والتوجيع بشأنها واإلعحن عنها والتنسيق لها.

• تعزيز التنسيق والتعاون بين ايجامعا ايحكومية فيما يتعلق بأدائها ألعمال وأنش تها .
• دراسة املواظيم ذا العحقة بايجامعا ايحكومية وإبداء املرئيا واملوتريا يولها .
• تشجيم تبادل أفضل املمارسا بين ايجامعا املحلية.
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة ملنح الطالب
نائب الوزير
للجامعات والبحث واالبتكار
وكالة التعليم الجامعي

الهدف العام
ً
وفوا للتعليما
وظم ايز ط والوواعد والتعليما املنظمة ملنح ال حب غير السعوديين،
واألنظمة ذا العحقة بما ىسهم في توديم خدما لهؤالء ال حب ،ومتابعة تنفيذ ما ينتج عنها
من قرارا وتوصيا في هذا ايزصوص

اإلدارة العامة ملنح الطالب

• اإلشراف عي ت بيق السياسا واألنظمة واللوائح والوواعد والتعليما املعتمدة ملنح ال حب غير السعوديين وقبولهم
• إدارة منح البعثا لل حب األجانب الساعين للدراسة في اململكة (تصميم البرامج والترويج لها ،توجيع ال حب للجامعا لدراسة إمكانية االلتحاق بها،
وإدارة العمليا املصايبة لذلك)
• تنفيذ سياسة الوملارة ايزاصة بمنح ال حب غير السعوديين  ،بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة
• التنسيق مم ايجامعا ووظم ايز ط االستراتيجية لل حب األجانب الوافدين إل اململكة

• التنسيق مم اإلدارا األخرى وايجها ايزارجية لضمان نجاح برامج املنح
• دعم ال حب الفائزين باملنح من جميم النواحي التع يحتاجها ال حب
• التنسيق مم ايجها ذا العحقة لتسهيل عملية استورار وتلبية املت لبا ايزاصة بال حب من النواحي النظامية لهم.
• استكمال إجراءا قبول ال حب وال البا الوافدين عي منح خارجية عبر برنامج املنح اإللكتروني واملرشحين للدراسة بايجامعة عي منح دراسية
خارجية بمعهد تعليم اللغة العربية وكليا ايجامعة
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مهام ومسؤوليات وكالة التعليم الجامعي األهلي ()1
الوزير
نائب الوزير
للجامعات والبحث واالبتكار
الهدف العام
• بناء رؤية استراتيجية تركز عي تعزيز مشاركة الو اع ايزاص لتوديم
تعليم نوعي يراعي معايير ايجودة العاملية.

وكالة التعليم الجامعي األهلي

• العمل عي ت وير وتحديث معايير تراخيص ايجامعا األهلية املزمم إنشاؤها.

• تنظيم التعليم ايجامعي األهيي واالرتواء بع في اململكة

• متابعة ايجامعا املرخص لها لضمان الت امها بشروط الترخيص

• العمل مم اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص عي توديم املشورة للمستثمرين
بخصوص الفرص املتاية في السوق ) ايتياجا سوق العمل(

• دعم ايجامعا املرخص لها في اتخاذ الورارا املهمة بالتنسيق مم اإلدارة العامة لحستثمار
• إعداد النشرا التعريفية وغيرها من الوثائق الترويجية
• جمم البيانا يول منظومة التعليم ايجامعي األهيي باململكة بالتنسيق مم وكالة التخ يط والت وير
• يصر الفرص املتاية للمستثمرين املحليين والدوليين من خحل مجموعة متنوعة من الونوا
بالتنسيق مم اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

• دراسة االيتياج من التعليم ايجامعي األهيي في مناطق ومحافظا اململكة.
• متابعة عملية استخراج تراخيص مؤسسا التعليم العام
• دعم وتوجيع مكاتب التعليم ايجامعي األهيي في اإلدارا العامة وأنش تها
• مراقبة جودة التعليم ايجامعي األهيي في اململكة

مكتب الوكيل

اإلدارة العامة للشؤون األكاديمية

مكتب مجالس األمناء

اإلدارة العامة للتراخيص والجودة
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مهام ومسؤوليات وكالة التعليم الجامعي األهلي ()2
الوزير
نائب الوزير
للجامعات والبحث واالبتكار
الهدف العام
ظمان توديم التعليم في مؤسسا التعليم األهيي ايجامعي وفق سياسة التعليم في اململكة.

وكالة التعليم الجامعي األهلي

اإلدارة العامة للشؤون األكاديمية

مكتب مجالس األمناء

اإلدارة العامة للتراخيص والجودة

• مراجعة واعتماد املناهج الدراسية للجامعا األهلية والتأكد
من االلت ام باللوائح واملت لبا وجودة املزرجا .

• الويام بعمليا الدعم الجتماعا مجالس األمناء ومراجع ة
محاظرها بما في ذلك الو رارا ال رئيسية املتعلوة بايحوكم ة
والشؤون األكاديمية والتمويل

• دراسة االيتياج املناطوي من ايجامعا والكليا األهلية ودعم
اإلدارة العامة لحستثمار والتخصيص من أجل تعزيز فرص
االستثمار.

• متابعة ايجامعا األهلية املرخصة للتأكد من الت امها بشروط
الترخيص واالعتماد

• دعم الورارا املتعلوة بايحوكمة والشؤون األكاديمي ة
والتمويل فيما يخص التعليم ايجامعي األهيي.

• ت وير معايير تراخيص ا يجامعا ايزاصة املزمم إنشاؤها.

• دراسة وت وير أفضل املمارسا في مجال املناهج ايجامعية

• إدارة عملية استخراج تراخيص مؤسسا التعليم العالي
• وظم معايير لتوويم أداء ايجامعا والكليا األهلية
واعتمادها من صايب الصحيية.
• توييم أداء ايجامعا األهلية بالتعاون مم الهيئة الوطنية
للتوويم واالعتماد األكاديفع ورفم التوارير الدورية لصايب
الصحيية.
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نائب الوزير
الوزير
الهدف العام

نائب الوزير

نائب الوملير هو املسئول التنفيذي الثاني في الوملارة واملسؤول عن التعليم العام وت وير املناهج
والبرامج التعليمية والت وير املنهع التعليفع واإلدارا املرتب ة بع ،ويتول مع اونة الوملير في تصريف
أعمال ومسئوليا الوملير فيما يتعلق باختصاصاتع.
• اإلشراف عي إعداد ايز ط السنوية وايزمسية والبرامج الت ويرية للويدا اإلدارية املرتب ة بع ،ومتابعة
تنفيذها بعد اعتمادها.

• اقتراح السياسا العامة املوجهة للتعليم العام ،واإلشراف عي تنفيذها بعد اعتمادها.
• اإلشراف عي أداء إدارا التعليم واملناطق واملحافظا ورفم التوارير الدورية للوملير.

• املشاركة في اللجان املكلفة بأعمال ذا عحقة بالو اعا والويدا اإلدارية املرتب ة بع أو ت كليف من يراه.

• اإلشراف عي إعداد وت وير املناهج والبرامج التعليمية.
• اإلشراف عي عمليا الت وير املنهع لشاغيي الوظائف التعليمية.
• اإلشراف عي ق اع التعليم األهيي العام والعمل عي ت وير أدائع ،ومليادة مشاركتع في نشاط التعليم العام.
• اإلشراف اإلداري املنهع (املتخصص) عي الو اعا والويدا اإلدارية املرتب ة بع ،والتنسيق فيما بينها بما
يضمن التكامل بين نشاطاتها واالستفادة الوصوى من اإلمكانا املتاية لها.
• اإلشراف عي ت بيق األنظمة واللوائح والتعليما املعتمدة للو اعا والويدا اإلدارية املرتب ة بع.
• اإلشراف عي دراسة ايز ط والبرامج والوواعد والتعليما املودمة من الو اعا والويدا اإلدارية
ً
املرتب ة بع واملنظمة ألعمالها ،وإقرارها وفوا للصحييا املزولة لع.

التعليم العام والشؤون املدرسية

• اإلشراف عي دراسة الصعوبا والتحديا التع تعترض سير العمل في الو اعا والويدا اإلدارية
املرتبط بع ،والعمل عي تذليلها ويلها.

• اإلشراف عي دراسة املوتريا ايزاصة بت وير العمل في الو اعا والويدا اإلدارية املرتب ة بع وإبداء
الرأي ييالها ،والعمل عي إقرار ما تم املوافوة عليع.
• اإلشراف عي تحديد ايتياجا الو اعا والويدا اإلدارية املرتب ة بع من الووى العاملة واألجهزة
واملعدا واألدوا ومتابعة توفيرها.
• اإلشراف عي إعداد التوارير الدورية عن أنش ة وإنجاملا الو اعا والويدا اإلدارية املرتب ة بع،
ورفعها إل الوملير التخاذ الورار الحملم بشأنها.

املناهج والبرامج التعليمية

التطويراملنهي التعليمي
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وكالة التعليم العام
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مهام ومسؤوليات أمانة جائزة التعليم للتميز
الوزير
نائب الوزير
الهدف العام
تشجيم فئا املجتمم التعليفع ،وإبرامل منجزاتهم ،وتحفي األداء التعليفع
واإلداري األمثل واستدامتع.

مكتب نائب الوزير
أمانة جائزة التعليم للتميز

• نشر ثوافة اإلبداع والتمي وايجودة وااللت ام واإلتوان في مكونا مجتمم التعليم العام.
ً
ً
• إبرامل دور املتمي ين علميا وإداريا وتكريمهم ودعم مكانتهم في املجتمم.
• إذكاء روح التنافس اإليجابي بين مكونا عملية التعليم لتشمل ال حب واملعلمين واملشرفين وقادة املدارس وإدارا ومكاتب
التعليم لتحويق التفوق واإلبداع.
• دراسة الفئا وتحديد املعايير املتعلوة بها فيما يخص ايجائزة.

• نشر املمارسا التعليمية واإلدارية املتمي ة لحرتواء بمستوى األداء.
• ت وير ايجائزة ولوائحها وأنظمتها بما يحوق لها الريادة والتمي .
• اإلشراف عي إدارة مصادر تمويل ايجائزة بالتنسيق مم اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص.
• دراسة طلبا الترشيح وفق املعايير املعتمدة للجائزة ،والرفم بالتوصية العتماد قوائم املرشحين للجائزة
• التواصل مم امليدان التربوي واإلداري فيما يخص ن اق ايجائزة
• توقيم عوود التشغيل والرعاية ألعمال ايجائزة وبرامجها ،وفق األنظمة واللوائح املنظمة لذلك.
• اإلشراف عي ايحفل السنوي للجائزة واملعرض املصايب لع.
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مهام ومسؤوليات إدارة تحليل نتائج اإلختبارات
الوزير
نائب الوزير
الهدف العام
تحليل وتوييم نتائج اإلختبارا واإلسهام في عملية تحسينها.

مكتب نائب الوزير
إدارة تحليل نتائج اإلختبارات

• تحليل نتائج االختبارا التحصيلية والوطنية والدولية املزتلفة ،وإعداد التوارير الحملمة لذلك
• تحليل نتائج اختبارا املعلمين التع تجريها هيئة توويم التعليم والتدريب وإعداد التوارير الحملمة لذلك.
• الرفم بنتائج التحليل والتوصيا للجها ذوا العحقة بالوملارة.
• املشاركة في إعداد وت وير أساليب الوياس والتشزيص املناسبة بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة.
• املشاركة في إعداد وتوديم التوصيا لبناء املواييس التربوية والنفسية  ،وتونينها ومتابعة ت بيوها.

• إعداد وتوديم التوصيا املستهدفة للمواصفا واملعايير التربوية يجميم عناصر العملية التعليمية
ومتابعة تنفيذها.
• املشاركة في بناء وت وير اآلليا املناسبة لتوويم وجودة التحصيل الدراس ع.
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جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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مهام ومسؤوليات إدارات التعليم

الوزير

نائب الوزير

الهدف العام
اإلشراف عي تنفيذ ايز ط والبرامج التعليمية والتربوية املعتمدة للمن وة في
إطار األهداف واألنظمة واللوائح والسياسا التعليمية والتربوية.

إدارات التعليم

• إدارة التعليم العام في ن اق إشراف كل منها
• تحديث املعلوما وتوديمها بشكل منتظم للوملارة واألطراف املعنية األخرى
• تنفيذ املبادرا واألهداف االستراتيجية ايزاصة باإلدارة.
• توييم األداء السنوي لإلدارة واملكاتب واملدارس التابعة لها وتحديد االيتياجا لها.
• ظمان اكتمال ايزدما والتجهي ا واملدارس في ن اق إشراف اإلدارة.
• اختيار املعلمين وتومليعهم في ن اق عمل اإلدارة.
• دعم الت وير املنهع للمعلمين في اإلدارة

• إدارة ودعم مكاتب التعليم واملدارس في تلبية ايتياجاتها ومساندتها في تحويق أهدافها
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اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
88

مهام ومسؤوليات أمانة إدارات التعليم

الوزير
نائب الوزير
الهدف العام
دعم التنسيق والتواصل بين ف اعا الوملارة وإدارا التعليم واإلسهام في رفم
مستوى أداء إدارا التعليم في املناطق واملحافظا .

أمانة إدارات التعليم

• دعم عملية اختيار الويادا في اإلدارا العامة.
• ظمان توجيع االتصاال الواردة من اإلدارا إل مسؤولي الوملارة املعنيين
• التنسيق مم اإلدارا وظمان رفم املزاوف واملشكح إل مسئولي الوملارة املعنيين ،ودعم اإلدارا في متابعة طلباتها
• التواصل بين اإلدارا ومسؤولي الوملارة للترتيب لعود ورش العمل واالجتماعا املشتركة ووظم جداولها يسب ايحاجة

• املساعدة في إدارة اإلدارا العامة للتعليم والتنسيق فيما بينها ومتابعة املبادرا ومعايجة ال لبا املودمة من اإلدارا العامة
• متابعة قرارا تكليف مدراء التعليم واملساعدين وتوديم توارير دورية لنائب الوملير لو اع التعليم العام.
• متابعة التحديا والصعوبا التع تواجع إدارا التعليم وتوديم التوارير الحملمة لنائب الوملير لو اع التعليم العام.
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أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
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وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
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الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
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وكالة البرامج التعليمية
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مساعد الوزير
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وكالة الموارد البشرية
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وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
90

مهام ومسؤوليات مركزتطوير املناهج()1
الوزير
نائب الوزير
الهدف العام
اإلسهام في رفم مستوى املناهج التعليمية ومخرجا التعليم.

سياسات وتخطيط املناهج

مركزتطويراملناهج

املناهج

البرامج التربوية

ً
ً
• إعداد اإلطار العام للمناهج لكل مريلة دراسية عن طريق ترجمة معايير تعلم ال حب املوظوعة من قبل هيئة توويم التعليم والتدريب إل خ ة لضمان أن يكون التودم الدراس ع لل حب متماشيا مم وقادرا عي تحويق
أهداف /معايير املنظومة التربوية
• التعاون مم وكالة التعليم العام ووكالة البرامج التعليمية لوظم اإلطار العام للمناهج ً
بناء عي األهداف املوظوعة من قبل هيئة توويم التعليم والتدريب وظمان اتساق املناهج مم األهداف واملعايير
• التعاون مم وكالة التعليم العام ملعايرة مدى تركي املجاال والبرامج موظوع الدراسة ون اقها في كل مريلة تعليمية ألجل مواملنة أعباء العمل وظمان االتساق مم إطار املناهج
• إدارة عملية االعتماد والتدقيق لفرض مناهج أو مواد إظافية عي املدارس ايحكومية واألهلية من خحل التنسيق مم وكالة التعليم العام واإلدارة العامة للتعليم العام األهيي أو عن طريق إشراك مودمي خدما خارجيين
• وظم ومراجعة السياسا بما يضمن تبنع املدارس ملمارسا سليمة ومتواملنة وهادفة وفاعلة فيما يتعلق باملناهج والتربية والتوييم تتماش ى مم التوجها الوطنية

• وظم ايز ط املستوبلية التشغيلية لت بيق برنامج التعليم املبنع عي الكفايا بالتنسيق مم وكالة الوملارة للتعليم العام ووكالة الوملارة للبرامج التعليمية وايجها ذا العحقة.
• اعداد ووظم املعايير ايزاصة بالتعليم املبنع عي الكفايا بالتنسيق مم وكالة الوملارة للتعليم والتعلم ووكالة الوملارة للبرامج التعليمية .
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مهام ومسؤوليات مركزتطوير املناهج ()2
الوزير
نائب الوزير
الهدف العام
اإلسهام في رفم مستوى املناهج التعليمية ومخرجا التعليم.

سياسات وتخطيط املناهج

مركزتطويراملناهج

املناهج

البرامج التربوية

• إعداد املناهج وظمان تحسينها بشكل مستمر.
• املشاركة في األبحاث التوييمية لفاعلية املناهج ومتابعة التودم املحرمل عي صعيد التنفيذ.
• بناء الويدا التعليمية ،جداول التودم والت ور وسحلم التودير في ظوء التعليم املبنع عي الكفايا .
• توديم الدعم إلدارا التعليم بالتعاون مم املركز الوطنع للت وير املنهع التعليفع في ت بيق املناهج والبرامج من خحل تنظيم دورا تدريبية للمدربين وتوفير املواد التدريبية الحملمة لت بيق املناهج وعمليا التوييم عن
طريق أساليب تعلم وتعليم تتماش ى مم مواصد املناهج الدراسية
• اعداد البحوث والدراسا ايزاصة بالتعليم املبنع عي الكفايا بالتنسيق مم مركز بحوث وسياسا التعليم وايجها ذا العحقة في الوملارة.
ً
• إدارة عملية مراجعة املناهج والبرامج التربوية والتنسيق مم اللجان ذا العحقة في هذا املجال ووفوا لألنظمة واللوائح والورارا املن ظمة لذلك.

• إدارة عملية اختيار وإدارة مودمي ايزدما لشراء املواد التعليمية واملوافوة عي املواد التعليمية اإلظافية املودمة من أطراف ثالثة الستخدامها في املدارس
• إعداد بنوك األسئلة للمواد التعليمية االختبارا املستخدمة في توييم أداء ال حب ) فيما عدا اختبارا الصف الثالث والسادس والثاني عشر).
• التنسيق مم إدارة تحليل نتائج اإلختبارا فيما يتعلق بنتائج عملية التحليل والتوصيا املبنية عي ذلك.
• وظم بنوك األسئلة لكل مورر من املوررا  ،والتنسيق مم اإلدارة العامة للتوويم والوبول لتعميمها عي ذوي العحقة.
• التنسيق مم املركز الوطنع للت وير املنهع التعليفع واإلدارة العامة لشؤون املعلمين فيما يخص تحديد االيتياجا التدريبية الحملمة لشاغيي الوظائف التعليمية فيما يخص املناهج.
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مهام ومسؤوليات مركزتطوير املناهج ()3
الوزير
نائب الوزير
الهدف العام
اإلسهام في رفم مستوى املناهج التعليمية ومخرجا التعليم.

سياسات وتخطيط املناهج

مركزتطويراملناهج

املناهج

البرامج التربوية

• التعاون مم وكالة التعليم العام ووكالة البرامج التعليمية في وظم اإلطار العام للمناهج ً
بناء عي األهداف املوظوعة من قبل هيئة توويم التعليم والتدريب وظمان اتساق البرامج التربوية مم األهداف واملعايير
• وظم ومراجعة السياسة واملعايير لكل برنامج وعند وظم البرامج التربوية في املجاال التالية:
– ال حب املوهوبون
– التربية ايزاصة
– تعليم الكبار
– األنش ة ال حبية
– التوجيع واإلرشاد
– صحة ال حب ورفاهتهم
– واملجاال والبرامج التعليمية األخرى
• وظم ومراجعة البرامج واألنش ة واملشاركة في البحوث التربوية بهدف تعزيز تصميم البرامج وتنفيذها
• توديم الدعم إلدارا التعليم بالتعاون مم املركز الوطنع للت وير املنهع التعليفع في ت بيق البرامج واألنش ة من خحل توديم دورا تدريبية للمدربين وتوفير املواد التدريبية الحملمة لت بيق البرامج
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أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
الوزير

نائب الوزير
الهدف العام
تنظيم نشاط اإليفاد واالبتعاث ملنسوبي الوملارة ،بما ىسهم في رفم كفاءتهم وقدراتهم.

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

• إدارة منح البعثا ملنسوبي الوملارة وق اعاتها الساعين للدراسة في اململكة وخارجها )تصميم البرامج والترويج لها ،واختيار ال حب ،وإدارة العملية)
• التنسيق مم ايجامعا ووظم ايز ط االستراتيجية لبرامج اإليفاد واالبتعاث ملنسوبي الوملارة

• التنسيق مم اإلدارا األخرى وايجها ايزارجية لضمان نجاح برامج االبتعاث واإليفاد.
• دعم منسوبي الوملارة الساعين لإليفاد واالبتعاث في التخصصا املستهدفة.

• التنسيق مم أمانة ومكاتب امللحويا الثوافية لضمان نجاح البرامج املستهدفة.
• الويام بأعمال وإدارة يجنة اإليفاد واالبتعاث بمشاركة املشرف عي املركز الوطنع للت وير املنهع التعليفع فيها.

95

جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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مهام ومسؤوليات املركز الوطني للتطوير املنهي التعليمي ()1
الوزير
الهدف العام
دعم تمهين التعليم ،واالرتواء بمستوى املمارسا املهنية التعليمية إل م ستوى االيتراف،
وبناء منظومة للت وير املنهع التعليفع في ق اع التعليم ذا كفاءة وفاعلية عالية.

معاييركفايات املعلمين

• التنسيق مم هيئة توويم التعليم والتدريب
واإلدارة العامة لشؤون املعلمين لوظم الشروط
املهنية للمسارا الوظيفية للمعلمين ومعايير
كفاءتهم عي مختلف املستويا
• وظم معايير وعمليا اعتماد املعلمين وترقيتهم
ووسائل توييمهم بالتنسيق مم اإلدارة العامة
لشؤون املعلمين واإلدارة العامة لإلشراف
التربوي.
• التعاون مم ايجامعا في وظم البرامج التدريبية
• إعداد يوائب تدريبية لعمليا الفهم العاملية
ايزاصة باالختبارا الدولية " / TIMSS / PISA
 " PIRLSلتدريب امليدان التربوي عليها .

نائب الوزير
املركزالوطني للتطويراملنهي التعليمي

تصميم وتنفيذ البرامج

القنوات الرقمية

إعداد /تأهيل املعلمين ومعاييرما قبل الخدمة

• التعاون مم اإلدارة العامة لشؤون املعلمين
لتحديد ايتياجا ومت لبا التدريب للتعليم
املبنع عي الكفايا .

• إدارة نظام وبوابة التعلم اإللكتروني للمعلمين

• التعاون مم ايجامعا لضمان استيفاء برامج
إعداد/تأهيل املعلمين قبل ايزدمة ملت لب ا
وملارة التعليم وتوديم محيظا بشكل دائم
يول فاعلية البرامج

• تصميم وتحسين ايحوائب والبرامج التدريبية
بما يضمن فاعليتها
• تصميم وت وير برامج مبتكرة
• وظم ومتابعة معايير الدورا التدريبية التع تتم
عي مستوى اإلدارا العامة واعتماد املدربين
• دعم إدارا التعليم في تنفيذ البرامج التدريبية
• توييم ومتابعة البرامج املنفذة من قبل املراكز في
املناطق

• تعزيز التعلم املنهع الذاتي من خحل إنش اء منصة
لتبادل أفضل املمارسا والتعاون فيما بين
املعلمين
• إدارة عملية تعميم أفضل املمارسا عي جميم
املعلمين وإطحعهم بشكل مستمر عي آخر
املستجدا في مجال التعليم

• التعاون مم هيئة توويم التعليم والتدريب
ملتابعة وتوييم أداء برامج إعداد/تأهيل املعلمين
• وظم وتحديث شروط االلتحاق ببرامج
إعداد/تأهيل املعلمين بالتعاون مم هيئة توويم
التعليم والتدريب.

• إدارة ايزدما اللوجستية وإدارة تنفيذ البرامج
الوطنية
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مهام ومسؤوليات املركز الوطني للتطوير املنهي التعليمي ()2
الوزير
نائب الوزير

الهدف العام
دعم تمهين التعليم ،واالرتواء بمستوى املمارسا املهنية التعليمية إل م ستوى االيتراف،
وبناء منظومة للت وير املنهع التعليفع في ق اع التعليم ذا كفاءة وفاعلية عالية.

معاييركفايات املعلمين

املهارات واملعارف التعليمية العامة

يتم تنظيمها كفرق عمل

• تغ ية أيدث املوظوعا
والتونيا في علم التربية وإدارة
ال حب وعلم النفس وغيرها
من املهارا املستولة عن املواد
الدراسية

تصميم وتنفيذ البرامج

مجموعة اللغات
يتم تنظيمها كفرق عمل

املركزالوطني للتطويراملنهي التعليمي

القنوات الرقمية

مجموعة العلوم والرياضيات
والتكنولوجيا
يتم تنظيمها كفرق عمل

مجموعة البرامج التربوية
يتم تنظيمها كفرق عمل

إعداد /تأهيل املعلمين ومعاييرما قبل الخدمة

مهارات القيادة واإلدارة
يتم تنظيمها كفرق عمل

ضمان الجودة
يتم تنظيمها كفرق عمل

• التعاون مم مركز ت وير املناهج في وظم البرامج والويدا التدريبية للمعلمين وفرق عمل مراكز البرامج التربوية وظمان اتساقها مم أهداف املناهج والبرامج

• ملحوظة  : 1مجموعا التدريب ستووم بدور مركز ت وير املناهج
• ملحوظة  2سيكون لكل مجموعة عدد محدد من املدربين الرئيسيين،
• ملحوظة  : 3قائمة املواد الدراسية والبرامج غير شاملة
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جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
الوزير

نائب الوزير
الهدف العام
استوبال املبادرا من امليدان التربوي ودراستها وتبنع النوعي منها.

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
• اقتراح املبادرا النوعية ،واستوبال املبادرا من امليدان التربوي ودراستها وتبنع املناسب منها.
• العمل كحاظنة لت بيق املبادرا النوعية واإلشراف عي تنفيذها وتوويمها وفق مواييس أداء محددة ،بالتنسيق مم ق اعا الوملارة
وإدارا التعليم والشركا املتخصصة .في تبنع املبادرا النوعية ،ومن ثم نولها إل الو اعا املعنية بعد نضجها.
• التوصية لصايب الصحيية لتسكين املبادرا النوعية في ايجها ذا العحقة.
• إعداد ايز ط التشغيلية والتنفيذية لإلدارة.

• إعداد مشروع املي انية للمبادرا ولإلدارة مم ايجها ذا العحقة.
• تنظيم املعامح واملعلوما ايزاصة باإلدارة ويفظها بشكل ىساعد عي استخراجها بيسر وسهولة.
• تحديد ايتياجا الت وير املنهع لعاملين في اإلدارة وإدارا التعليم ،بالتنسيق مم ايجها املزتصة.
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جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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مهام ومسؤوليات وكالة التعليم العام األهلي
الوزير
نائب الوزير
الهدف العام
• بناء رؤية استراتيجية تركز عي تعزيز مشاركة الو اع ايزاص لتوديم
تعليم نوعي يراعي معايير ايجودة العاملية.

وكالة التعليم العام األهلي

• العمل عي ت وير وتحديث معايير تراخيص املدارس األهلية املزمم إنشاؤها.
• متابعة املدارس املرخص لها لضمان الت امها بشروط الترخيص
• دعم املدارس املرخص لها في اتخاذ الورارا املهمة بالتنسيق مم اإلدارة العامة لحستثمار
• إعداد النشرا التعريفية وغيرها من الوثائق الترويجية
• جمم البيانا يول منظومة التعليم العام األهيي باململكة بالتنسيق مم وكالة التخ يط والت وير
• يصر الفرص املتاية للمستثمرين املحليين والدوليين من خحل مجموعة متنوعة من الونوا
بالتنسيق مم اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
• تنظيم التعليم العام األهيي واالرتواء بع في اململكة

• العمل مم اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص عي توديم املشورة للمستثمرين
بخصوص الفرص املتاية في السوق ) ايتياجا سوق العمل(
• دراسة االيتياج من التعليم العام األهيي في مناطق ومحافظا اململكة.
• متابعة عملية استخراج تراخيص مؤسسا التعليم العام
• دعم وتوجيع مكاتب التعليم العام األهيي في اإلدارا العامة وأنش تها
• مراقبة جودة التعليم العام األهيي في اململكة
• التعاون مم اإلدارا األخرى( مثل مركز املناهج) لضمان ت بيق أفضل املمارسا في
املدارس األهلية

مكتب الوكيل

اإلدارة العامة للسياسات والدعم

اإلدارة العامة للتراخيص والجودة
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتعليم العام األهلي
الوزير

نائب الوزير

وكالة التعليم العام األهلي

الهدف العام
ظمان توديم التعليم في مؤسسا التعليم العام األهيي وفق سياسة التعليم في اململكة.

اإلدارة العامة للسياسات والدعم

اإلدارة العامة للتراخيص والجودة

• دراسة االيتياج من التعليم العام األهيي في مناطق ومحافظا اململكة.

• اإلشراف عي عملية استخراج تراخيص مدارس التعليم العام األهيي واألجنبع.

• وظم السياسا واملعايير الحملمة لتنظيم التعليم العام األهيي في اململكة.

• ت وير وتحديث معايير تراخيص املدارس األهلية

• تحديد نماذج التشغيل وايزيارا املتاية للتعليم العام األهيي واألجنبع.

• متابعة املدارس املرخصة للتأكد من الت امها بشروط الترخيص .

• دعم دور التعليم العام األهيي في اململكة ،بالتعاون مم األطراف املعنية

• دعم وتوجيع مكاتب التعليم العام األهيي في إدارا التعليم وأنش تها

• دعم اإلدارة العامة لحستثمار والتخصيص من أجل تعزيز فرص االستثمار في التعليم العام
األهيي واألجنبع ومريلة ال فولة املبكرة من سن  3سنوا ويتى الصف الثالث اإلبتدائي

• مراقبة جودة التعليم األهيي ومخرجاتع.
• التأكد من الت ام املدارس األهلية باللوائح التنظيمية.

• دعم ايجمعيا ايزيرية بما يخص مريلة رياض األطفال.
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جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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مهام ومسؤوليات وكالة الشؤون املدرسية
الوزير
نائب الوزير

الهدف العام
دراسة إنشاء وتومليم املدارس ،وتأمين ايتياجاتها من الهيئة التعليمية والتجهي ا
الحملمة والنول وإعانا ال حب والتغذية.

وكالة الشؤون املدرسية

• اإلشراف عي وظم ايز ط ايزمسية والسنوية واملي انية التوديرية لنشاط الوكالة ،وذلك في إطار األهداف والسياسا العامة للوملارة ،ومتابعة
تنفيذها بعد اعتمادها.
• اإلشراف عي إعداد ايز ط التشغيلية والبـرامج والضوابط املنظمة لتوفير البيئة املدرسية املناسبة وخدما النول املدرس ع  ،ومكافآ ال حب .

• اقتـراح السياسا العامة املوجهة للشؤون املدرسية واإلشراف عي تنفيذها بعد اعتمادها .

• التنسيق مم وملارة الصحة لتوديم البرامج الوقائية والعحجية ل لبة التعليم العام.
• اإلشراف عي وملح ايز ط التشغيلية للمواصف املدرسية ومتابعة تنفيذها .
• اإلشراف عي إعداد وإصدار يركة النول ايزارجية للمعلمين بين مختلف املناطق واملحافظا في اململكة ومعايجة وظم املعلمين
الذين ىعدلون عن النول لظروفهم .
ً
• اعتماد قرارا نول املعلمين ذوي الظروف ايزاصة بعد دراستها من قبل اللجنة املزتصة وفوا للضوابط املنظمة لذلك .
ً
ً
• املشاركة مم ا يجها ذا العحقة في وظم الضوابط الحملمة لفحص املباني املراد استئجارها بما يضمن محءمتها تربويا وتعليميا .

• اإلشراف عي تحديد ايتياج إدارا التعليم من املدارس والفصول الدراسية  ،ومن املعلمين  ،ومن الهيئة اإلشرافية ( الوائد  ،الوكيل ) وتجهي ا
املزتبرا واملعامل الثابتة واملزتبرا واملعامل املتنولة  ،ومراكز مصادر التعلم والتونيا التربوية  ،واملعامل واملزتبرا واملكتبا املدرسية ،
والوسائل التعليمية والتونيا التربوية واملعلوماتية  ،واألثاث املدرس ع واملكتبع  ،واالتصال وخدما النول املدرس ع وصحة املجتمم املدرس ع ،
واملوصف املدرسية واملكافآ واإلعانا لل حب وتأمينها وتومليعها  ،ومتابعة توفيرها مم وكالة الوملارة للزدما املشتركة.

• املشاركة مم ايجها ذا العحقة لتحديد األراض ع املراد إقامة املباني املدرسية عليها ونزع امللكيا للمباني املدرسية .

• اقتـراح إغحق أو ظم أو فصل أو نول املدارس من جهة إل أخرى بما فيها مدارس تحفيظ الورآن الكريم وتسمية املدارس يسب ايحاجة .

• اإلشراف عي إعداد مشروع مي انية الوكالة واإلشراف عي تنفيذها بعد اعتمادها.

• اإلشراف عي تحديد تخصصا ومؤهح املعلمين امل لوبة للمدارس والعمل عي تسديده بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة .

• تحديد ايتياجا الوكالة من الووى العاملة والتجهي ا واملواد والعمل عي توفيرها.

• املشاركة في إعداد ايز ط والبرامج الصحية الوقائية والعحجية ومتابعة تنفيذها مم إدارا التعليم.
مكتب الوكيل

اإلدارة العامة
لشؤون املعلمين

اإلدارة العامة
للتخطيط املدرس ي

اإلدارة العامة
للتجهيزات املدرسية

اإلدارة العامة
لخدمات الطالب

إدارة الشؤون
الصحية املدرسية
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لشؤون املعلمين ()1
نائب الوزير

وكالة الشؤون املدرسية

الهدف العام
دراسة ايتياجا مدارس التعليم العام ورياض األطفال ومدارس تحفيظ الورآن الكريم وبرامج
تعليم الكبار ومعاهد وبرامج التربية ايزاصة من املعلمين والعمل عي توفيرها بالتنسيق مم وكالة
املوارد البشرية ،واإلشراف عي تومليعهم ويركة نولهم بما يضمن انتظام العملية التعليمية .

إدارة املواهب
(شاغيي الوظائف التعليمية )

اإلدارة العامة لشؤون املعلمين

تقييم األداء والترقية والنقل

• تحديد املواهب من شاغيي الوظائف التعليمية من خحل إطار عمل
وإجراءا توييم عادلة ودقيوةً ،
بناء عي معايير واملحة

• وظم إطار توييم وإدارة األداء لشاغيي الوظائف التعليمية بالتنسيق مم
اإلشراف التربوي واملركز الوطنع للت وير املنهع التعليفع.

• إدارة ورعاية شاغيي الوظائف التعليمية في املناصب العليا واملعلمين الذين
يتمتعون بإمكانا عالية

• توديم الدعم إلدارا التعليم في توييم األداء ومعايرتع.

• إدارة طلبا ال حب املتمي ين الذين يتمتعون بإمكانا عالية وتوديم
املكافئا الدراسية لهم.
• تعزيز قدرا الويادة من خحل تحديد االيتياجا ايزاصة بالتدريب وتنمية
املواهب والتومليم االستراتيجي وخ ط التعاقب الوظيفي شاغيي الوظائف
التعليمية.

• الرصد واملتابعة لضمان إدارة أداء شاغيي الوظائف التعليمية بفاعلية
• إدارة وتنفيذ عمليا التومليم والنول ومتابعة تحركا األفراد
• إدارة عمليا ترقية شاغيي الوظائف التعليمية في ظوء املعايير املعتمدة.

تخطيط وتوظيف شاغلي الوظائف التعليمية
• تحليل االيتياجا من شاغيي الوظائف التعليمية عي مستوى منظومة
التعليم وتومليم شاغيي الوظائف التعليمية عي اإلدارا العامة واملكاتب
ً
التعليمية واملدارس طبوا اليتياجا كل منها
• التنسيق مم إدارة شؤون الوظائف اإلدارية ووملارة ايزدمة املدنية لضمان
تماش ع التعيينا مم التوقعا ايزاصة بالووى العاملة
• تحديد معايير االختيار مثل الودرا واالشتراطا التربوية ً
بناء عي معايير
ً
محددة مسبوا

• التنسيق مم اإلدارا املعنية إلعداد الضوابط الحملمة لتحديد ايتياج
شعب وأقسام نشاط ال حب وال البا بإدارا التعليم باملناطق
واملحافظا من املشرفين التربويين لألنش ة ،ورواد األنش ة ال حبية
،وظوابط ترشيحهم بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة .
• تحديد آلية االختيار والتوديم وعملية االختيار
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لشؤون املعلمين ()2

نائب الوزير
الهدف العام
دراسة ايتياجا مدارس التعليم العام ورياض األطفال ومدارس تحفيظ الورآن
الكريم وبرامج تعليم الكبار ومعاهد وبرامج التربية ايزاصة من املعلمين والعمل عي
توفيرها بالتنسيق مم وكالة املوارد البشرية ،واإلشراف عي تومليعهم ويركة نولهم بما
يضمن انتظام العملية التعليمية ..

إدارة املواهب
(شاغيي الوظائف التعليمية )

وكالة الشؤون املدرسية
اإلدارة العامة لشؤون املعلمين

تقييم األداء والترقية والنقل

تخطيط وتعيين القوى العاملة

إدارة ذوي املناصب العليا واإلمكانا العالية
• تحديد املواهب من خحل إطار عمل وإجراءا توييم عادلة ودقيوةً ،
بناء عي معايير واملحة
• إدارة ورعاية شاغيي الوظائف التعليمية املوهوبين أصحاب املناصب واإلمكانا العالية
• إدارة طلبا ال حب املتمي ين ومنح املنح الدراسية
• تعزيز قدرا الويادة من خحل مختلف املبادرا والونوا املتاية.
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لشؤون املعلمين ()3
نائب الوزير
الهدف العام
دراسة ايتياجا مدارس التعليم العام ورياض األطفال ومدارس تحفيظ الورآن
الكريم وبرامج تعليم الكبار ومعاهد وبرامج التربية ايزاصة من املعلمين والعمل
عي توفيرها بالتنسيق مم وكالة املوارد البشرية ،واإلشراف عي تومليعهم ويركة
نولهم بما يضمن انتظام العملية التعليمية ..

إدارة املواهب
(شاغيي الوظائف التعليمية )

وكالة الشؤون املدرسية
اإلدارة العامة لشؤون املعلمين

تخطيط املوارد البشرية
(شاغيي الوظائف التعليمية )

تقييم األداء والترقية والنقل

وظم خ ط املوارد البشرية (شاغيي الوظائف التعليمية )

معايير التعيين

• تحليل االيتياجا من املوارد البشرية التعليمية عي ن اق منظومة التعليم وتحسين تخصيص
املوارد عن طريق تومليم شاغيي الوظائف التعليمية عي إدارا التعليم واملكاتب التعليمية واملدارس
ً
طبوا اليتياجا كل منها

• تحديد معايير االختيار بالتنسيق مم اإلشراف التربوي واملركز الوطنع للت وير املنهع التعليفع ،مثل
ً
الودرا والشروط التربوية ً
بناء عي معايير محددة مسبوا

• التنسيق مم إدارة شؤون الوظائف اإلدارية ووملارة ايزدمة املدنية لضمان تماش ع التعيين ا مم
التوقعا ايزاصة بالووى العاملة

• تحديد آلية االختيار والتوديم وعملية االختيار
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتخطيط املدرس ي
نائب الوزير
وكالة الشؤون املدرسية

الهدف العام
تحديد ايتياجا ق اع التعليم العام ورياض األطفال ,وتحفيظ الورآن الكريم ,وبرامج
تعليم الكبار وبرامج التربية ايزاصة ,من املدارس والفصول ,في املكان والزمان املناسبين.

اإلدارة العامة للتخطيط املدرس ي

التخطيط والتقديرات
• تحديد ال لب املستوبيي من املواعد الدراسية من خحل تحليل الوظم ايحالي واتجاها
نمو أعداد ال حب وسهولة التنول ونسبة التسرب وأي عوامل أخرى مساهمة محتملة
بالتنسيق مم مركز إيصاءا التعليم ودعم الورار.

• توييم ايزيارا املحتملة الستيعاب أعداد ال حب في املستوبل من خحل فتح وإغحق ودمج
املدارس
ً
• التنسيق مم إدارا ومكاتب التعليم لتحديد ال لب املستوبيي ووظم ايز ط تبعا لذلك
• التنسيق مم اإلدارا العامة ومكاتب التعليم لتنفيذ االستراتيجية املوظوعة من قبل إدارة
التخ يط والتوديرا لفتح وإغحق ودمج املدارس
• اقتراح أسماء للمدارس ايجديدة

تخطيط املدارس
• املشاركة في وظم مخ

ا مباني املدارس  -إعداد املز

ا الرقمية للمدارس

• تحديث قواعد البيانا ايجغرافية للمدارس ،بالتنسيق مم مركز إيصاءا التعليم ودعم
الورار
• مراجعة نتائج املسح األرض ع وتحليل البيانا املكانية باستخدام نظام املعلوما ايجغرافية
• املشاركة في تحديد النماذج ايجديدة لبناء املدارس مم وكالة املشاريم والصيانة.
• املشاركة في وظم مخ

ا مباني املدارس بالتنسيق مم إدارة األراض ع واملباني

• تحديد ايحاجة لألراض ع واملرافق التعليمية بالتنسيق مم إدارة التخ يط والتوديرا
بالتنسيق مم وكالة املشاريم والصيانة.
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتجهيزات املدرسية
نائب الوزير
الهدف العام
تحديد وتأمين ايتياج املدارس من التجهي ا املدرسية واملزتبرا وكافة الوس ائل والتونيا
التربوية والتعليمية واملعلوماتية ومصادر التعلم التع تستلزمها العملية التعليمية وتسليمها في
األوقا املحددة لتومليعها عي املدارس قبل بداية العام الدراس ع .

وكالة الشؤون املدرسية
اإلدارة العامة للتجهيزات املدرسية

• وظم خ ط مكتملة لدراسة وتحديد وتأمين ايتياج إدارا التعليم من األثاث املدرس ع واملكتبع وتجهي ا
املزتبرا  ،ومعامل مصادر التعلم ومعامل ايحاسب اآللي ،والوسائل التعليمية وكافة التونيا التعليمية
واملعلوماتية التع تستلزمها العملية التعليمية ملزتلف الفئا املستهدفة من الكتب الثوافية ومصادر التعلم
األخرى وأجهزة ومعامل ايحاسب اآللي ،والعمل عي ت ويرها بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة.
• إعداد الضوابط الحملمة للتأكد من سحمة املواد والتجهي ا املدرسية املؤمنة وم ابوتها ملا هو م لوب
ومستهدف تأمينع.
• متابعة تأمين صيانة املزتبرا في مدارس إدارا التعليم باملناطق واملحافظا  ،في ظوء املعايير املحددة من
وكالة التعليم العام ومتابعة إتحف املواد الكيميائية املنتهية صحييتها بال رق اآلمنة ب التنسيق مم ايجها
ً
ذا العحقة ،داخل الوملارة وخارجها ،ووفوا للتعليما املنظمة لذلك.

• تأمين مستلزما املدارس من األثاث املدرس ع.
• التنسيق مم ايجها ذا العحقة ،داخل الوملارة لتوفير إجراءا األمن والسحمة في املزتبرا
املدرسية وتوفير مت لباتها.
• املشاركة مم ايجها ذا العحقة في تنظيم أوعية املعلوما التعليمية وتداولها.
• تأمين مستلزما مراكز التونيا التعليمية في إدارا التعليم باملناطق واملحافظ ا  ،بالتنسيق مم
اإلدارة العامة للتحول الوطنع( تونية املعلوما ).
• التعريف والتوعية باملواقم والبرمجيا واملواد التعليمية ونشرها في امليدان واتخاذ اإلجراءا املحفزة
لحستفادة منها.
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لخدمات الطالب
نائب الوزير
وكالة الشؤون املدرسية

الهدف العام
اإلشراف عي املواصف املدرسية وت بيق االشتراطا الصحية والغذائية بها ،وإجراءا
وتنظيما النول املدرس ع وتأمين وسائل نول لل حب  ,والعمل عي تنفيذ اجراءا صرف املكافآ
واإلعانا للمستحوين من ال حب وفق األنظمة واللوائح.،

اإلدارة العامة لخدمات الطالب

• متابعة إصدار اللوائح واألنظمة والتعليما ايزاصة ببرامج خدما ال حب ودراسة االقترايا التع تستهدف ت وير ايزدما املودمة لل حب وتبليغها إلدارا التعليم .
• تخ يط البرامج ايزاصة بخدما ال حب.
• إعداد دراسا ن اق تغ ية النول املدرس ع ،وإعداد املي انيا السنوية ايزاصة بنول ال حب ،بالتنسيق مم شركة ت وير للنول التعليفع.
• دراسة ايحاال ايزاصة لنول ال حب وصرف إعانا النول للمستحوين لها.

• تأمين وسائل نول آمنة ومريحة وتتوفر فيها عناصر السحمة  ،ملن يحول بعد منامللهم عن الوصول ال املدرسة ،أو الذين ال ىسمح عددهم بفتح مدرسة في موقعهم .
• رفم مستوى السحمة في عمليا نول ال حب وتحسين جميم وسائل نول ال حب الوائمة .
• التنسيق مم إدارة مراقبة جودة ايزدما فيما يخص أداء شركة ت وير يزدما النول .
• توديم برامج تربوية الستثمار أوقا ال حب في وسيلة النول تحت إشراف إدارة املدرسة وتتناسب مم مريلتهم الدراسية .
• التحوق من أهلية مستحوي املكافئا الدراسية وإرسال قوائم املستحوين إل وكالة ايزدما املشتركة .
• الرفم بالترشيحا ايزاصة باملكافئا الدراسية للمؤسسا التعليمية ومتابعة ورصد النتائج األكاديمية لهم بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة داخل الوملارة.
• توديم املكافآ واإلعانا لل حب ( طحب الورى النائية  ،أبناء املعلمين املتوفين  ،طحب مدارس تحفيظ الورآن الكريم  ،طحب التربية ايزاصة  ،املغتربين  ،املكافآ التشجيعية لتعليم الكبار ).
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مهام ومسؤوليات إدارة الشؤون الصحية املدرسية
نائب الوزير
وكالة الشؤون املدرسية
الهدف العام
التنسيق فيما يخص ايجوانب التربوية واإلدارية في مجال الصحة املدرسية ،مم ايجها
املعنية في وملارة التعليم ووملارة الصحة وتسهيل تنفيذ نشاط الصحة املدرسية في املدارس.

إدارة الشؤون الصحية املدرسية

• املشاركة في تنفيذ ايز ط والبرامج املشتركة في مجال الصحة املدرسية من النواحي التربوية واإلدارية بما يتوافق مم االستراتيجيا التع تضعها اللجنة الوطنية للصحة املدرسية
• التنسيق مم اإلدارة العامة للشؤون الصحية املدرسية في وملارة الصحة واللجنة الوطنية للصحة املدرسية واللجنة الصحية املدرسية في املناطق واملحافظا لوظم املعايير الفنية الختيار مرشدين صحيين
ومشرفين في اقسام الشؤون الصحية املدرسية باملدارس ومراجعتها واإلشراف عي تنفيذها .
• التنسيق مم وكالة الوملارة للتعليم والتعلم لتعزيز التربية الصحية وتنفيذ البرامج الصحية املدرسية .
• التنسيق مم اإلدارة العامة للشؤون الصحية املدرسية بوملارة الصحة وايجها املزتصة بالوملارة لتوديم برامج تدريبية في مجال الصحة املدرسية للمرشحين من املعلمين واملعلما للعمل كمرشدين صحيين .
• ت بيق وتحويق معايير ايجودة في أعمال الشؤون الصحية املدرسية عي مستوى املدرسة في املناطق واملحافظا .
• التنسيق مم وملارة الصحة وايجها ذا العحقة في الوملارة وخارجها يحل املشكح البيئية والصحية املتعلوة باملدارس ومتابعة تنفيذها.
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جدول املحتوى
مقدمة
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القطاعات المرتبطة بالوزير
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مهام ومسؤوليات وكالة البرامج التعليمية
الوزير
الهدف العام

نائب الوزير

ظمان فاعلية واستدامة وجودة ايزدما التعليمية املودمة لل حب املوهوبين و
ذوي اإلعاقة والكبار وطحب املدارس السعودية بايزارج ،في التعليم العام وايجامعي.

وكالة البرامج التعليمية

• اقتراح السياسا والتشريعا املتعلوة بت وير ايزدما التعليمية املودمة لل حب املوهوبين و ذوي اإلعاقة والكبار وطحب املدارس السعودية بايزارج.
• اعتماد البرامج واملشروعا الت ويرية للعملية التعليمية لفئا تعليم ذوي االيتياجا ايزاصة واملوهبين والتعليم املستمر.
• ت وير آليا العمل لضمان استدامة ايزدما التعليمية لفئا تعليم ذوي االيتياجا ايزاصة واملوهبين والتعليم املستمر.
• عود الشراكا مم بيو ايزبرة املحلية والدولية لحرتواء بمستوى ايزدما املودمة لل حب بعد موافوة صايب الصحيية..
• إعداد ايز ة التشغيلية للتعليم املواملي بإدارا التعليم بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة.
• إعداد ايز ط التشغيلية والبرامج ايزاصة لإلدارا املرتب ة بع ،ومتابعة تنفيذها وتوويمها بعد إقرارها.

• إعداد مشروع املي انية السنوية لوكالة البرامج التعليمية ،واملشاركة في تومليم البنود بعد اعتماد املي انية مم ايجها ذا العحقة.
• تحديد ايتياجا الت وير املنهع للعاملين بوكالة البرامج التعليمية وامتدادها بإدارا التعليم ،ومتابعة تنفيذها مم جها االختصاص.
• إعداد التوارير الدورية عن نشاطا وإنجاملا الوكالة ومعوقا األداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها لنائب الوملير.
مكتب الوكيل

اإلدارة العامة للموهوبين

اإلدارة العامة للتربية الخاصة

اإلدارة العامة للتعليم املستمر

اإلدارة العامة للمدارس
السعودية في الخارج
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للموهوبين
نائب الوزير

وكالة البرامج التعليمية
الهدف العام
ظمان توديم الرعاية التربوية والتعليمية الشاملة لل حب املوهوبين .

اإلدارة العامة للموهوبين

التخطيط واملعايير
• إعداد ايز ط املتعلوة بالكشف عن ال حب املوهوبين ورعايتهم ،ومتابعة
ت بيوها وتوويمها وت ويرها.
• إعداد ايز ط البحثية والتوويمية والت ويرية في مجال رعاية املوهوبين في الوملارة
وفي إدارا التعليم باملناطق واملحافظا .
• تحديد ايتياجا الت وير املنهع للعاملين في رعاية املوهوبين باإلدارة وفي إدارا
التعليم ،بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة.
• وظم ظوابط وشروط ترشيح املعلمين واملشرفين التربويين للعمل في رعاية
املوهوبين .
• وظم البرامج والتعليما اإلجرائية املتعلوة برعاية املوهوبين وإبحغها إلدارا
التعليم ومتابعة تنفيذها.
• إعداد مشروع املي انية السنوية لإلدارة بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة.
• إعداد خ ط النشاط للموهوبين والعمل عي ت ويرها ومتابعة تنفيذها ب التنسيق
مم ايجها ذا العحقة بالتنسيق مم اإلدارة العامة للنشاط ال حبي .

برنامج رعاية املوهوبين
• ت بيق املشروع الوطنع للتعرف عي املوهوبين وإعداد اختبارا الكشف عن
ال حب املوهوبين بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة وت بيوها وتوويمها وت ويرها .
• إعداد البرامج اإلثرائية لرعاية املوهوبين داخل وخارج مدارسهم أو في املراكز
الصيفية .
• متابعة توفير مت لبا برامج الرعاية العلمية من األجهزة واملستلزما التنفيذية.
• اإلسهام في توعية األسر واملجتمم بأهمية رعاية املوهوبين .
• التعاون والتواصل مم ايجها في مجال رعاية املوهوبين داخل الوملارة وخارجها
لحستفادة من خبرا وإمكانا تلك ايجها .
• متابعة سير ال حب املوهوبين في جميم مرايل التعليم العام وما بعده ،لضمان
استدامة تلويهم للزدما التعليمية املناسب لهم.
• إعداد مشروع املي انية السنوية لإلدارة بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة.
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتربية الخاصة
نائب الوزير

وكالة البرامج التعليمية
الهدف العام
ظمان توديم ايزدما التربوية والتعليمية لذوي االيتياجا التربوية ايزاصة
وفق منظومة التعليم العام أو ظمن برامج خاصة.

اإلدارة العامة للتربية الخاصة

برامج التربية الخاصة
• إعداد ايز ط التشغيلية والبرامج الحملمة لتعليم وتأهيل ذوي اإلعاقة ومتابعة تنفيذها بعد
اعتمادها.
• اقتراح السياسا واإلجراءا والتعليما التع تخدم العملية التربوية والتعليمية لذوي اإلعاقة.
• اقتراح البرامج واملت لبا الحملمة لتوفير الكوادر البشرية املتخصصة اليتياج ا التربية
ايزاصة ،بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة.
• املشاركة في اللجان الداخلية وايزارجية واملرتب ة بتعليم وتأهيل ذوي اإلعاقة .
• التنسيق مم الوملارا والشركا والو اعا املعنية بخدمة ذوي اإلعاقة لتجويد ايزدم ا
املودمة لهم .

املتابعة والدعم

• اإلشراف عي سير برامج دمج ال حب ذوي اإلعاقة في مدارس التعليم العام واملنفذة من قبل إدارا
وأقسام التربية ايزاصة باملناطق واملحافظا .
• متابعة سير ال حب ذوي اإلعاقة في جميم املرايل التعليمية في التعليم العام وما بعده  ،لضمان
استدامة تلويهم يزدما التعليم والتأهيل املناسب لهم.
• تنظيم املعامح واملعلوما ايزاصة باإلدارة ويفظها بشكل ىساعد عي استخراجها بي سر وسهولة.
• تحديد ايتياجا الت وير املنهع للعاملين باإلدارة وفي إدارا التعليم ،بالتنسيق مم ايجها ذا
العحقة
• تحديد املستلزما اإلدارية والفنية ايزاصة باإلدارة ومتابعة توفيرها.

• إعداد خ ط النشاط للتربية ايزاصة والعمل عي ت ويرها ومتابعة تنفيذها بالتن سيق مم
ايجها ذا العحقة بالتنسيق مم اإلدارة العامة للنشاط ال حبي .
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتعليم املستمر
نائب الوزير

وكالة البرامج التعليمية
الهدف العام
توفير فرص التعليم األساس ع للكبار ملحو أميتهم.

اإلدارة العامة للتعليم املستمر

سياسات وبرامج التعليم املستمر
• اقتراح السياسا الحملمة للتعليم املستمر لفئا املجتمم خارج النظام التعليفع ,وملحو األمية وتعليم الكبار.
• ت وير برامج التعليم املستمر وبرامج تعليم الكبار وفق املت لبا الفعلية للمجتمم.

• إعداد ايز ط التشغيلية والبرامج الشاملة والحملمة للتعليم املستمر ولبرامج تعليم الكبار.
• إعداد خ ط النشاط للتعليم املستمر والعمل عي ت ويرها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مم ايجها ذا
العحقة بالتنسيق مم اإلدارة العامة للنشاط ال حبي .
• إعداد اإلجراءا والتعليما الحملمة لتنفيذ برامج محو األمية وتعليم الكبار وتفعيل دورها.
• املشاركة في إجراء البحوث والدراسا في مجال محو األمية وتعليم الكبار والتعليم املستمر مم ت وير أداء
املعلمين واملشرفين في مجال تعليم الكبار والتعليم املستمر بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة.
ً
• املشاركة مم ايجها ذا العحقة محليا والتعاون معها فيما يحوق أهداف برامج محو األمية .

املتابعة والدعم

• اإلشراف عي متابعة سير العملية التعليمية في مدارس تعليم الكبار االبتدائية وفق الوواعد التنظيمية
لهذه املدارس.
• إعداد برامج التوعية والتثويف ومحاربة األمية بأشكالها وأنواعها املزتلفة واملساهمة بش كل فاعل في
املناسبا ايزاصة بمحو األمية وتعليم الكبار.
• املشاركة في إعداد وت وير مناهج تعليم الكبار وما تت لبع من برامج ووسائل تعليمية وتونية مم ايجها
ذا العحقة.
• متابعة سير ال حب في برامج التعليم املستمر بجميم املرايل التعليمية في التعليم العام وما بعده،
لضمان استدامة تلويهم يزدما التعليم والتأهيل املناسب لهم.

• إعداد مشروع مي انية برامج تعليم الكبار والتعليم املستمر بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة.
• تحديد ايتياجا الت وير املنهع للعاملين باإلدارة وإدارا التعليم ،بالتنسيق مم ايجها املزتصة.
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج
نائب الوزير

وكالة البرامج التعليمية
الهدف العام
اإلشراف عي املدارس واألكاديميا السعودية في ايزارج ومت ابعة
أعمالها ونشاطاتها التعليمية املزتلفة .

اإلدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج

• اإلشراف التربوي والتعليفع عي األكاديميا واملدارس السعودية في ايزارج.
• تزويد األكاديميا واملدارس السعودية في ايزارج باملعلمين والكتب الدراسية والوسائل التعليمية الحملمة بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة.

• التخ يط واإلشراف واملتابعة لبرامج األنش ة الح صفية في املدارس ومتابعة صرفها بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة .
• املشاركة مم وملارة ايزارجية ووملارة املالية في اللجنة الدائمة الفتتاح املدارس واختيار املباني املناسبة ،واملشاركة في يجنة تحديد املدارس
األجنبية التع يمكن ان يلحق بها أبناء السعوديين بايزارج.
• تنظيم اختبارا أبناء السعوديين في ايزارج واإلشراف عليها في الدول التع ال تتوفر فيها مدارس سعودية.
• اقتراح الشروط والضوابط ايزاصة بالتعاقد مم املعلمين من ايزارج واملشاركة في يجان التعاقد مم وملارة ايزارجية.
• التوصية بتجديد وإنهاء عوود املعلمين املتعاقد معهم للتدريس باملدارس السعودية بايزارج.
• إعداد مشروع املي انية السنوية للمدارس السعودية بايزارج بالتنسيق مم وملارة ايزارجية وايجها ذا العحقة.
• تحديد ايتياجا الت وير املنهع للعاملين باإلدارة بالتنسيق مم جهة االختصاص.
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جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
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وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
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وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
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إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
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مهام ومسؤوليات وكالة التعليم العام
الوزير
نائب الوزير

الهدف العام
ظمان فاعلية واستدامة وجودة العملية التربوية في مدارس التعليم العام وإعداد
السياسا وايز ط التع تعزمل قدرة املدارس عي تحويق رسالتها عي أكمل وجع.

وكالة التعليم العام

• إعداد ايز ط والسياسا املتعلوة بت وير التعليم العام.

• تنفيذ برامج تعزيز األمن الفكري ويماية النشء من األفكار املنحرفة بالتنسيق مم مركز الوعي الفكري .

• اقتـراح البـرامج واملشروعا الت ويرية للعملية التربوية والتعليمية ,وإيضاح أولوياتها وأساليب تنفيذها بما ىسهم في ت ويرها.

• اإلشراف عي ت وير أداء اإلدارة املدرسية.

• اإلشراف عي إعداد ايز ة التشغيلية اليتياج التعليم العام باململكة بالتنسيق مم وكالة الوملارة للتخ يط والت وير وايجها ذا
العحقة.

• إعداد الضوابط الحملمة لتحديد االيتياجا بجميم أنواعها للنشاط وإرشاد ال حب وال البا وتوويم أدائهم بإدارا التعليم
باملناطق واملحافظا ومن املشرفين التربويين يجميم التخصصا  ،وظوابط ترشيحهم بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة .

• اإلشراف عي إعداد ايز ط التشغيلية والبـرامج ايزاصة لإلدارا املرتب ة بع ,ومتابعة تنفيذها وتوويمها بعد إقرارها.
• اإلشراف عي مشاركة الوملارة في األنش ة ال حبية مثل املعارض واملناسبا واألسابيم الثوافية ذا ايجوانب التربوية والتعليمية
والثوافية في الداخل.

• إعداد الوواعد واألدلة املنظمة للعمل في مجال اإلشراف والنشاط والتوجيع واإلرشاد وتوويم أدائهم وعرظها عي صايب الصحيية
واعتمادها.
ً
• دراسة قضايا ال حب الواردة من إدارا التعليم (عدا قضايا االختبارا والوبول والتسجيل) وفوا للوائح والوواعد املنظمة لذلك.

• اإلشراف عي إعداد مشروع املي انية السنوية لوكالة التعليم العام ,واملشاركة في تومليم البنود بعد اعتماد املي انية مم ايجها ذا العحقة.

• إجراء معادلة الشهادا الثانوية ودون ايجامعية الصادرة من دول عربية وأجنبية واملعادلة للثانوية العامة.

• املوافوة عي مرشحي مديري إدارا التعليم ملديري /ملديرا إدارا مكاتب التعليم.

• إعداد سياسا ومعايير قبول ال حب في مختلف املرايل الدراسية ما دون ايجامعي وعمليا توويمهم الدولية والوطنية ومتابعة
النتائج املتعلوة بذلك والتنسيق في ذلك مم الوكاال واإلدارا ذا العحقة داخل وخارج الوملارة.

• تهيئة األطفال من سن  3سنوا إل الصف الثالث اإلبتدائي وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز انتمائهم الدينع والوطنع وإعدادهم
للمساهمة في بناء يضارة الوطن.

• اإلشراف عي املشاريم املتعلوة بعمليا التوويم واإلشراف ايحالية واملستوبلية بمختلف أنواعها والعمل عي ت ويرها بالتنسيق مم
ايجها ذا العحقة.

• إعداد النظم والسياسا وخ ط ومنهجية العمل في مريلة ال فولة املبكرة يجميم مفردا العملية التعليمية (ال فل ،املعلمة ،املنهج،
الوياس والتوويم ،املباني ،التجهي ا  ،الصحة املدرسية ،العحقة مم األهل ،املجتمم ،الويادة ،املمارسا النمائية ) .

• إعداد ظوابط افتتاح املراكز الثوافية الصيفية واملسائية ونوادي ايحاسب اآللي ،وظوابط تشغيلها ومتابعة أدائها.

• إعداد وت وير اللوائح واملعايير لعملية اإلشراف التربوي والنشاط وتوجيع وإرشاد ال حب وال البا في جميم املرايل وتوويم أدائهم،
ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

• اإلشراف عي تنفيذ برامج التوويم الدولية والوطنية ،وتحليل البيانا واستخحص النتائج الحملمة لتحسين مستوى التحصيل
الدراس ع لل لبة.

مكتب الوكيل

اإلدارة العامة لإلرشاد الطالبي

اإلدارة العامة للنشاط الطالبي

اإلدارة العامة لإلشراف التربوي
بنات

اإلدارة العامة لإلشراف التربوي
بنين

اإلدارة العامة للتقويم والقبول

اإلدارة العامة للطفولة املبكرة
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لإلشراف التربوي
نائب الوزير
وكالة التعليم العام

الهدف العام
االرتواء بالعملية التربوية والتعلمية باملدرسة وتوويمها بما يضمن ت وير
فاعلية األداء التعليفع وفق اسس تربوية سليمة.

اإلشراف التربوي

• إعداد ايز ط والبرامج ايزاصة باإلشراف التربوي  ،ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها وتوويمها.

• املشاركة في تحديد االيتياجا التدريبية والتأهيلية للمشرفين التربويين /املشرف ا التربويا .

• إعداد اللوائح املنظمة لعملية اإلشراف التربوي وت ويرها ،ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

• املشاركة في ت وير استراتيجيا التعليم العام ايحديثة وأساليب التعليم والتعلم.

• توويم أداء إدارا اإلشراف التربوي  ،ومكاتب التعليم الفرعية في إدارا والتعليم وفق مؤشرا أداء
محددة والعمل عي ت وير أدائها بشكل مستمر.

• اقتراح شروط وظوابط افتتاح مكاتب التعليم في إدارا التعليم.

• اإلشراف عي ت وير أداء اإلدارة املدرسية.
• اإلشراف عي دراسة وتحليل التوارير الواردة من إدارا اإلشراف التربوي ومكاتب التعليم الفرعية في
املناطق واملحافظا يجميم عناصر العملية التعليمية ،بما فيها التوارير يول املناهج واملوررا الدراسية
والتونيا التعليمية املصايبة لها.
• التأكد من توفر املعلمين  /املعلما واإلداريين/اإلداريا في جميم املرايل الدراسية بكافة التخصصا
والتنسيق مم اإلدارة العامة لشؤون املعلمين لتغ ية النوص.

• إعداد ظوابط وشروط ترشيح املديرين/املديرا لإلشراف التربوي ومديري /مديرا مكاتب التعليم
الفرعية الوائد/الوائدة للمدارس ،وظوابط إنهاء تكليفهم.
• وظم معايير وظوابط لتومليم املواد الدراسية عي املعلمين/املعلما  ،وتومليم املوررا الدراسية عي
األشهر الدراسية ،ومتابعة إدارا التعليم وفق جداول التومليم.

• دراسة قائمة الترشيح ملديري إدارا التعليم ملديري /ملديرا إدارا مكاتب التعليم  ،والتأكد من
ان باق الشروط عليها والرفم بها لصايب الصحيية.
• إعداد الضوابط املنظمة إلنهاء تكليف مكاتب التعليم الفرعية.
• تنظيم عود اللواءا في مجال اإلشراف التربوي ومتابعة تنفيذ توصياتها بعد إعتمادها من صايب
الصحيية.
• اإلشراف عي تنظيم وإجراء املوابح الشزصية للمتودمين للتدريس في مدارس التعليم العام،
بالتنسيق مم اإلدارة العامة لشؤون املعلمين.
• رفم التوارير الدورية املتعلوة بالتعليم املبنع عي الكفايا ونتائجع لصايب الصحيية.
• اقتراح برامج تفعيل املواد التعليمية والوسائل واملزتبرا والتونيا التربوية في بيئا التعليم.
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لإلشراف التربوي -بنين
نائب الوزير
وكالة التعليم العام

الهدف العام
االرتواء بالعملية التربوية والتعلمية باملدرسة وتوويمها بما يضمن ت وير
فاعلية األداء التعليفع للبنين وفق اسس تربوية سليمة.

اإلدارة العامة لإلشراف التربوي  -بنين

• إعداد ايز ط والبرامج ايزاصة باإلشراف التربوي (بنين)  ،ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها وتوويمها.

• املشاركة في تحديد االيتياجا التدريبية والتأهيلية للمشرفين التربويين.

• إعداد اللوائح املنظمة لعملية اإلشراف التربوي (بنين) وت ويرها ،ومتابعة تنفيذها بعد إ قرارها.

• املشاركة في ت وير استراتيجيا التعليم العام ايحديثة وأساليب التعليم والتعلم.

• توويم أداء إدارا اإلشراف التربوي (بنين)  ،ومكاتب التعليم الفرعية في إدارا والتعليم وفق مؤشرا
أداء محددة والعمل عي ت وير أدائها بشكل مستمر.

• اقتراح شروط وظوابط افتتاح مكاتب التعليم في إدارا التعليم.

• اإلشراف عي ت وير أداء اإلدارة املدرسية (بنين) .
• اإلشراف عي دراسة وتحليل التوارير الواردة من إدارا اإلشراف التربوي (بنين) ومكاتب التعليم الفرعية
في املناطق واملحافظا يجميم عناصر العملية التعليمية ،بما فيها التوارير يول املناهج واملوررا
الدراسية والتونيا التعليمية املصايبة لها.
• التأكد من توفر املعلمين  /املعلما واإلداريين/اإلداريا في جميم املرايل الدراسية (بنين) بكافة
التخصصا والتنسيق مم اإلدارة العامة لشؤون املعلمين لتغ ية النوص.

• إعداد ظوابط وشروط ترشيح املديرين لإلشراف التربوي (بنين) ومديري مكاتب التعليم (بنين) الفرعية
الوائد للمدارس (بنين)  ،وظوابط إنهاء تكليفهم.
• وظم معايير وظوابط لتومليم املواد الدراسية عي املعلمين ،وتومليم املوررا الدراسية عي األشهر
الدراسية ،ومتابعة إدارا التعليم وفق جداول التومليم.

• دراسة قائمة الترشيح ملديري إدارا التعليم ملديري إدارا مكاتب التعليم (بنين)  ،والتأكد من ان باق
الشروط عليها والرفم بها لصايب الصحيية.
• إعداد الضوابط املنظمة إلنهاء تكليف مكاتب التعليم الفرعية (بنين) .
• تنظيم عود اللواءا في مجال اإلشراف التربوي ومتابعة تنفيذ توصياتها بعد إعتمادها من صايب
الصحيية.
• اإلشراف عي تنظيم وإجراء املوابح الشزصية للمتودمين للتدريس في مدارس التعليم العام (بنين) ،
بالتنسيق مم اإلدارة العامة لشؤون املعلمين.
• اقتراح برامج تفعيل املواد التعليمية والوسائل واملزتبرا والتونيا التربوية في بيئا التعليم.
• رفم التوارير الدورية املتعلوة بالتعليم املبنع عي الكفايا ونتائجع لصايب الصحيية.
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لإلشراف التربوي -بنات
نائب الوزير
وكالة التعليم العام

الهدف العام
االرتواء بالعملية التربوية والتعلمية باملدرسة وتوويمها بما يضمن ت وير
فاعلية األداء التعليفع للبنا وفق اسس تربوية سليمة.

اإلدارة العامة لإلشراف التربوي  -بنات

• إعداد ايز ط والبرامج ايزاصة باإلشراف التربوي (بنا )  ،ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها وتوويمها.

• املشاركة في تحديد االيتياجا التدريبية والتأهيلية للمشرفين التربويين.

• إعداد اللوائح املنظمة لعملية اإلشراف التربوي (بنا ) وت ويرها ،ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

• املشاركة في ت وير استراتيجيا التعليم العام ايحديثة وأساليب التعليم والتعلم.

• توويم أداء إدارا اإلشراف التربوي (بنا )  ،ومكاتب التعليم الفرعية في إدارا والتعليم وفق مؤشرا
أداء محددة والعمل عي ت وير أدائها بشكل مستمر.

• اقتراح شروط وظوابط افتتاح مكاتب التعليم في إدارا التعليم.

• اإلشراف عي ت وير أداء اإلدارة املدرسية (بنا ) .
• اإلشراف عي دراسة وتحليل التوارير الواردة من إدارا اإلشراف التربوي (بنا ) ومكاتب التعليم الفرعية
في املناطق واملحافظا يجميم عناصر العملية التعليمية ،بما فيها التوارير يول املناهج واملوررا
الدراسية والتونيا التعليمية املصايبة لها.
• التأكد من توفر املعلمين  /املعلما واإلداريين/اإلداريا في جميم املرايل الدراسية (بنا ) بكافة
التخصصا والتنسيق مم اإلدارة العامة لشؤون املعلمين لتغ ية النوص.

• إعداد ظوابط وشروط ترشيح املديرين لإلشراف التربوي (بنا ) ومديري مكاتب التعليم (بنا ) الفرعية
الوائد للمدارس (بنا )  ،وظوابط إنهاء تكليفهم.
• وظم معايير وظوابط لتومليم املواد الدراسية عي املعلمين ،وتومليم املوررا الدراسية عي األشهر
الدراسية ،ومتابعة إدارا التعليم وفق جداول التومليم.

• دراسة قائمة الترشيح ملديري إدارا التعليم ملديري إدارا مكاتب التعليم (بنا )  ،والت أكد من ان باق
الشروط عليها والرفم بها لصايب الصحيية.
• إعداد الضوابط املنظمة إلنهاء تكليف مكاتب التعليم الفرعية (بنا ) .
• تنظيم عود اللواءا في مجال اإلشراف التربوي ومتابعة تنفيذ توصياتها بعد إعتمادها من صايب
الصحيية.
• اإلشراف عي تنظيم وإجراء املوابح الشزصية للمتودمين للتدريس في مدارس التعليم العام (بنا ) ،
بالتنسيق مم اإلدارة العامة لشؤون املعلمين.
• اقتراح برامج تفعيل املواد التعليمية والوسائل واملزتبرا والتونيا التربوية في بيئا التعليم.
• رفم التوارير الدورية املتعلوة بالتعليم املبنع عي الكفايا ونتائجع لصايب الصحيية.
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للنشاط الطالبي
نائب الوزير

وكالة التعليم العام

الهدف العام
اإلسهام في بناء شزصية ال الب وال البة وتهيئتهما ليكونا فاعلين في مجتمعهما من خحل
األنش ة غير الصفية الثوافية واالجتماعية والعلمية والفنية واملهنية في بيئة مدرسية محئمة.

اإلدارة العامة للنشاط الطالبي

• إعداد ايز ط التشغيلية والبرامج ألنش ة ال حب وال البا الثوافية والعلمية خحل
العام الدراس ع واإلجاملة الصيفية وإبحغها إلدارا التعليم لتنفيذها بعد اعتمادها .

• اإلشراف عي الت وير الدائم للبرامج والنشاطا ايزاصة بنشاط ال حب املنفذة في
املدارس وإدارا التعليم .

• اإلشراف عي إعداد خ ط النشاط لذوي االيتياجا ايزاصة والعمل عي ت ويرها
ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة.

• اقتراح ايجوائز املحئمة وظوابط تومليعها عي ال حب املتمي ين في األنش ة غير الصفية.

• اإلشراف عي دراسة وتحديد ايتياج إدارا التعليم باملناطق واملحافظا من اللواملم
واألدوا والوسائل التع تت لبها أنش ة ال حب وال البا  ،بالتنسيق مم اإلدارا ذا
العحقة .
• التنسيق مم اإلدارة العامة لشئون املعلمين إلعداد الضوابط الحملمة لتحديد ايتياج
شعب وأقسام نشاط ال حب وال البا بإدارا التعليم باملناطق واملحافظ ا من
املشرفين التربويين لألنش ة ،ورواد األنش ة ال حبية ،وظوابط ترشيحهم بالتنسيق
مم ايجها ذا العحقة .

• اإلشراف عي تحديد االيتياجا التدريبية التع يحتاجها مشرفو /مشرفا األنش ة
ال حبية لرفم مستوى أدائهم املعرفي واملنهع.
• تحديد ظوابط وشروط ترشيح املشرفين التربويين ورواد األنش ة ال حبية

• دراسة التوارير ايزتامية لألنش ة غير الصفية الواردة من إدارا التعليم ،ورفم
التوصيا لصايب الصحيية..
• وظم معايير واملحة ومحددة لتومليم وصرف بنود مي انية النشاط ال حبي واملراكز
الصيفية والرفم بها لصايب الصحيية العتمادها بالتنسيق مم وكالة ايزدم ا املشتركة .
• اإلشراف عي إعداد املي انية التشغيلية للنشاط ال حبي وتومليعها عي البرامج والبنود وفق
املعايير املعتمدة لها والرفم بها لصايب الصحيية العتمادها.
• إعداد ظوابط افتتاح املراكز الثوافية الصيفية واملسائية ،وظوابط تشغيلها ومتابعة
أدائها.
• إعداد ظوابط افتتاح نوادي ايحاسب اآللي وظوابط تشغيلها ومتابعة أدائها.

• اإلشراف عي مشاركة الوملارة في األنش ة واملعارض واملناسبا واألسابيم الثوافية والبرامج
ذا ايجوانب التربوية والتعليمية والثوافية في الداخل بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة.
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لإلرشاد الطالبي
نائب الوزير

وكالة التعليم العام

الهدف العام
تحويق مهنية إرشادية تكاملية مستدامة لرعاية شزصية ال الب.

اإلدارة العامة لإلرشاد الطالبي

• إعداد خ ط وبرامج وخدما التوجيع واإلرشاد بمجاالتع التربوية واالجتماعية والنفسية
واملهنية ،ومستوياتع الوقائية واإلنمائية والعحجية وتوويمها بما ىسهم في تلبية ياجا ال حب
املزتلفة.
• إعداد الضوابط الحملمة لتحديد االيتياجا ايزاصة لإلرشاد ال حبي والعمل عي ت ويرها
ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة.
• املشاركة في إعداد معايير لتحديد االيتياج من املشرفين التربويين واملرشدين ال حبيين في مجال
توجيع وإرشاد ال حب وتوويم أدائهم ،واقتراح البرامج التدريبية املناسبة لت وير أدائهم  ،وإجراء
يركة تنوحتهم بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة.
• املشاركة في إعداد االختبارا واملواييس ذا العحقة بالتوجيع واإلرشاد مم ايجها ذا العحقة
• املشاركة مم ايجها ذا العحقة في رصد ودراسة الظواهر والوضايا االجتماعية وإيجاد البرامج
املناسبة لها.
• إجراء الدراسا امليدانية ايزاصة بما يخدم العملية اإلرشادية واالستفادة منها  ،واستثمار تونية
املعلوما واالتصال في أعمال التوجيع واإلرشاد بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة .

• تحديد ظوابط وشروط ترشيح املشرفين التربويين ،واملرشدين ال حبيين في مجال توجيع
وإرشاد ال حب .
• دراسة قضايا ال حب الواردة من إدارا التعليم (عدا قضايا االختبارا والوبول والتسجيل)
ً
وفوا للوائح والوواعد املنظمة لذلك.

• تنفيذ برامج تعزيز األمن الفكري ويماية النشء من األفكار املنحرفة بالتنسيق مم مركز الوعي
الفكري .
• مراجعة اإلطار العام لرعاية السلوك وامليثاق األخحقي لعمل املرشد ال حبي وتحديثع بشكل
دوري ومتابعة تفعيلع في إدارا التعليم.
• اقتراح ايجوائز املحئمة وظوابط تومليعها عي ال حب املتفوقين دراسيا
• دراسة التوارير والبحوث والتجارب واملحيظا الواردة من إدارا التعليم  ،وإبداء املرئيا
بشأنها.
• إعداد الوواعد واألدلة املنظمة للعمل في مجال التوجيع واإلرشاد وعرظها عي صايب
الصحيية واعتمادها.

125

مهام ومسؤوليات األمانة العامة للطفولة املبكرة
نائب الوزير

وكالة التعليم العام

الهدف العام
العمل عي توفير خدما تعليمية ممي ة لألطفال (من سن  3سنوا ويتى الصف
ً
الثالث اإلبتدائي)  ،ومتابعة أداء مريلة ال فولة املبكرة وفوا للمؤشرا املعتمدة
للتهيؤ لحلتحاق بالتعليم األساس ع وفق استعدادهم وإمكاناتهم .

اإلدارة العامة للطفولة املبكرة

• إعداد السياسا وايز ط والبرامج املتعلوة بمريلة ال فولة املبكرة مم بيان املت لبا واملعايير يجميم فئا العملية التعليمية (ال فل ،املعلمة ،املنهج ،الوياس
والتوويم ،املباني ،التجهي ا  ،الصحة املدرسية ،العحقة مم األهل ،املجتمم ،الويادة ،املمارسا النمائية ) .
• تهيئة األطفال (من عمر  3سنوا ) لحلتحاق بالتعليم األساس ع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز انتمائهم الدينع والوطنع وإعدادهم للمساهمة في بناء يضارة الوطن.
• اإلشراف عي الصفوف األولية ( من الصف األول ويتى الصف الثالث االبتدائي)
• تمثيل الوملارة في املشاركا ايزارجية والداخلية في إعداد املعارض واألنش ة ايزاصة برياض األطفال للمريلة العمرية املستهدفة (ما دون الصف الرابم اإلبتدائي).
• دعم اللجان ذا العحقة بال فولة املبكرة بالبيانا واإليصاءا واإلنجاملا ومراجعة النشرا التربوية املتخصصة بال فولة املبكرة بالتع اون مم مركز إيصاءا
التعليم ودعم الورار.
• دعم ايجامعا فيما يخص البحوث والدراسا املتعلوة بمريلة ال فولة املبكرة ،واالستفادة من املزرجا البحثية ذا العحقة باملريلة في ايجامعا وفي مراكز
البحوث املتخصصة.

• إعداد معايير إختيار مشرفي /مشرفا هذه املريلة.
• التنسيق مم اإلدارة العامة للوبول والتوويم وايجها ذا العحقة فيما يخص االستعداد املدرس ع واالختبارا املتعلوة بهذه املريلة.
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتقويم والقبول
نائب الوزير
الهدف العام

وكالة التعليم العام

االسهام في بناء املعايير واملواييس الحملمة لتوويم وتجويد العملية التربوية والتعليمية،
وت وير إجراءا الوبول عي اختحف مستوياتهم التعليمية.
القبول

اإلدارة العامة للتقويم والقبول
التقويم

• إعداد سياسا قبول ال حب في مختلف املرايل الدراسية والتنسيق في
ذلك مم الوكاال واإلدارا ذا العحقة ،وتحويلهم بين مسارا التعليم
العام واألنظمة التعليمية األخرى.

•

• اإلشراف عي تنفيذ عمليا قبول وتسجيل ومعادال ال حب في إدارا
التعليم

•

• التأكد من صحة نتائج ال حب ،وإصدار بدل مفوود أو تالف لشهادا
الثانوية العامة ،وكذلك لشهادا نهاية املريلتين االبتدائية واملتوس ة
ومعاهد إعداد املعلما وثانوية تحفيظ الورآن الكريم التع تم رصدها
ً
وإعحن نتائجها مركزيا.

•

إعداد وت وير اآلليا واألساليب املناسبة لتوويم وجودة التحصيل الدراس ع (الئحة التوويم ومذكرتها التفسيرية • املشاركة في دراسة وت وير البرامج التع تهدف إل رفم مستوى التحصيل الدراس ع مم ايجها
وقواعدها التنفيذية) بالتنسيق مم أصحاب العحقة (مركز ت وير املناهج ،وإدارة تحليل نتائج اإلختبارا ...وغيرها
ذا العحقة.
من ايجها ) وأخذ املوافوة عليها.
• إعداد اختبارا االستعداد وامليول واالتجاها املهنية وفق املعايير املوافق عليها من قبل
إعداد اختبارا التسريم وفق املعايير املوافق عليها من قبل أصحاب العحقة وتصحيحها وإخراج النتيجة وإصدار
أصحاب العحقة .
وثائق املسرعين.
• إعداد االختبارا التحصيلية وفق املعايير املوافق عليها من قبل أصحاب العحقة واإلشراف
التنسيق مم مركز ت وير املناهج لإلشراف عي بناء بنك األسئلة وفق املعايير العلمية بالتنسيق مم ايجها ذا
عي ت بيوها ،وتصحيحها.
العحقة.
• متابعة ت بيق التوويم املستمر في املريلة االبتدائية
إعداد وت وير أنظمة وإجراءا االختبارا وفق الئحة توويم ال الب ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية.
• اإلشراف عي تهيئة امليدان لحختبارا الدولية بالتعاون مم اإلشراف التربوي وايجها ذا
اإلشراف واملتابعة لت بيق الئحة توويم ال الب وأنظمة وتعليما االختبارا في إدارا التعليم.
العحقة.

•

متابعة تنفيذ مشاريم التوويم املستوبلية وايحالية وتوديم موتريا ت ويرها للجها ذا العحقة داخل الوملارة • .تمثيل الوملارة لدى هيئة توويم التعليم والتدريب وغيرها من الهيئا واملنظما الوطنية
والدولية املعنية ببرامج التوويم
املشاركة مم ايجها ذا العحقة في ت بيق الدراسا املتعلوة بمشكح ظعف التحصيل الدراس ع.
اإلشراف عي مشا يم التوويم املستوبلية وايحالية وتوديم موتريا ت ويرها للجها ذا العحقة خارج الوملا ة • .متابعة تنفيذ برامج التوويم املتعلوة بوياس التحصيل املعرفي في التعليم العام.
ر
ر
إعداد نماذج قصص وأسئلة مشابهة للمعايير الدولية ايزاصة باالختبا ا الدولية  " PIRLS / TIMSS / PISA " :؛ • التنسيق للبرامج التدريبية وتنفيذ ايز ط املتعلوة بتهيئة امليدان التربوي لبرمج التوويم
ر
الوطنية والدولية وجميم البرامج التوويمية التع تنفذها الوملارة.
لنشرها في امليدان التربوي  ،وتدريب ال حب وال البا عليها مم ايجها ذا العحقة.

• مراجعة الوواعد املنظمة ملعادلة شهادا ال حب وتحديثها بشكل دوري.

•

•

• إجراء معادلة الشهادا الثانوية ودون ايجامعية الصادرة من دول عربية
وأجنبية واملعادلة للثانوية العامة.

•

• تنظيم وتوثيق وأرشفة نتائج االختبارا

•
•

ً
• إعداد ايز ط التشغيلية والبرامج ايزاصة باالختبارا والوبول والتسجيل والتحويل لكافة املرايل الدراسية لل حب وال البا ومعادلة الشهادا للصف الثالث الثانوي للوادمين من ايزارج وفوا لألنظمة واللوائح املنظمة لذلك
• اإلشراف عي ت بيق األنظمة واللوائح والتعليما املتعلوة باالختبارا والوبول والتسجيل والتحويل ،والعمل عي ت ويرها.
• دراسة قضايا ال حب وال البا املتعلوة باالختبارا والوبول والتسجيل الواردة من إدارا التعليم
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جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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مساعد الوزير
الوزير
الهدف العام
مساعد الوملير هو املسؤول الثاني عن األنش ة املساندة والتونية واملباني واألنش ة املشتركة األخرى  ،ويتول
مساعدة الوملير في تصريف األعمال واملسئوليا املتعلوة باختصاصاتع.

مساعد الوزير

• اقتـراح السياسا العامة املوجهة للو اعا والويدا اإلدارية املرتب ة بع ،واإلشراف عي تنفيذها بعد
اعتمادها.

• دراسة الصعوبا والتحديا التع تعترض سير العمل في الو اعا والويدا اإلدارية املرتبط بع،
والعمل عي تذليلها ويلها.

• اإلشراف اإلداري املهـنع (املتخصص) عي الو اعا والويدا اإلدارية املرتب ة بع ،والتنسيق فيما بينها بما
يضمن التكامل بين نشاطاتها واالستفادة الوصوى من اإلمكانا املتاية لها.

• دراسة املوتريا ايزاصة بت وير العمل في الو اعا والويدا اإلدارية املرتب ة بع وإبداء الرأي
ييالها ،والعمل عي إقرار ما تم املوافوة عليع.

• اإلشراف عي ت بيق األنظمة واللوائح والتعليما املعتمدة للو اعا والويدا اإلدارية املرتب ة بع.

• اإلشراف عي تحديد ايتياجا الو اعا والويدا اإلدارية املرتب ة بع من الووى العاملة
واألجهزة واملعدا واألدوا ومتابعة توفيرها.

• اإلشراف عي إعداد ايز ط السنوية وايزمسية والبرامج الت ويرية للويدا اإلدارية املرتب ة بع ،ومتابعة
تنفيذها بعد اعتمادها.
• املشاركة في اللجان املكلفة بأعمال ذا عحقة بالو اعا والويدا اإلدارية املرتب ة بع أو ت كليف من يراه.
ً
• اإلشراف عي عمليا توفير املوارد املالية والبشرية والفنية للوملارة وق اعاتها وفوا الختصاصع.

املوارد البشرية

التحول الرقمي

األمن والسالمة
املدرسية

أمن املعلومات

• اإلشراف عي إعداد التوارير الدورية عن أنش ة وإنجاملا الو اعا والويدا اإلدارية املرتب ة
بع ،ورفعها إل الوملير التخاذ الورار الحملم بشأنها.
• أية مهام أخرى يكلف بها في يدود االختصاص.

مر اقبة جودة الخدمات

الخدمات املشتركة

املشاريع والصيانة
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القطاعات املرتبطة بمساعد الوزير
الوزير
مساعد الوزير

مكتب املساعد

إدارة مر اقبة جودة الخدمات
إدارة أمن املعلومات

اإلدارة العامة لألمن
والسالمة املدرسية
اإلدارة العامة للتحول الرقمي

وكالة الموارد البشرية

وكالة
الخدمات المشتركة

وكالة المشاريع والصيانة
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مهام ومسؤوليات إدارة أمن املعلومات
الوزير
مساعد الوزير

الهدف العام
ظمان أمن وسحمة واستمرارية عمل تونية املعلوما في الوملارة بشكل فعال ،وسحمة األجهزة
والت بيوا والبرمجيا والبيانا واملستخدمين ،وكذلك ايحفاظ عي البيانا من التلف أو
الت وير أو التجسس ،بالتنسيق مم الهيئة الوطنية لألمن السيبراني.

إدارة أمن املعلومات

إدارة املخاطر

أمن تقنية املعلومات

• وظم وتنفيذ خ ة استمرارية العمل (تشمل ال وارئ والتعافي من الكوارث واالختراقا )

• وظم السياسا وايز ط األمنية املعلوماتية للوملارة والو اعا التابعة لها وفوا للمعايير الدولية .

• تحديد ويل املشكح املتعلوة بخ ة استمرار العمل

• وظم إطار عمل لكافة إجراءا أمن تونية املعلوما املورر ت بيوها

• إدارة مخاطر تونية املعلوما بكامل بنودها ومكوناتها.

• إدارة برامج أمن املعلوما في الوملارة والو اعا التابعة لها.

• ظمان ت بيق تدابير األمن املادية ومكافحة االختراقا بأنواعها وظوابط الدخول لغير املصرح لهم.

• وظم املواصفا واملعايير للتجهي ا والبرامج يحماية الوملارة والو اعا التابعة لها.

• إدارة التدقيق الدوري للتأكد من إتباع السياسا املعتمدة  .و أجراء دراسة ويصر املزاطر التع من شأنها إعاقة تحويق أهداف أمن
املعلوما يسب املواييس الدولية .

• وظم سياسا التعامل مم املشاكل األمنية املعلوماتية يحلها في أقصر وقت عند يدوثها.
• نشر الوعي وثوافة أمن املعلوما وظمان وظم وتعميم برامج شاملة للتوعية بأمن تونية املعلوما ملنسوبي الوملارة والو اعا التابعة لها.

• التنسيق مم ايجها ذا العحقة خارج وداخل الوملارة بما يتعلق بأمن املعلوما .

• إجراء اختبارا ظمان ايجودة يحماية الشبكة واألنظمة.

• رفم التوارير ايزاصة باملزاطر املعلوماتية ويالتها إل املشرف العام عي ايزدما اإللكترونية.

• البحث املتواصل عن ما ىستجد في مجال االختصاص لترشيح التونيا التع يمكن اقتناؤها لتحسين بيئة العمل و األمن.
• مراجعة السياسة االمنية املتبعة و وظم التصور ايزاص بت ويرها.
• التأكد من وجود ادوا ايحماية من أجهزة و برامج في جميم الوملارة والو اعا التابعة لها.
• التأكد من فاعلية برامج ايحماية عي أجهزة جميم املستخدمين.
• رفم التوارير ايزاصة بايحالة األمنية للمعلوما إل املشرف العام عي ايزدما اإللكترونية.
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتحول الرقمي ()1
الوزير
مساعد الوزير
الهدف العام

اإلدارة العامة للتحول الرقمي

ت وير خدما تونية املعلوما بالوملارة وفق أفضل املمارسا واملعايير ،وظمان بن اء بنية تحتية
لتونية املعلوما عالية الكفاءة تتسم باملوثوقية واألمان ،وتوديم الدعم الفنع للمستفيدين من
خدما تونية املعلوما في الوملارة وفروعها.

التقنية املعلوماتية

البنية املؤسسية لتقنية املعلومات

• إجراء مراجعة دورية للتونيا األنظمة
والت بيوا .

ً
• تحديد ايتياجا العمل إجماال وتصميم تجربة
املستخدم

• متابعة اتجاها تونية املعلوما وتحديد التونيا
ذا األهمية االستراتيجية

• تحديد نموذج التشغيل املستهدف ووظم خارطة
ال ريق

• إدارة ومتابعة مشاريم ت وير األنظمة والت بيوا
والبوابا من خحل شركا التنفيذ (ومن ظمنها
شركة ت وير لتونيا التعليم)

• وظم املبادئ التوجيهية لت وير الت بيوا
والتوييد الوياس ع لبيئة ت بيوا تونية املعلوما
وبنيتها التحتية

• إدارة مهام يماية البيانا واألنظمة ومتابعة
ت بيق املعايير املرتب ة بذلك.

• توييم دوري ألثر الت بيوا والتونيا ايجديدة
عي البيئة والبنية التحتية العامة الوائمة لتونية
املعلوما

• وظم خارطة ال ريق ملشاريم الربط الشبكي
ومتابعة تنفيذها في كافة ق اعا الوملارة
واملدارس.

• ت وير بنية تونية املعلوما  :ايحلول والبيانا
والدمج

استراتيجية وحوكمة تقنية املعلومات

ضمان جودة تقنية املعلومات

استراتيجية وخطة وميزانية تقنية املعلومات

• متابعة مؤشرا األداء الرئيسية لويدا اإلدارة
العامة للتحول الرقفع

• وظم االستراتيجية وايز ة واملي انية العامة لتونية
املعلوما في الوملارة

• إجراء عمليا مراجعة للمشروعا عي أساس
ً
ً
معرف مسبوا وأيضا عمليا مراجعة خاصة
بالتنسيق مم وكالة التخ يط والت وير.

• وظم إطار ايحوكمة العام لتونية املعلوما في
الوملارة

• التأكد من جودة خدما الدعم الفنع املودمة من
قبل شركة ت وير يزدما التعليم.

• دعم البنية املؤسسية في وظم البنية العامة لتونية
املعلوما
• العمل عن قرب مم الشركة املنفذة في تحديد
املنصة العامة لتونية املعلوما ايزاصة بالوملارة
• تحديد التونيا وعمليا وإجراءا تونية
املعلوما
• وظم خ ط التدريب والت وير ملوظفي
ومستخدمي تونية املعلوما
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتحول الرقمي ()2
الوزير
مساعد الوزير
الهدف العام

اإلدارة العامة للتحول الرقمي

ت وير خدما تونية املعلوما بالوملارة وفق أفضل املمارسا واملعايير ،وظمان بناء
بنية تحتية لتونية املعلوما عالية الكفاءة تتسم باملوثوقية واألمان ،وتوديم الدعم
الفنع للمستفيدين من خدما تونية املعلوما في الوملارة وفروعها.

البنية التحتية لتقنية املعلومات

الشبكة واالتصاالت

إدارة وعمليات قاعدة البيانات

• إدارة عناصر الربط الشبكي ) املفاتيح ،أجهزة التوجيع ،عناصر تعجيل ايحركة)

• ظمان سحمة كافة األنظمة في بيئة اإلنتاج

• إدارة األجهزة الحسلكية لشبكة االتصاال املحلية

• ظمان الترقية املستمرة لألنظمة بما يتماش ى مم ال لبا

• استخدام يل إدارة الشبكا ملتابعة روابط االتصاال

• ترقية واستعادة كافة اإلصدارا السابوة وكذلك تشغيل كافة الت بيوا في بيئة اإلنتاج

• إدارة املكونا غير الفعالة ) كابح  ، UTPوكابح ) FO
ً
• إدارة روابط االتصاال السلكية والحسلكية (ايز وط املستأجرة ،الفتحا ال رفية الصغيرة جدا ،واي
ماكس ،مريل اإلطارا  ،الشبكة ايزاصة االفتراظية الوائمة عي بروتوكول اإلنترنت)

• تثبيت وصيانة قاعدة البيانا وأنظمة التشغيل
• إعداد وصيانة التصاميم ايزاصة بتونية املعلوما  ،وظمان تخزينها
• وظم معايير الستخدام قواعد البيانا
• تحديث /ترقية قواعد البيانا وأنظمة التشغيل
• التخ يط لبرامج أمن ايحاسب املركزي وتثبيت هذه البرامج وصيانتها
• اإلشراف عي اإلعداد املركزي عي مدار اليوم
• ظمان األداء املثالي يجميم أنظمة التخزين واملعايجة
• ظمان إجراء عمليا النسخ االيتياطي املجدولة والوصول إل البيانا في الوقت املناسب
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتحول الرقمي ()3
الوزير
مساعد الوزير

الهدف العام
ت وير خدما تونية املعلوما بالوملارة وفق أفضل املمارسا واملعايير ،وظم ان بناء بنية
تحتية لتونية املعلوما عالية الكفاءة تتسم باملوثوقية واألمان ،وتوديم الدعم الفنع
للمستفيدين من خدما تونية املعلوما في الوملارة وفروعها.

اإلدارة العامة للتحول الرقمي

تطبيقات تقنية املعلومات

اختبار ودمج األنظمة

أنظمة التعليم

األنظمة املؤسسية

• اختبار كافة الت بيوا

• تحديد مت لبا عمل األنظمة املؤسسية

• تحديد وفهم مت لبا عمل األنظمة التعليمية

• توثيق الدورا التدريبية للمناصب ايجديدة
املتعلوة بالت بيوا

• ت وير وت بيق األنظمة املؤسسية وإدارة إصدار البرامج إظافة إل إدارة البيانا
املرتب ة باألنظمة التعليمية ) مثل نظام فارس)

• ت وير وت بيق األنظمة التعليمية وإدارة إصدار البرامج املتعلوة بها ) مثل نظام نور،
وإجراء االختبارا )... ،

• إدارة كافة الوثائق ايزاصة بالت بيوا

• إدارة صيانة األنظمة املؤسسية

• إدارة صيانة األنظمة التعليمية

• متابعة وتوييم الكفاءة التشغيلية لألنظمة والت بيوا وايزدما اإللكترونية
املؤسسية الوائمة

• متابعة وتوييم الكفاءة التشغيلية لألنظمة والت بيوا وايزدما اإللكترونية التعليمية
الوائمة

• تحليل طلبا التغيير املتعلوة باألنظمة والت بيوا

• تحليل طلبا التغيير املتعلوة باألنظمة والت بيوا

• ظمان توافق كافة األنظمة والت بيوا املؤسسية

• ظمان توافق كافة األنظمة والت بيوا التعليمية

• ظمان التكامل والترابط الفعال لكافة الت بيوا واألنظمة املؤسسية

• ظمان التكامل والترابط الفعال لكافة الت بيوا واألنظمة التعليمية

• متابعة اتجاها السوق واقتراح التحسينا

• متابعة اتجاها السوق واقتراح التحسينا
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتحول الرقمي ()4
الوزير
مساعد الوزير

الهدف العام
ت وير خدما تونية املعلوما بالوملارة وفق أفضل املمارسا واملعايير ،وظمان بناء بنية تحتية
لتونية املعلوما عالية الكفاءة تتسم باملوثوقية واألمان ،وتوديم الدعم الفنع للمستفيدين من
خدما تونية املعلوما في الوملارة وفروعها.

اإلدارة العامة للتحول الرقمي

املوارد واملشاريع التقنية

مكتب املشروعات

املوارد التقنية
• متابعة مؤشرا األداء الرئيسية للزدما املودمة من شركا التنفيذ (ومن ظمنها
شركة ت وير لتونيا التعليم) عي مستوى الوملارة

• قيادة مبادرا تحويل تونية املعلوما عي مستوى الوملارة ودعم اإلدارا
األخرى في مبادرا تحويل تونية املعلوما ايزاصة بها

• ظمان تحويق االستفادة واالهداف االستراتيجية والتشغيلية
للتحول الرقفع.

• العمل مم شركا التنفيذ (ومن ظمنها شركة ت وير لتونيا التعليم) ألجل التحسين
املستمر للزدما ) ايجودة والتكلفة ووقت التسليم( .

• يل املشكح وتحديد أي قرارا عاجلة م لوبة إظافة إل متابعة التودم
املحرمل في التنفيذ بعد اتخاذ الورار

• التنسيق العام لألنش ة في مكتبة إدارة مشروعا تونية املعلوما

• تخ يط وتنفيذ مشتريا مشاريم ومبادرا التحول الرقفع.

• تأسيس وتحديث منهجيا إدارة املشاريم التونية.

• تأسيس وإدارة العحقا والتواصل باملوردين ملشاريم ومبادرا التحول الرقفع لضمان
استكمال املت لبا املالية.

• دعم ومتابعة تنفيذ املشاريم التونية.

• إدارة الشؤون املالية واملحاسبية ملشاريم التحول الرقفع.
• إدارة كافة املوارد واألصول املرتب ة بالتحول الرقفع (بشرية-تونية).
• تأسيس وتفعيل قنوا التواصل مم جميم ق اعا الوملارة ،والتنسيق للمبادرا
التوعوية للتحول الرقفع واملنتجا االلكترونية.

• توثيق وصيانة إجراءا إدارة املشاريم يسب املعيار الدولي املتبم.
• توثيق ومتابعة ياال املشاريم.

• تعزيز التحديث العام ملشروعا تونية املعلوما وتوديم صورة
شاملة للتودم املحرمل في التحويل

• مساعدة رئيس مكتب مشروعا تونية املعلوما في إدارة
االتصاال وإدارة األطراف املعنية
• وظم منهجية العمل ملكتب إدارة مشروعا تونية املعلوما

• التنسيق مم اإلدارا ذا العحقة فيما يخص املبادرا واملشاريم
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جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
139

مهام ومسؤوليات إدارة مر اقبة جودة الخدمات
الوزير
مساعد الوزير

الهدف العام
وظم معايير يجودة ايزدما (النول املدرس ع ،املباني ،تونية املعلوما )
والتحوق من االلت ام بها.

إدارة مر اقبة جودة الخدمات

• إعداد معايير يجودة ايزدما التعليمية (النول املدرس ع واملباني وصيانة املباني وتونية املعلوما )
بالتنسيق مم الو اعا ذا العحقة بالوملارة ،واعتمادها من صايب الصحيية.
• التحوق من االلت ام بمعايير جودة ايزدما التعليمية (النول املدرس ع واملباني وصيانة املباني وتونية
املعلوما )  ،وتوديم التوارير الدورية ملساعد الوملير.
• ادارة عملية قياس رظا املستفيدين من ايزدما  ،من خحل إعداد االست حعا وتحليل النتائج ومتابعة
وظم التوصيا التحسينية ومستوى تنفيذها.
• رصد ومتابعة مؤشرا األداء الرئيسية لشركا ت وير فيما يخص ايزدما التعليمية (النول املدرس ع
واملباني وصيانة املباني وتونية املعلوما )
• العمل مم شركا ت وير ألجل التحسين املستمر للزدما ( من نايية ايجودة والتكلفة ووقت التسليم)

• اعداد التوارير الدورية الناتجة عن عمليا الرصد واملتابعة والوياس املتعلوة ب بيعة عمل اإلدارة.
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جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لألمن والسالمة املدرسية
الوزير
مساعد الوزير

الهدف العام
تحويق مت لبا األمن والسحمة في املدارس واملرافق التعليمية في بيئة آمنة خالية
من املزاطر لكافة منسوبيها بواس ة كوادر بشرية مؤهلة مدربة وواعية ووظم
أنظمة سحمة ذا كفاءة عالية وفق مت لبا معايير ايجودة الشاملة.

اإلدارة العامة لألمن والسالمة
املدرسية

األمن

السالمة

• تحديد معايير األمن والسحمة في املدارس واملرافق التعليمية ومتابعتها باستمرار
• تحديد األهداف ون اق العمل ملودمي ايزدما والتفاوض عي العوود واختيار مودم ايزدمة املناسب
• التنسيق مم وملارة الصحة والدفاع املدني واملؤسسا ايحكومية األخرى فيما يخص قواعد األمن والسحمة.
• اإلعداد واإلشراف عي تنفيذ ايز ط السنوية لل وارئ واألمن والسحمة وايز ط التنفيذية لعمليا اإلخحء وتمارين اإلطفاء واإلنواذ الدورية في املنشآ التابعة لوملارة التعليم والتع تشرف عليع لضمان ايحفاظ عي أمن و سحمة منسوبي الوملارة وممتلكاتها.
• ت بيق اللوائح التع تحدد شروط وقواعد األمن والسحمة الواجب توافرها في وملارة التعليم وق اعاتها التع تشرف عليع ،والسياسا العامة للدفاع املدني  ،ومواد النظام فيما يخص توفير وتنفيذ مت لبا الوقاية وايحماية من ايحريق  ،وايز ط واملشاريم الحملمة لتنفيذها ،والويام بايجوال
التفتيشية الدورية ذا العحقة للتحوق من مدى ايجاهزية تمهيدا للرفم بها للمديرية العامة للدفاع املدني.
• استوبال وتمرير ما يرد من معلوما من الرئاسة العامة لألرصاد ويماية البيئة عن املتغيرا املناخية  ،وتلوي البحغا واتخاذ اإلجراءا املناسبة وإعداد توارير يومية عن األيداث التع تحصل في الوملارة وفروعها عي مدار الساعة ،وما يرد من ايجها األمنية وما يحال لها وإنهاء إجراءاتها.
• االستعداد واملشاركة في ياال ال وارئ والتنسيق الدائم مم اإلدارا األخرى في الوملارة وخارجها فيما يخص ايحوادث والكوارث ال بيعية التع قد تحدث ال سمح هللا وت وير خ ة التعامل معها لضمان املحافظة عي املنشآ التابعة لوملارة التعليم والتع تشرف عليها وما تحتويع من أجهزة ومعدا .
• اإلشراف عي ت بيق وتحديث أنظمة متكاملة في مجاال ال وارئ واألمن والسحمة وفق املعايير الدولية  ،وأجهزة اإلنذار املبكر في ق اعا الوملارة التعليم والتع تشرف عليها واقتراح املناسب منها و اإلشراف عي تأمينها والتدريب عي استخدامها والتنسيق في ذلك مم ايجها املزتصة  ،وت بيق
نظام إدارة ايجودة.
• اإلشراف عي تشكيل وتدريب فرق إدارة األملما وايحاال ال ارئة وتحديد الواجبا واملسئوليا املناطة بها يسب اآلليا املعتمدة  ،ويجان ال وارئ وتحديد مهامها بالتنسيق مم ايجها ذا العحقة  ،وفرق العمل املؤهلة املشكلة في كل مرفق تعليفع من املرافق التابعة لوملارة التعليم
• نشر الوعي والتثويف في مجاال ال وارئ واألمن والسحمة من خحل التدريب واملشاركة في املعارض والندوا واملؤتمرا واللويا اإلرشادية واملنشورا والكتيبا .
• العمل عي إيجاد آليا لوياس مؤشر أداء السحمة  ،بالتعاون مم ايجها املزتصة األخرى.
• التأكد من ت بيق أسس السحمة في كافة أعمال اإلنشاءا املدرسية التابعة لوملارة التعليم والتع تشرف عليها.
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جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
143

مهام ومسؤوليات وكالة املوارد البشرية
الوزير
مساعد الوزير
الهدف العام
الرفم من كفاءة وفاعلية املوارد البشرية وظمان ت بيق األنظمة واللوائح
واألدلة ايزاصة بها.

وكالة املوارد البشرية

• ت بيق العمليا اإلجرائية للموارد البشرية.
• إدارة أنش ة تخ يط املوارد البشرية اإلدارية.
• اإلشراف عي تنظيم ويفظ ملفا وسجح املوارد البشرية والتأكد من استيفائها يجميم البيانا الحملمة.
• االشتراك في إعداد مشروع مي انية الوملارة فيما يتعلق املوارد البشرية اإلدارية وتحديد ايتياجا الوملارة وق اعاتها من املوارد البشرية اإلدارية بالتعاون والتنسيق مم ايجها ذا العحقة.
• توديم االستشارا الفنية الحملمة يجميم الويدا التنظيمية بالوملارة في املسائل التع تتعلق باملوارد البشرية اإلدارية.
• تنمية وت وير املوارد البشرية اإلدارية.
• تحديد االيتياجا التدريبية لشاغيي الوظائف اإلدارية في الوملارة والو اعا املرتب ة بها.
• اإلشراف عي عمليا التواصل الداخيي فيما يخص إدارة املوارد البشرية اإلدارية في الوملارة.
• اإلشراف عي ت بيق نظام املوارد البشرية املويد ومتابعة إدخال وتحديث املعلوما  ،والعمل عي ت ويرها بالتنسيق مم وكالة التخ يط والت وير واإلدارا ذا العحقة.
• تحديث وتنظيم السجح والبيانا واإليصاءا املتعلوة بنشاطا اإلدارة العامة ويفظها واالستفادة من اإلمكانا التونية في معايجتها.

مكتب الوكيل

اإلدارة العامة لعمليات املوارد البشرية

اإلدارة العامة لتطويراملوارد البشرية

اإلدارة العامة للتواصل الداخلي

اإلدارة العامة لتخطيط املوارد البشرية
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لتخطيط املوارد البشرية
مساعد الوزير
وكالة املوارد البشرية
الهدف العام
الويام بجميم العمليا اإلجرائية إلدارة عمليا املوارد البشرية

اإلدارة العامة لعمليات املوارد البشرية

• اإلشراف عي ت بيق نظم وقواعد وإجراءا عمليا املوارد البشرية ويتمثل ذلك فيما ييي:
• تحديد الوظائف الشاغرة ونوعيتها وشروط شغلها ،وذلك بالتعاون مم اإلدارا واألقسام املزتلفة  ،واإلعحن عن الوظائف املراد
شغلها بحسب الصحيية املمنوية للوملارة.
• التنسيق مم وملارة ايزدمة املدنية فيما يخص شغل الوظائف الشاغرة.

• استكمال مسوغا التعيين ومباشرة العمل.
ً
• التأكد من مباشرة املوظفين ،املعينين يديثا ،واملنوولين ألعمالهم  ،ورفم التوارير إل املسئولين عن املوظفين أثناء فترة التجربة.
• اتخاذ اإلجراءا الحملمة نحو مستحوا املوظفين من رواتب وعحوا ومكافآ وغيرها.
• يصر املستحوين للترقية وجمم البيانا الحملمة عنهم ورفعها للجنة الترقيا .
ً
• اتخاذ اإلجراءا الحملمة نحو ترقيا املوظفين طبوا لألنظمة واللوائح السارية في هذا الشأن .
• اتخاذ اإلجراءا الحملمة عند انتهاء خدما املوظفين ،وفي ياال كف اليد والفصل وكافة ايحاال التأديبية.
• اتخاذ اإلجراءا الحملمة نحو إجاملا املوظفين ونولهم وانتدابهم وتكليفهم وإعارتهم والتعاقد معهم .
• متابعة يضور وانصراف املوظفين ورفم التوارير الدورية بذلك.
• تنفيذ العمليا اإلجرائية املتعلوة بتدريب وابتعاث وإيفاد املوظفين.
• ت بيق اللوائح والتعليما ذا العحقة باملوظفين .
• اإلشراف عي تنظيم ويفظ الوثائق وملفا وسجح املوظفين والتأكد من استيفائها يجميم البيانا الحملمة .
• اإلشراف عي إدارة نظام املوارد البشرية املويد (موارد).
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لعمليات املوارد البشرية
مساعد الوزير
وكالة املوارد البشرية

الهدف العام
الويام بجميم العمليا اإلجرائية إلدارة عمليا املوارد البشرية

خدما املوظفين

الدعم النسوي
•

الويام بدور فاعل وداعم ألقسام العمل
ايزاصة بالعنصر النسائي

•

العمل بمثابة نو ة االتصال األول بين
الويدا في املوارد البشرية وأقسام العمل
ايزاصة بالعنصر النسائي

•

العمل عن قرب مم ويدا املوارد البشرية
األخرى لتحديد ايتياجا  /مت لبا
املوارد البشرية ألقسام العمل ايزاصة
بالعنصر النسائي

اإلدارة العامة لعمليات املوارد البشرية

•

•

•

•
•

معايجة العمليا واملستندا ايزاصة
بايحكومة ( مثل مت لبا النول والعمل)
إدارة وتنسيق األنش ة املتعلوة بمت لبا
وايتياجا العمل ) مثل الفحوصا ال بية،
واختبارا الدم )
دعم املوظفين في قضايا املوارد البشرية
والعمل بمثابة نو ة اتصال مركزية يجميم
املوظفين
إصدار خ ابا الترييب وإجراء التوجيع
األولي للموظفين ايجدد
إعداد وإصدار شهادا ايزبرة/ايزدمة
والتعريف بالراتب ،إظافة إل األعمال التع
يحتاج إليها املوظف

مسيرا الرواتب

الشؤون اإلدارية وإدارة البيانا

ايحوافز

•

إدارة كافة معلوما املوارد البشرية

•

إدارة عملية إعداد مسيرا الرواتب

•

•

التنسيق مم وملارة ايزدمة املدنية في األمور
املتعلوة بالوملارة فيما يخص املوارد
البشرية

•

إعداد ومراجعة وتوديم مسيرا الرواتب
والتواصل مم الشؤون املالية فيما يتعلق
بأوامر الدفم املتعلوة بذلك.

إدارة عملية إدارة ايحوافز والعحوا
بكافة أنواعها.

•

•

إدارة نظام معلوما املوارد البشرية،
وعملياتع الت ويرية الدورية.

•

التنسيق مم ايجها ايحكومية فيما يتعلق
بعمليا دفم الرواتب واعتماد مسيراتها

وظم سياسا وإجراءا منح املكافآ
والتوصية بالتحسينا املتعلوة بخ ط
صرف املكافآ .
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لتطوير الموارد
البشرية
مساعد الوزير
وكالة املوارد البشرية

الهدف العام
ت بيق سياسا ت وير املوارد البشرية بما يضمن الرفم من كفاءتها وفاعليتها.

اإلدارة العامة لتطويراملوارد البشرية

تصميم وتنفيذ الدورات التدريبية

إدارة األداء

تنمية القيادة واألفراد

•

وظم إطار توييم األداء الوظيفي للموظفين شاغيي الوظائف اإلدارية

•

•

املساعدة هذا يحتاج للتوظيح فاإلدارة ال تتدخل في عملية التوويم وإنما تودم
الدعم لإلدارا في فهم عملية التوويم وآلية إجرائها  ...في توييم األداء ومعايرتع
بالتعاون مم املدراء املباشرين ووظم الويم الوابلة للتحويق معهم في النظام

وظم االستراتيجية وايجدول الزمنع للدورا التدريبية الداخلية وايزارجية
لشاغيي الوظائف اإلدارية ،في ظوء نتائج توويم األداء الوظيفي

•

إدارة خ ة التنمية الشزصية لشاغيي الوظائف اإلدارية

•

تصميم وتخ يط وإدارة برامج الت وير الوظيفي لشاغيي الوظائف اإلدارية

•

•

ظمان إدارة أداء املوظفين شاغيي الوظائف اإلدارية بفاعلية عن طريق أنظمة
قياس ومتابعة األداء وتفعيلها عي مستوى الوملارة

•

توجيع ودعم اإلدارا العامة في تلبية ايتياجاتها من الدورا التدريبية لشاغيي
الوظائف اإلدارية

•

وظم برامج تنمية الويادة اإلدارية ومتابعة تنفيذها

•

إدارة عمليا نول وتومليم وترقية املوظفين

•

•

•

وظم معايير مساعدة للمدراء لوياس وتحسين أداء مرؤوسيهم.

تنسيق عملية تدريب شاغيي الوظائف اإلدارية مثل توفير املدربين وايزدما
اللوجستية واملناهج والتسجيل في الدورا

إعداد اإلطار العام يجدارا الوظائف اإلدارية التخصصية واألوصاف الوظيفية
لها .

•

إعداد ومتابعة تنفيذ خ ة ت وير الويادا اإلدارية.

•

متابعة يركة األفراد

•

التنسيق مم معهد اإلدارة العامة لتوديم برامج التدريب

•

•

إعداد قاعدة بيانا بالدورا التدريبية التع يضرها املوظفون اإلداريون

إعداد ومتابعة تنفيذ خ ة املسارا الوظيفية للوظائف اإلدارية.

•

تنمية وت وير املوارد البشرية وتنويم مهاراتهم تابم لإلدارة (تصميم وتنفيذ)

•

إعداد تنفيذ خ ة إدارة املواهب

•

تحديد وإدارة ورعاية مجموعة املواهب من املوظفين اإلداريين شاغيي املناصب
العليا وذوي اإلمكانا العالية في الوملارة
إعداد ومتابعة خ ة التعاقب الوظيفي في املناصب الويادية اإلدارية
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتواصل
الداخلي
مساعد الوزير

وكالة املوارد البشرية

الهدف العام
تحسين بيئة العمل املادية وغير املادية لتكون بيئة محفزة ومشجعة عي اإلبداع والتمي .

اإلدارة العامة للتواصل الداخلي

• اإلشراف عي استوبال املوظفين ايجدد وتعريفهم بمهامهم ونظم وإجراءا العمل.
ً
ً
• رفم معدل مشاركة املوظفين ،بمعنى ظمان أن يكون املوظف مفعما بايحماس ومتحفزا ألداء عملع بحيث يكون أداة لإلسهام في تحسين سمعة الوملارة وتحويق مصايحها.
• تلوي تظلما املوظفين وتجميعها وفرملها ورفعها للجها ذا العحقة.
• اإلشراف عي تفعيل الوسائل املناسبة لتحسين بيئة العمل وإجراء مسويا االرتباط املنهع والرظا الوظيفي.
ً
• مليادة معدل رظا املوظفين ،أي رفم درجة رظا املوظفين عن وظائفهم و األدوار التع يوومون بها فضح عن رظاهم عن بيئة العمل.
• اإلشراف عي تفعيل قنوا التواصل الداخلية للموظفين وتحليلها بكل ما يتعلق باملوارد البشرية.
• اإلشراف عي تفعيل برامج الوالء الوظيفي.

• تفعيل إجراءا السحمة املهنية.
• توفير بيئة عمل إيجابية ذا توجع عميي
• تمكين املوظفين من االطحع بشكل مستمر عي أيدث الت ورا والتوجها
• إيداث التأثير امل لوب عبر السماح للوملارة بتحفي املوظفين لتحويق أهدافها اإلستراتيجية
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لتخطيط املوارد البشرية
مساعد الوزير

وكالة املوارد البشرية

الهدف العام
املشاركة في إعداد استراتيجية وسياسا املوارد البشرية وت بيوها بعد اعتمادها،
وإعداد خ ة الووى العاملة والتوارير الدورية للموارد البشرية.

إدارة الطلبات والخروج من الخدمة
• التواصل مم وملارة ايزدمة املدنية وإبحغها
بالووى العاملة امل لوبة وااليتياجا من
التعيينا
• مراجعة املرشحين املوتريين لشغل الوظائف
اإلدارية والتنسيق إلجراء املوابح الشزصية
• إصدار خ ابا عرض العمل بالتنسيق مم
خدما املوارد البشرية

اإلدارة العامة لتخطيط املوارد البشرية

متابعة وتخطيط وإعداد تقاريراملوارد
البشرية
• وظم إطار العمل ايزاص بإعداد توارير املوارد
البشرية
• االجتماع بإدارا املوارد البشرية وجمم
البيانا بخصوص التنفيذ
• إعداد توارير سير العمل املتعلوة باملوارد
البشرية وتوديم التوصيا للتحسين

تخطيط القوى العاملة
• وظم خ ط الووى العاملة للموظفين
اإلداريين
• مراجعة أعباء العمل والعوامل املحفزة للووى
العاملة وتحديث نماذج الووى العاملة
• اإلشراف عي تنفيذ خ ط الووى العاملة
بالتنسيق مم وملارة ايزدمة املدنية ووملارة
املالية للوظائف واملناصب

استراتيجية وسياسات املوارد البشرية
•
•

•
•

تعميم استراتيجية الوملارة في األهداف
واملبادرا املتعلوة باملوارد البشرية
العمل بمثابة ر ٍاع يز ط واستراتيجية املوارد
البشرية ومتابعة تنفيذها
اإلشراف عي تنفيذ مبادرا املوارد البشرية
وتنفيذها
وظم وتنفيذ سياسا املوارد البشرية إلدارا
وملارة التعليم
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جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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مهام ومسؤوليات وكالة الخدمات المشتركة
الوزير
مساعد الوزير
الهدف العام
تحسين مستوى عالي من كفاءة وفاعلية اإلنفاق من خحل ترشيد العمليا املالية
واملحاسبية واملشتريا والتدقيق ،وإدارة عمليا مي انية الوملارة.

وكالة الخدمات املشتركة

• إدارة نظام املعلوما املالية واملحاسبية وتواريرها واعتمادها

• تنسيق جهود التوييم الفنع مم اإلدارة التع طلبت الشراء /إجراء املناقصة

• إدارة ورقابة تنفيذ كافة أنش ة املحاسبة (مثل دفتر األستاذ العام واملوبوظا واملدفوعا )

• إدارة عمليا املي انية والدعم لها وتومليعها مم جميم اإلدارا

• ظمان االلت ام بتنفيذ السياسا واإلجراءا املالية املتعلوة باملناقصا واملشتريا واملدفوعا

• إدارة ومتابعة ومراجعة عمليا املستودع ومراقبة املززون وايجرد والتوارير ذا العحقة
• مراجعة التوقعا املالية املودمة من إدارة التخ يط وتوفيق العمل ً
بناء عي تلك التوقعا

• التنسيق مم املدقوين ايزارجيين وتيسير املراجعة املالية

• متابعة ياال ايحيود الكبير في التكاليف وتصعيد املشكح واملزاطر الكبرى

• وظم وتحديث قائمة املوردين املفضلين

• التنسيق مم اإلدارا ملعايجة ياال تجاومل املي انية

• إدارة وتنفيذ عمليا الشراء وايز ط املتعلوة بها

• إدارة املوردين وتحديث قوائمهم وأخذ اإلجراءا النظامية في املزالفين منهم.

• استحم وتوثيق العروض والتأكد من استيفاء شروطها

• تحديد ايتياجا النول والتموين ومعايير ايزدمة عي املستوى الوطنع ومستوى املناطق

• تنفيذ سياسا وإجراءا املحاسبة وإعداد التوارير وظمان االلت ام باملعايير املوررة

• تنسيق أعمال التوييم التجاري والتفاوض عي العروض

مكتب الوكيل

إدارة الرقابة املالية
اإلدارة العامة
للشؤون املالية

اإلدارة العامة
للميزانية

اإلدارة العامة
للمشتريات

اإلدارة العامة
ملر اقبة املخزون

اإلدارة العامة
للمستودعات

اإلدارة العامة
للخدمات

مركز
االتصاالت اإلدارية
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مهام ومسؤوليات إدارة الرقابة املالية
مساعد الوزير
وكالة الخدمات املشتركة
الهدف العام
الويام بدور الرقابة املالية عي العمليا املالية للوملارة وإدارا التعليم  ،وظمان
ت بيق األنظمة والتعليما واملالية ذا الصلة بها.
الرقابة املالية
للملحويا الثوافية
• إجراء أنش ة الرقابة املالية
للملحويا الثوافية
• توديم السلف للملحويا الثوافية
ومتابعة اإلنفاق
• وظم خ ة اإلنفاق السنوية بالتنسيق
مم امللحويا الثوافية
• مراجعة نفوا امللحويا الثوافية
والتحوق منها

إدارة الرقابة املالية

التدقيق واملراجعة
• إنشاء نظام واملح للضوابط املالية
عي جميم املستويا  ،ووظم
سياسا وإجراءا للرقابة عي
اإلنفاق وتدقيوع
• التحوق من طلبا الدفم ايزاصة
بجدول الرواتب والنفوا
• التحوق من طلبا الدفم ايزاصة
بالعوود واملشاريم
• قيادة عملية املراجعة والرقابة املالية

املتابعة وإعداد التوارير
• إجراء أنش ة الرقابة املالية
• استحم طلبا الدفم من اإلدارا
واإلدارا العامة والتحوق من صحة
املستندا املودمة من املوردين
وتسجيلها
• ت وير أنظمة مراقبة التكاليف في
الوقت ايحويوي

• إعداد توارير االستثناء يحاال تباين
التكاليف وتوديم تحليل لهذه ايحاال
• ظمان إدخال البيانا ومعايجة
املدفوعا
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للشؤون املالية
مساعد الوزير
وكالة الخدمات املشتركة

الهدف العام
توديم ايزدما املالية إل مختلف الويدا التنظيمية للوملارة وإدارا التعليم،
وظمان ت بيق األنظمة والتعليما واملالية ذا الصلة بها.

الصندوق

اإلدارة العامة للشؤون املالية

نظام املعلومات املالية

مسيرالرو اتب

• املتابعة مم البنوك في األمور املتعلوة
بإعداد جدول الرواتب وصرف
املستحوا

• اإلشراف عي ت وير أنظمة وعمليا
للمعلوما املالية لتوجيع عملية
صرف واستخدام األموال

• التحوق من صحة جدول الرواتب
ومعايجتع ً
بناء عي املستندا املودمة
من املوارد البشرية

• إصدار الوروض لإلدارا بالتنسيق مم
ايجها املعنية

• ظمان فاعلية األنظمة والدعم
العملياتي املودم للويدا واملدارس
اإلقليمية في التعليم العام

• االيتفاظ بسجل لألجور مستحوة
األداء وإدارة صرف الرواتب

• متابعة الوروض /السلف ومعايجة
طلبا تعويض النوص في املوارد
• إجراء جرد شهري للسلف

• إعداد قوائم مالية مجمعة لإلنفاق عبر
الوملارة بالكامل

الحسابات وإدارة اإليجارات
• متابعة املعامح املالية لتحديد مجاال
التحسين
• إعداد قوائم مالية مجمعة لإلنفاق عبر
مختلف إدارا التعليم العالي والتعليم العام
• تسوية كافة ايحسابا
• إعداد توارير عن كافة البيانا املويدة في
دفتر األستاذ العام
• إدارة صرف األموال للجها التع تووم بتوفير
اإليجارا للوملارة ومباني املدارس

• رصد ومتابعة املعامح املالية لتحديد
مجاال التحسين
• إعداد قوائم مالية مجمعة لإلنفاق عبر
الوملارة بالكامل
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للميزانية
مساعد الوزير
وكالة الخدمات املشتركة
الهدف العام
إعداد مشروع مي انية الوملارة في ظوء االستراتيجية وايز ة املعتمدة ،وامل شاركة في
مناقشتها وتعزيزها مم وملارة املالية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها ،وفق قواعد
وتعليما املي انية.

اإلدارة العامة للميزانية

تمويل إدارات تعليم البنين /البنات

تمويل إدارات الوزارة

• مراجعة مخصصا املي انية رفيعة املستوى الواردة من وكالة التخ يط والت وير
• تفصيل املي انية ً
بناء عي طلبا تفصيل املي انية والتحوق من اتساق املت لبا العامة للمي انية مم ايز ة التشغيلية للوملارة
• مناقشة مشروع الميزانية العامة للوزارة مع وزارة المالية ومتابعة تحقيقها.
• مراجعة محتوى املي انية التفصيلية وتوييم التمويل الذي تحتاج إليع إدارا التعليم واملكاتب وتوييم إنفاق كل إدارة  /مكتب وموارنتع مم اإلدارا  /املكاتب األخرى
لضمان أن تكون مخصصا املي انية قائمة عي مسوغا موبولة  ،وتبرير التغير في قيد ال لبا

• مراقبة املي انية التشغيلية لضمان توفر املوارد املالية بشكل دائم .وفق ايحاجة ،وتعديل املزصصا يسب ايحاجة
• استحم وتومليم نماذج املي انية وتدشين عملية إعداد املي انية
• التنسيق مم اإلدارا ملعايجة ياال تجاومل املي انية
• االرتباط عي التكاليف الكلية للمشاريم التع ىستغرق تنفيذها أكثر من عام مالي وعدم كفاية السيولة املعتمدة خحل العام املالي.
• مناقشة الوظائف املوترح تعديلها أو رفعها أو الغاؤها في مشروع املي انية مم ايجها ذا العحقة  ،واملشاركة في يجان النول والتحرير للوظائف عي مستوى الوملارة
• االرتباط عي التكاليف الكلية ملشاريم ( الباب الرابم )في يالة وجود مشاريم ىستغرق تنفيذها أكثر من عام مالي وعدم كفاية السيولة املعتمدة خحل العام املالي.
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للمشتريات
مساعد الوزير
وكالة الخدمات املشتركة

الهدف العام
تأمين ايتياجا الوملارة وإدارا التعليم من املواد واملعدا واألجهزة وايزدما
بالكميا والنوعيا املحددة في الوقت املحدد والسعر املناسب.

إدارة العوود
• تحديد معايير عملية التعاقد عي املستوى
الوطنع ومستوى املناطق
• إجراء عمليا التدقيق املالي لكافة ايزدما
املتعاقد عليها
• إدارة االتفاقيا ايزارجية من خحل استخدام
ً
عوود مويدة قياسيا

• تولي املسؤولية عن يل الن اعا مم املواولين
واملتعهدين
• التنسيق مم اإلدارة الوانونية في كافة ايجوانب
املتعلوة بإنهاء العوود

اإلدارة العامة للمشتريات

املناقصا
• إعداد وتنفيذ عمليا طلبا توديم الع اءا أو
طلبا توديم عروض األسعار لكافة األجهزة
واملعدا
• اختيار املوردين والتفاوض عي العوود
• تحديد أسس إدارة العوود
• تنفيذ عمليا ظمان ايجودة

املشتريا
• وظم معايير عملية الشراء
• إدارة عملية الشراء
• إصدار أوامر الشراء
• املتابعة مم املوردين في الوضايا املهمة
• ظمان االلت ام بأوامر الشراء

• إدارة أوامر الشراء كبيرة اياجم من خحل
عمليا طرح العوود للمناقصا
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة ملر اقبة املخزون

مساعد الوزير
الهدف العام

وكالة الخدمات املشتركة

املحافظة عي أموال الدولة ممثلة باملواد واألصناف املززنة والعهد العينية.

اإلدارة العامة ملر اقبة املخزون

• التنسيق مم اإلدارا األخرى بالوملارة إلنجامل األعمال املشتركة.

• إعداد توارير دورية عن ياال العجز أو الزيادة ،وتزويد ايجها ذا العحقة بها.

• مسك ب اقا مراقبة الصنف.

• االشتراك مم يجان الـتأمين والشراء.

• مسك ب اقا العهد.

• فحص الراكد واملكدس.

• يفظ املستندا املؤيدة للويود.

• تورير ما يلزم بشأن تخزين األصناف أو صرفها مباشرة.

• ظبط قيود يركة األصناف في الب اقا .

• إجراء م ابوة شهرية لألرصدة الفعلية لبعض األصناف في املستودعا مم م ا يوابلها
من أرصدة مسجلة في ب اقا مراقبة الصنف للتحوق من انتظام الويود.

• إجراء م ابوة عي فترا دورية بين ب اقا الصنف وب اقا مراقبة الصنف.
• يصر األصناف التع تورر إصحيها أو منحها أو بيعها أو إتحفها.
• تحديد مستويا التخزين.

• ايحد من األصناف املتشابهة.

• دراسة توارير ايجرد واستخراج أرصدة املززون ووظم قيمة لها في نهاية كل سنة مالية.
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للمستودعات
مساعد الوزير
وكالة الخدمات املشتركة

الهدف العام
تخزين املواد واألدوا واملعدا واألجهزة الحملمة للوملارة واملحافظة عليها وتوفير
ايتياجا اإلدارا املزتلفة من األصناف املززونة.

التومليم والرجيم
• تحديد معايير إدارة التومليم

اإلدارة العامة للمستودعات

إدارة املستودع
• ظمان اإلدارة املناسبة للمستودعا (عي
سبيل املثال ،نظام التخزين والتسليم)

املعدا
• تحديد معايير شراء املعدا أو املواد

• إدارة ومتابعة تدابير السحمة وتسليم العناصر
للجها املعنية في الوقت املحدد

• إدارة أنظمة إدارة املستودعا

• التنسيق مم املوردين لتسليم العناصر التع تم
شراؤها

• اإلشراف عي تدابير األمن والسحمة في
املستودعا )عي سبيل املثال التلف والفودان)

• التعاون مم إدارة التومليم واملرتجعا وتحديد
خ ط العمل ً
بناء عي العناصر الفائضة أو
التالفة أو املفوودة أو املرتجعة

• تنسيق أعمال رد املعدا في يالة عدم قبولها
ً
طبوا لإلرشادا املوظوعة

• وظم معايير ممارسا التخزين ايجيدة ومتابعة
االلت ام بها

• ت بيق الرقابة لضمان الوفاء باملواصفا
امل لوبة

• إعداد توارير دورية عن التومليم والرجيم

• توقم االيتياجا فيما يتعلق باملواد وخحفع

• ت بيق الرقابة لضمان الوفاء بمعايير السحمة
وايجودة
• متابعة وتسجيل يركة املعدا لضمان عدم
وجود فائض أو نوص في املعدا املززنة،
واإلبحغ في يالة وجود أي فائض أو عجز
• إعداد توارير دورية املعدا املوجودة
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للخدمات
مساعد الوزير

وكالة الخدمات املشتركة

الهدف العام
توفير ايزدما العامة للوملارة ومنها األمن والسحمة  ،واملواصح ،
وخدما االتصاال باملباني وخحفها.

اإلدارة العامة للخدمات

األمن

النظافة ومستلزماتها ( مستهلكا )

• اإلشراف واملتابعة عي األمن وايحراسا بمباني
الوملارة

• تحديد ايتياجا النظافة ومعايير ايزدمة عي
مستوى الوملارة ومستوى املناطق

• تحديد ياجة اإلدارا بالوملارة من العمال
واملستخدمين والسائوين وايحراس بما ال يتعارض
مم مهام اإلدارا األخرى .

• وظم أهداف ون اق عمل املورد

• اإلشراف عي تشغيل وصيانة امل بعة ومتابعة
تأمين مستلزماتها.
• توفير طفايا ايحريق وصيانة أجراس اإلنذار
ومتابعة صيانة املصاعد ووظم خ ط للسحمة
في يالة ال وارئ.

• اختيار مودم خدما النظافة والصيانة
والتفاوض عي العوود لضمان توفير املوردين
الذين يودمون أعي قيمة
• متابعة أداء مودمي خدما التموين
• العمل مم مودم خدما النظافة والصيانة ألجل
التحسين املستمر للزدما (ايجودة والتكلفة
والوقت)

النول
• فهم وتوقم ال لب عي كافة مت لبا النول
• تحديد املعايير املورر الوفاء بها عي املستوى
الوطنع ومستوى املناطق

• متابعة أداء شركة ت وير يزدما النول
بالتنسيق مم اإلدارة العامة يزدما ال حب
• العمل مم شركة ت وير يزدما النول ألجل
التحسين املستمر للزدما )ايجودة والتكلفة
ووقت التسليم)
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مهام ومسؤوليات مركز االتصاالت اإلدارية

مساعد الوزير

الهدف العام

وكالة الخدمات املشتركة

إدارة عمليا االتصاال اإلدارية من املراسح الواردة للوملارة والصادرة وقيدها في األنظمة اآللية
والسجح وتومليعها عي ايجها املعنية داخل الوملارة وخارجها

األرشفة
• إدارة عملية أرشفة املستندا داخل الوملارة
لضمان توثيق وأرشفة كافة املراسح الداخلية
وايزارجية بشكل مناسب ىسهل عملية الوصول
لها عند ايحاجة.
• إدارة نظام وأماكن أرشفة املستندا ويماية
األرشيف من التلف والضياع ،اإللكتروني والورقي.

• تحويل املززون الورقي للمستندا إل مخزون
إلكتروني يمكن الرجوع إليع عند ايحاجة.

مركزاالتصاالت اإلدارية

الوارد
ً
ً
• إدارة املراسح الواردة للوملارة داخليا وخارجيا.
• تسجيل كافة التعامح الواردة من مختلف
إدارا وق اعا الوملارة
• تفعيل ايجانب اإللكتروني في املراسح الواردة.
• التنسيق مم إدارا االتصاال اإلدارية داخل
الوملارة في طبيعة اإلختصاص.
• متابعة املؤشرا التع تخص عملية وارد
االتصاال الداخلية وايزارجية ومتابعة استحمها.
• اإلجابة عي جميم االستفسارا والتساؤال
والتعويبا املتعلوة باملراسح الواردة .

الصادر
• إدارة املراسح الصادة من داخل الوملارة
ويزارجها.
• تفعيل ايجانب اإللكتروني في املراسح الصادرة.
• إبحغ موظفي وملارة التعليم بمحتوى االتصاال
املهمة مثل البيانا الصحفية
• متابعة املؤشرا التع تخص عملية تصدير
االتصاال الداخلية وايزارجية ومتابعة استحمها.
• التنسيق مم إدارا االتصاال اإلدارية داخل
الوملارة في طبيعة اإلختصاص.

• اإلجابة عي جميم االستفسارا والتساؤال
والتعويبا املتعلوة باملراسح الصادرة.

159

جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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مهام ومسؤوليات وكالة املشاريع والصيانة
الوزير
مساعد الوزير
الهدف العام
الدراسة والتصميم واإلشراف عي املشروعا الهندسية ايزاصة باملدارس ومنشآ
الوملارة وإدارا التعليم ،واإلشراف عي أعمال الترميم والصيانة.

وكالة املشاريع والصيانة

• إدارة عملية شراء األراض ع مباني التعليمية

• متابعة وتوييم املشاريم املتوقفة واملتعثرة

• امتحك وإدارة كافة املستندا والبيانا املتعلوة بشراء وملكية األراض ع واملباني ،وقواعد بيانا
املعلوما

• توييم أداء إدارا املشاريم والصيانة بإدارا التعليم

• التواصل مم وملارة الشؤون البلدية والوروية ووملارة املالية في األمور املتعلوة بأراض ع ومباني التعليم
العام والتعليم العالي
• توديم الدعم في كافة الوضايا والدعاوى املرتب ة بأراض ع وملارة التعليم
• تحديد معايير صيانة املباني وظمان الوفاء باملعايير

• املعاينة واالستحم والتوييم للمشاريم اإلنشائية
• العمل مم شركة ت وير للمباني ألجل التحسين املستمر للزدما (ايجودة والتكلفة ووقت التسليم)

• الويام بأنش ة مريلة التصميم بالتنسيق الوثيق مم كل من شركة ت وير للمباني (مثل التصاميم
التصورية) ووكالة الوملارة للشؤون املدرسية
• الدعم في تحليل ال لب ايحالي واملستوبيي من ييث ايحاجة ألعمال البناء وإدارة املنش آ من
منظور فنع

• التواصل مم إدارة مراقبة جودة ايزدما لتعيين مواولي الصيانة ايزارجيين

• تسليم املواقم للمشاريم اإلنشائية
مكتب الوكيل

اإلدارة العامة
للدراسات والتصاميم

اإلدارة العامة
للمشروعات اإلنشائية

اإلدارة العامة
للتشغيل والصيانة

اإلدارة العامة
لألراض ي والبرمجة

اإلدارة العامة
ملر اقبة جودة املباني
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مهام ومسؤوليات وكالة املشاريع والصيانة
الوزير
مساعد الوزير

الهدف العام
الدراسة والتصميم واإلشراف عي املشروعا الهندسية ايزاصة باملدارس ومنشآ
الوملارة وإدارا التعليم ،واإلشراف عي أعمال الترميم والصيانة.

األراض ي واملباني

وكالة املشاريع والصيانة
التشغيل والصيانة

• إدارة عملية شراء األراض ع لبناء كل من
مباني التعليم العام والتعليم العالي

• تحديد معايير صيانة املباني وظمان
الوفاء باملعايير

• امتحك وإدارة كافة األعمال الورقية
والبيانا املتعلوة بشراء األراض ع
واملباني ،مثل سندا امللكية وقواعد
بيانا املعلوما
• التواصل مم وملارة الشؤون البلدية
والوروية ووملارة املالية في األمور املتعلوة
بأراض ع ومباني التعليم العام والتعليم
العالي
• توديم الدعم في كافة الوضايا والدعاوى
املرتب ة بأراض ع وملارة التعليم

• التواصل مم إدارة مراقبة جودة
ايزدما لتعيين مواولي الصيانة
ايزارجيين

املشروعات اإلنشائية
• تسليم املواقم للمشاريم اإلنشائية
• متابعة وتوييم املشاريم املتوقفة
واملتعثرة

• توييم أداء إدارا املشاريم والصيانة
بإدارا التعليم
• املعاينة واالستحم والتوييم واإلنجامل
للمشاريم اإلنشائية

• متابعة تنفيذ املشاريم اإلنشائية الوائمة
وإعداد التوارير الدورية
• العمل عي يل املشاكل املتعلوة بتنفيذ
املشاريم بالتنسيق مم ايجها ذا
العحقة.

الدراسات والتصميم
• الويام بأنش ة مريلة التصميم
بالتنسيق الوثيق مم كل من شركة
ت وير للمباني (مثل التصاميم
التصورية) ووكالة الوملارة للشؤون
املدرسية
• الدعم في تحليل ال لب ايحالي
واملستوبيي من ييث ايحاجة ألعمال
البناء وإدارة املنشآ من منظور فنع

• إعداد معايير البناء واملواد في ظوء
األنظمة البناء املعتمدة ،بالتنسيق مم
شركة ت وير للمباني
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للدراسات والتصاميم
مساعد الوزير
وكالة املشاريع والصيانة
الهدف العام
دراسة وتصميم املشروعا الهندسية التعليمية ،وتوديم أفضل املواييس املعيارية لها.

اإلدارة العامة للدراسات والتصاميم

• إجراء الدراسا وإعداد التصاميم الهندسية والفنية املناسبة للمباني التعليمية
واإلدارية.

• املشاركة في اللجان املشكلة لدراسة ما يلزم إدخالع من تعديح وموتريا من قبل
اإلدارة العامة لإلشراف والتنفيذ عي ن اق العود.

• العمل مم شركة ت وير للمباني إلعداد الدراسا والتصاميم الفنية املناسبة للمباني
التعليمية واإلدارية وبالتنسيق مم وكالة الوملارة للشؤون املدرسية فيما يخص املباني
التعليمية  ،ودراسة التصاميم املودمة من الو اع ايزاص وإبداء الرأي ييالها

• املشاركة مم ايجها ذا العحقة بالوكالة في تحسين وت وير املباني التعليمية.
ً
• إعداد الدراسا الفنية واملواصفا والشروط لعينا التربة ومراجعتها فنيا.

• متابعة الدراسا والبحوث الهندسية ذا العحقة باملبنى املدرس ع ،ودراسة إمكانية
االستفادة منها لت وير املباني التعليمية.

• إعداد مواصفا املشروعا واملواد امل لوبة لها وإعداد التوصيا الفنية بشأنها.
• املشاركة في اللجان املشكلة لدراسة العروض املودمة من الشركا لتنفيذ املباني
التعليمية واإلدارية من النايية الفنية.

• إعداد الشروط الفنية والضوابط الحملمة للتعاقد مم املكاتب االستشارية املراد
التعامل معها ،وإعداد الشروط واملواصفا لعوود األعمال املراد تنفيذها عن طريق
تلك املكاتب.
• إعداد املواصفا الفنية التع تتناسب مم املبنى املدرس ع كالتكييف والتبريد
والسبورا واملعامل واملزتبرا " عدا تجهي اتها "  ،وقاعا النشاط املدرس ع «عدا
تجهي اتها» بالتنسيق مم وكالة الوملارة للشؤون املدرسية فيما يخص املباني التعليمية.

• املشاركة في يجان دراسة وإعداد املوقم العام لكل مشروع م لوب طرية ويساب
الكميا اإلظافية لكل موقم.
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للمشروعات اإلنشائية
مساعد الوزير
وكالة املشاريع والصيانة

الهدف العام
ً
متابعة تنفيذ املباني التعليمية واإلدارية وفوا للمواصفا الفنية
والبرامج الزمنية ايزاصة بها .

اإلدارة العامة للمشروعات اإلنشائية

• متابعة استحم املواقم للمشاريم املبل عوودها .
• دراسة محاظر تسليم املواقم للمشاريم بكافة مستنداتها.

• دراسة ال لبا التع ترد من إدارا التعليم ب لب بعض التعديح .
ً
• إدارة ومتابعة املشاريم والرفم بتواريرها وخصوصا املتوقفة واملتعثرة منها وتحديد املسؤولية فيها.
• التواصل مم ايجها ذا العحقة فيما يخص املشاريم والصيانة وعوودها.
• مراجعة اإلجراءا الفنية والنظامية للمشاريم التع صدر لها قرار سحب.
• اعتماد محاظر املعاينة والرفم بها.
• إصدار شهادا اإلنجامل للمواولين وخ ابا التأييد لهم ملكاتب العمل.
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة
مساعد الوزير
وكالة املشاريع والصيانة

الهدف العام
توفير خدما التشغيل والصيانة للمباني التعليمية واإلدارية وظمان توفير مت لباتها.

اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة

• اإلشراف املباشر عي أعمال الترميم والتأهيل للمباني التابعة يجهامل الوملارة .

• توفير خدما التشغيل والصيانة للمرافق التعليمية واالدارية بالتنسيق مم ادارا التعليم.

• اعتماد أولويا الترميم والتأهيل والصيانة واالظافا للمباني التعليمية.

• الت وير املستمر ملواصفا وينود الصيانة والترميم والتأهيل لتحسين االداء وتسهيل سرعة إنجامل األعمال.

• إعداد مشروع املي انية السنوية للصيانة والترميم والتأهيل واالظافا بالتنسيق مم ايجها ذا
العحقة.

• معاينة املباني واملنشآ التع تعاني من ظهور العيوب وتحديد أسبابها ووظم ايحلول املناسبة إلصحيها
ومعايجتها.

• تومليم االعتمادا املالية ألعمال الترميم والصيانة والتأهيل واالظافا بالتنسيق مم االدارة العامة
للمي انية عي ظوء ايز ط وااللويا واملبال املعتمدة لذلك.

• توييم وظبط ايجودة ألعمال الصيانة والترميم والتأهيل واالظافا وتعزيز اإليجابيا وتحفي السلبيا .

• إعداد مشروع املي انية السنوية للصيانة والترميم والتأهيل واالظافا بالتنسيق مم ايجها ذا
العحقة.

• مراجعة بنود الصيانة ومواصفا و مواييس العمليا الواردة من ادارا التعليم.

• تومليم االعتمادا املالية ألعمال الترميم والصيانة والتأهيل واالظافا بالتنسيق مم االدارة العامة
للمي انية عي ظوء ايز ط وااللويا واملبال املعتمدة لذلك.

• املشاركة في يجان االستحم االبتدائي والنهائي لعمليا الصيانة والترميم والتأهيل واالظافا .
• متابعة تنفيذ عوود التشغيل والصيانة باملناطق واملحافظا وتوييم أدائها والعمل عي ت ويرها.
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لألراض ي والبرمجة
مساعد الوزير
وكالة املشاريع والصيانة

الهدف العام
وظم ايز ط املستوبلية للمباني التعليمية واإلدارية  ،وتوفير األراض ع الحملمة
لتنفيذ املباني التعليمية واإلدارية وبرمجتها .

اإلدارة العامة لألراض ي والبرمجة

• إدارة عملية شراء األراض ع لبناء كل من مباني التعليم العام والتعليم العالي
• امتحك وإدارة كافة األعمال الورقية والبيانا املتعلوة بشراء األراض ع واملباني ،مثل سندا امللكية وقواعد بيانا
املعلوما ومعايجة الوضايا ايزاصة بها.
• متابعة إجراءا التخصيص واملنح.
• إعداد قاعدة بيانا شاملة ألمحك الوملارة.
• يصر ومعايجة وظم املرافق والعوارا العائد ملكيتها للوملارة وال يوجد صكوك تملك عليها.

• يصر وتحديث بيانا املرافق التعليمية يجميم مدن اململكة وفق نظم املعلوما ايجغرافية ( ) GISبالتنسيق مم مركز
إيصاءا التعليم ودعم الورار.
• إعداد خ ة لحستغناء عن املباني املستأجرة.
• تحديد االيتياج من املشاريم.
• اعداد مي انية الباب الرابم فيما يخص املشاريم بالتنسيق مم ايجهة ذا العحقة .
• التواصل مم وملارة الشؤون البلدية والوروية ووملارة املالية في األمور املتعلوة بأراض ع ومباني التعليم العام والتعليم العالي
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مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة ملر اقبة جودة املباني
مساعد الوزير
وكالة املشاريع والصيانة

الهدف العام
العمل عي رفم جودة املشاريم من خحل ت بيق أساليب قياس مستوى اعداد وتنفيذ
وتشغيل املشاريم باإلظافة إل إجراء الدراسا الهندسية الت ويرية املستمرة وتوثيق
نتائجها وإدراجها ظمن البرامج الت بيوية ملشاريم الوملارة.

اإلدارة العامة ملر اقبة جودة املباني

• إعداد ومتابعة البحوث الت ويرية والفنية وما ىستجد من آليا للرفم من جودة املنشئا التعليمية.
• مراجعة وت وير املواصفا واملعايير الواجب إتباعها واإللت ام بها من قبل جميم ايجها ذا العحقة واملواولين ورفم التوصيا الحملمة بشأنها بمشاركة اإلدارة
العامة للدراسا والتصاميم وتعميمها عي ايجها ذا االختصاص.
• إعتماد دليل مرجعي للمواصفا واملواييس الواجب اإللت ام بها في املشاريم اإلنشائية ومشاريم الصيانة وتحديثع بشكل دوري ،ووظم مؤشرا لوياس ايجودة
ً
فيها .ويتضمن أيضا اإلجراءا املتبعة العتماد املواد واملصانم والشركا املوردة لها.

• التوييم الدوري للمشاريم الوائمة وقياس مؤشرا قياس ايجودة املعرفة لها.
• رصد ومتابعة مؤشرا األداء الرئيسية لشركة ت وير للمباني
• العمل مم شركة ت وير للمباني ألجل التحسين املستمر للزدما (ايجودة والتكلفة ووقت التسليم)
• فحص املواد املستخدمة في املشاريم باملزتبرا الفنية املتخصصة للتأكد من م ابوتها ملواصفا الوملارة.
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جدول املحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
وزارة التعليم
الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير التعليم
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
مركز الوعي الفكري
اإلدارة العامة للشؤون القانونية
اإلدارة العامة للمتابعة
مكتب تحقيق الرؤية
اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص
أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
وكالة التعاون الدولي
وكالة التخطيط والتطوير
نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
المكتبة الرقمية
وكالة البحث واالبتكار
وكالة االبتعاث

وكالة التعليم الجامعي
وكالة التعليم الجامعي األهلي
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
إدارات التعليم
أمانة إدارات التعليم
مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث
المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
وكالة التعليم العام األهلي
وكالة الشؤون المدرسية
وكالة البرامج التعليمية
وكالة التعليم العام
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
إدارة أمن المعلومات
اإلدارة العامة للتحول الرقمي
إدارة مراقبة جودة الخدمات
اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية
وكالة الموارد البشرية
وكالة الخدمات المشتركة
وكالة المشاريع والصيانة
المهام اإلدارية المشتركة
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املهام اإلدارية املشتركة على مستوى الوكاالت
املهام اإلدارية املشتركة

الهدف العام
سرد املهام اإلدارية املشتركة بين املناصب اإلدارية ذا املستوى اإلداري املتماثل

املراكز /إدارات العموم

الوكاالت
وكالة الوزارة
للبحث واالبتكار

وكالة الوزارة
لالبتعاث

وكالة الوزارة
للتعليم الجامعي

اإلدارات

وكالة الوزارة
للتعليم الجامعي األهلي

وكالة الوزارة
للتعاون الدولي

وكالتي الوزارة
للتعليم العام األهلي

وكالة الوزارة
للشؤون المدرسية

وكالة الوزارة
للبرامج التعليمية

وكالة الوزارة
للتعليم العام

وكالة الوزارة
للتخطيط والتطوير

وكالة الوزارة
للموارد البشرية

وكالة الوزارة
للخدمات المشتركة

وكالة الوزارة
للمشاريع والصيانة

• وظم ايز ط ايزمسية والسنوية ،واملي انية التوديرية لنشاط الوكالة ،وذلك في إطار األهداف والسياسا العامة للوملارة وبالتنسي ق
الكامل مم وكالة التخ يط والت وير ،ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

• تفعيل التنسيق والتعاون بين الوكالة واللجان والو اعا ذا العحقة بالوملارة وخارجها يسب اإلختصاص وعن طريق تفعيل
يوكمة الوملارة املعتمدة.

• اقتـراح السياسا العامة املوجهة للنشاط التخصص ع للوكالة ،واإلشراف عي تنفيذها بعد اعتمادها

• توديم االقترايا ال حملمة لتعديل أو ت وير األنظمة واللوائح والتعليما والو رارا واإلج راءا اإلدارية ايزاصة بن شاط الوكالة
ً
والويدا اإلدارية املرتب ة بها وفوا يحاجا العمل واملتغيرا املستجدة.

• اقتـراح ايز ط واالستراتيجيا والبـرامج واملشروعا ذا العحقة بتخصصية الوكالة في ظوء توجها وخ ط التنمية املستهدفة.

• جمم وتصنيف ويفظ البيانا واملعلوما الحملمة لسير العمل في الوكالة والويدا اإلدا رية املرتب ة بها والعمل عي تحديثها
وت وير نظم يفظها واسترجاعها ومتابعة املستجدا العلمية ذا العحقة بتخصصية الوكالة.

• ت بيق األنظمة واللوائح والتعليما املعتمدة للو اعا والويدا اإلدارية املرتب ة بها.
• املتابعة اإلدارية املهـنية (املتخصصة) للو اعا والويدا اإلدا رية املرتبط بع ،والتنسيق فيما بينها بما يضمن التكامل بين نشاطاتها
واالستفادة الوصوى من اإلمكانا املتاية لها.

• دراسة الصعوبا والتحديا التع تعترض سير العمل في الو اعا والويدا اإلدارية املرتبط بع ،والعمل عي تذليلها ويلها.

• متابعة تنفيذ البـرامج واملشروعا التع تندرج تحت محك الوكالة وتخصصيتها وظمان تناسوها مم ما هو مستهدف لها.

• تحديد ايتياجا الوكالة والويدا اإلدارية امل رتب ة بها من الووى العاملة ومتابعة توفيرها وتدريبها  ،واملعدا واألدوا ال حملمة
ومتابعة توفيرها وت ويرها

• دراسة ايز ط والبرامج والوواعد والتعليما واملوتريا ايزاصة بت وير العمل واملودمة من الو اعا والويدا اإلدارية امل رتب ة
ً
بها واملنظمة ألعمالها ،وإقرارها وفوا للصحييا املزولة للوكالة.
• املشاركة في اللجان املكلفة بأعمال ذا عحقة بالو اعا والويدا اإلدارية املرتب ة بها.
• الويام باألعمال اإلدارية وإنجامل املعامح ذا العحقة يسب التوجيها واملدة الزمنية املحددة لها.

• إعداد التوارير الدورية عن إنجاملا الوكالة وتوديم االقترايا ال حملمة لت ويرها ،ورفعها إل املستوى اإلداري امل رتبط بع التخاذ
الورار الحملم بشأنها .

• الويام بأي مهام أخرى تكلف بها الوكالة في مجال اختصاصها .
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املهام اإلدارية املشتركة على مستوى املراكز /إدارات العموم
املهام اإلدارية املشتركة

الهدف العام
سرد املهام اإلدارية املشتركة بين املناصب اإلدارية ذا املستوى اإلداري املتماثل

املراكز /إدارات العموم

الوكاالت
مركز
الوعي الفكري

مركز
تطوير المناهج

المركز الوطني
للتطوير المهني التعليمي

• وظم ايز ط ايزمسية والسنوية للمركز /لإلدارة ،واملي انية التودي رية لنشاط املركز /اإلدارة ،وذلك في إطار
األهداف والسياسا العامة للمستوى اإلداري األعي امل رتبط/امل رتب ة بع واملبنية عي أهداف وسياسا
الوملارة ،ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
• اقتـراح السياسا العامة املوجهة للنشاط التخصص ع للمركز /لإلدارة ،واإلشراف عي تنفيذها بعد
اعتمادها
• ت بيق األنظمة واللوائح والتعليما املعتمدة للويدا اإلدارية املرتب ة بع/بها (إن وجد) .

مركز
بحوث سياسات التعليم

اإلدارات
مركز
إحصاءات التعليم ودعم القرار

كافة إدارات العموم
ومن في حكمها

• متابعة تنفيذ البـ رامج واملشروعا التع تندرج تحت إشراف املركز/اإلدارة وتخصصيتها وظمان تناسوها
مم ما هو مستهدف لها.
• توديم االقترايا ال حملمة لتعديل أو ت وير األنظمة واللوائح والتعليما والورا را واإلجراءا اإلدارية
ً
ايزاصة بنشاط املركز/اإلدارة والويدا اإلدا رية امل رتب ة بع/بها (إن وجد) وفوا يحاجا العمل
واملتغيرا املستجدة.

• اقتـراح ايز ط واالستراتيجيا والبـرامج واملشروعا ذا العحقة بتخصصية املركز/اإلدارة في ظوء
توجها وخ ط املستوى اإلداري األعي املرتبط/املرتب ة بع.

• جمم وتصنيف ويفظ البيانا واملعلوما ال حملمة لسير العمل في املركز/اإلدارة والويدا اإلدارية
املرتب ة بع/بها (إن وجد) والعمل عي تحديثها وت وير نظم يفظها واسترجاعها ومتابعة املستجدا
العلمية ذا العحقة بتخصصية املركز/اإلدارة.

• املتابعة اإلدارية املهـنية (املتخصصة ) للويدا اإلدا رية املرتب ة بع/بها (إن وجد)  ،والتنسيق فيما بينها بما
يضمن التكامل بين نشاطاتها واالستفادة الوصوى من اإلمكانا املتاية لها.

• دراسة الصعوبا والتحديا التع تعترض سير العمل في املركز /اإلدارة والويدا اإلدا رية املرتبط بع/بها
(إن وجد)  ،والعمل عي تذليلها ويلها.

• دراسة ايز ط والبرامج والوواعد والتعليما واملوتريا ايزاصة بت وير العمل واملودمة من الويدا
ً
وفوا للصحييا املزولة للمستوى اإلداري
اإلدارية امل رتب ة بع/بها (إن وجد) واملنظمة ألعمالها ،وإقرارها
األعي املرتبط/املرتب ة بع.

• تحديد ايتياجا املركز/اإلدارة والويدا اإلدا رية املرتب ة بع/بها (إن وجد) من الووى العاملة ومتابعة
توفيرها وتدريبها  ،واملعدا واألدوا الحملمة ومتابعة توفيرها وت ويرها.

• املشاركة في اللجان املكلفة بأعمال ذا عحقة تخصصية بع/بها.
• الويام باألعمال اإلدارية وإنجامل املعامح ذا العحقة يسب التوجيها واملدة الزمنية املحددة لها.

• إعداد التوارير الدور ية عن إنجاملا املركز  /اإلدارة وتوديم االقترايا ال حملمة لت ويرها ،ور فعها إل
املستوى اإلداري األعي املرتبط بع/بها التخاذ الورار الحملم بشأنها .
ُ
• الويام بأي مهام أخرى تسند إل املركز/اإلدارة في مجال اختصاصها .
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املهام اإلدارية املشتركة على مستوى اإلدارات
املهام اإلدارية املشتركة

الهدف العام
سرد املهام اإلدارية املشتركة بين املناصب اإلدارية ذا املستوى اإلداري املتماثل
الوكاالت

املراكز /إدارات العموم

• وظم ايز ط ايزمسية والسنوية لإلدارة ،واملي انية التوديرية لنشاط اإلدارة ،وذلك في إطار األهدا ف
والسياسا العامة للمستوى اإلداري األعي امل رتب ة بع واملبنية عي أهداف وسياسا الوملارة ،ومتابع ة
تنفيذها بعد اعتمادها.

• اقتـراح السياسا العامة املوجهة للنشاط التخصص ع لإلدارة ،واإلشراف عي تنفيذها بعد اعتمادها
• ت بيق األنظمة واللوائح والتعليما املعتمدة للويدا اإلدارية املرتب ة بها (إن وجد) .

اإلدارات

• املشاركة في اللجان املكلفة بأعمال ذا عحقة تخصصية بها.
• توديم االقترايا ال حملمة لتعديل أو ت وير األنظمة واللوائح والتعليما والورا را واإلجراءا اإلدارية
ً
ايزاصة بنشاط اإلدارة والويدا اإلدارية امل رتب ة بها (إن وجد) وفوا يحاجا العمل واملتغيرا
املستجدة.

• اقتـراح ايز ط واالستراتيجيا والبـ رامج واملشروعا ذا العحقة بتخصصية اإلدارة في ظوء توجها
وخ ط املستوى اإلداري األعي املرتب ة بع.

• جمم وتصنيف ويفظ البيانا واملعلوما ال حملمة لسير العمل في اإلدارة والويدا اإلدا رية ا ملرتب ة بها
(إن وجد) والعمل عي تحديثها وت وير نظم يفظها واسترجاعها ومتابعة املستجدا العلمية ذا
العحقة بتخصصية اإلدارة.

• املتابعة اإلدارية املهـنية (املتخصصة ) للويدا اإلدا رية املرتب ة بها (إن وجد)  ،والتنسيق فيما بينها بما
يضمن التكامل بين نشاطاتها واالستفادة الوصوى من اإلمكانا املتاية لها.

• دراسة الصعوبا والتحديا التع تعترض سير العمل في اإلدارة والويدا اإلدا رية امل رتبط بها (إن وجد)،
والعمل عي تذليلها ويلها.

• متابعة تنفيذ البـرامج واملشروعا التع تندرج تحت إشراف اإلدارة وتخصصيتها وظمان تناسوها مم ما هو
مستهدف لها.

• تحديد ايتياجا اإلدارة والويدا اإلدا رية امل رتب ة بها (إن وجد) من الووى العاملة ومتابعة توفيرها
وتدريبها  ،واملعدا واألدوا الحملمة ومتابعة توفيرها وت ويرها.

• دراسة ايز ط والبرامج والوواعد والتعليما واملوتريا ايزاصة بت وير العمل واملودمة من الويدا
ً
اإلدارية امل رتب ة بها (إن وجد) واملنظمة ألعمالها ،وإقرارها وفوا للصحييا املزولة للمستوى اإلداري
األعي املرتب ة بع.

• إعداد التوا رير الدور ية عن إنجاملا اإلدارة وتوديم االقترايا الحملمة لت ويرها ،ورفعها إل املستوى
اإلداري األعي املرتب ة بع التخاذ الورار الحملم بشأنها .
ُ
• الويام بأي مهام أخرى تسند إل اإلدارة في مجال اختصاصها .

• الويام باألعمال اإلدارية وإنجامل املعامح ذا العحقة يسب التوجيها واملدة الزمنية املحددة لها.
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