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مقدمة

بسم هللا الرحمن الرحيم

لأأليادف امأأا تلويميأأو وقاتأأاص اتوأأاة واتأأ و اع رأأن تطاقأأاص و  أأاواص اأسأأ  يأأي إ داأأداد الأأدليل ال لوياأأ  لأأليادف ال ارأأيم يأأح دوأأاد السأأ ح   أأل و أأ  
.افاقريودداديو كل وحدف أهداف يساقد قلى ت قيق 

.لويا  لهذه القطاقاصالت  ي كلن منها الهيكل ال اإلداديو وهذا الدليل ي  مل قلى ايان ااألهداف واملهام واالدتباواص ال لويميو لرليادف اكافو تطاقاتها 

 لياص اإلداديأو  األاأرر قلأى يميأ  املسأوما هذا الدليل دال ادايو سيتباه خطلاص إلكماله ليكلن أكثر تفويا لي ضمن األهداف واملهام لرلحداص اإلداديو 
داف التأ   امأل األهأأهميأو ولي مل تلاين اللظائن  وأدلو السياساص وديراءاص الامل االليادف  وذلك بريو ارلغ املس لى ال لويا  الفااة الأذ  يأ اءم مأ  

.الليادف من أيرها

.و سية هللا ال لفيق والسداد                              

ويير ال اريم       

حمد ان م مد آة ال يخ. د
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نبذة تاريخية

:نشأة التعليم العام
هأأأ 1346هأأأ وكا أم امةااأأو ددسأأاء اسأر األسأأات للوأام ال ارأأيم لربلأأ ن  ويأح قأأام 1344كأان ظهأألد أوة  وأام لر ارأأيم يأأح املمريأو الارديأأو السأالديو قلأأدما تأأم د  أاء مديريأأو املاأأادف قأام 

ياص مديريأأأو يو ا سأأأام اأأأاحالداأأأدد تأأأراد   أأأييل أوة مررأأأ  لرماأأأادف وكأأأان الهأأأدف ملأأأه و أأأ   وأأأام  ارياأأأ  ي أأأرف قلأأأى ال ارأأأيم يأأأح ملطقأأأو ا  سأأأاي  ومأأأ  تيأأأام املمريأأأو الارديأأأو السأأأ
مددسأو وكا أم تأد اأدأص ( 323) حينهأا تضأماملاادف ولم  اد وظيفتها تاارف قلى اإلشراف قلى ال ارأيم يأح ا  سأاي األ شأمرم اإلشأراف قلأى يميأ  شأيون ال ارأيم يأح املمريأو كرهأا  وكا أم 

.ايدب  مدادت
 ملديريو املاادف  وتد أسلد دليهأا ال 1371يح قام 

ً
 وتطليرا

ً
لأى ال ارأيم الاأام ط واإلشأراف قخطأيهأ تم د  اء ويادف املاادف يح قهد املرك سالد ان قبدالازيز آة سالد  وكا م ام دادا

 لهأا  ويأح قأام (الةا ل  -امل لسط -االا دائإ )لربل ن يح مراحره الةاث 
ً
تأم د  أاء الرئاسأو الاامأو ل ارأيم البلأاص يأح قهأد املرأك فيوأل اأن قبأدالازيز هأأ 1379  وكان املرك فهد هل أوة وييرا

و الاامأأأو ئاسأأأمددسأأأو اا دائيأأأو وماهأأأد مارمأأأاص م لسأأأط واحأأأد  وكا أأأم ارئاسأأأو ال أأأيخ قبأأأدالازيز  ااأأأر الرشأأأيد  ومأأأ  تطأأألد ال ارأأأيم اأأأدد املرسأأألم املركأأأإ اضأأأم الر ( 15)آة سأأأالد وباأأأدد 
.وباد قام تم ت ليل مساى ويادف املاادف دلى ويادف الترايو وال اريمهأ  1423ل اريم البلاص دلى ويادف املاادف قام 

:نشأة التعليم الجامعي

 ل  للى تلفيذ سياسو املمريو يح ال اريم ا سام ح  وياأد وييأر ال ارأيم ( م1975)هأ 1395/5/8يح 236/ 1ال اريم ا سام ح ااملرسلم املركإ دتم -وتد أ  ئم ويادف ال اريم 
ً
 قأن مسأولال

.تلفيذ سياسو ا  كلمو يح مراة ال اريم
ح املمريأأأو ث ارأأأد قأأدد ا ساماأأأاص يأأأولقأأد حوأأأإ ال ارأأأيم ا سأأام ح اأأأدقم سأأأ ح تمةأأل يأأأح د  أأأاء ياماأأاص يديأأأدف  و كريأأأاص قرميأأو وتطبيقيأأأو واق مأأأاداص ماليأأو تأأأعمو يأأأح امل  ا يأأاص  حيأأأ
ال ارأأأيم -ارأأأيم ال تبنأأأم ويادف كمأأأاثما يأأأو وق أأأرون ياماأأأو حكلميأأأو و سأأأ  ياماأأأاص أهريأأأو و أدبأأأ ت و ثاثأأألن كريأأأو أهريأأأو  اح أأألص قلأأأى تخووأأأاص قرميأأأو وتطبيقيأأأو يأأأح مخ رأأأن ااسأأأاالص  

.ا سام ح تليهاص حديةو يح الب ث الارا  وال خطيط املس قبلح

:دمج وزارة التعليم العالي و وزارة التعليم 
حأأأدف ت أأأم م يأأأح ويادف والاأأأاهأأأأ اأأأدد أمأأر مركأأأإ مأأأن خأأأادم ا  أأأرم ن ال أأريف ن املرأأأك سأأأرمان اأأأن قبأأأدالازيز آة سأأالد اأأأدما ويادف الترايأأأو وال ارأأأيم الاأأأالح وويادف ال ارأأيم ا1436يأأح قأأأام 

 لألمر املركإ اليريم دتم 
ً
.هأ 1436/ 4/ 9وتاديخ  ( 67/أ )مساى ويادف ال اريم وفقا
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اإلدارة العامة للتحول الرقمي 

إدارة مراقبة جودة الخدمات

اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية

وكالة الموارد البشرية 

وكالة الخدمات المشتركة

وكالة المشاريع والصيانة 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



وزير التعليم

اإلدارة العامة لبرنامج 

خادم الحرمين 

الشريفين لالبتعاث

وكالة االبتعاث 

اإلدارة العامة 

لشؤون االبتعاث

اإلدارة العامة لإللحاق 

والدارسين على 

حسابهم الخاص

اإلدارة العامة 

التنظيميللتطوير 

اإلدارة العامة 

للتخطيط

مركز بحوث 

سياسات التعليم

إحصاءات مركز 

رالتعليم ودعم القرا

وكالة التخطيط 

والتطوير

اإلدارة العامة 

للعالقات الجامعية

العامةاإلدارة 

للتعليم الجامعي

وكالة التعليم 

الجامعي

لعملياتاإلدارة العامة 

الموارد البشرية

وكالة الموارد 

البشرية

العامةاإلدارة 

ينبن-لإلشراف التربوي

التعليم العاموكالة 

مساعد الوزير

اإلدارة العامة 

للمشتريات 

الخدمات وكالة 

المشتركة

اإلدارة العامة 

لمراقبة المخزون 

اإلدارة العامة 

للمستودعات

اإلدارة العامة 
الطالبيللنشاط 

اإلدارة العامة 
الطالبيلإلرشاد 

اإلدارة العامة 

للطفولة المبكرة

اإلدارة العامة 

للتقويم والقبول

العامة لمنح اإلدارة 

ينالسعوديالطالب غير 

العامةاإلدارة 
لمعادلة الشهادات

اإلدارة العامة 

للخدمات

اإلدارة العامة 
نةللتشغيل والصيا

اإلدارة العامة 

للدراسات والتصاميم

اإلدارة العامة 

ةللمشروعات اإلنشائي

اإلدارة العامة 
لألراضي والبرمجة

اإلدارة العامة لمراقبة 

جودة المباني

اإلدارة العامة 

الماليةللشؤون 

العامةاإلدارة 
تبنا-التربويلإلشراف 

العامةاإلدارة 

األداءلقياس 

اإلدارة العامة لتطوير 

الموارد البشرية

اإلدارة العامة 

الداخليللتواصل 

اإلدارة العامة لتخطيط

الموارد البشرية

وكالة المشاريع 

والصيانة

نائب الوزير للجامعات 
والبحث واالبتكار

اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية

اقبة جودة الخدمات إدارة مر
إدارة أمن املعلومات

اإلدارة العامة للتحول الرقمي

مكتب المساعد
إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم
يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

مركز تطوير المناهج
اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

نائب الوزير

يةأمانة الملحقيات الثقاف

المكتبة الرقمية  الملحقيات الثقافية

مكتب النائب

اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية

اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال

مركز الوعي الفكري

مكتب الوزير

اإلدارة العامة لالستثمار والتخصيص

اإلدارة العامة للشؤون القانونية

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
(أمانة مجلس شؤون الجامعات)

اإلدارة العامة

للدارسات والبحوث

البحث وكالة 

واالبتكار

اإلدارة العامة

البحثيةللمنح 

اإلدارة العامة

يادة األعماللالبتكار ور

اإلدارة العامة 

رللتعليم المستم

اإلدارة العامة 

للموهوبين

وكالة البرامج 

التعليمية

اإلدارة العامة 

للتربية الخاصة

اإلدارة العامة 

للمدارس السعودية 

في الخارج

مكتب النائب

وكالة الشؤون

المدرسية

اإلدارة العامة 

لخدمات الطالب

اإلدارة العامة 

المعلمينلشؤون 

اإلدارة العامة 

للتخطيط المدرسي

اإلدارة العامة 

للتجهيزات المدرسية

إدارة الشؤون 

الصحية المدرسية

اإلدارة العامة 

للميزانية 

التعاون وكالة 

الدولي
التعليم وكالة 

األهليالعام 

العامةاإلدارة 
والدعمللسياسات 

اإلدارة العامة

للتراخيص والجودة

التعليم وكالة 

األهليالجامعي 

العامة اإلدارة 
للشؤون األكاديمية

العامةاإلدارة 
للتراخيص والجودة

مكتب 

األمناءمجالس 

مركز االتصاالت 

اإلدارية

مركز الوثائق 

والمحفوظات

اإلدارة العامة 

للمنظمات الدولية

العامةاإلدارة 

للعالقات الخارجية

العامةاإلدارة 
للشراكات واالتفاقات
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االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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املهام اإلدارية املشتركة  على مستوى الوكاالت

الوكاالت

املهام اإلدارية املشتركة  

لا ن امللااب اإلداديو ذاص املس لى اإلداد  امل ماثاملهام اإلداديو امل تركو  سرد 

وكالو م  وامل  ا يو ال قديريو لن اط اللكالو  وذلك يح دواد األهداف والسياساص الاامو لرليادف ودال نسيقاقداد ا عطط الت ريريو  •
.ال خطيط وال طلير  وم اباو تلفيذها باد اق مادها

ات أراح السياساص الاامو املليهو لرن اط ال خوص   لرلكالو  واإلشراف قلى تلفيذها باد اق مادها •

ل ا ن   اواتها قلى القطاقاص واللحداص اإلداديو املرتبطو اه  وال نسيق فيما اينها اما يضمن ال كام( امل خوص)اإلشراف اإلداد  املنه  •
.واالس فادف القولى من اإلمكا اص امل احو لها

.األ ومو والرلائح وال اريماص املا مدف لرقطاقاص واللحداص اإلداديو املرتبطو بهاتطبيق •

.ا عطط املستهدفويح  لء تليهاص ايهداف اللكالو وامل روقاص ذاص الااتو املبادداص والبأراما ات أراح •

.دود  واتخاذ اإليراءاص ال ص ي يو الايموب كل وامل روقاص الت    رف قريها والبأراما واملبادداص اللكالو م اباو ميشراص •

 كامل ا ن   اواتها وال نسيق فيما اينها اما يضمن الااللكالو  لرقطاقاص واللحداص اإلداديو املرتبط ( امل خووو)اإلداديو املهأليو امل اباو •
.واالس فادف القولى من اإلمكا اص امل احو لها

.تلاسقها م  ما هل مستهدف لهاو مان م اباو تلفيذ البأراما وامل روقاص الت  تلددج ت م ماك اللكالو •

طو بها دداسو ا عطط والبراما والقلاقد وال اريماص واملقترحاص ا عااو ا طلير الامل واملقدمو من القطاقاص واللحداص اإلداديو املرتب•
 لرواحياص ااعللو لرلكالوواس يماة ديراءاص دترادها وامللومو ألقمالها  

ً
.وفقا

 أن األال هل ا راي الامل من خاة اللحداص اإلداديو ال اباو لرلكالو•
ً
.د  اء اللسان الداخريو حسب حايو الامل يح اللكالو  قرما

.امل ادكو يح اللسان املكرفو ايقماة ذاص قاتو االقطاقاص واللحداص اإلداديو املرتبطو بها•

.ااألقماة اإلداديو ود راي املااماص ذاص الااتو حسب ال لييهاص واملدف الزمليو اا ددف لهاالقيام •

حلكمو ال نسيق وال ااون ا ن اللكالو واللسان والقطاقاص ذاص الااتو االليادف وخاديها حسب اإلخ واص وقن وريق تفايلتفايل •
.الليادف املا مدف

و واللحداصتقديم االتتراحاص الايمو ل اديل أو تطلير األ ومو والرلائح وال اريماص والقراداص واإليراءاص اإلداديو ا عااو ان اط اللكال•
 
ً
.الامل وامل ر راص املس ردف  ايو اإلداديو املرتبطو بها وفقا

ثها وتطلير  وم يم  وتونين وحفظ البيا اص واملارلماص الايمو لس ر الامل يح اللكالو واللحداص اإلداديو املرتبطو بها والامل قلى ت دي•
.اللكالو اال نسيق م  ذو  الااتوحفوها واسترياقها وم اباو املس رداص الارميو ذاص الااتو ا خوويو 

.هادداسو الوالداص وال  دياص الت   اترض س ر الامل يح القطاقاص واللحداص اإلداديو املرتبط اه  والامل قلى تذليرها وحر•

باو يمو وم ات ديد اح ياياص اللكالو واللحداص اإلداديو املرتبطو بها من القلى الاامرو وم اباو تلف رها وتدديبها   واملاداص واألدواص الا •
تلف رها وتطليرها 

د الايم خاذ القرادقداد ال قادير الدوديو قن د راياص اللكالو وتقديم االتتراحاص الايمو ل طليرها  ودفاها دلى املس لى اإلداد  املرتبط اه الت•
.ب ينها 

.اخ وااهاالقيام اي  مهام أخرى تكرن بها اللكالو يح مراة •

اإلداراتالعمومإدارات / املراكز

وكالة الوزارة

البتعاث ل

وكالة الوزارة

والتطويرللتخطيط 

وكالة الوزارة

البشريةللموارد 
وكالة الوزارة

للتعليم العام
وكالة الوزارة

للبرامج التعليمية

وكالة الوزارة

للخدمات المشتركة

وكالة الوزارة

والصيانةللمشاريع 
وكالة الوزارة

للتعليم الجامعي

وكالة الوزارة

ةللشؤون المدرسي

الهدف العام

وكالة الوزارة

للبحث واالبتكار

وكالة الوزارة

للتعليم العام األهلي
وكالة الوزارة

للتعاون الدولي

وكالة الوزارة

ليللتعليم الجامعي األه
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إدارات العموم/ على مستوى املراكزاملهام اإلدارية املشتركة 

لا ن امللااب اإلداديو ذاص املس لى اإلداد  امل ماثاملهام اإلداديو امل تركو  سرد 

ارهو امو وذلك يح دواد األهداف والسياساص الااإلدادف  اقداد ا عطط الت ريريو  وامل  ا يو ال قديريو لن اط •
.م  وكالو ال خطيط وال طلير  وم اباو تلفيذها باد اق مادهااالدتباط ودال نسيق 

 مادها لإلدادف  واإلشراف قلى تلفيذها باد اق/السياساص الاامو املليهو لرن اط ال خوص   لرمركزات أراح •

( .دن ويد)بها /تطبيق األ ومو والرلائح وال اريماص املا مدف لرلحداص اإلداديو املرتبطو اه•

املس لى اإلدادف يح  لء تليهاص وخطط/وامل روقاص ذاص الااتو ا خوويو املركزاملبادداص والبأراما ات أراح •
.املرتبطو اه/اإلداد  األقلى املرتبط

ا اينها اما يضمن   وال نسيق فيم( دن ويد)بها /لرلحداص اإلداديو املرتبطو اه( امل خووو)امل اباو اإلداديو املهأليو •
.ال كامل ا ن   اواتها واالس فادف القولى من اإلمكا اص امل احو لها

إلداديو دداسو ا عطط والبراما والقلاقد وال اريماص واملقترحاص ا عااو ا طلير الامل واملقدمو من اللحداص ا•
 لرواحياص ااعللو لرمس لى اإلداد  األ ( دن ويد)بها /املرتبطو اه

ً
قلى وامللومو ألقمالها  ودترادها وفقا

.املرتبطو اه/املرتبط

.بها/امل ادكو يح اللسان املكرفو ايقماة ذاص قاتو تخوويو اه•

.القيام ااألقماة اإلداديو ود راي املااماص ذاص الااتو حسب ال لييهاص واملدف الزمليو اا ددف لها•

ا و مان اإلدادف وتخوويته/وامل روقاص الت  تلددج ت م دشراف املركزاملبادداص والبأراما م اباو تلفيذ •
.تلاسقها م  ما هل مستهدف لها

يو ا عااو تقديم االتتراحاص الايمو ل اديل أو تطلير األ ومو والرلائح وال اريماص والقراداص واإليراءاص اإلداد •
   اياص الامل وامل ر راص ا( دن ويد)بها /اإلدادف  واللحداص اإلداديو املرتبطو اه/ان اط املركز

ً
.ملس ردفوفقا

رتبطو اإلدادف واللحداص اإلداديو امل/يم  وتونين وحفظ البيا اص واملارلماص الايمو لس ر الامل يح املركز•
ذاص الااتو والامل قلى ت ديثها وتطلير  وم حفوها واسترياقها وم اباو املس رداص الارميو( دن ويد)بها /اه

.اإلدادف/ا خوويو املركز

دن )بها /هاإلدادف واللحداص اإلداديو املرتبط ا/دداسو الوالداص وال  دياص الت   اترض س ر الامل يح املركز•
.  والامل قلى تذليرها وحرها(ويد

و تلف رها من القلى الاامرو وم ابا( دن ويد)بها /اإلدادف واللحداص اإلداديو املرتبطو اه/ت ديد اح ياياص املركز•
.  وتدديبها   واملاداص واألدواص الايمو وم اباو تلف رها وتطليرها

س لى اإلدادف وتقديم االتتراحاص الايمو ل طليرها  ودفاها دلى امل/ دقداد ال قادير الدوديو قن د راياص املركز•
.بها  التخاذ القراد الايم ب ينها /اإلداد  األقلى املرتبط اه

سلد دلى املركز•
ُ
.اإلدادف يح مراة اخ وااها /القيام اي  مهام أخرى  

اإلداراتالعمومإدارات / املراكزالوكاالت

مركز

بحوث سياسات التعليم
مركز 

إحصاءات التعليم ودعم القرار

الوطنيالمركز 

للتطوير المهني التعليمي

مركز 

المناهجتطوير 

مركز

الوعي الفكري
كافة إدارات العموم 

ومن في حكمها

املهام اإلدارية املشتركة   الهدف العام
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اإلداراتمستوى املهام اإلدارية املشتركة على 

لا ن امللااب اإلداديو ذاص املس لى اإلداد  امل ماثاملهام اإلداديو امل تركو  سرد 

اإلداراتالعمومإدارات / املراكزالوكاالت

اص الاامو   وامل  ا يو ال قديريو لن اط اإلدادف  وذلك يح دواد األهداف والسياسالت ريريو لإلدادفو   ا عطط •
.ق مادهالرمس لى اإلداد  األقلى املرتبطو اه واملبنيو قلى أهداف وسياساص الليادف  وم اباو تلفيذها باد ا

ات أراح السياساص الاامو املليهو لرن اط ال خوص   لإلدادف  واإلشراف قلى تلفيذها باد اق مادها •

( .دن ويد)تطبيق األ ومو والرلائح وال اريماص املا مدف لرلحداص اإلداديو املرتبطو بها •

إلداد  ات أراح ا عطط والبأراما وامل روقاص ذاص الااتو ا خوويو اإلدادف يح  لء تليهاص وخطط املس لى ا•
.األقلى املرتبطو اه

نها اما يضمن   وال نسيق فيما اي( دن ويد)لرلحداص اإلداديو املرتبطو بها ( امل خووو)اإلداديو املهأليو امل اباو •
.ال كامل ا ن   اواتها واالس فادف القولى من اإلمكا اص امل احو لها

ما هل م اباو تلفيذ البأراما وامل روقاص الت  تلددج ت م دشراف اإلدادف وتخوويتها و مان تلاسقها م •
.مستهدف لها

إلداديو دداسو ا عطط والبراما والقلاقد وال اريماص واملقترحاص ا عااو ا طلير الامل واملقدمو من اللحداص ا•
 لرواحياص ااعللو لرمس لى اإلداد  األقلى( دن ويد)املرتبطو بها 

ً
.املرتبطو اهوامللومو ألقمالها  ودترادها وفقا

.القيام ااألقماة اإلداديو ود راي املااماص ذاص الااتو حسب ال لييهاص واملدف الزمليو اا ددف لها•

.امل ادكو يح اللسان املكرفو ايقماة ذاص قاتو تخوويو بها•

يو ا عااو تقديم االتتراحاص الايمو ل اديل أو تطلير األ ومو والرلائح وال اريماص والقراداص واإليراءاص اإلداد •
   اياص الامل وامل ر راص املس ردف( دن ويد)ان اط اإلدادف  واللحداص اإلداديو املرتبطو بها 

ً
.وفقا

دن )و بها يم  وتونين وحفظ البيا اص واملارلماص الايمو لس ر الامل يح اإلدادف واللحداص اإلداديو املرتبط•
والامل قلى ت ديثها وتطلير  وم حفوها واسترياقها وم اباو املس رداص الارميو ذاص الااتو( ويد

.ا خوويو اإلدادف

  (يددن و )دداسو الوالداص وال  دياص الت   اترض س ر الامل يح اإلدادف واللحداص اإلداديو املرتبط بها •
.والامل قلى تذليرها وحرها

تدديبها   من القلى الاامرو وم اباو تلف رها و ( دن ويد)ت ديد اح ياياص اإلدادف واللحداص اإلداديو املرتبطو بها •
.  واملاداص واألدواص الايمو وم اباو تلف رها وتطليرها

اإلداد  دقداد ال قادير الدوديو قن د راياص اإلدادف وتقديم االتتراحاص الايمو ل طليرها  ودفاها دلى املس لى •
.األقلى املرتبطو اه  التخاذ القراد الايم ب ينها 

سلد دلى اإلدادف يح مراة اخ وااها •
ُ
.القيام اي  مهام أخرى  

املهام اإلدارية املشتركة   الهدف العام
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

اإلدارية المشتركة االلتزامات 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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االلتزامات اإلدارية املشتركة  على مستوى جميع الوحدات اإلدارية

الوكاالت

املشتركة  االلتزامات اإلدارية 

امل تركو  قلى مس لى اللحداص اإلداديو االليادف اإلداديواإلداديو االلت اماص 

.االلت ام ا  قيق ميشراص األداء  ا عااو االلحدف اإلداديو واللحداص ال اباو لها•

.ا  رص قلى ا راي الامل ايفاءف وفاقريو ويح أتور وتم ممين وتقريل الهدد الرأسمالح والت ريلح•

اللحداص ال لويميو ذاص ا ن Operational-Level Agreement (OLA)ا عدمو الداخريو  مان تلفيذ ققد اتفاتاص •
.حسب ا  ايو( األتسام–اإلداداص –دداداص الاملم –اللكاالص )األقماة املترااطو أو امل تركو

.لكال نسيق  م  اللحداص األخرى متى ما ودد اللص قلى ذلك يح الدليل ال لويا  أو متى ما تطرب ا راي الامل ذ/االلت ام اال ااون •

.ال ااون ودوح الفريق اللاحد ا ن اللحداص اإلداديو ااع رفو اما يازي ت قيق أهداف الليادف•

.ا  رص قلى املول و الاامو قلد أداء املهام•

.الامل وفق ما ودد يح مدو و السرلك اللظيفإ مللظفإ الدولوااللت ام ايخاتياص •

.ال قيد امسمياص اللحداص اإلداديو اللاددف يح الدليل ال لويا •

(.وحدف–اإلدادف –اإلدادف الاامو )اال قسيماص ال لويميو لرلحداص اإلداديو اللاددف يح الدليل ال لويا  ال قيد •

.اع قريهااا افوو قلى سريو املارلماص واملااماص اللدتيو واإلليترو يو وقدم تلاترها خادج الليادف أو داخرها ملن لي  له ااحيو االو•

• 
ً
.اا افوو قلى املااماص اللدتيو وحفوها من ال رن والضياع وأدشفتها دليترو يا

.  حذف وحداص دداديو أو مهام تفويريو/د افو/مخاوبو الفريق ال لفيذ  لرهيكرو يح حاة ا  ايو ل ري ر•

.ااملهام املللوو االلحداص اإلداديو قلد اس وداد تراداص دداديوال قيد •

.امسمياص اللحداص ال لويميو ومهامها اللاددف يح الدليل ال لويا  قلد اس وداد تراداص ال كريناإلشادف •

يم الا االلحدف اإلداديو واللماذج املس خدمو واللتم ا عااو اإليراءاص ومخرياصمدخاص الت ام دؤساء اللحداص ال لويميو ا ارين •
إلكماة اإليراء

( ت ريريوالا عطو الت ريريو  م  ا يو ت ض ر ا عطو ا عطو الت ريريو  ورب )اللماذج املس خدمو « لإلدارةالخطة التشغيلية إعداد »مةاة ذلك ديراء 

(.ا عطو الت ريريو لإلدادف)وااعرياص( م طرباص اإلدادف واللحداص اإلداديو ال اباو لها  خطو ا سهو األقلى اللكالو أو الليادف)املدخاص 

.االلت ام االتسرسل ال لويا  يح املراساص اإلداديو•

.  اس خدام البريد اإلليترو إ يح املراساص اإلداديو واق ماده كلسيرو تلاال دسميو•

.االلت ام ااس خدام البريد الرسا  ا عاص اامللظن م   رودف شملله لبيا اص ال لاال وامللوب ا عاص اامللظن•

األقسام/اإلداراتإدارات العموم/ املراكز

الهدف العام
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

وزير التعليم 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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وزير التعليم

ارس السلطات ويرأس التنظيم اإلداري للـوزارة ويملتحقيق أهدافها، أمور الوزارة تنفيذ السياسة التعليمية للدولة وتسيير عنوزير التعليم هو املسؤول األول 
 
ً
.واالختصاصات املخولة له نظاما

وزير التعليم
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



17

القطاعات املرتبطة بالوزير

اإلدارة العامة  لإلعالم واالتصال

اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية

مركز الوعي الفكري 

اإلدارة العامة للمتابعة

اإلدارة العامة للشؤون القانونية

مكتب تحقيق الرؤية

وكالة التخطيط والتطوير

الوزير

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة املؤقتة للتعليم العالي
(أمانة مجلس شئون الجامعات)

وكالة التعاون الدولي

مكتب الوزير

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 
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وكالة البحث واالبتكار
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نائب الوزير
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يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية
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وكالة البرامج التعليمية
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مساعد الوزير

القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
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الوزير

مكتب الوزير

(1)مهام ومسؤوليات مكتب الوزير

 ملا
ً
 لرليير تلف ر يمي  ا عدماص امل ارقو ااألقماة املسا دف الت  تيهئ ملاخا

ً
سبا

.ألداء قمره ايفاءف وفاقريو

الهدف العام

العالقات واملراسماملتابعةالتواصلوالدعمالدراسات  الشؤون اإلدارية والخدمات

سها م اباو أقماة ااسال  واللسان وفرق الامل الت  يرأ•
 فيها خادج الليادف 

ً
اريم الدوق ال : مةل)الليير أو قضلا

...(.الاالح  ميسسو ال اريم الفن 
م اباو املهام امليت و الت  تكرن بها من الليير •
دقم الليير فيما يخص اي ماقاص شركاص تطلير •

لليادف وم اباو   ائرها  وال يكد من تفايل حلكمتها م  ا
.وتطاقاتها

ف مراياو ا عطاااص الت  تودد ااسم دئي  مرر  دداد •
.ال ركاص الت  يرأسها الليير

السكرتارية الخاصة

ايدف تقديم امل لدف املس قرو واا •
ا عبرف وغ ر امل    ف لرليير الاًء قلى

امل ارقو ااملل لع

املستشارون

قلى مي ب الااممساقدف امل رف •
 يح تلفيذ املهام املقردفالليير

.لرمي ب اما ييفل أداء مهامها
يللب قله يح كافو املهام حاة  •

.غيااه أو تم اه اإياياته 

مساعد املشرف العام على 
الوزيرمكتب 

اإلشراف قلى الامل اإلداد  •
ا عاص امي ب امل رف الاام قلى

اللييرمي ب 
ل الرف  اال قادير  قن ملرزاص الام•

وم اباتها داخل اللحداص اإلداديو 
 ال اباو لرم رف الاام قلى مي ب

الليير

مدير مكتب املشرف العام على 
الوزيرمكتب 

ترقإ املكاملاص اللاددف•
يدولو االي ماقاص•
وغ رها أال نسيق م  ددادف املراسم •

اي ماقاصلإلقداد ل
الت اماص االي ماقاص أال اامل م •

خادج الليادف

السكرتارية

ددادف يمي  املااماص الر ر سريو •
 من الليير /املرسرو دلى( وادد واادد)

وماا ستها
أدشفو وحفظ اللثائق وال ااميم •

.الر ر سريو

االتصاالت اإلدارية

ددادف يمي  املااماص السريو •
من /املرسرو دلى( وادد واادد)

.الليير وماا ستها  وأدشفتها
م  أدشفو وحفظ اللثائق وال اامي•

.السريو
ددادف قمرياص ال  رير والنسخ •

.ااملااماص السريو

السري 

تلعيص ال قادير واملقترحاص أأ•
املرسرو من الهيواص

يو ت رير ووباقو ا عطاااص الرسم•
ارمي  أ لاقها

الاروض أدقداد ووباقو•
واملقترحاص

التحرير والنسخ اللجان واملجالس

اللسان وااسال  ال نسيق الكامل ألقماة •
.داخل الليادف واقداد تراداص   ييرها

م اباو أقماة  سان الليادف الداخريو •
.وا عادييو وأدشفو تراداتها وم ا رها

ريها ال نسيق م  تطاقاص الليادف لتسميو ممة•
يح اللسان ا عادييو

قلى قدم تيراد اللسان واملهام ال يكيد •
اللساناالل ائا امل ارقو ايقماة الرف  •
الرف  ا قرير دود  قن أقماة اللسان •

.وااسال 

ددادف شيون مي ب الليير•
املي بملظفإ اللحداص اإلداديو واإلشراف قلى ددادف •
حسب ال خوص  أالليير وم اباو ودحالو تلييهاص ددادف •

.داخل املي ب وخاديه

الوزيراملشرف العام على مكتب 

قنوات عين *

لها مجلس إدارة يدير شؤونها*

يداوة األقماة للسهاص الت  يرأت الليير م اباو •
ها مرال  ادادتها ودداسو امللا ي  الت  سي م قر 

.وتقديم املاحواص حللها
م ا ر  سان املراياو امرال  دداداص مراياو •

ا سهاص الت  يرأسها الليير وتوايد املاحواص
.ا سلهريو الت  ت طرب تدخل قايل ملاا ستها

م ا ر اي ماقاص مرال  دداداص ا سهاص مراياو •
.قريهاالت  يرأسها الليير وااداء املرئياص واملاحواص

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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الوزير

مكتب الوزير

(2)مهام ومسؤوليات مكتب الوزير 

 ملا
ً
 لرليير تلف ر يمي  ا عدماص امل ارقو ااألقماة املسا دف الت  تيهئ ملاخا

ً
سبا

.ألداء قمره ايفاءف وفاقريو

الهدف العام

العالقات واملراسماملتابعةالتواصلالدراسات والدعم الشؤون اإلدارية والخدمات

املستشارونالسكرتارية الخاصة

مساعد املشرف العام على 
الوزيرمكتب 

مدير مكتب املشرف العام على 
الوزيرمكتب 

التحرير والنسخالسري االتصاالت اإلداريةالسكرتارية اللجان واملجالس

الوزيراملشرف العام على مكتب 

الدداساص االست اديو يقماة تخ ص ا•
واالسترشاديه

اقداد الدداساص لدقم الليير يح كل ما ي ارق •
امااماص ذاص واب  تا ل إ ودداد  وتلويا 

بط ن املرتالطرباص املليهو دلى املست ادين ددادف •
االليير 

الدداساص والطرباص ا سب االخ واصت ليل •
االستيااايو لهمود سب الطاتو 

دقم املست ادين فيما يخص االي ماقاص •

وددادف تللاص تلاال مائمو تلف ر •
م  لرملاول ن من أيل ال لاالوكافيو 

.ويادف ال اريم
.الرد قلى شكاوى امللاول ن•
يم  وت ريل البيا اص حلة أماكن أ•

.ملواص ال لاالال كاوى قلى 
و م اباو ال يكد من حل يمي  القضايا•

.ذلك م  اإلداداص املاليو

الالائق ومراالص ال  س ن م اباو •
ء اللايب تلافرها ملساقدتهم قلى أدا

.  قمرهم
م  القيام االدود ال نسيقإ ألقمالهم•

.اللحداص اإلداديو األخرى 
دقداد ال قادير ا عااو املرزاتهم •

.اللييرلرم رف الاام قلى مي ب 
 مراياو الاقلد الت  ت طرب تلتي •

.الليير
مراياو اتفاتاص  مان مس لى •

المتعلقة بعقود (SLA)ا عدمو 
.شركات تطوير مع الوزارة

ددادف وترتيب وتلويم ا عدماص •
ليير اضيلف الالرليستيو امل ورو 

ودمهام الليير الرسميو
ت ديد مااي ر املراسم وديراءاتها•

م وتطاقاتها أأاإلشراف قلى اا  لى ال اريا  وال لثيقإ املرئإ واملسملع لليادف ال اري•
 
ً
 وقر ا

ً
 ودقدادا

ً
.د  ايا

.ااداد تراخيص البث الفضائإ ال اريا  يح املمريو الارديو السالديو•
.  والارديوخدمو ااس م  وتيايل تيمه اإلساميو واللوليو •

------يتب  -----

 ب م اباو يمي  األقماة امل ارقو امي•
مةل أقماة اللسان واملااماص الليير 

و  ائا اي ماقاص الليير وتلييهاص 
د خالليير 

م يح االتفاتاص ومذكراص ال فاهم اباو •
الليادف وال يكد من قدم تيرادها

سهاص الليادف م  ا ممةلح الرف  اترشيح •
.ا عادييو

يو الفلدقداد وم اباو يمي  الطرباص •
(األثاث: مةل)

ا عااو اإلداديو اإليراءاص تللح•
.اللييرمللظف ن امي ب اا

.لرلفلدالسفر تره   أوامر •

لها مجلس إدارة يدير شؤونها*

قنوات عين *

رد من من تص يح املاحواص الت  تال يكد •
األيهزف الرتاايو وتقييم اإليراءاص 

فاد  ال ص ي يو الت  ت خذها اإلداداص ل 
 
ً
وتلع ااعالفاص مس قبا

م أدداسو ققلد املبادداص وم  ا ياتها واس•
ح حاة امللورف وال وايد ملاالح الليير ي

ويلد مالتاص او مخاور مايلو
دداسو م ا ر  سان ف ص الاروض •

وققلد ا سامااص  وم ادي  ا سامااص 
.املسيلو االليادف

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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الوزير

مكتب الوزير

(3)مهام ومسؤوليات مكتب الوزير 

 ملا
ً
 لرليير تلف ر يمي  ا عدماص امل ارقو ااألقماة املسا دف الت  تيهئ ملاخا

ً
سبا

.ألداء قمره ايفاءف وفاقريو

الهدف العام

العالقات واملراسماملتابعةالتواصلالدراسات والدعم الشؤون اإلدارية والخدمات

املستشارونالسكرتارية الخاصة

مساعد املشرف العام على 
الوزيرمكتب 

مدير مكتب املشرف العام على 
الوزيرمكتب 

التحرير والنسخالسري االتصاالت اإلداريةالسكرتارية اللجان واملجالس

الوزيراملشرف العام على مكتب 
 و •

ً
 ودقدادا

ً
 اإلشراف قلى اا  لى ال اريا  وال لثيقإ املرئإ واملسملع لليادف ال اريم وتطاقاتها د  ايا

ً
.قر ا

.دقداد الكلادد االقاميو السالديو امل خووو  عدمو ال اريم•
. تقديم الدقم االقامإ ملراكز الب ث واالا كاد ودارايها دودها و  ائرها لرمر م •
.تقديم الدقم اإلقامإ لبراما ال اريم قن باد الت  ت بلاها الليادف•
.ااداد تراخيص البث الفضائإ ال اريا  يح املمريو الارديو السالديو•
. اإلشراف قلى ااعزون اإلقامإ لرملاد ال اريميو والفاالياص ذاص الااتو اليادف ال اريم•
بإ ال اريم خدمو ااس م  وتيايل تيمه اإلساميو واللوليو والارديو اليريمو و اميق اللالء لرلون يح  فلت منسل •

. وااس م 
.اع ال اريا تقديم ا عدماص االست اديو يح مراة ا  اج اا  لى ال اريا  املرئإ واملسملع للسهاص األكاديميو والقط•
.اث امللاهج ال اريميو املرئيو قبر تللاص ددوت•
.تقديم ال رطيو اإلقاميو لأل  طو ااع رفو لرليادف وتطاقاتها•
.الديوا  اج وشراء االفام اللثائقيو وال اريميو الت   ساهم يح تقديم الدف ايراايو قن املمريو الارديو الس•
.شبيو تللاص ال اريماس ديلهاصاالشراف قلى اث القللاص الت   س خدم •

لها مجلس إدارة يدير شؤونها*

قنوات عين *

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي
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اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار
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نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
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اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

وكالة الشؤون المدرسية

وكالة البرامج التعليمية
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مساعد الوزير

القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير

إدارة أمن المعلومات
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ليادف ت ديد مااي ر املراياو املاليو الت  يرزم اتباقها قلى مس لى ال•
وتطاقاتها

.بهاو   السياساص واإليراءاص لررتااو املاليو وتقييم مدى ال قيد•

ت ديد وترتيب أوللياص ااساالص الت  تلطل  قلى مخاور ماليو•

األالة الةاا و  وم اسبو )ملراياو املاليو سلليو اخطو دقداد •
(املااماص

ياص ل لفيذ قمرامللاوقم  مخ رن وحداص الليادف ووحداص ال نسيق •
.املراياو املاليو

وددادتها ومراياو ا  ساااصاإلشراف قلى املراياو الداخريو املاليو •
.ا ع اميو

لواحب املراياو املاليو وتقديمها دقداد تقادير دوديو قن   ائا •
.الواحيو

اور ب كل اس ثلائإ لرمخ)  ائا املراياو املاليو دلى الليير دف  •
وديلان املراتبو الاامو  حسبما يرزم(الااليو

يح خدماص اللتايو من االح ياة املالحاملساهمو •

املراجعة املالية

قملي م تلويمها كفرق 

اتها ت ديد مااي ر مراياو الامرياص اإلداديو امخ رن أ لاقها وتخوو•
.الت  يرزم اتباقها قلى مس لى الليادف وتطاقاتها

ن و   السياساص واإليراءاص ملراتبو الامرياص الت ريريو امخ ر•
.وتقييم مدى ال قيد بهاال خوواص 

مرياص الاوترتيب أوللياص ااساالص الت  تلطل  قلى مخاور يح ت ديد •
والبراما امللفذف

راياو الامرياص امخ رن ال خوواص ملدقداد خطو سلليو •
(ا شااهوماالستةماد وال خويص  الامرياص امل ترياص  ددادف ااعزون  )

اص ل لفيذ قمريامللاوقال نسيق م  مخ رن وحداص الليادف ووحداص •
املراياو

الامرياص وتقديمها لواحب   ائا مراياو دقداد تقادير دوديو قن •
.الواحيو

الامرياصيح مراة املساهمو يح خدماص اللتايو من االح ياة •

قادير حلة ت( مةل ديلان املراتبو)ال نسيق املائم م  ا سهاص الرتاايو •
املراياو حسب الرلائح وال اريماص امللومو لذلك

أداء العملياتمراجعة 

قملتلويمها كفرق ي م 

لى الليادف ت ديد مااي ر مراياو تقليو املارلماص الت  يرزم اتباقها قلى مس •
.وتطاقاتها

تقليو مراياو قمرياص /امللاسبو ملراتبوالسياساص واإليراءاص و   •
.املارلماص وتطبيق سياساص وتلاقد أمن املارلماص املا مدف

ص تقليو قمريات ديد وترتيب أوللياص ااساالص الت  تلطل  قلى مخاور يح •
.املارلماص

الضلااط الداخريو ل قليو )راياو تقليو املارلماص  ملدقداد خطو •
قليو املارلماص  ال طبيقاص  البنيو ال   يو ل قليو املارلماص  أمن ت

.وتقييم مدى ال قيد بها(املارلماص وما شااه

ل لفيذ قمرياصامللاوقم  مخ رن وحداص الليادف ووحداص ال نسيق •
تقليو املارلماصوأمن ل قليو املارلماص املراياو 

ليو وأمن تققمرياص تقليو املارلماص دقداد تقادير دوديو قن   ائا مراياو •
.لواحب الواحيواملارلماص وتقديمها 

 ازيز و املارلماص يح خدماص اللتايو من االح ياة يح مراة تقليو املساهمو •
.املارلماصتقليو مبادئ وسياساص  ازيز أمن 

ق مراياو وال دتيق يح مدى تطبي/الامل م  ددادف أمن املارلماص ملراتبو•
.سياساص وتلاقد أمن املارلماص املا مدف

مراجعة تقنية املعلومات

قملي م تلويمها كفرق 

اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية

الوزير

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية

الهدف العام

ئم قلى ااعاور  يح ويادف ال اريم واالسهام يح ت سينها من خاة اتباع اسرلب منهجح وتاالرتااو تقييم قمرياص ا  لكمو وادادف 
تدتيق الامرياص ومساقدتها يح ا  فاظ قلى  لااط دتاايو فاالو من خاة تقييم فااليتها وكفاءتها يح ال اامل م  ااعاور  و 

واألمان واليفاءف الت ريريو ال خوويو واملاليو وأ ومو املارلماص والدف  ل  سينها املس مر اال  قق من الدتو وامللثلتيو
.االت واديو وحمايو أالة الليادف

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي
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وكالة البرامج التعليمية
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اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال 

قها ت ديد ومراتبو املااي ر اللايب اتبا•
امللاوققلى مس لى الليادف ومس لى 

االياص سمي  املسائل امل ارقو اإدادف الف

طو الامل م  ا سهاص املاليو ل لفيذ أ  •
الفاالياصددادف 

لرفاالياصتقديم مقترحاص مفورو •

ص  دحا )دقداد وتلويم أ  طو ترفيهيو •
(و  ويلالص لرضيلف  ومسااقاص ديا ي

يو  تنسيق وتلويم امليتمراص الص ف•
وامليتمراص  

ح ددادف األ  طو ذاص الورو ااملراسم ي•
الليادف

الفعاليات واملراسم

و ا عااتلفيذ استراتيريو ال لاال •
إلقام اإلليترو إاا

"  م طو واحدف شامرو"امةااوالامل •
ا عادييو الرسائل ل ليي  يمي  

والداخريو من خاة اس خدام اإلقام 
اإلليترو إ

ددادف تللاص اإلقام ا سديد والرتا  •
او وتللاص ال ليي  قبر اإل تر م ال اب

لرليادف

"  م طو واحدف شامرو"امةااو الامل •
 سمي  أ  طو ال وميم اإلليترو إ

قبر مراتبو يمي  تللاص ال ليي  الرتا  و •
حمايو موا ح اما يضمن اإل تر م 

الليادف

اإلعالم

"  م طو واحدف شامرو"امةااوالامل •
ا عادييوالرسائلم  لى يمي  إلقداد

والداخريو

و   استراتيريو اإلقام وال لاال •
تلفيذهاوم اباو

 سمي  تللاصالرسائل م  لى ت ديد•
(و إاملطبلقو  واإلقام اإلليتر)ال ليي  

ى و   املااي ر واملراسم والامرياص قل•
مس لى امللاوقاملس لى اللون  و 

الرسائل قبر مخ رنمراتبو م  لى •
القللاص

تطلير اراما وآلياص تهدف إلشراك •
ااس م  السالد 

االتصال اإلعالمياملعايير واملحتوى 

تقديم الدقم  سمي  اللحداص ال اباو•
ول فيما ي يح امللاوق لليادف ال اريم 

مو اتلفيذ استراتيريو الااتاص الاا
وااس مايو قلى مس لى الليادف

دداسو وت ريل ال قادير املقدمو من •
الاامومواإلداداتامللاوق 

 قطو اتواة دئيسيو امةااو الامل •
يح امللاوقلرلحداص 

يحوتقديم امل لدف لرلحداص م اباو •
امللاوق

ى دااغ الليادف قن أ  طو االتواالص قل•
امللاوقمس لى 

و ا عااتلفيذ استراتيريو ال لاال •
إلقام املطبلعاا

"  م طو واحدف شامرو"امةااو الامل •
ا عادييو الرسائلل ليي  يمي  

والداخريو من خاة املطبلقاص

وددادف وتلفيذ قمريو   ر مررو املارف•

ددادف الااتاص م  تللاص املطبلقاص•

مراتبو يمي  القللاص•

"  م طو واحدف شامرو"امةااوالامل •
 سمي  أ  طو ال وميم والطباقو

الوزير

(1)مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال 

قها ت ديد ومراتبو املااي ر اللايب اتبا•
الليادف وامللاوق  سمي  قلى مس لى 

اإدادف الفاالياصاألقماة امل ارقو 

طو الامل م  ا سهاص املاليو ل لفيذ أ  •
الفاالياصددادف 

لرفاالياصتقديم مقترحاص مفورو •

ص  دحا )دقداد وتلويم أ  طو ترفيهيو •
(لرضيلفويلالص 

يو  تنسيق وتلويم امليتمراص الص ف•
.وامليتمراص

الليادف يح املراسم ددادف األ  طو •
(ااس ثلاء مراسم الليير)

و ا عااتلفيذ استراتيريو ال لاال •
إلقام اإلليترو إاا

ا عادييو الرسائل يمي  تليي  •
والداخريو من خاة اس خدام اإلقام 

اإلليترو إ

ددادف تللاص اإلقام ا سديد والرتا  •
او وتللاص ال ليي  قبر اإل تر م ال اب

لرليادف

 إ اإلليتروأ  طو ال وميم ددادف يمي  •

قبر مراتبو يمي  تللاص ال ليي  الرتا  و •
حمايو موا ح اما يضمن اإل تر م 

الليادف

«وحيدفاتواة  قطو »امةااوالامل •
واياغو اا  لى إلقداد

الرسائلوال اريا   سمي  /اإلخباد  
والداخريواإلقاميو ا عادييو 

و   استراتيريو اإلقام وال لاال •
تلفيذهاوم اباو

 سمي  تللاصالرسائل م  لى ت ديد•
(و إاملطبلقو  واإلقام اإلليتر)ال ليي  

ى و   املااي ر واملراسم والامرياص قل•
مس لى امللاوقاملس لى اللون  و 

الرسائل قبر مخ رنمراتبو م  لى •
القللاص

تطلير اراما وآلياص تهدف إلشراك •
السالد ااس م  

االس فادف من اإلمكا ياص امل احو يح•
يح د  اج ودخراج وأدشفو« تللاص ق ن»

.اا  لى املرئإ

تقديم الدقم  سمي  اللحداص ال اباو•
ول فيما ي يح امللاوق لليادف ال اريم 

مو اتلفيذ استراتيريو الااتاص الاا
وااس مايو قلى مس لى الليادف

ا ال نسيق م  ا سامااص ا  كلميو فيم•
.ي ارق امراة اإلخ واص

وت ريل ال قادير املقدمو من دداسو •
الااموواإلداداص امللاوق 

ص اتواة دئيسيو لرلحداكلقطو الامل •
يح امللاوق

يحوتقديم امل لدف لرلحداص م اباو •
امللاوق

أ  طو دقداد تقادير دوديو قن •
امللاوقاالتواالص قلى مس لى 

و ا عااتلفيذ استراتيريو ال لاال •
إلقام املطبلعاا

«مودد وحيد وملثلق »امةااو الامل •
ا عادييو الرسائلل ليي  يمي  

املطبلقاص لرليادفوالداخريو من خاة 

وددادف وتلفيذ قمريو   ر مررو املارف•

ددادف الااتاص م  تللاص املطبلقاص•

القللاصم اباو يمي  •

" و  قطو اتواة دئيسي"امةااوالامل •
 سمي  أ  طو ال وميم والطباقو

الهدف العام

ابط بين الوزارة ومنسوبيها، من جهة وبيـن الوزارة والجهات الحكوم ية تعزيز ودعم الرو
اتها واألهلية والجمهور الخارجي الذي يتعامل مع الوزارة من جهة أخرى، والتعريف بنشاط

.وأهدافها ورسالتها وإبراز دور الوزارة اإلعالمي

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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االتصال اإلعالمي املعايير  واملحتوى اإلعالمالفعاليات واملراسم

اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال 

الوزير

(2)مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال 

الهدف العام

ابط بين الوزارة ومنسوبيها، من جهة وبيـن الوزارة والجهات الحكوم ية تعزيز ودعم الرو
اتها واألهلية والجمهور الخارجي الذي يتعامل مع الوزارة من جهة أخرى، والتعريف بنشاط

.وأهدافها ورسالتها وإبراز دور الوزارة اإلعالمي

المراسم

اقها ت ديد ومراتبو املااي ر اللايب اتب•
امللاوققلى مس لى الليادف ومس لى 

االياص سمي  املسائل امل ارقو اإدادف الف

الامل م  ا سهاص املاليو ل لفيذ •
الفاالياصأ  طو ددادف 

لرفاالياصتقديم مقترحاص مفورو •

ص  دحا )دقداد وتلويم أ  طو ترفيهيو •
(وديا يويلالص لرضيلف  ومسااقاص 

يو  تنسيق وتلويم امليتمراص الص ف•
وامليتمراص  

و   مااي ر املراسم واإليراءاص •
املرتبطو االليادف ككلاصوالامري

يافو تلويم ترتيباص االس قباة والض•
لضيلف ( اسلياص الفلادق)واإلتامو 

الليادف

ن األماك)تلويم يدوة اراما الزائرين •
ت  الت  ست م ييادتها  واالي ماقاص ال

(حضلدهاسي م 

الشراكات المجتمعيةالفعاليات

تفايل ال لاال ااس م ح م  •
.الليادف اما ي قق أهدافها

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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االتصال اإلعالمي املعايير  واملحتوى اإلعالمالفعاليات واملراسم

اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال 

الوزير

(3)مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال 

الهدف العام

ابط بين الوزارة ومنسوبيها، من جهة وبيـن الوزارة والجهات الحكوم ية تعزيز ودعم الرو
اتها واألهلية والجمهور الخارجي الذي يتعامل مع الوزارة من جهة أخرى، والتعريف بنشاط

.وأهدافها ورسالتها وإبراز دور الوزارة اإلعالمي

اإلعالم الجديد

 لال لااوسائل قلىددادف حساااص الليادف اإلقاميو •
(رامد س ر  فيسبلك  يلتيلب  تليتر)االي ماعح 

ددادف اا  لى اإلقامإ يح ملت  الليادف•

لقللص قبر ات رير الولد واس خدامها لرترويا لرليادف•
واإلليترو ي

.اإلقان الدود  قن ا  ساااص املا مدف لرليادف•

النشر والتسويق اإلعالمي

.والداخريوا عادييو الرسائلل ليي  يمي  " م طو واحدف شامرو"امةااو الامل •

.الليادففاالياص م  القللاص ال رفزيل يو واإلذاقيو ل رطيو ال نسيق •

الليادف قلى شاشو ال رفزيلن فاالياص الامل م  تلاف ق ن لبث •

ددادف الااتاص م  يهاص الن ر واملطبلقاص•

م اباو يمي  يهاص الن ر واملطبلقاص•

اّدها اإلدادف وم اباو •
ُ
الن رتزويد الص ن اا ريو واإلليترو يو ااملادف الص فيو الت   

ماا سو قمريو الرد قلى األخباد أو املقاالص الص فيو السربيو•

دقم دداداص وتطاقاص الليادف األخرى يح تلفيذ ا  ماص اإلقاميو•

املقروءفاإلقام وسائل و فواو   ا عطو السلليو أل  طو الص •

 أأدقداد الن راص اإلخباديو  وال قادير  وا  لاداص الص فيو  والدداساص االس قوائيو  والي يباص •

ددادف وتلفيذ قمريو   ر مررو املارفو•

 سمي  أ  طو ال وميم والطباقو" م طو واحدف شامرو"امةااوالامل •

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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االتصال اإلعالمي املعايير  واملحتوى اإلعالمالفعاليات واملراسم

اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال 

الوزير

(4)مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال 

الهدف العام

ابط بين الوزارة ومنسوبيها، من جهة وبيـن الوزارة والجهات الحكوم ية تعزيز ودعم الرو
اتها واألهلية والجمهور الخارجي الذي يتعامل مع الوزارة من جهة أخرى، والتعريف بنشاط

.وأهدافها ورسالتها وإبراز دور الوزارة اإلعالمي

المعايير

مودد وحيد وملثلق (امةااو الامل •
ا عادييو الرسائليمي    لى ا)

والداخريو

و   استراتيريو اإلقام وال لاال•
تلفيذهام اباوو 

 سمي  تللاصالرسائل م  لى ت ديد •
املطبلقو  واإلقام )ال لاال 

(اإلليترو إ

دقداد ال قادير السلليو والدوديو•

ودداسو وت ريل مرن الص افو اليلمي•

املي بيو ذاص الااتوديراء األا اث •

لى مااي ر لرمراسم والفاالياص قو   •
مس لى امللاوقاملس لى اللون  و 

لالرسائم  لى ملراتبو و   مااي ر •
القللاص مخ رنقبر واملن لداص 

.اإلقاميو امخ رن أ لاقها

و   مااي ر وسياساص تلويميو •
.لرم  لى اإلقامإ

الاء تلالب لرم  لى لر اامل م  •
.القللاص اإلقاميو ااع رفو

و   مااي ر وسياساص الن ر •
اإلليترو إ وف ح ا  ساااص قبر 

اص اللسائل اإلليترو يو  لكافو تطاق
الليادف

المحتوى

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 

.
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.



30

مركز الوعي الفكري 

الوزير

مهام ومسؤوليات مركز الوعي الفكري 

 ورح األفكاد امل للقويح واللسطيو وال لاين اإلسهام يح ت قيق ال كامل 
الت  تخدم ملهج االق داة الفير  

الهدف العام

.االتراهاص االي ماقيو فيما ي ول اال لقيو الفيريو ودتراد اللسطيو واالق داة الفير  أحدثديراء األا اث وملاكبو •
ا عطو السلليو لربراما ال لقليو املليهو مللظفإ ويادف ال اريمو   •
ال ااون م  البراما ا عادييو ذاص الورو•
.لرفواص املستهدفوا عطو السلليو لربراما ال لقليو املليهو و   •
وتوميم ا  ماص والبراما واملسااقاص الراميو ل ازيز ال لقيو اإلساميودقداد •
.امللاد ال دديبيو وامل ادكو يح اراما تدديب املددد ن لتسهيل دواق ا  ماص والبراما و  ر الفير اللسطإ مللايهو اال  رافاص الفيريودقداد •
.ال ااون مركز تطلير امللاهج إلدداج املل لقاص املساقدف قلى  ازيز ال لقيو الفيريو و  ر الفير اللسطإ مللايهو اال  رافاص الفيريو•
دوداص ال لقيو وال ةقين الفير  لرطاب الفائزين يح ار اما خادم ا  رم ن ال ريف ن لاا ااث ا عادجحتقديم •
ال اريمويادف ن يح مخ رن دداداصرملظف لم  امللادد الب ريو ب ين دواق اراما وحماص لر لقيو الفيريو ال ااون •
يح يمي  املدادتلرمارم نال ااون م  املركز اللون  لر طلير املنه  ال اريا  ب ين دواق اراما وحماص لر لقيو اإلساميو •
.وامل اباو م  وحداص ا  مايو الفيريو اا سامااص ال نسيق •
.ال نسيق م  ا سامااص و   خططها السلليو لربراما ال لقليو ال ةقيفيو املليهو ملنسلبإ وواب ا ساماو•
.  م  ا سهاص ذاص الااتو فيما يخل اا سلا ب األمليو وال ود  لها ال نسيق •

الوقاية والمنع التنسيق والمتابعة الرصد والتشخيص

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

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

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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ن ماءمتها دقداد ودداسو م ادي  األ ومو والرلائح والقراداص والقلاقد ال لفيذيو وال اريماص امل ارقو ان اواص الليادف لر يكد م•
لير هذه لروروف الراهلو   وقدم  ااد ها م  األ ومو والرلائح والقراداص الواددف   واتتراح اإل افاص وال ادياص أو اإللراء ل ط

.األ ومو وفق ما تف ضيه املول و ودفاها لرليير 

.امل ادكو يح مراياو االتفاتياص ومذكراص ال ااون والاقلد الت  تبرمها الليادف م  ا سهاص الداخريو وا عادييو•

اص ال اباو لها تلثيق األ ومو والقراداص والرلائح واالتفاتياص واملراي  والسساص القا ل يو امل ارقو بامل الليادف وا سهاص واللحد•
.وحفوها وتلويمها اال كل الذ  يّسهل الريلع دليها قلد ا  ايو من خاة ديراد تلاقد مارلماتيو اليترو يو

رليير دداسو م ادي  األ ومو والرلائح واا ا ر والدادساص الت  ت اة لرليادف اوفو قامو ودف  ما تن ه  دليه اإلدادف الاامو ل•
.لر لييه اما يراه 

املقترحاص واا اماف إلقداد الدداساص واألا اث القا ل يو قلد ا  ايو وتقديمامكاتب االست اداص وديلص ا عبرف ورب االس اا و •
.بهدف تطلير أ ومو الليادف واأليهزف ال اباو لها ول يم ن ا عبراء واملست ادين وااع و ن

.اللعح والةقافو القا ل يو يح الليادف وتطاقاتها  ر •

م اباو و مان دنهاء أ   زاع تا ل إ م  األخذ با ن االق باد ال كرفو وحمايو سماو الليادف•

 ل يو والاقلديمي  املسائل امل ارقو ااالست اداص القاامللاوق يح ت ديد املااي ر اللايب اتباقها قلى مس لى الليادف ومس لى •

مباددف و  اط خاص االليادفوتقييم ااعاور القا ل يو ألي•

ومطالباص الرأ  وامل لدف القا ل يو فيما ي ارق ا فس ر األ ومو والرلائح ويمي  ما ي اة من م ياص وتورماص وادقاءاصتقديم •
 ل لييه الليير

ً
.وفقا

.الامل قلى دداسو وتلحيد يمي  اإليراءاص القا ل يو املاملة بها يح داخل الليادف وتطاقاتها وفروقها•

و مراياو ودداسو القراداص الت  ت اة لها من وكاالص ودداداص الليادف ااع رفو تبل ادودها لر  قق من سامتها من اللاحي•
.القا ل يو

ييميو تمةيل الليادف فيما يرف  منها أو قريها من تضايا أمام اا اكم الاامو أو اإلداديو أو ا سهاص ذاص الوفو القضائيو وال  •
ام اذلك من ااع رفو أو تكرين من تراه لرقيوددياتها ( اإلداداص ذاص االخ واص فيما يرزمم ادكوا)واللسان القضائيو اي لاقها 

.خاة ال ااتد م  املكاتب االست اديو واا اماف 

وال ااون م  هيواص الالايو ا قلق اإل سان الت  كفرتها ال رياو اإلساميو واأل ومو املرقيو و  ر ترك املبادئ يح الليادف وتطاقتها•
.ويماياص حقلق اإل سان يح الداخل وحضلد امليتمراص واللدواص امل ارقو اذلك

اإلدارة العامة للشؤون 
القانونية

الوزير

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة الشؤون القانونية

و تقديم خدماص تا ل يو م م  ف من خاة االست اداص القا ل يو   و  ر اللعح والةقاف
 من ا سلدف واال ضباطاما القا ل يو   

ً
.يرتقإ ايدائها   ل مزيدا

الهدف العام

العقود واالتفاقيات الترافع حقوق اإلنساناألنظمة واللوائح والقرارات  ة التظلمات والتسويات القانونية االستشارات والدراسات القانوني

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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 لروأاحي•
ً
اص حألة ف ص ال كاوى الت  ت اة دليها وفقأا

مأأأأأأأأأأأأأأأن والفليأأأأأأأأأأأأأأأو وغ رهأأأأأأأأأأأأأأأا ااعالفأأأأأأأأأأأأأأاص اإلداديأأأأأأأأأأأأأأأو واملاليأأأأأأأأأأأأأأأو 
.ااعالفاص

قأأأأأأاص ديأأأأأراء ال  قيقأأأأأاص األوليأأأأأأو أو االشأأأأأتراك يأأأأأح ال  قي•
ليير أو الت  تي ن قنها الرتااو  وفيما ي اة دليها من ال

.شكاوى ما ت رقاه من 

وفًقأأأا يأأو  والفلاإلداديأأأو واملاليأأو ال  قيقأأاص امل أأادكو يأأح •
.لرقلاقد والرلائح املا مدف

رأأأأيم وااعالفأأأأاص اإلداديأأأأو يأأأأح ال ادداسأأأأو يميأأأأ  القضأأأأايا •
مأأأأأأأأأأن الاأأأأأأأأأأام وا سأأأأأأأأأأام ح واملل قيأأأأأأأأأأاص الةقافيأأأأأأأأأأو وال يكأأأأأأأأأأد 
للها اك مأأأاة أوداتهأأأأا وال  قيقأأأأاص التأأأ  تمأأأأم قريهأأأأا وشأأأأم

. سمي  األوراف

اذ تبريأأأأأأأأد ا سهأأأأأأأأاص ذاص الااتأأأأأأأأو ان أأأأأأأأائا القضأأأأأأأأايا التخأأأأأأأأأ•
.الايم حيالها

ص ال لااأأأل مأأأ  هيوأأأو الرتااأأأو وال  قيأأأق يأأأح كأأأل مأأأا يخأأأ•
أقمأأأأأأأأأأأاة الهيوأأأأأأأأأأأو ذاص الااتأأأأأأأأأأأو اال  قيقأأأأأأأأأأأاص والقضأأأأأأأأأأأايا 

.حسب اخ واااص اإلدادف

التحقيقات والقضايا

اوى ال رأاوياص وااعالفأاص وال أك شعيص مخ رن •
.واتتراح ا  رلة امللاسبووت ريرها 

يم أويه ال لايو اإيراء  ري راص يح س ر الامل وتقل •
.القولد اال ااون م  اإلداداص املاليو

فإ و ازيأأأأأز مفهأأأأألم الرتااأأأأأو الذاتيأأأأأو لأأأأأدى مأأأأألظتلميأأأأأو•
.الليادف

امل ارقأأأأأأأأو اأأأأأأأأيداء وا عااأأأأأأأأو دقأأأأأأأأداد ال قأأأأأأأأادير الدوديأأأأأأأأو •
اإلدادف امأأأأأأأأا ي مايأأأأأأأأ ى مأأأأأأأأ  سياسأأأأأأأأاص دقأأأأأأأأداد ال قأأأأأأأأادير 

.واإليراءاص وميشراص األداء الرئيسيو القياسيو

رأأأأألة اتتأأأأراح ا عطأأأأأط وتلفيأأأأذ البأأأأأراما اللتائيأأأأو  وا  •
دان امللاسأأأأأأبو  والطأأأأأأرق الااييأأأأأأو ملأأأأأأا ي أأأأأأدث يأأأأأأح امليأأأأأأ

.مخالفاصالترال  من 

البرامج الوقائية

ص اع رأأأأأأأأأأأن وكأأأأأأأأأأأاالص وددادا( تف ي أأأأأأأأأأأيو)القيأأأأأأأأأأأام ا مأأأأأأأأأأأاص م اباأأأأأأأأأأأو •
وأتسأأأأأأام الأأأأأأليادف واللحأأأأأأداص املرتبطأأأأأأو بهأأأأأأا لرلتأأأأأألف قلأأأأأأى مأأأأأألاون 

و القوأأألد واكت أأأأاف حأأأأاالص اإلخأأأأاة اأأأأيداء اللايبأأأأاص اللظيفيأأأأو أ
داص التراخأأأح يأأأح د رأأأاي األقمأأأاة ومأأأن ثأأأم الامأأأل قلأأأى تصأأأ يح املسأأأا
و يأأأأأح وتقأأأأأليم االقليأأأأأاج اال اأأأأأاون وال نسأأأأأيق مأأأأأ  ا سهأأأأأاص ااع وأأأأأ

.الليادف

لان هيوأأأو الرتااأأأو وال  قيأأأق  وديأأأ)ال لااأأأل مأأأ  ا سهأأأاص الرتاايأأأو •
  ( زاهأأأأأأأأأو)املراتبأأأأأأأأأو الاامأأأأأأأأأو  والهيوأأأأأأأأأو اللوليأأأأأأأأأو ملكاف أأأأأأأأأو الفسأأأأأأأأأاد 

وأأاص فيمأأا يخأأص املاح( األخأأرى وا سهأأاص املاليأأووالليااأأو الاامأأو  
.حسب اخ واااص اإلدادفالرتاايو اللاددف من تبرهم 

.فوادد الالقراداصتلفيذ وتبريد   ائا القضايا و م اباو •

ا م اباأأأأأأأأو ومراتبأأأأأأأأو سأأأأأأأأ ر الامأأأأأأأأل يأأأأأأأأح الأأأأأأأأليادف واإلداداص ال اباأأأأأأأأو لهأأأأأأأأ•
.لضمان االلت ام االسياساص واإليراءاص

اص الليادف وامليسساص أو اللحديهاي مراتبو ا  وام دوام ملظفإ •
.ال اباو لها اال نسيق م  وكالو الليادف لرملادد الب ريو

قضايا شاغلي الوظائف التعليمية

الوزير

للمتابعةمهام ومسؤوليات اإلدارة العامة 

قدمو   مان تطبيق األ ومو والرلائح وا سياب الامل وال  قق من ص و ال كاوى امل
 لأل ومو والرلائح املا مدف

ً
.وديراء ال  قيقاص الايمو وفقا

الهدف العام

 سلو تضايا شاغلح اللظائن ال اريميو

الرقابة والتنفيذ

ل أأأأأأأأأأأأأأأاغلح ال اريميأأأأأأأأأأأأأأأو  دداسأأأأأأأأأأأأأأأو القضأأأأأأأأأأأأأأأايا وااعالفأأأأأأأأأأأأأأأاص •
وشأأأأأأأأاغاص اللظأأأأأأأأائن ال اريميأأأأأأأأو وال يكأأأأأأأأد مأأأأأأأأن اك مأأأأأأأأاة 

ميأأأأ  أوداتهأأأأا وال  قيقأأأأاص التأأأأ  تمأأأأم قريهأأأأا وشأأأأمللها  س
.األوراف

دداسأأأأأأو يميأأأأأأ  ال ورمأأأأأأاص مأأأأأأن تأأأأأأراداص اللسلأأأأأأو املركزيأأأأأأو•
.لقضايا شاغلح اللظائن ال اريميو

.دداسو مااماص اإلبااد قن ال اريم•

دقأأأأأأأأأأأأداد وقأأأأأأأأأأأأرض م ا أأأأأأأأأأأأر تضأأأأأأأأأأأأايا شأأأأأأأأأأأأاغلح وشأأأأأأأأأأأأاغاص •
.اللظائن ال اريميو وال ورماص من تراداص اللسلو

رو أأأأو تبريأأأأد ا سهأأأأاص ذاص الااتأأأأو ان أأأأائا القضأأأأايا املا•
.قلى اللسلو املركزيو

دقأأأأأأأأأداد األدلأأأأأأأأأو ال لويميأأأأأأأأأو واللتائيأأأأأأأأأو لقضأأأأأأأأأايا شأأأأأأأأأاغلح•
.اللظائن ال اريميو

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 

اإلدارة العامة للمتابعة
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مكتب تحقيق الرؤية
م  اال نسيق م  2030اإلقداد وال لويم وامل اباو  سمي  مبادداص ودراما دؤيو املمريو  

القطاقاص ذاص الااتو االليادف وا سهاص ا عادييو ودقداد امل  ا ياص وحلكمتها اال كل
املطرلب

الوزير

مهام ومسؤوليات مكتب تحقيق الرؤية

.م  داخل الليادف2030ال نسيق وال ااون الكامل وامل اباو لكل ما ي ارق ابراما دؤيو املمريو •

.م2030دؤيو املمريو اراما مبادداص وتريمو م طرباص مرر  ال يون االت واديو وال لميو  من خطط تلفيذ •

.و لهاأفضل املمادساص الاامليو يح ددادف امل ادي  واس خدام ال قليو ملراتبو أداءها ودقم ا سهاص املاليتطبيق •

اص قمريو  سمي  مكل ( ذاتيو القراءف)األتم و الكامرو إليراءا ص الامل  واس خدام اللماذج والقلالب اإلليترو يو اآلليو •
.ددادف املبادداص وامل ادي  يح الليادف

هاص املاليو ا سودقم يمي  و سع ر القدداص امل لفرف لدى املي ب ملسا دف املميلو وال دديب تقديم كامل أويه الدقم •
ل طلير والرف  امالتاص األداء ومقترحاص ال ميينها من تلفيذ أقمالها حسب ما هل مخطط له  لرمبادداص وامل ادي  

.وحرللها

داص وامل ادي  واملسيولياص املرتبطو ارمي  ترك املباداما ي فق م  املهام حلكمو أقماة وأ  طو املبادداص وامل ادي  •
اإلداداص ويلتح  لع الااتو ا ن ا سهاص املاليو واملدخاص وااعرياص اا ددف لهذه ا  لكمو والامل ال نسيقإ م 

لييه اه ما ي م ال وت س ن أداءها حسب ( ا  لكمو)تطليرها قلى ( وامل ادي ا سهاص املاليو لرمبادداص )ذاص الااتو 
.وال لميومن تبل مرر  ال يون االت واديو 

اص الااتو وتقييم ااعاور ودمكا يو حدوثها قلى مس لى البراما واملبادداص ومراتبتها اال نسيق م  اإلداداص ذت ديد •
 والرف  اال قادير ( ا سهو املاليو)

ً
.اا دثو قن ذلك دوديا

  وكالو ال خطيط مبادداص وم ادي  ا عطو االستراتيريو لرليادف يح اراما الرؤيو امللاسبو  اال نسيق مالرف  امقترح دما •
.وال طلير

الدوديو   والرف  اال قادير 2030م اباو أداء يمي  املبادداص وامل ادي  والبراما املا مدف  من اراما ودؤيو املمريو •
.امل ارقو بها

م 2030دؤيو املمريو الارديو السالديول لفيذ اللحداص اإلداديو  الكامر ن اع رن تقديم ال دديب والدقم الفن  •
.ودرامرها

ملمريو ا عاص امبادداص الليادف املا مدف من  من اراما ودؤيو ا( اما ي ارق اإدادف امل ادي )األداء تيات دقداد ميشراص •
2030.

.دقداد تقادير دوديو قن   اواص املي ب ود راياته واتتراحاص تطلير األداء فيه•

يذ املبادداص وامل  ا يو املطرلدو لها اال نسيق م  اإلداداص ذاص الااتو اتلفاملبادداص (   ريل)دقداد خطو قمل وتلفيذ •
.ودفاها دلى ا سهاص ذاص الااتو( ا سهو املاليو)

الهدف العام

إدارة المحافظإدارة المشاريع إدارة التغيير

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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والتخصيصاإلدارة العامة لالستثمار

الوزير

.وتطاقاتها االستةماديو ودما ي ارق اال خويص لرليادف و   ا عطط •

.اتتراح أو  اديل الت ريااص والرلائح ا عااو ااالستةماد وال خويص االليادف وتطاقاتها•

األ ومو االستةماديو يح هذا ااساة وت س ن كفاءف اإل فاق حسب االس فادف من امللادد امل احو دداسو •

.ال اريماالستةماديو يح مراة تطلير البراما ال لقليو االت واديو •

استراتيريو ال راكو ا ن القطاق ن الاام وا عاصتطلير وتلفيذ ومراتبو وم اباو واس اراض •

.تو خاديهامنها اما يتلاسب م  وبياو قمل الليادف وامللادد امل احو لها دون ال اادض م  ا سهاص ذاص الااامللح واالستةماداص املس دامو واالس فادف تطلير آلياص •

.والامل قلى تلسي  دائرف الفائدف منها وتقريص دائرف ااعاور فيهاوال خويص امل احو واملقترحو دداسو الفرص االستةماديو •

.ملوماص  ال اريم يح البردان امل قدمو/االس فادف من ال رادب الاامليو املةيرو لاستةماد فيما ي ارق الياداص•

• 
ً
 ودوليا

ً
.تمةيل الليادف يح اللسان وم  ا سهاص ذاص الااتو فيما يخص الامريو االستةماديو م ريا

.االس فادف من الب لث والدداساص ذاص الااتو ااالستةماد وال خويص•

.امل احو لرليادف حسب تخووها وورق استةمادها واقدادها قلى شكل م ادي  وحزم استةماديودداسو الفرص االستةماديو •

لالستثمار والتخصيصمهام ومسؤوليات اإلدارة العامة 

د ث فرص تللي  موادد ال مليل االليادف وت قيق االستةماد األمةل ألالة الليادف  و 
.ال راكو م  القطاع ا عاص ودسلاد باض األقماة دليه

الهدف العام

عالقات المستثمرين التخصيصاالستثمار

.و   ا عطط والبراما أل  طو اإلدادف الاامو وتلفيذها باد دترادها واق مادها•

.ريم  البيا اص حلة ملولمو االستةماد ااملمريو اال نسيق م  وكالو ال خطيط وال طلي•

ح دقداد الن راص ال اريفيو واللثائق الترويريو ااع رفو لاستةماد يح ال اريم األهل•

 ااون اال ااون م  وكالو الليادف لر)الفرص لرمستةمرين اا ري ن والدولي ن و سليققرض•
.من خاة مرملقو م للقو من القللاص(الدولح

)اح ياياص سلق الامل(لرمستةمرين اخولص الفرص امل احو يح السلق امل لدفتقديم •

.دقم املستةمرين االبيا اص واملارلماص املساقدف لهم•

.اللراح امللفذف واللاترو قن قمريو االستةماد  ائا الب لث والدداساص وتوص داراي •

.ومو لذلك  وفق األ ومو والرلائح املليائزف ال م   ودرامرهاتلتي  ققلد الت ريل والرقايو ألقماة •

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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.من  سان دائمو وميت و وو   يداوة األقماة وديراء االتواالص الايمو إلقداد م ا ر ا سرساص وتراداص األما و قنها امليت و وما يلبةق اللسلو ال  ض ر لاقد اي ماقاص •

.تبريد تراداص األما و للسهاص املاليو  وم اباو تلفيذها•

 ل لييهاص اللسلو  وم اباو ال قادير ا عااو بها  وقر ها قلى أما و ال•
ً
 لألوللياص الت  حددتهالسلدقداد الدداساص ا عااو ااملل لقاص املارو و قلى األما و وفقا

ً
.و وفقا

.امليت وتليهاص اللسلو اويرتها النهائيو يح  لء دقداد اا ا ر ال قادير •

 ل لييهاتها•
ً
.يم  وتهيوو اللثائق واملارلماص املسا دف لر قادير املارو و قلى أما و اللسلو امليت و وفقا

 الح ياياتهااص ال نسيق م  مركز ا لث سياساص ال اريم يح وكالو ال خطيط وال طلير وم  ا سامااص ليقلم كل من املركز وا سامااص اإقداد الب لث والدداس•
ً
.ا عااو ايما و اللسلو امليت و وفقا

.م اباو األقماة اإلداديو واملاليو لألما و واللسان الدائمو وامليت و •

.اساة ا ااتتراح ديراءاص الامل ا عاص ايقماة األما و وتقديمها دلى وكالو الليادف لر خطيط وال طلير  لدداستها واتتراح أ  خطلف تطليريو يح هذ•

.تقديم املارلماص الايمو قن األما و مل روع م  ا يو الليادف•

.اقطاع ال اريم الاالحتقديم الرأ  وامل لدف واملساقدف  سمي  اللحداص اإلداديو يح الليادف واأليهزف املرتبطو بها يح املسائل امل ارقو •

.تلف رهاواملاداص واألدواص  وم اباو وتدديبها وكذلك ت ديد اح ياياص األما و من األيهزف ت ديد اح ياياص األما و من القلى الاامرو •

.يم  وتونين وحفظ البيا اص واملارلماص الايمو لس ر الامل يح األما و والامل قلى ت ديثها وتطلير  وم حفوها واسترياقها•

.دقداد ال قادير الدوديو قن ا راياص األما و وتقديم االتتراحاص الايمو ل طليرها ودفاها لرليير•

.القيام اييو مهام أخرى تكرن بها األما و يح مراة اخ وااها•

الوزير

العاليمهام ومسؤوليات أمانة اللجنة املؤقتة للتعليم 

اليأمانة اللجنة املؤقتة للتعليم الع
(أمانة مجلس شئون الجامعات)

اد ودقدمرر  شولن ا سامااص /لر اريم الاالحتلويم أقماة اللسلو امليت و 
.ال قادير ومذكراص الارض ا عااو بها

الهدف العام

أمانة مجلس شئون الجامعاتأمانة اللجنة املؤقتة للتعليم العالي

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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(1)الدولي ومسؤوليات وكالة التعاون مهام 

قاتللشراكات واالتفااإلدارة العامة 

وكالة التعاون الدولي

ةالعامة للمنظمات الدولياإلدارة 

دف  ازيز الااتو ا ن الليادف وامللوماص الدوليو وا سهاص ذاص الااتو ايقماة الليا
وم اباو الت اماص املمريو يح االتفاتياص الدوليو م  ترك امللوماص

الهدف العام

ةالعامة للعالقات الخارجياإلدارة 

لوماللجنة الوطنية للتربية والثقافة والع

.داراي املكا و الارميو واملارفيو لرممريو الارديو السالديو ومدى ال قدم ا  اال يح هذه ااساالص•

 دقداد •
ً
.االتفاتياص ومذكراص ال فاهم ا ن الليادف و و راتها دوليا

 خطو لر ااون ا ن امليسساص ال اريميو الدوليو من خاة اللسان امل تركو وااسال  ال نسيقيودقداد •
ً
.دوليا

.تمةيل الليادف يح امللوماص واا افل واللسان الدوليو امل ارقو بامل الليادف•

وييادف اللفلد الرسميو واأليلبيو لرليير ال نسيق والترتيب لرمقاااص والزياداص ا عادييو •

.اإلشراف اإلداد  قلى اليراس   الارميو والب ةيو يح ا عادج•

  أو ا سهاص يمي  األقماة امل ارقو اامللح الدداسيو املقدمو من باض الدوة األيلبيو   أو امليسساص الدوليوتلويم •
 لرسياسو الت  ترسم ذلك

ً
األهريو اا ريو ألالاء املمريو لل ولة قلى  اريم قاة وبقا

.والترتيب لزياداص الطاب واللفلد الرسميو واأليلبيو واللفلدال نسيق •

.ا سامااص اا ريو يح ققد البراما ال لفيذيو م  ا سامااص ا عادييودقم •

.ال لويم واإلقداد لرميتمراص واملاادض الدوليو ذاص الااتو ا خوويو الليادف•

. ازيز اس فادف املمريو من قضليتها يح امللوماص الدوليو واإلتريميو امل خووو يح الترايو والةقافو والارلم•

.م اباو تلفيذ تراداص امليتمراص الدوليو واإلتريميو امل خووو•

.اإلشراف قلى املاادض وامليتمراص واملل دياص الدوليو الت  تقلم بها الليادف•

.دقم الليادف وتطاقاتها فيما ي ارق اال راكاص واالتفاتاص م  ا سهاص ا عادييو•

الوزير

مكتب الوكيل

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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وكالة التعاون الدولي

ادف اللفلد وييلرليير ال نسيق والترتيب لرمقاااص والزياداص ا عادييو •
الرسميو واأليلبيو 

يوال نسيق والترتيب لزياداص الطاب واللفلد الرسميو واأليلب•

تريميو  ازيز اس فادف املمريو من قضليتها يح امللوماص الدوليو واإل•
.امل خووو يح الترايو والةقافو والارلم

كاص تمةيل موا ح الليادف م  القطاع ا  كلمإ فيما ي ارق اال را•
.ال ااو يو

دى ال قدم داراي املكا و الارميو واملارفيو لرممريو الارديو السالديو وم•
.ا  اال يح هذه ااساالص

خالل إعداد خطة للتعاون بين المؤسسات التعليمية الدولية من•

.اللجان المشتركة والمجالس التنسيقية دوليا  

اإلدارة العامة للعالقات الخارجية

:  مةل)ددادف و ازيز قاتو الليادف وتطاقاتها م  امللوماص الدوليو •
(واالت واديملومو اليل سكل  وملومو ال ااون وال لميو

.خوووم اباو تلفيذ تراداص امليتمراص الدوليو واإلتريميو امل •

.ددادف اللسان امل تركو م  ا سهاص الدوليو األخرى •

.مرملقو الا رين ذاص الااتولدى تمةيل الليادف •

يو ذاص تمةيل الليادف يح املاادض وامليتمراص واملل دياص الدول•
.الااتو

واالتفاقياتاإلدارة العامة للشراكات 

• 
ً
.دقداد االتفاتياص ومذكراص ال فاهم ا ن الليادف و و راتها دوليا

.ددادف االتفاتياص امللتاو ا ن الدوة اخولص ال اريم الاام وا سام ح•

.ا  كلميوا سهاص  ازيز شراكو الليادف م  •

.(وأدامكلسااك :مةل)ددادف و ازيز شراكو وقاتو الليادف م  القطاع ا عاص •

.اإلشراف اإلداد  قلى اليراس   الارميو والب ةيو يح ا عادج•

مريو لل ولة قلى اء املالتلويم يمي  األقماة امل ارقو اامللح الدداسيو املقدمو من باض الدوة األيلبيو   أو امليسساص الدوليو   أو ا سهاص األهريو اا ريو أل •
 لرسياسو الت  ترسم 

ً
.ذلك اريم قاة وبقا

ةل ميسسو م)والدوليو ( ميسساص مسك  واملرك فيول ا ع ريو  وميسسو املرك خالد ا ع ريو: مةل) ازيز شراكو الليادف م  امللوماص غ ر الرد يو اا ريو •
(غيت 

.ا سامااص اا ريو يح ققد البراما ال لفيذيو م  ا سامااص ا عادييودقم •

.دقم الليادف وتطاقاتها فيما ي ارق اال راكاص واالتفاتاص م  ا سهاص ا عادييو•

.اإلشراف قلى املاادض وامليتمراص واملل دياص الدوليو الت  تقلم بها الليادف•

الاء شراكاص م  امليسساص الرئيسيو املاليو املح الباةاص•

اإلدارة العامة للمنظمات الدولية

الوزير

باو  ازيز الااتو ا ن الليادف وامللوماص الدوليو ذاص الااتو ايقماة الليادف وم ا
الت اماص املمريو يح االتفاتياص الدوليو م  ترك امللوماص

(2)الدولي  وكالة التعاون مهام ومسؤوليات 

الهدف العام

لوماللجنة الوطنية للتربية والثقافة والع

. شسي  مواهر وفاالياص الن اط الترال  والارا  والةقايح ااملمريو•

.الارلم ازيز اس فادف املمريو من قضليتها يح امللوماص الدوليو واإلتريميو امل خووو يح الترايو والةقافو و •

.الامل ا  ةيث وا ساد ل لفيذ وم اباو تراداص امليتمراص الدوليو واإلتريميو امل خووو•

المعارض والمؤتمرات الدوليةةالكراسي العلمية الدولياللجان والمجالستالشراكات واالتفاقا

مكتب الوكيل

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

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

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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.
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مكتب الوكيل

اإلدارة العامة
التنظيميللتطوير 

وكالة التخطيط والتطوير 

الوزير

مركز بحوث 
سياسات التعليم

اإلدارة العامة للتخطيط
مركز إحصاءات التعليم ودعم 

القرار
األداءلقياس اإلدارة العامة 

مهام ومسؤوليات وكالة التخطيط والتطوير 

اء امليسس   دقداد ا عطط اإلستراتيريو وا عطط الت ريريو لرليادف وم اباو تلفيذها وتيات األد
مو يح السياساص وتطليره فيها ودقداد وددادف ال قادير املارلماتيو واإلحوائيو واتتراح ال ري راص الاي 

. ال اريميو املبنيو قلى   ائا الب لث يح هذا ااساة

الهدف العام

مركز الوثائق واملحفوظات

ااتو داخل اإلشراف قلى الاء ا عطط االستراتيريو والت ريريو لرليادف وملاءمتها اال نسيق م  القطاقاص ذاص ال•
.وخادج الليادف

وكاالص وتطاقاص ويادف ال اريم يح دقداد خططها الت ريريودقم •

.ر ذاص الااتواال قاديامل  ا ياص فيها  والرف  ودقداد قمريو ال خطيط املالح دقم وكاالص وتطاقاص ويادف ال اريم يح •

 وم اباو)اإلشراف قلى ا سا ب املارلما إ وملولمو دقم القراد ا عاص اال اريم •
ً
تمةيل الليادف و ( دادا ودلاء وت ريا

.فيما يخص ذلك ويح تيسي  شبيو دقم تراد ووليو

يح قمريو سياساص ال اريم والامريو ال اريميو وتفايل دود هذه الب لثل طلير دقداد الدداساص والب لث الايمو •
.اتخاذ القراد

.ودقداد الدليل ال لويا  ال امل لليادف ال اريم والقطاقاص ال اباو لها  وامل ادكو يح اللسان ذاص الاات•

.اال نسيق م  وكالو ا عدماص امل تركوقلى دقداد امللاي اص ال خطيطيو لرليادف  اإلشراف •

.اإلشراف قلى و   ميشراص لقيات األداء امليسس   لرليادف  وددادتها وم اباو تلفيذها•

.تقديم االست اداص واملساقدف لقطاقاص ويادف ال اريم ودداداص ال اريم يح مراة ال خوص•

.اإلشراف قلى قمريو تيات األداء امليسس   قلى مس لى الليادف وتطاقاتها•

  اال قادير االشراف قلى تلفيذ وتفايل هيكرو الليادف وامل ادي  امل ارقو بها  ودقادف هلدسو اإليراءاص  والرف•
.ذاص الااتو

ياساص امل ادكو يح اللسان املاليو امهام وأ  طو ال خطيط وا  لكمو اإلداديو والبيا اص واملارلماص والس•
.  ال ارميو داخل وخادج ويادف ال اريم

.  مخرياص ال اريم م  اح ياياص سلق الاململاءمو •

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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وكالة التخطيط والتطوير

اإلدارة العامة للتخطيط

التخطيط املاليةتخطيط الخدمات املساندتخطيط التعليم العاليتخطيط التعليم العام 

الوزير

(1)للتخطيط مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة 

.اإلشراف قلى الاء ا عطو اإلستراتيريو لرليادف وملاءمتها اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو داخل وخادج الليادف•

الب للعطط واملبادئ والقل اإلدشاداص دداسو الل   الراهن وال  دياص والفرص واتتراح األهداف امللاسبو ل  قيق تليهاص ال اريم  وو   •
.  الت ريريو اما يتلاسب ويلافق ال ليه الاام املا مد من تبل اللسلو الاريا يح الليادف / االستراتيريو

.وال لييه فيما ي ارق اذلكاإلدشاد واألوللياص لإلداداص والقطاقاص ال اباو لرليادف وتقديم األهداف تلاين •

.امللحدفا عطو الت ريريو السلليو الت ريريو لقطاقاص الليادف وملائمتها ودقداد ترمي  ا عطط •

.وامللاءموال خطيط االستراتيجح ومراتبو ودقم قمرياص ددادف •

.والرف  اال قادير ذاص الااتويح الليادف وتطاقاتها   ال خطيط املالح ودقداد امل  ا ياص قمريو دقم •

.الدقم وامل لدف اع رن قمرياص ال خطيط وأ لاقه يح الليادف وتطاقاتهاتقديم قمرياص•

.تمةيل الليادف فيما ي ارق االامريو ال خطيطيو خاديها م  ا سهاص ذاص الااتو•

اباو تلفيذها دقداد ا عطط االستراتيريو والت ريريو لرليادف ومراياتها وتقييمها ب كل دود   وم 
باد اق مادها اما ي قق أهداف الليادف القريبو وامل لسطو والبايدف املدى

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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وكالة التخطيط والتطوير

اإلدارة العامة للتخطيط

التخطيط املاليتخطيط الخدمات املساندةتخطيط التعليم العاليتخطيط التعليم العام 

الوزير

(2)للتخطيط مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة 

وا سام ح دداسو الل   الراهن لرليادف وتطاقاتها والفرص واتتراح األهداف امللاسبو ل  قيق ال ليهاص اللوليو يح ال اريم الاام•
(.امل تركو)وا عدماص املسا دف

.ددادف ومراتبو ودقم قمرياص ال خطيط االستراتيجح وامللاءمو•
.تقديم قمرياص الدقم وامل لدف اع رن قمرياص ال خطيط يح الليادف•
.دقم اإلداداص والقطاقاص يح تطلير ا عطط الت ريريو قلى  لء ا عطو اإلستراتيريو لرليادف•
.س ر الامل فيهادقداد تقادير دوديو قن م اباو تلفيذ االستراتيريو م  اإلداداص والقطاقاص يح  لء ميشراص تيات األداء و •
.تلاين األهداف واألوللياص لإلداداص والقطاقاص ال اباو لرليادف وتقديم اإلدشاد وال لييه فيما ي ارق اذلك•
.تقديم االست اداص ال خوويو يح قمرياص ال خطيط امخ رن أ لاقه داخل وخادج الليادف •

ن م  م  ا يو ا عطو الت ريريو لرليادف اال ااو دداسو •

ص اإلداداص األخرى اال نسيق م  وكالو الليادف للعدما
امل تركو 

مراياو تقرير ا  ساب ا ع امإ لرم  ا يو وت ريل•
ليرها يلا ب اإل فاق قلح ااساالص ال اريميو وسبل تط

.وكالو الليادف للعدماص امل تركواال نسيق م  
امليشراص املاليو لألداء ال اريا  و اإلداد  الاء •
امليدان ثقافو ال خطيط املالح يح تطاقاص الليادف و   ر •

ال اريا 
االست اداص يح قمرياص ال خطيط املالحتقديم •

قييمها ب كل الاء ا عطط االستراتيريو والت ريريو لرليادف وتطليرها ومراياتها وتياسها وت
دىدود   وم اباو تلفيذها اما ي قق أهداف الليادف القريبو وامل لسطو والبايدف امل

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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وكالة التخطيط والتطوير

يممركز بحوث سياسات التعل

الوزير 

مهام ومسؤوليات مركز بحوث سياسات التعليم

إدارة املعرفةالبحث والتطوير

 اص املريايو داد ال ليهاص الاامليو يح مراة سياساص ال اريم واالس فادف من ال رادب الدوليو اللاج و والقيام ااملقاد •
.املاياديو امللاسبو

دداساص الب ةيو ال نسيق م  وكالو الليادف لرب ث واالا كاد ل يم ن وتلف ر الدقم الايم الح ياياص الليادف وتطاقاتها من ال•
.  ذاص الااتو

ذ الدداساص مسا دف وكاالص ودداداص الليادف وتطاقاتها يح دداسو وت ريل سياساتها ال اريميو القائمو والامل قلى تلفي•
.الايمو ل طليرها

ياساص االسهام يح تطلير وتيهيل القياداص والباحة ن يح مراة الب لث والدداساص القائمو قلى البراه ن يح مراة س•
.ال اريم

سامااص يح ققد ال راكاص اا ريو والدوليو يح يا ب ا لث سياساص ال اريم م  مراكز الب لث وا عبرف واالخ واص وا •
.سبيل تطلير املركز وت قيق وتلفيذ أهدافه وم روقاته

 دياته ديراء الب لث والدداساص وال  رياص التشعيويو لرل   الراهن يح مراة ال اريم وسياساته  وتضاياه وت•
.ااع رفو  واتتراح ا  رلة 

.ديراء الب لث والدداساص االستراتيريو امل خووو يح است راف مس قبل ال اريم يح املمريو•
.ديراء ال  رياص والدداساص القياسيو واللافيو قلى ايا اص واحواءاص ال اريم•
.دداسو وداداء املرئياص قلى ال قادير والدداساص وا عطط الت  ي م دحالتها دلى املركز•

لقائمو أو املساهمو يح دف  كفاءف وفاقريو الامريو ال اريميو قن وريق مراياو السياساص ا
ه ن  اما سن سياساص  اريميو حديةو ااالق ماد قلى الدداساص والب لث القائمو قلى البرا

 ي لاكب م  خطط املمريو الطملحو وتطلير ال اريم وال قدم امس لاه ال لافس 
ً
  قامليا

الهدف العام

.  ال نسيق م  وكالو الليادف لرب ث واالا كاد فيما يخص ا لث سياساص ال اريم لرليادف وتطاقاتها •
.  ر األدلو ملسا دف الباحة ن يح تطلير أا اث ودداساص وأوداق سياساص ال اريم املبنيو قلى البراه ن•
راة سياساص تريمو و  ر ااساص الدوديو والب لث وامللعواص وال قادير والدداساص واملقاد اص املريايو واألوداق يح م•

.ال اريم
.يو امل لفرف  ر مل راص املركز الارميو الب ةيو واملارفيو  يح مراة سياساص ال اريم من خاة املوادد اإلليترو •
.دتامو اللدواص وودش الامل اإلثرائيو يح مراة سياساص ال اريم املبنيو قلى البراه ن•
س مايو تقديم االست اداص الت  ترى الليادف ملاسبتها لقطاقاص ال اريم وميسساص الدولو ا  كلميو واألهريو واا•

.ااع رفو
وو يح مراة تمةيل الليادف يح اا افل واملاادض وامليتمراص واللدواص وودش الامل والرقاءاص اا ريو والاامليو امل خو•

.سياساص ال اريم
.اقداد ال قادير الدوديو قن ا  طو املركز ود راياته وأساليب تطلير الامل•
لن ر املارلماص الب ةيو  يح مراة سياساص ال اريم داخل ويادف ال اريمتطلير ملوو•

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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إدارة اإلحصاء

مركز إحصاءات التعليم ودعم القرارمهام ومسؤوليات 

.وتطاقاتها املرتبطو بهايداء الليادفامل ارقو ابيا اص الوماا سو و  ريم •
.يم  البيا اص من ا سامااص ودداداص ال اريم وامليسسو الاامو لر دديب ال قن  واملنه  وتلقي ها•
.  الزمن الرف  للسهاص ذاص الااتو ا قادير دوديو قن مادالص اللمل اليا  لرميشراص ال اريميو املهمو وتطلدها•
إحواءاص ال اريم والباحة ن وامله م ن اال اريم يح املمريو ا, تزويد ا سهاص والهيواص اللوليو والدوليو ذاص الااتو•

.وال دديب
ارديو داداد ال قادير الدوديو  والي ب اإلحوائيو السلليو قن ميشراص وات  ال اريم وميسساته ااملمريو ال•

.  السالديو
.  ن اا عادجا عااو االطاب السالدي ن الدادس ( ودتيا واليترو يا)والن راص اإلحوائيو , داداد ال قادير الدوديو•
.و  رها قبر امللواص ااع رفو, ديراء الدداساص اإلحوائيو ال  ريريو اللافيو•
.  اوالدداساص ال نبييو لرم ر راص املهمو يح ال اريم وقمل ساسل يمليو له, ديراء ال قديراص اإلحوائيو•
.دداسو البيا اص واملسلح املرتبطو الت  ترريها امليسساص والهيواص اا ريو والدوليو املاليو•
.  ال لاال م  اللسائل اإلقاميو فيما يخص تقادير ميشراص ال اريم اا ريو والدوليو•
كامل م  اإلدادف تلف ر البيا اص الايمو لقيات امليشراص وال يكد من دتتها وفق الطرق اإلحوائيو الارميو وذلك اال •

.الاامو لقيات األداء

ودعم القرارإدارة املعلومات 

.دقداد أور  سلل  شامل لرطربو املب اة ن قلى مس لى الاالم ي ضمن املارلماص ا سررافيو واإلحوائيو•
.لرمارلماص والبيا اص ال اريميوالامل امةااو مس لدع مركز  •
.داخل وخادج الليادفذاص الااتو أو   رهااوراف األ ددادف ورباص تبادة املارلماص م  •
.تلف ر املارلماص وت ديثها وتلقي ها وال يكد من سامتها ودتتها  و سهيل ا  ولة قريها•
ماص والبيا اص ال ااون وال نسيق م  األيهزف املارلماتيو واإلحوائيو املةيرو داخل املمريو وخاديها لررض تطلير  وم ددادف املارل •

.وتبادة ا عبراص يح ذلك
.دقداد الدداساص وال قادير الفليو الايمو لدقم القراد ال اريا  يح مخ رن ااساالص•
اقو واتخاذ القراد وال رادب الدوليو املااارف يح تطلير ال اريم اما يلفر ادائل لول, تلفيذ دداساص مسح مارلما إ حلة ال ليهاص•

.  ال اريا 
.ددادف  وم املارلماص ا سررافيو واللوم ال خوويو األخرى  وت ديثها ب كل دود  من وم  ا سهاص ذاص الااتو•
رافيو واملدن و ودداداص ال اريم  ي ضمن املارلماص ا سر, دقداد أور  سلل  شامل لر اريم ااملمريو قلى مس لى امللاوق•

.واألساسيو يح كل منها
سف ريم  البيا اص مةل ار اماودواد قمل تلف ر الدقم الايم للوام •
هذه لفيذ اإلدادف الاامو لر  لة الرتا  ل تقليو املارلماص من دداداص ال اريم الاالح وال نسيق م  ملولمو ورباص  ري ر يم  •

ال ري راص
واملطرلدالبيا اص ري راص يحالاي   حتى ري ر البراما واللوم ورباص م  وحداص ال اريم الاالح لرف  الامل •

تقديمها تلف ر البيا اص واملارلماص اإلحوائيو الايمو قن أقماة الليادف و  اواتها و 
.للسهاص املاليو وت ريل البيا اص  ودقداد الدداساص الايمو لدقم القراد

الهدف العام
وكالة التخطيط والتطوير

ارمركز إحصاءات التعليم ودعم القر 

الوزير

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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اإلدارة العامة للتطوير التنظيمي

الوزير

وكالة التخطيط والتطوير

التنظيم السياسات

التنظيميمهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتطوير 

ال فويريوواملسيولياص ديا اص املهام السياساص والرلائح ال لويميو و وت ديثدقداد •

. واملساهمو يح و   السياساص والرلائح والامرياص ال لويميوف عبر تقديم ا•

.دقم  اللحداص اإلداديو يح و   السياساص واتفاتياص مس لى ا عدمو•

.اللعح ايهميو ال طلير ال لويا  وم طرباص ال ري ر  ر •

دقداد الدداساص ذاص الااتو اال طلير ال لويا •

مخ رن مناللاددف السياساص والامرياص ا  اليو اامل ارقواللراحاص وامل ياص وم اباواملدخاص يم  •
.لهااللقاط الت  ت  اج دلى  ري ر وت ديث وت ديد تطاقاص الليادف 

.وو فيهار ري راص امليسسيو و مان قدم تيراد املمادساص السيلامللطقيوسباب األ دداساص و التلثيق •

ال لويميوي ارق االسياساص والرلائحتطاقاتها فيما الليادف اكافو قلى مس لى تبادة أفضل املمادساص •

لويميو تطلير ال لويم االداد  والامرياص اإليرائيو و  ر الةقافو ال 
لرف  كفاءف األداء واللضج امليسس   يح الليادف

الهدف العام

.األدلو اإليرائيو والامرياص ال لويميو ال امروت ديثدقداد و •

.دقداد وت ديث اللملذج الت ريلح قلى مس لى الليادف وتطاقاتها•

.دقداد وت ديث  ملذج حلكمو قلى مس لى الليادف وتطاقاتها•

ت ديد سبل ت س ن الهيكل ال لويا  والامرياص الاًء قلى ال رادب واللماذج الدوليو•

واملساهمو يح توميم الهيكل ال لويا  ودقداد األدلو ال لويميو ال امروف عبر تقديم ا•

.تطلير وت ديث موفلفو تفليض الواحياص قلى املس لياص اإلداديو•

املهام يا  و املراياو الدوديو لر لويم يح  لء تطلداص الامل يح الليادف وخططها  وت ديث يح الهيكل ال لو•
.واملسيولياص املرتبطو اذلك

و مان قدم تيراد املمادساص السيووومبرداص ال ري ر امليسس   دداساص التلثيق •

.ال لويميو الداخريوال ري ر يهلد القيام ادود االست اد  الداخلح ومسا دف •

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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لقياس األداءاإلدارة العامة 

الوزير

وكالة التخطيط والتطوير

.ددادف قمرياص تيات األداء امليسس   قلى مس لى الليادف واملكل اص ال لويميو لها•

.يم  البيا اص ذاص الااتو وديراء ت ريل ل  ديد ال ليهاص املهمو•

.ديراء دداساص ومقاد اص ماياديو ل لف ر املارلماص الايمو التخاذ القراداص االستراتيريو قلى مس لى الليادف•

.تطلير مرملقو من امليشراص لقيات مس لى األداء امليسس   لقطاقاص ال اريم الاام وا سام ح وا عدماص املسا دف االليادف ودداداتها•

.تطبيق ال قلياص ا  ديةو يح تيات أداء األقماة االليادف واإلسهام يح اتتراح ودلاء األدواص الايمو لذلك•

.الاء وددادف  وام مارلما إ إلدادف وتيات األداء قلى مس لى الليادف وكافو تطاقاتها•

.ميشراص األداء الرئيسيو لرليادف وتطاقاتهاوماا سو و  ر يم •

حساب ميشراص أداء األقماة اقطاقاص الليادف ودداداتها ااع رفو يح  لء األهداف امليسسيو لكٍل منها•

.ال  ريل اللافإ والبيا إ مليشراص أداء األقماة اقطاقاص الليادف ودداداتها الاامو•

.دقداد تقادير دوديو قن   ائا أقماة تيات األداء اقطاقاص الليادف ااع رفو ودداداتها الاامو ود راياتها ودفاها دلى ا سهاص املاليو •

لقياس األداءمهام ومسؤوليات اإلدارة العامة 

 طو  مان تطبيق ا سلدف وكفاءف األداء واإل  اييو يح يمي  اراما وأ 
.الليادف وو   املقايي  الايمو لذلك

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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مركز الوثائق واملحفوظات

مركز الوثائق واملحفوظاتمهام ومسؤوليات 

الدخلة قريها لتسهيل قمريو حفوها و يح األ ومو اآلليو وتيدها تلف ر خدماص اللثائق واا فلظاص 
الليادف وخاديهامن داخل 

الهدف العام

الوثائق

 لأل ومو وثائق الليادف   ومس ها   وتي يفها   وتونيفها   وترم  ها وحفوها   وايا تها   وففهرسو •
ً
قا

.وال اريماص وخطط ال ونين والترم   ا عااو االلثائق

 ملا ت دده ال اريماص املل•
ً
. لذلكومو تلف ر اللثائق واملارلماص والبيلاص الايمو لرمس فيدين وفقا

.   واص ال نسيق م  ا سهاص ااع وو يح الليادف ل دديب الاامر ن يح املركز وتيهيرهم يح مراة االخ•

.وتقليم تطبيق أ ومو اللثائق وللائ ها وأدلتها من تبل اللحداص اإلداديو يح الليادف م اباو •

.تقديم ا عدماص املريايو الت  ي  ايها الباحةلن والدداسلن امخ رن فواتهم  من وثائق •

املحفوظات

.تهاوسامال نسيق وال كامل م  املركز اللون  لرلثائق واا فلظاص فيما ي قق خدمو اللثائق •

.لترحيل ال نسيق اإلداد  والفن  ألقماة اللسلو الدائمو لرلثائق و سان ال قليم و سان اإلتاف و سان ا•

داديو الراد ال ادي ح لن يف الليادف وأ ومتها وللائ ها وخططها ودرامرها وم ادياها وتلويماتها اإل •
.واإليرائيو

.الامل قلى تهيوو أماكن حفظ اللثائق   وتلف ر اللسائل امللاسبو   فظ اللثائق وحمايتها•

.تقديم ا عدماص املريايو الت  ي  ايها الباحةلن والدداسلن امخ رن فواتهم  من م فلظاص•

لفيذها والرلائح واإلشراف قلى تإلتاف املستلداص وفق األ ومو اللواميو اإليراءاص ت ديد الامل قلى •
.  باد اق مادها

الوزير

وكالة التخطيط والتطوير

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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.



54

للجامعات والبحث واالبتكارالوزيرنائب 

ارنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتك

الوزير

الا كاد وال اريم ا سام ح والب ث وايح مراة اإلا ااث ال لفيذ   ائب الليير هل املسولة 
قماة وي للى مااو و الليير يح تورين أوامل رف الاام قلى كافو املل قياص الةقافيو  

.ي ارق ااخ واااتهالليادف فيما ومسوللياص 

دقم الب ث الارا  واالا كاد يح ا سامااص ا  كلميو واألهريو واملراكز الب ةيو اإلشراف قلى •

.اصال هادتلفيذ أهداف وسياساص الليادف يح مراة تلويم ال اريم ا سام ح وماادلو اإلشراف قلى •

.ا  كلميو فيما اينها ود ن ا سامااص األهريو ازيز ال ااون وال نسيق ا ن ا سامااص •

.االا ااثتلفيذ أهداف وسياساص الليادف يح مراة قلى اإلشراف •

.اإلشراف الاام قلى ار اما االا ااث وتطليره ودقايو املب اة ن•

.دود الاام قلى املل قياص الةقافيو وم اباو تقادير ميشراص أدائها ب كل اإلشراف •

الهدف العام

.املارلماص الرتميو لرباحة ناإلشراف قلى تلف ر •

.اإلشراف قلى ار اما امللح الدداسيو لرطاب األيا ب•

.   ازيز م ادكو القطاع األهلح يح تقديم خدماص  اريم يام ح  لقيو•

اه أو امل ادكو يح اللسان املكرفو ايقماة ذاص قاتو االقطاقاص واللحداص اإلداديو املرتبطو•
.تكرين من يراه

اإلشراف قلى دقداد ال قادير الدوديو قن أ  طو ود راياص القطاقاص واللحداص اإلداديو •
.املرتبطو اه  ودفاها دلى الليير التخاذ القراد الايم ب ينها

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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.
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بنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكارالقطاعات املرتبطة 

أمانة امللحقيات الثقافية

املكتبة الرقمية

وكالة االبتعاث

نائب الوزير للجامعات والبحث 
واالبتكار

الجامعيوكالة التعليم 

الوزير

امللحقيات الثقافية

مكتب النائب

رالبحث واالبتكاوكالة 
ي التعليم الجامعوكالة 

األهلي

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

أمانة الملحقيات الثقافية

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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.
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الثقافية أمانة امللحقيات مهام ومسؤوليات 

الوزير نائب 
للجامعات والبحث واالبتكار

الوزير

متابعة األعمال ذات العالقة بين الوزارة و الملحقيات الثقافية•

.ال نسيق م  املل قياص الةقافيو وتربيو اح ياياتها•

حسب الضرودفلهذه االي ماقاص واللدشزمن  السدوة ا اي ماقاص وودش قمل م تركو وو   ققد ترتيب لال لاال م  املل قياص الةقافيو ومسيولح الليادف •

ا سهلد امل تركو ا ن املل قياص الةقافيوتنسيق•

دائم ااملل قياص الةقافيو لب ث ال يون اإلداديوالتواة اال•

(املادف من تبل وكالو ال خطيط وال طلير)م اباو تقادير ميشراص أداء املل قياص الةقافيو •

.  م اباو تراداص ايفاد املاحق وامللظف ن لرامل ااملل قياص الةقافيو باد ادود امللافقاص الايمو•

. ازيز تبادة أفضل املمادساص ا ن املل قياص الةقافيو•

.اقداد م روع الئ و االيفاد لرمل قياص اال نسيق م  اإلدادف الاامو لر يون القا ل يو  وم اباو اق مادها من يهاص االخ واص•

. لااط ومااي ر ل قليم األداء لرمل ق ن الةقافي ن وتياداص املل قيواتتراح •

ال نسيق ا ن الليادف وويادف ا عادييو فيما يانى ب يون املل قياص الةقافيو•

الهدف العام

أمانة امللحقيات الثقافية
عو التواصل مالملحقيات الثقافية، وتلبية احتياجاتها أعمال تسهيل 

الوزارةالمعنية في و اإلدارات الملحقيات 

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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.
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مهام ومسؤوليات امللحقيات الثقافية 

.اا عادج  ر الةقافو السالديو •

.دقايو املب اة ن وتقديم ا عدماص األكاديميو واإلداديو واملاليو الايمو وماا سو م ياتهم حسب اخ وااها•

.  لردداسو يح ا سامااص امللص ى بهاخطاااص ال وريح امل لدف والرد قلى االس فساداص وداداد حسابهم ا عاص وتقديم الدادس ن قلى السالدي ن تقديم الدقم لرطاب •

م  وكالو ال ااون الدولحاملاادض الةقافيو وماادض الي اب اال ااون امل ادكو يح تلويم •

اا عادج وتقديم ا عدماص امل ارقو اذلك املدادت السالديو ال ااون م  دداداص •

.اا ريو يح ارد املل قيو يح مراة اخ وااهام  امليسساص  ازيز الااتاص •

ب كل دود ان ائا مب اةيها األخرى تزويد ا سامااص اا ريو وا سهاص •

اا عادجالطاايو اإلشراف قلى األ ديو •

.ودرد االا ااث ودسم الولدف ا  سلو قنهم وقن اردهماملمريو الهليو اللوليو والت امهم االسرلك امللاسب م  مراقاف أ ومو قلى الطربو ال يكد من م افوو •

الهدف العام

الوزير نائب 
للجامعات والبحث واالبتكار

الوزير

امللحقيات الثقافية 

اتهم وحل تلبية احتياجومتابعتهم و السعوديين الدارسين في الخارج على الطلبة اإلشراف 

كومية مشاكلهم، وتعزيز التواصل الثقافي مع الدول األخرى، والتعليمي بين الجامعات الح

.نظيراتها في الخارجو واألهلية 

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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.
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املكتبة الرقميةمهام ومسؤوليات 

الوزير نائب 
للجامعات والبحث واالبتكار

الوزير

.الب ةيو وال فاوض م  اللاشرين الدولي ن ل لف رهاالرتميو واا ركاص يم  اح ياياص ا سامااص واملراكز الب ةيو من األوقيو •

املاملة بها السياساص واإليراءاص م  لى املي بو وم ركاص الب ث و سهيل والة املس خدم ن وا سامااص لرم  لى اما ي ماي ى م  تدتيق و  ر •

.بهاواإليراءاص املاملة السياساص م  ال ااون م  اإلدادف الاامو لر  لة الرتا  ل لف ر ملواص دتميو ملاسبو لتسهيل والة املس فيدين لرم  لى ودما ي ماي ى •

.وايا تها وحفوها  وم اباو تلفيذها باد اق مادهاالويرو الرتميو دلى ا عااوومرملقاص الي ب الدداساص الاريا ل  ليل دسائل دقداد خطو •

.ااعزون الرتا م  اللحداص وا سهاص األخرى يح تخطيط وتطبيق اللوم امل ارقو ااملولفاص الرتميو اما يح ذلك ددادف ال ااون •

.ال نسيق م  ددادف أمن املارلماص ل لف ر ا  مايو الايمو أل ومو املي بو ا  اسلديو•

دود ب كل الرتميو موادد املارلماص ودحوائياص اس خدام السالد  الارا  اإل  اج دقداد تقادير قن •

الارميواالا اث و الرسائل السالديو امل مةل يح للسامااص الارا  اإل  اج وتلويم وددادف ديداع يم  •

رتميو تلف ر خدماص مريايو مارلماتيو م طلدف إلتاحو موادد املارلماص ال
.لرمس فيدينامخ رن أشكالها 

الهدف العام

املكتبة الرقمية

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

وزارة التعليم

الهيكل التنظيمي للوزارة

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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.
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مكتب الوكيل

وكالة البحث واالبتكارمهام ومسؤوليات 

الوزير نائب 
للجامعات والبحث واالبتكار

الوزير

وو  يح  لء امل خويح ا سامااص ا  كلميو واألهريو واملراكز الب ةيو واالا كاد الارا  الب ث دقم 
.األوللياص والرؤيو اللوليو

الهدف العام

وريادة األعماللالبتكار العامة اإلدارة للمنح البحثيةاإلدارة العامة والبحوثللدارسات اإلدارة العامة 

 ملا يلوم ذلكال اريم  دقم ا لث سياساص •
ً
.  وفقا

تيم ن ل  ديد اح ياياتها من الب لث والامل قلى, و   خطو تفويريو اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو االب ث الارا •
 لرقلاقد وال اريماص املا مدف

ً
.م طرباتها وتقدير امل  ا ياص الايمو لذلك  وفقا

طبيقها باد اقداد املااي ر والسياساص والرلائح امللومو لرملح والدداساص الب ةيو اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو  وم اباو ت•
.اق مادها

.دف  مس لى الب ث واالا كاد يح املمريو•

قها باد وم اباو تطبي, اتتراح الرلائح والقلاقد واألس  لن اط الب لث الارميو ومااي ر تقييم األقماة الارميو ومخرياتها•
.اق مادها

.دقم مراكز الب ث الارا  يح ا سامااص يح ا سامااص السالديو•

 لأل ومو والرلائح •
ً
.دقم مراكز ال م   الب ث  يح تلفيذ خططها الب ةيو ودداساتها وفقا

.تزويد ا سهاص ال لويميو ا  كلميو ابيا اص دتيقو قن دمكا ياص وتدداص ا سامااص يح مراة الب ث واالا كاد •

.يادف األقماةورح اراما تلافسيو لرملح الب ةيو قلى مس لى ا سامااص واملراكز الب ةيو اما يخدم الب ث الارا  واالا كاد ود •

الترك   يح دقم الب لث ذاص األولليو اللوليو •

ال لميو االت واديو املس دامتطاع ال اريم الاالح وا سامااص ل  قيق أهداف دود الب لث الارميو واملارفو يح تفايل •

و لهم واللسان وتدديب الكلادد الب ةيو يح ددادف الب ث الارا  واالا كاد وديادف األقماة داخل املمريو وخاديها وتقديم التسهياص الايمدقم •
.ذاص الااتو

.تبادة املارلماص وا عبراص م  مراكز ودداداص الب لث واالا كاد ذاص األهداف والن اواص املماثرو داخل املمريو وخاديها•

.واالا كاد وديادف األقماةالارا  وقامليو يح مراالص الب ث استراتيريو م ريو اتتراح شراكاص •

 اإلليترو إ الن ر دقم •
ً
.لرب لث الارميو يح تلاقد البيا اص املولفو قامليا

.مل احواس خدام األالة اوال طلير واالا كاد داخل ا سامااص   ملضاقفو البنيو ال   يو وال طبيقاص امل تركو يح الب ث تطلير •

تشجيع ورعاية االبتكار وريادة األعمال في المجتمع التعليمي و المراكز التخصصية في هذا المجال•

سامااص اتتراح ايراد تلاقد ايا اص وخدماص دليترو يو داقمو أل  طو الب ث الارا  واالا كاد وديادف األقماة اا سامااص ا  كلميو ويح ا •
.األهريو ي م ذلك اال نسيق م  وكالو الليادف لر اريم ا سام ح األهلح

.وديادف األقماةأو االا كاد امللح الب ةيو اي  طو الدداساص والب لث أو فيما ي ارق الليادف تمةيل •

يق م  وكالو ا  كلميو ويح ا سامااص األهريو ي م ذلك اال نسواالا كاد وديادف األقماة يح ا سامااص الليادف ومراكز الب لث ال نسيق ا ن •
.الليادف لر اريم ا سام ح األهلح

واالبتكاروكالة البحث 

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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اإلدارة العامة للدراسات والبحوثمهام ومسؤوليات 

الوزير نائب 
للجامعات والبحث واالبتكار

الوزير

اإلدارة العامة للدارسات 
والبحوث

 لرقلاقد وال اريماص, الارا  والدداساصو   خطو تفويريو اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو االب ث •
ً
.املا مدفل  ديد اح ياياتها من الب لث والامل قلى تيم ن م طرباتها وتقدير امل  ا ياص الايمو لذلك  وفقا

.وم اباو تطبيقها باد اق مادها, ومخرياتهاتقييم األقماة الارميو ومااي ر والدداساصالارميو واألس  لن اط الب لث الرلائح والقلاقد اتتراح •

.و شسياهيمي  أ  اء املمريو وا سهاص الب ةيو يح مراكز الب ث الارا  يح ا سامااص دقم •

دود الب لث الارميو واملارفو يح تطاع ال اريم الاالح وا سامااص ل  قيق أهداف ال لميو االت واديو املس دامتفايل •

.األقماةالارا  واالا كاد وديادف الب ث اتتراح شراكاص استراتيريو م ريو وقامليو يح مراالص •

.واألهريوا  كلميو يح ا سامااص الليادف ومراكز الب لث ال نسيق ا ن •

.ال لميو اللوليو لرارلم وال قليو امل لائمو م  اراما الرؤيو لء تليهاص خطط الارميو والب ةيو يح وامل روقاص واالستراتيرياص والبراما املبادداص وا عطط اتتراح •

.الارميو والب ةيووم اباو املس رداص الارا  ودقداد ال قادير اإلحوائيو  االب ث ال فويريو امل ارقو واملارلماص يم  البيا اص •

.الارا   اال اريم الاالحامراكز الب ث الب لث والدداساص املدقلمو املراكز الارميو والب ةيو املرتبطو /اق ماد وت ديث ميشراص مراكز ال م   الب ث •

 لرقلاقد وال اريماص املا مدف, ا لث سياساص ال اريم الاام والاالح  ل يم ن اح ياياص الليادف وتطاقاتها من الب لث والامل قلى تيم ن م طرباتهادقم •
ً
.  وفقا

.العلمالبحث بأخالقيات األنظمة واللوائح و القواعد المتعلقة تطبيق •

• 
ت
.الارا  اا سامااصأ  طو الب ث البيا اص وا عدماص اإلليترو يو الداقمو لإلشراف قلى امل ارقو اقلاقد تقديم املقترحاص ال طليريو

واالبتكاروكالة البحث 
وو  يح ا سامااص ا  كلميو واألهريو واملراكز الب ةيو امل خويح الارا   الب ث دقم 

.والرؤيو اللوليو لء األوللياص 

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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للمنح البحثيةمهام ومسؤوليات اإلدارة العامة 

الوزير نائب 
للجامعات والبحث واالبتكار

الوزير

ةللمنح البحثياإلدارة العامة 

 اإلليترو إ لرب لث الارميو يح تلاقد البيا اص املولفو الن ر دقم •
ً
قامليا

 لأل ومو والرلائح دقم •
ً
.مراكز ال م   الب ث  يح تلفيذ خططها الب ةيو ودداساتها وفقا

.الدداساص الب ةيو ذاص األولليو اللوليو اتتراح ودقم •

.الب ةيو قلى مس لى ا سامااص واملراكز الب ةيو اما يخدم الب ث الارا  واالا كاد وديادف األقماةلرملح اراما تلافسيو ورح •

.وتطلير البنيو ال   يو وال طبيقاص امل تركو يح الب ث وال طلير واالا كاد داخل ا سامااص   ملضاقفو اس خدام األالة امل اح•

.موادد ال مليل الايم لدقم اراما وم روقاص الليادف الب ةيو املقترحو لر لفيذ تلف ر •

.واالا كاد تنسيق ال ااون و ازيز ال راكو م  ميسساص القطاع ا عاص يح مراالص الب ث وال طلير •

االسياساص الاامو ملراكز ال م   الب ثوالرلائح امل ارقو م ادي  األ ومو اتتراح •

.  العلمي خارج المملكة بالتنسيق مع وكالة التعاون الدوليالبحث اإلشراف األكاديمي على كراسي •

املليلدفال قليو مكاتب  قل الب ةيو الرائدف و ازيز الايم للسامااص وال مليل اا فزاص الس ح ل لف ر •

واالبتكاروكالة البحث 

د سع ر واستةماد موادد ال مليل امل احو  عدمو مراالص الب ث واالا كا

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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لالبتكار وريادة األعمالمهام ومسؤوليات اإلدارة العامة 

الوزير نائب 
للجامعات والبحث واالبتكار

الوزير

وريادة لالبتكار اإلدارة العامة 
األعمال

ريويح يمي  أ  اء املمالمجالالتخصصية في هذا ودعم المراكز تشجيع ورعاية االبتكار وريادة األعمال في المجتمع التعليمي •

.لمعايير تقييم األعمال العلمية في مجال اختصاصهاالقواعد واألسس اقتراح •

.ا سامااصوديادف األقماة يح اراما اا كاديو وتلافسيو اما يازي ثقافو االا كاد تطلير •

.م  ا سهاص ذاص الااتو بهذا ا عولصاال نسيق االه مام ااملرييو الفيريو و سسيل اراءاص االختراع •

ا سامااصيح  األقماة االا كاديو وم ادي  ديادف  ازيز ال راكاص م  ال ركاص اللاشوو لتسليق املل راص •

.واألهريو و ازيز تبادة أفضل املمادساص اينهاا  كلميو ا سامااص وديادف األقماة يح  االا كاد الليادف ومراكز ال نسيق ا ن •

.يديدف يح مراة اخ وااهاتللاص ال مليل  امل احو ويذب تللاص تمليل ال ااون م  اإلدادف الاامو لإلستةماد وال خويص يح استةماد •

.وا عاص وغ ر الردححال راكاص م  القطاع ا  كلمإ ال ااون م  وكالو الليادف لر ااون الدولح يح الاء •

واالبتكاروكالة البحث 

راكز  شسي  ودقايو قمرياص االا كاد وديادف األقماة يح ااس م  ال اريا  وامل
.ال خوويو يح هذا ااساة

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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خادم اإلدارة العامة لبرنامج 
الحرمين الشريفين

البتعاثاوكالة 

ن والدارسيلإللحاق اإلدارة العامة اإلدارة العامة لشؤون االبتعاث
على حسابهم الخاص

نائب الوزير 
للجامعات والبحث واالبتكار

الوزير

االبتعاثمهام ومسؤوليات وكالة 

واإلشراف قلى تلفيذها باد اق مادها دقداد خطو ار اما االا ااث •

اراما االا ااثب كل دود  وفق أهداف وال لايو ا  ديثها مراياو تائمو دوة االا ااث •

 ودداسو مقترحاص ف ح ااب االا ااث لدوة م قدمو •
ً
.لذلكاالجراءات الالزمة استكمال قرميا

.تلفيذ اإليراءاص امل ارقو ب يون اا ااث الطربو ارمي  أشكاله واع رن الفواص •

 لرمااي ر والضلااط املا مدفدداسو •
ً
.ورباص االا ااث واملفا رو ا ن امل قدم ن وفقا

 لأل ومو •
ً
.قةذات العالوالرلائح دداسو ورباص االل  اق االباةو وال لايو ااملس  ق ن وفقا

.ددادف وتلويم اراما امللح الدداسيو ا  كلميو و شسي  وتلويم املبادداص ذاص الااتو•

و ألالاء امللح الدداسيو املقدمو من الدوة األيلبيو وامللوماص الدوليو وا سهاص األهريو اا رياراما م اباو •
 لاياص   وتقليمها وو   القالح اال نسيق م  وكالو الليادف لر ااون الدولح املمريو لل ولة قلى  اريم 

.واملقترحاص ل طلير ترك البراما 

.اراما االا ااث امللاسبو لألهداف اللوليوتوميم •

يو ا عااو والرلائح وال اريماص والقراداص واإليراءاص اإلداد ت ديث األ ومو تقديم االتتراحاص الايمو ل اديل أو •
 
ً
.املس ردفالامل وامل ر راص   ايو ان اط الباةاص وفقا

يح طو بها وتونين وحفظ البيا اص واملارلماص الايمو لس ر الامل يح اللكالو واللحداص اإلداديو املرتبيم  •
.قلى ت ديثها وتطلير  وم حفوها واسترياقها  لء سياساص املارلماص املا مدف والامل 

اص االا ااث  ودداسو البراما والطربتلفيذ أهداف وسياساص الليادف يح مراة 
.امل ارقو اذلك 

الهدف العام

مكتب الوكيل

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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خادم برنامج اإلدارة العامة ل
الحرمين الشريفين

وكالة االبتعاث

نائب الوزير 
للجامعات والبحث واالبتكار

توميم اراما الباةاص اما يتلاسب م  اح ياياص وأهداف القلى الاامرو ااملمريو•

.الباةاصو   السياساص واإليراءاص الايمو  سمي  اراما •

.اا عادجفاالياص تلييه الطاب ااملمريو اال نسيق م  ددادف خدماص الطاب ودقم الفاالياص االي ماقيو تلويم •

.ا سامااص امل م  ف يح كل تخوص لكل ارد اا ااث وت ديثها ت ديد •

.تم اق مادها من تبل ااحب الواحيوفري املرش  ن الاء قلى املااي ر الت  •

.املب اة ن قلى مااهد الررو وفق آليو تمل  ال يدت تليي  •

.  باد اس يماة اإليراءاص اللواميو لهاداداد تراداص اإلا ااث   والضما اص املاليو •

.البرنامجلمبتعثي دداسو ورباص ت ليل دوة اإلا ااث •

.ا سامااص امل م  فا  ولة قلى تبلة من يح دقم الطربو •

.داخل الليادف وخاديهاا سهاص يمي  م  امل م  ف  اال نسيق اراما الباةاص تلفيذ  •

.المؤسسات األكاديمية العالميةمذكرات التفاهم مع التوصية بتوقيع •

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين

مااص يح السالديو امليهرو لردداسو يح أفضل ا سااليفاءاص اا ااث 
.مخ رن دوة الاالم

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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شؤون اإلدارة العامة ل
االبتعاث

وكالة االبتعاث

نائب الوزير 
للجامعات والبحث واالبتكار

.الا ااثهمدداسو ورباص أالاء ال هداء وذويهم •

.لا ضمام لاضليو الباةودداسو ورباص ذو  االح ياياص ا عااو •

.املاديووال نسيق م  املل قياص الةقافيو واأليهزف ا  كلميو فيما يخص االا ااث اما يح ذلك مخوواص املب اة ن ال ااون •

 امللح الدداسيو املقدمو من باض الدوة األيلبيو اتتراح تليي  •
ً
.ت دد ذلك ودال نسيق م  وكالو ال ااون الدولح يح ذلكلرسياسو الت  وبقا

.  الةقافيوديراء الدداساص واإلحواءاص قن املب اة ن   اال ااون وال نسيق م  املل قياص •

   اياص الامل وامل ر راص املس ردف والقراداص والرلائح ل  ديث أو  اديل األ ومو تقديم االتتراحاص الايمو •
ً
.واإليراءاص اإلداديو ا عااو ان اط االا ااث وفقا

تدديبيو لرم رف ن الدادس ن الاامر ن يح املل قياص الةقافيواقداد اراما •

بهماإليراءاص ا عااو وامللظف ن املب اة ن وتلفيذ م اباو الطربو •

.ددادف وتلويم اراما امللح الدداسيو ا  كلميو و شسي  وتلويم املبادداص ذاص الااتو•

.األهلحم  وكالو الليادف لر اريم ا سام حودال نسيق األهلية المنح الحكومية بالجامعات والكليات الطلبة السعوديين الدارسين ببرنامج اإلشراف والمتابعة على •

مهام ومسيولياص اإلدادف الاامو ل يون االا ااث

سو تلفيذ ا عطط والسياساص والضلااط امللومو لامريو اا ااث الطاب لرددا
 لسياسو الليادف املا مدف يح هذا ال ين اا عادج  

ً
.وفقا

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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والدارسين علىإللحاق اإلدارة العامة ل
حسابهم الخاص

وكالة االبتعاث

نائب الوزير 
للجامعات والبحث واالبتكار

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لإللحاق والدارسين على حسابهم الخاص

.دداسو ورباص الدادس ن قلى حسابهم ا عاص لال  اق االباةو •

.  دداسو ورباص أتادب امللفدين واملرافق ن يح الباةو •

.دداسو د  اق يوياص وأالاء امللفدين واملب اة ن االباةو   وفق األ ومو والرلائح وال اريماص املا مدف •

 أو اع الطاب الدادس ن قلى حسابهم يح باض الدوة دداسو •
ً
 وأمليا

ً
.غ ر املس قرف سياسيا

 لأل ومو والرلائح وال اريماص املا مدف دداسو د  اق •
ً
.الطربو من ذو  االح ياياص ا عااو االباةو   وفقا

. لااط اإل  اق واتتراح  اديل اآلليو واأل ومو املاملة بها مراياو •

.الطاب الاًء قلى ال لييهاص الساميو د  اق •

سابهم الطربو الدادس ن قلى حد  اق من تلطبق قريهم ال روط االباةو وخدمو 
.ا عاص وتلف ر امللاسب لهم

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

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

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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.
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مكتب الوكيل

الوزير

نائب الوزير 
للجامعات والبحث واالبتكار

الجامعيمهام ومسؤوليات وكالة التعليم 

اإلدارة العامة للعالقات ياإلدارة العامة للتعليم الجامع
الجامعية اإلدارة العامة ملنح الطالبالشهاداتاإلدارة العامة ملعادلة

وكالة التعليم الجامعي

واإلشراف قلى تلفيذها باد اق مادها الاالح  ات أراح السياساص الاامو املليهو لن اط ال اريم •

.ال نسيق وال ااون ا ن الليادف وا سامااص وامليسساص ال اريميو ذاص الااتو اال اريم الاالحتفايل •

.الاالحواللحداص اإلداديو ذاص الااتو اال اريم الاالح  ودقيو تطاقاص الليادف فيما ي ارق اال اريم( مرر  شولن ا سامااصالقائمو ايقماة أما و )م اباو ال ااون وال نسيق م  اللسلو امليت و لر اريم الاالح •

.و   السياساص واألور امللومو لامريو ماادلو ال هاداص ا سامايو واإلشراف قلى تلفيذها باد دق مادها•

.دقم ا سامااص يح تلفيذ استراتيرياص وخطط ال اريم الاالح•

. ازيز ال ااون وال نسيق ا ن ا سامااص ا  كلميو•

.الاالحتركو امل ارقو اال اريم مل املس لى الايم من ال نسيق ا ن الليادف وا سامااص والكرياص ا  كلميو واألهريو ويمي  األيهزف ا  كلميو واألهريو فيما يخص املسائل ات قيق •

ذاص الوروأداء ا سامااص وداداد ال قادير م اباو •

ا سام ح وماادلوتلفيذ أهداف وسياساص الليادف يح مراة تلويم ال اريم 
.ال هاداص  وملح الطاب األيا ب

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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وكالة التعليم الجامعي

معيالجااإلدارة العامة للتعليم 

وال طلير فيما ال اريم الاالح املل لقو اال ااون م  وكالو ال خطيطاستراتيرياص يح  لء م اباو س ر الامل م  ا سامااص وتقييم األداء •
.يخص تيات األداء

الاالحا سهاص املاليو اال اريم م اباو املل لقاص امل ارقو اتلفيذ االستراتيريو م  •

ت ديد ااعاور امل ارقو اتلفيذ االستراتيريو•

.الامل م  وكالو ال خطيط وال طلير فيما يخص ال خطيط يح ال اريم الاالح•

ال قادير دب  السلليو م  وكالو ال خطيط وال طلير وا سامااصدقدادامل ادكو يح •

امل ادكو يح قمريو و   استراتيريو ال اريم الاالح ودقمها•

 سامااص فيما ي ارق اتلفيذ استراتيريو ال اريم الاالحام اباو ودقم •

ذاص الوروأداء ا سامااص وداداد ال قادير م اباو •

نائب الوزير 
للجامعات والبحث واالبتكار

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتعليم الجامعي

.ادف لهادقم وم اباو س ر ا سامااص وتقييم األداء فيها وفق ا عطط اإلستراتيريو امل

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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وكالة التعليم الجامعي

تاإلدارة العامة ملعادلة الشهادا

 وترتيبها وت ديثها وتداولها •
ً
 ودوليا

ً
(  و ووكالو االا ااثم  املل قياص الةقافي)يم  البيا اص قن ا سامااص م ريا

السالديووتقييم ماادلو ددياتها الارميو م  الددياص الت  تمل ها ا سامااص ا  كلميو يح املمريو الارديو

ال خوص أو دداسو البراما ال خوويو وامليسساص ال اريميو خادج املمريو وال لايو ااق ماد ارامرها وفق•
.ديقاف الدداسو بها

تخوواص يديدف  من تائمو /دداسو الطرباص اللاددف من ا سهاص ا  كلميو وغ رها اإدداج يامااص•
.ا سامااص امللص ى بها

ا و   السياساص واألور امللومو لامريو تونين امليسساص ال اريميو  وال روط اللايب تلفره•

اللهميواس قواء ويم  البيا اص حلة ا سامااص •

نائب الوزير 
للجامعات والبحث واالبتكار

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة ملعادلة الشهادات

من خادجالواددف الاريا ودراما الدداساص ودارلماصتقليم ال هاداص ا سامايو 
 لألس  املا مدف ملاادلتها  املمريو وذلك 

ً
وفقا

الهدف العام

برلماص املااهد كالكرياص امل لسطو ودي)اللور يح مخ رن ال هاداص الارميو الواددف باد املرحرو الةا ليو •
(.واملايس  ر والدك لداه وغ رها من امليهاص االكاديميووالبكاللديلت الاريا 

ايب الل الواددف من خادج املمريو وال روط و   السياساص واألور امللومو لامريو ماادلو ال هاداص •
.واإلشراف قلى تلفيذها باد اق مادهاتلفرها 

ال هاداص املقدمو دلى الليادفال يكد من ص و •

املعادالت التصنيف

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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وكالة التعليم الجامعي

اإلدارة العامة للعالقات الجامعية

نائب الوزير 
للجامعات والبحث واالبتكار

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للعالقات الجامعية

.ا  كلميو ازيز ال نسيق وال ااون ا ن ا سامااص •

.دداسو امليتمراص الت  ترغب ا سامااص يح دتامتها وال لييه ب ينها واإلقان قنها وال نسيق لها•

وأ  طو ا سامااصقن أقماة دقداد تقادير دوديو •

.دداسو امللا ي  ذاص الااتو اا سامااص ا  كلميو وداداء املرئياص واملقترحاص حللها •

السياساص واإليراءاص ا  اليو وا سديدف لادتقاء بامل ددادف الااتاص ا سامايو م  أورافها املاليو اتتراح وت ديث •

.تبادة أفضل املمادساص ا ن ا سامااص اا ريو شسي  •

يون و   ا عطط والقلاقد وال اريماص امللومو لرااتاص ا سامايو   وي مل ذلك ددادف ش
ا سامااص ا  كلميو وققد امليتمراص ودتامو اللدواص واملاادض أو امل ادكو يح ققدها 

وم اباو تلفيذ ما ين ا قنها من تراداص وتلاياصودتامتها  

الهدف العام
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الجامعيوكالة التعليم 

الطالب غير اإلدارة العامة ملنح 
السعوديين

نائب الوزير 
للجامعات والبحث واالبتكار

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة ملنح الطالب غير السعوديين

.تلفيذ سياسو الليادف ا عااو املح الطاب غ ر السالدي ن   اال نسيق م  وكالو ال ااون الدولح وا سامااص ا  كلميو•

ال نسيق م  ا سامااص ل  ديد املقاقد وال خوواص امل احو لرطاب األيا ب اللافدين دلى املمريو•

ار اما قبر امايو  اريم الررو الارديو والكرياص ا سامااهد قلى ملح دداسيو اا سامااص لردداسو والطالباص غ ر السالدي ن املرش  ن اس يماة ديراءاص تبلة الطاب •
.اإلليترو إامللح 

.ال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو لتسهيل قمريو اس قراد الطاب وتربيو م طرباتهم اللواميو•

الفائزين اامللح من يمي  الللاحح امل ادكو يح دقايو الطاب •

ال نسيق م  اإلداداص األخرى وا سهاص ا عادييو لضمان  راح اراما امللح •

السياساص واأل ومو والرلائح والقلاقد وال اريماص املا مدف مللح الطاب غ ر السالدي ن وتبللهمتطبيق •

لهااملواحبو الارمياص وددادف غ ر السالدي ن املم  ين اس قطاب الطربو يح دلى دقم ا سامااص الس ح •

أخذ امللافقاص اللواميوباد غ ر السالدي ن وذلك من السالديو ا سامااص املر قياص الداخريو وا عادييو  عريجح قلى دتاحو ال خطيط واإلشراف •

للهم يح وتنسيق تبوال اريماص امللومو مللح الطاب غ ر السالدي ن  تطبيق القلاقد 
ولصوم اباو تلفيذ ما ين ا قنها من تراداص وتلاياص يح هذا ا عا سامااص ا  كلميو  

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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مكتب الوكيل

(1)الجامعي األهليومسؤوليات وكالة التعليم مهام 

يالجامعي األهلوكالة التعليم 

الوزير

 قديم الاء دؤيو استراتيريو تركز قلى  ازيز م ادكو القطاع ا عاص ل•
. اريم  لعح يراعح مااي ر ا سلدف الاامليو

الهدف العام

الوزير نائب 
للجامعات والبحث واالبتكار

دةوالجو اإلدارة العامة للتراخيص مكتب مجالس األمناءيةاألكاديماإلدارة العامة للشؤون 

.املزم  د  اؤهاوالكرياص األهريو الامل قلى تطلير وت ديث مااي ر تراخيص ا سامااص •

م اباو ا سامااص املرخص لها لضمان الت امها ب روط الترخيص•

لاستةماد وال خويصدقم ا سامااص املرخص لها يح اتخاذ القراداص املهمو اال نسيق م  اإلدادف الاامو •

.ات العالميةسير العملية التعليمة واألكاديمية بمؤسسات التعليم الجامعي األهلي وفق أفضل الممارسضمان •

.وال طليرالبيا اص حلة ملولمو ال اريم ا سام ح األهلح ااملمريو اال نسيق م  وكالو ال خطيط يم  •

.األ ومو والرلائحمرال  األملاء اميسساص ال اريم ا سام ح األهلح وفق حلكمو •

.وترديد تراخيص ميسساص ال اريم ا سام ح األهلحدداسو داداد •

 مليشراص أدائها املا مدف•
ً
.م اباو أداء ا سامااص والكرياص األهريو وفقا

امل لدف لهم وتقديم امل احو لرمستةمرين اا ري ن والدولي نيح ال ارين االفرص الاامو لإلستةماد وال خويص دقم اإلدادف •

.يح ملاوق وم افواص املمريواألهريو االح ياج من ال اريم ا سام ح والكرياص دداسو •

م اباو قمريو اس خراج تراخيص ميسساص ال اريم ا سام ح والكرياص األهريو •

يلدف ال اريم ا سام ح األهلح يح املمريومراتبو •

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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(2)األهلي مهام ومسؤوليات وكالة التعليم الجامعي 

الوزير

األكاديميةاإلدارة العامة للشؤون 

ص ال اريماو االلت ام االرلائح للسامااص األهريو وال يكد من ا عطط الدداسيو واق ماد مراياو •
.ااعرياص وتربيو سلق الامل ويلدف ذاص الااتو  امل طرباص

اق ماد ا عطط الدداسيو ا سامايوأفضل املمادساص يح مراة دداسو وتطلير •

م اباو ا سامااص األهريو املرخوو لر يكد من الت امها ب روط الترخيص واالق ماد •

.ااتوذاص الواأل ومو وماا سو القضايا الطاايو اا سامااص والكرياص األهريو وفق الرلائح دداسو •

هذا او يح اإليراءاص امل بوم اباو األ  طو والفاالياص يح ا سامااص والكرياص األهريو حسب تلويم •
.ال ين

.اإليراءاص اللواميو ل اي ن القياداص وأقضاء هيوو ال ددي اس يماة •

.ال هاداص مليسساص ال اريم الاالح األهلح املرخوو من الليادفتوديق •

مكتب مجالس األمناء

  ييل مرال  األملاء يح ا سامااص تراداص دقداد وم اباو •
والكرياص األهريو وفق اإليراءاص امللومو لذلك 

و وفق والكرياص األهريا سامااص يح مرال  األملاء حلكمو وتطلير •
.لذلكاإليراءاص امللومو 

الرئيسيويح ذلك القراداص اما مرال  األملاء مراياو م ا ر •
امل ارقو اا  لكمو وال يون األكاديميو وال مليل

قمل مرال  األملاء من حيث  واميو وا  وام ا سرساصتقليم •
.املطروحواملل لقاصوم  لى 

.هريوترشيح ممةلح الليادف يح مرال  أملاء ا سامااص والكرياص األ •

والجودةاإلدارة العامة للتراخيص 

دداسو االح ياج امللاوقإ من ا سامااص والكرياص األهريو ودقم اإلدادف الاامو •
. ازيز فرص االستةمادمن أيل لاستةماد وال خويص 

. سامااص ا عااو املزم  د  اؤهااتطلير مااي ر تراخيص •

ال اريم الاالحميسساصددادف قمريو اس خراج تراخيص •

و   مااي ر ل قليم  أداء ا سامااص والكرياص األهريو واق مادها من ااحب •
.الواحيو

ي هذا القرارات التصحيحية فومتابعة والكرياص األهريو ا سامااص م اباو أداء •

.الواحيوال قادير الدوديو لواحب ودف    الشأن

ت والكليات تدقيق ومتابعة صرف المستحقات المالية للمنح الحكومية للجامعا•
.األهلية

الهدف العام
ياألهلالجامعي وكالة التعليم 

الوزير نائب 
للجامعات والبحث واالبتكار

لعح يراعح الاء دؤيو استراتيريو تركز قلى  ازيز م ادكو القطاع ا عاص ل قديم  اريم  
.مااي ر ا سلدف الاامليو

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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نائب الوزير

نائب الوزير

الوزير

ت   ازي مدادت ال اريم الاام ودقداد السياساص وا عطط الال اريميو يح  مان فاقريو واس دامو ويلدف الامريو •
تددف املدادت قلى ت قيق دسالتها قلى أكمل ويه 

 لطربو ال اريم الاام اإلشراف قلى قمريو ال  ويل املاريح •
ً
 وتطليرا

ً
.  تياسا

.قلى أداء دداداص ال اريم وامللاوق واا افواص ودف  ال قادير الدوديو لرلييراإلشراف •

.ال اريميو وا عطط الدداسيوامللاهج والبراما تطلير اإلشراف قلى •

.اإلشراف قلى قمرياص ال طلير املنه  ل اغلح اللظائن ال اريميو•

.مهليو ددشاديو تكامريو مس دامو لرقايو شعويو الطالباإلشراف قلى ت قيق •

واللقل املدادت  وتيم ن اح ياياتها من الهيوو ال اريميو وال ره  اص الايمواإلشراف قلى اس  داث وتليي  •
.  ودقا اص الطاب وال رذيو وال يون الص يو املددسيو

امل ارقو بها وال  قق ( (SLAواتفاتاص  مان مس لى ا عدمو ( ال اريميو)قلى  ازيز يلدف ا عدماص االشراف •
.من االلت ام بها باد اق مادها

وواب  مان فاقريو واس دامو ويلدف ا عدماص ال اريميو املقدمو لرطاب امللهلد ن و ذو  اإلقاتو واليباد •
.املدادت السالديو اا عادج

.قلى تطاع ال اريم األهلح الاام وتطلير أدائه  وييادف م ادك ه يح   اط ال اريم الااماإلشراف •

.الااماإلاداع وال م   وا سلدف وااللت ام واإلتقان يح مكل اص مر م  ال اريم  ازيز ثقافو •

.الت   سهم يح ت س ن مس لى األداء ال اريا تبن  املبادداص الللقيو اإلشراف قلى •

.ن من يراهيح اللسان املكرفو ايقماة ذاص قاتو االقطاقاص واللحداص اإلداديو املرتبطو اه أو تكريامل ادكو •

.اإلشراف قلى تطبيق األ ومو والرلائح املا مدف لرقطاقاص واللحداص اإلداديو املرتبطو اه•

فاها قلى دقداد ال قادير الدوديو قن أ  طو ود راياص القطاقاص واللحداص اإلداديو املرتبطو اه  ود اإلشراف •
.دلى الليير التخاذ القراد الايم ب ينها

ت س ن الااماملسيوة قن أداء ال اريم  ائب الليير هل املسولة ال لفيذ  الةا إ يح الليادف 
وي للى يميو  وتطلير شاغلح اللظائن ال ارامللاهج لرطربو من خاة تطلير املاريح ال  ويل 

.مااو و الليير يح تورين أقماة ومسوللياص الليير فيما ي ارق ااخ واااته

الهدف العام
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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بنائب الوزيرالقطاعات املرتبطة 

أمانة إدارات التعليم

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

ةاإلدارة العامة للمبادرات النوعي

ةالشؤون املدرسيوكالة 

نائب الوزير

ميةالبرامج التعليوكالة 

الوزير

إدارات التعليم

مركز تطوير املناهج

وكالة التعليم العام

ي املركز الوطني للتطوير املنه
التعليمي

مكتب النائب

هليالتعليم العام األ وكالة 

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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يزأمانة جائزة التعليم للتم

نائب الوزير

زأمانة جائزة التعليم للتميمهام ومسؤوليات 

. ازيز ثقافو اإلاداع وال م   وا سلدف وااللت ام واإلتقان يح مكل اص مر م  ال اريم الاام•

 وتيريمهم ودقم مكا تهم يح ااس م داراي •
ً
 ودداديا

ً
.دود امل م  ين قرميا

تب ال اريم دذكاء دوح ال لاف  اإليرابإ ا ن مكل اص قمريو ال اريم لت مل الطاب واملارم ن وامل رف ن وتادف املدادت ودداداص ومكا•
.ل  قيق ال فلق واإلاداع

.دداسو الفواص وت ديد املااي ر امل ارقو بها فيما يخص ا سائزف•

.  ر املمادساص ال اريميو واإلداديو امل م  ف لادتقاء امس لى األداء•

.تطلير ا سائزف وللائ ها وأ ومتها اما ي قق لها الريادف وال م  •

.اإلشراف قلى ددادف موادد تمليل ا سائزف اال نسيق م  اإلدادف الاامو لإلستةماد وال خويص•

.املرش  ندداسو ورباص الترشيح وفق املااي ر املا مدف للسائزف  والرف  اال لايو الق ماد تلائم •

ال لاال م  امليدان الترال  واإلداد  فيما يخص  طاق ا سائزف•

.تلتي  ققلد الت ريل والرقايو ألقماة ا سائزف ودرامرها  وفق األ ومو والرلائح امللومو لذلك•

.اإلشراف قلى ا  فل السلل  للسائزف واملارض املواحب له•

.امل م  ف ودارايهاال اريميو   شسي  املمادساص •

.الترال  ثقافو ا سلدف يح الامل وال م     ر •

ال اريا   شسي  فواص ااس م  ال اريا   وداراي ملرزاتهم  وت ف   األداء
.واإلداد  األمةل واس دام ه

الهدف العام

الوزير

مكتب نائب الوزير

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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إدارة قياس التحصيل املعرفي

نائب الوزير

قياس التحصيل املعرفيمهام ومسؤوليات إدارة 

.املااي ر املا مدف وتص ي هاوفق املهليو وامليلة واالتراهاص واخ باداص االس اداد اقداد االخ باداص ال  ويريو •

واللوليو؛ لن رها يح امليدان ( PISA / TIMSS / PIRLS)الدوليودقداد  ماذج توص وأسورو م ابهو لرمااي ر الدوليو ا عااو ااالخ باداص •
.  اال نسيق م  مركز تطلير امللاهجالترال  

.الااماراما ال قليم امل ارقو اقيات ال  ويل املاريح يح ال اريم اتتراح •

.لذلك  ائا االخ باداص ال  ويريو واللوليو والدوليو ااع رفو  ودقداد ال قادير الايمو ت ريل •

.ت ريل   ائا اخ باداص املارم ن الت  ترريها هيوو تقليم ال اريم وال دديب ودقداد ال قادير الايمو لذلك•

.الرف  ان ائا ال  ريل وال لاياص للسهاص ذواص الااتو االليادف•

.امل ادكو يح دقداد وتطلير أساليب القيات والتشعيص امللاسبو اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو•

.واللفسيو   وتقلينها وم اباو تطبيقهاال اريميو  لبلاء املقايي  ال لاياص امل ادكو يح دقداد •

. سمي  قلاار الامريو ال اريميو وم اباو تلفيذهاال اريميو  دقداد وتقديم ال لاياص املستهدفو لرملاافاص واملااي ر •

.ا سهاص ذاص الااتو يح الاء وتطلير اآللياص امللاسبو ل قليم ويلدف ال  ويل الدداس  م  امل ادكو •

.وتطوير نواحي القوةالضعف الالزمة لنواحي اقتراح المعالجات •

.المعلمين بالحد األدنى بما يخص المهارات التحليلية  لنتائج االختبارات توعية املساهمو يح •

.ينهاال  ويل املاريح واإلسهام يح قمريو ت سدخ باداص وتقييم   ائا اقداد وت ريل 

الهدف العام

الوزير

مكتب نائب الوزير

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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الوزير

نائب الوزير

.وم اباو س ر الامريو ال اريميو ل ازيز   ائا ال اريم, يح  طاق دشراف كل منهاالاام ددادف ال اريم •

.تلفيذ املبادداص واألهداف االستراتيريو ا عااو ااإلدادف•

.تقييم األداء السلل  لإلدادف واملكاتب واملدادت ال اباو لها وت ديد االح ياياص لها•

. مان اك ماة ا عدماص وال ره  اص واملدادت يح  طاق دشراف اإلدادف•

 املارم ن تليي  •
ً
.لاح ياج وملول و الاملوفقا

ال طلير املنه  لرمارم ن يح اإلدادفدقم •

يح ت قيق أهدافهاومسا دتها ددادف ودقم مكاتب ال اريم واملدادت يح تربيو اح ياياتها •

مهام ومسؤوليات إدارات التعليم

إدارات التعليم

دف لرملطقو املا موال اريميو  اإلشراف قلى تلفيذ ا عطط والبراما ال اريميو 
و   ل ازيز وال اريمييح دواد األهداف واأل ومو والرلائح والسياساص ال اريميو 

. لاتا  ارم الطربو

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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.
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الوزير

نائب الوزير

 ازيز ال لاال ا ن اإلداداص ومسيولح الليادف لرترتيب ولاقد ودش الامل واالي ماقاص امل تركو حسب ا  ايو•

.م اباو تراداص تكرين مدداء ال اريم واملساقدين وتقديم تقادير دوديو للائب الليير لقطاع ال اريم الاام•

.اللييرم اباو ال  دياص والوالداص الت  تلايه دداداص ال اريم وتقديم ال قادير الايمو للائب •

ال نسيق م  اإلداداص و مان دف  ال  دياص وامل ياص دلى مسوللح الليادف املالي ن  ودقم اإلداداص يح م اباو ورباتها•

تلييه االتواالص اللاددف من اإلداداص دلى مسيولح الليادف املالي ن مان •

.دداداص ال اريمقمريو اخ ياد القياداص يح وتطليرها  لدقم ومااي ر االخ ياد وال مديد واإلقفاء لقياداص دداداص ال اريم ومراياتها اتتراح  لااط •

.دداداص ال اريمكفاءف ومس لى مديرو م  ا سهاص ذاص الااتو لاقد اللدش والدوداص ال دديبيو داخل املمريو وخاديها لرف  ال نسيق •

.اإلداداص ال اريميووأفضل املمادساص ا ن ار اما ل بادة الزياداص وا عبراص توميم •

.األداء ملدير  ال اريم واملساقدين واملساقداصل قليم ومااي ر اتتراح  لااط •

(.من تبل وكالو ال خطيط وال طليراملادف )دداداص ال اريم م اباو تقادير ميشراص أداء •

.اإلشراف قلى ار اما االس اداد املددس   يح دداداص ال اريم وم اباو اإلداداص ذاص الااتو يح ذلك•

.واا افواصال اريم يح امللاوق دداسو تقادير مرال  •

.دداداص ال اريم يح امللاوق واا افواصدغاق  /دداسو ورباص اف  اح•

مهام ومسؤوليات أمانة إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم 
يح دف  الليادف ودداداص ال اريم واإلسهامطاقاص دقم ال نسيق وال لاال ا ن ت

.مس لى أداء دداداص ال اريم يح امللاوق واا افواص

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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.
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الوزير

نائب الوزير

(1)املناهجمهام ومسؤوليات مركز تطوير 

مركز تطوير املناهج
للوليو يح  لء الةلاام اإلساميو وال ليهاص االاء ا عطط الدداسيو واقداد امللاهج واملقرداص ال اريميو 

.املمادساص الدوليو  وتطليرها ب كل مس مر  ل  قيق أهداف الليادفوأفضل 

الهدف العام

تطوير املناهجاملعايير وسياسات املناهج والبرامج

ر تقديم امل لدف املس قرو واا ايدف وغ 
قلى ًء لرم رف الاام قلى املركز الاامل    ف 

ا عبرف امل ارقو ااملل لع

املستشارون

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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الوزير

نائب الوزير

(2)املناهجمهام ومسؤوليات مركز تطوير 

مركز تطوير املناهج

وأفضل لوليو الالةلاام اإلساميو وال ليهاص يح  لء اقداد سياساص ومااي ر امللاهج البراما ال اريميو 
.املمادساص الدوليو  وتطليرها ب كل مس مر  ل  قيق أهداف الليادف

الهدف العام

.   ال خوويو لكل مرحروالدداسيو لرملاهج األور ال خوويو ومااي ر والسياساص دقداد االواد الاام •

.الاء  لاتا ال ارم قلى مس لى امللاد والوفلف الدداسيو•

ألهلح واملس قل أواي  الاء ا عطط الدداسيو وت ديد األويان النسبيو واملساداص ال اريميو  سمي  املراحل الدداسيو يح مساداص ال اريم الاام ااع رفو وامللا•
.  اال نسيق وكالت  ال اريم الاام والبراما ال اريميو وم  ذو  الااتو

.مااي ر ملاهج ال اريم الاام دلى خطو وم  لى وأدلو وملاد  اريميو  ارميوتريمو •

.الاء أدلو املارم ن وامللاد اإلثرائيو املواحبو لرملاهج الدداسيو•

.ال اريميوم  وكالت  ال اريم الاام والبراما  مان ا ساق امللاهج م  أهداف املراحل الدداسيو واملااي ر اال ااون •

اص اللوليو م  ال ليهومراياو السياساص الت  تضمن تبن  املدادت ملمادساص سريمو وم لاي و وهادفو وفاقرو فيما ي ارق اامللاهج وال قييم الت  ت ماي ىو   •
. من خاة  دقداد األدلو الايمو لذلك

اال نسيق م  لرملاهج لها و املبن  قلى الللاتا ال اريميو وتقديم الدداساص الاامو وال قليميو الايماراما ال اريم و   ا عطط املس قبريو الت ريريو ل طبيق •
.ا سهاص ذاص الااتو

.دقداد امللاافاص الفليو والارميو إل  اج امللاد ال اريميو اللدتيو واإلليترو يو واللماذج واللسائل ااع رفو املبنيو قلى املااي ر•

 لأل ومو ددادف •
ً
رلائح والقراداص أأوالقمريو مراياو  الي ب الدداسيو وامللاد ال اريميو وتطليرها وتيليفها وال نسيق م  اللسان ذاص الااتو يح هذا ااساة  وفقا

. امللومو لذلك

املعايير وسياسات املناهج والبرامج

.  اال نسيق م  ذو  الااتو. دقداد مااي ر ملاد الهليو  لرمدادت املطبقو لربراما الدوليو واملدادت املس قرو•

كل مرحرو ال ااون م  وكالو ال اريم الاام ووكالو البراما ال اريميو ل  ديد مدى ترك   ااساالص والبراما مل لع الدداسو و طاتها يح•
. اريميو  بهدف ملاي و أقباء الامل و مان اال ساق م  دواد امللاهج

سهاص ذاص الااتو سياساص ال اريم وا اال نسيق م  مركز ا لث و قلى الللاتا ال اريميو الب لث والدداساص ا عااو اال اريم املبن  قداد د•
.الليادفيح 

.و   م  لى البراما واأل  طو وتقليمها•

: اليوم  وكالت  ال اريم الاام والبراما ال اريميو وذلك يح ااساالص الالبراما ال اريميو اال ااون أور وسياساص ومااي ر دقداد •
الطاب امللهلدلن –
الترايو ا عااو–
ال اريم املس مر–
األ  طو الطاايو–
ال لييه واإلدشاد–
ص و الطاب ودفاهتهم–
وااساالص والبراما ال اريميو األخرى –

.   تقديم الدقم إلداداص ال اريم ل طبيق البراما ال اريميو اال ااون م  ا سهاص ذاص الااتو يح تلفيذ اراما ال طلير املنه•

سياسات المناهج والبرامجمعايير المناهج والبرامج

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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الوزير

نائب الوزير

(3)املناهج مهام ومسؤوليات مركز تطوير 

مركز تطوير املناهج
الهدف العام

.  مرمس والسياسيو واالي ماقيو والةقافيو و   خطط س ر حركو وباقو اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو و مان ت سينها ب كل وال اريميو  الدداسيو لرطباقو واق ماد ترادبها الطباقيو ومراياتها الارميو والفليو دقداد م  لى الي ب •

.  مراياو واق ماد مس لياص األداء يح األور ال خوويو لرملاد الدداسيو املا مدف من تبل ا سهاص ذاص الااتو•

.  سالم ال قدير ومقاييسها لري اب املددس   املبن  قلى املااي ر ومس لياتها املا مدف من تبل ا سهاص ذاص الااتودقداد  •

.دقداد  لاتا ال ارم وسالم ال قدير لرملاد ال اريميو اللدتيو والرتميو•

.قامو وداد يلا ب القلف والضان فيها باد اق مادها وتلفيذهاامل ادكو يح األا اث ال قييميو لفاقريو الي اب املددس   خااو وامللاهج •

.املبن  قلى الللاتا ال اريميو ال اريم دقداد ملاافاص الاء  الي اب املددس   ووحداته ال اريميو و لاتا ال ارم وسالم ال قدير يح  لء •

.اص واإلشراف وتلظين أساليب  ارم ت ماي ى م  مقااد امللاهج الدداسيومريال ااون م  ا سهاص ذاص الااتو ل طبيق امللاهج والبراما  وتلف ر ملاد ال طلير املنه  الايمو ل مي ن املالي ن من تطبيق امللاهج وق•

.وكالو ال اريم الاام األهلح وأتسام املركز/ اال نسيق م  وكالو ال اريم الاام . امللاهج وامللاد الدداسيو لرمدادت األهريو وا  كلميو واملس قروفسح •

 لأل ومو والرلائح والقراداص امللومو لذلكاامللاهج  وتيليفها وال نسيق م  اللسان ذاص الااتو وال دديسيو وتطليرها ددادف قمريو مراياو  الي ب الدداسيو وامللاد ال اريميو •
ً
وفقا

.اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو. لرمدادت األهريو وا  كلميو واملس قرواإلثرائيو ال وريح لرملاد الدداسيو •

.قدا ما يق ض   أن تكلن يهو من أخرى املس خدمو يح تقييم أداء الطاب واالخ باداص اللك األسورو لرملاد ال اريميو يح دقداد اإلدادف الاامو لر قليم والقبلة م  امل ادكو •

.فيما ي ارق ان ائا قمريو ال  ريل وال لاياص املبنيو قلى ذلكال نسيق م  ددادف تيات ال  ويل املاريح •

تره    سخ الي ب الدداسيو لرطباقو•

.حركو سبر ال رادب الطباقيو و سريم النسعو النهائيو لإلدادف الاامو لر ره  اص املددسيو•

تطوير املناهج

أفضل و اإلشراف قلى امللاهج ال اريميو يح  لء الةلاام اإلساميو وال ليهاص اللوليو 
.املمادساص الدوليو  وتطليرها ب كل مس مر  ل  قيق أهداف الليادف

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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.د يواملاإلشراف قلى خطو االا ااث واإليفاد املا مدف ل اغلح اللظائن ال اريميو اما ي لافق م  الائ و ال لفيذيو لرملادد الب ريو يح ا عدمو•

.  وت ديثها باد دق مادها(شاغلح اللظائن ال اريميو)اتتراح سياساص ومااي ر ديفاد واا ااث منسلبإ الليادف واداداص ال اريم •

.اال نسيق م  تطاقاص الليادف  وم اباو تلفيذها( شاغلح اللظائن ال اريميو)اتتراح ا عطط االستراتيريو وال فويريو إليفاد واا ااث منسلبإ الليادف واداداص ال اريم •

(   سلو املقاااص    سلو ال دتيق واملراياو: مةل )اتتراح اللسان ا عااو اإيفاد واا ااث شاغلح اللظائن ال اريميو •

.  الراغب ن يح الدداسو يح املمريو وخاديها(شاغلح اللظائن ال اريميو)ددادف ملح الباةاص ملنسلبإ الليادف وتطاقاتها •

.وإدارات التعليم من االيفاد واالبتعاث كما  وكيفا  بالتنسيق مع وكالة الشؤون المدرسية( ل اغلح اللظائن ال اريميو)دراسة وتحديد احتياجات الوزارة •

ال نسيق م  ا سامااص وو   ا عطط االستراتيريو لبراما اإليفاد واالا ااث ملنسلبإ الليادف•

.ال نسيق م  اإلداداص األخرى وا سهاص ا عادييو لضمان  راح اراما االا ااث واإليفاد•

.دقم منسلبإ الليادف الساق ن لإليفاد واالا ااث يح ال خوواص املستهدفو•

.اامو لر طلير ال لويا الدقداد أدلو الامل اإليرائيو واللماذج ا عااو ااإليفاد واالا ااث لردداسو وم اباو تطبيقها ومراياتها ب كل دود  اال نسيق م  اإلدادف•

.م اباو ال قادير الدداسيو لرملفدين واملب اة ن وال نسيق يح ذلك م  دداداص ال اريم وا سامااص اا ريو  واملل قياص الةقافيو•

.ال نسيق م  أما و املل قياص الةقافيو واملل قياص لضمان  راح البراما املستهدفو•

.القيام ايقماة وددادف   سلو اإليفاد واالا ااث ام ادكو امل رف قلى املركز اللون  لر طلير املنه  ال اريا  فيها•

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

الوزير

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

نائب الوزير

  كفاءتهم واالا ااث ملنسلبإ الليادف  اما يسهم يح دفوددادف خطط اإليفاد تلويم 
.وتدداتهم

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

ميالمركز الوطني للتطوير المهني التعلي

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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واإلدادف ال نسيق م  هيوو تقليم ال اريم وال دديب•
و الاامو ل يون املارم ن لل   ال روط املهلي

تهم قلى لرمساداص اللظيفيو لرمارم ن ومااي ر كفاء
مخ رن املس لياص

هم و   مااي ر وقمرياص اق ماد املارم ن وترتيت•
ووسائل تقييمهم اال نسيق م  اإلدادف الاامو

.ل  ل يون املارم ن واإلدادف الاامو لإلشراف الترا

ة وضع معايير وأدلا سامااص يح ال نسيق م  •

لجامعاتاللبرامج التدريبية المراد تنفيذها في 

معايير كفايات املعلمين

اص م  اإلدادف الاامو ل يون املارم ن ل  ديد اح ياياص وم طربال ااون •
.ال دديب لر اريم املبن  قلى اليفاياص

اتوميم وت س ن ا  قائب والبراما ال دديبيو اما يضمن فاقريته•

(  Blended Learning)مب يرف مةل ال اريم املدما توميم وتطلير اراما •

اص الاامو و   وم اباو مااي ر الدوداص ال دديبيو الت  ت م قلى مس لى اإلداد •
واق ماد املددد ن

دقم دداداص ال اريم يح تلفيذ البراما ال دديبيو•

.فواصواا اامللاوقيح تقييم وم اباو البراما امللفذف من تبل املراكز •

اللوليوددادف ا عدماص الرليستيو وددادف تلفيذ البراما •

"  لدوليو دقداد حقائب تدديبيو لامرياص الفهم الاامليو ا عااو ااالخ باداص ا•
PISA  /TIMSS /PIRLS  " ل دديب امليدان الترال  قريها.

تصميم وتنفيذ البرامج

ن ددادف  وام ودلااو ال ارم اإلليترو إ لرمارم •
اال نسيق م  اإلدادف الاامو لر  لة الرتا  

وو  ازيز ال ارم املنه  الذا إ من خاة د  اء مل•
ل بادة أفضل املمادساص وال ااون فيما ا ن 

املارم ن

أفضل املمادساص قلى يمي  املارم ن  اميم •
ح ودواقهم ب كل مس مر قلى آخر املس رداص ي

.ال اريم وال ارممراة 

القنوات الرقمية

نهي املركز الوطني للتطوير امل
التعليمي

الوزير

نائب الوزير

تأهيل املعلمين ومعايير ما قبل الخدمة/إعداد

ال ااون م  ا سامااص لضمان استيفاء اراما •
تيهيل املارم ن تبل ا عدمو مل طرباص ويادف/دقداد

ال اريم وتقديم ماحواص ب كل دائم حلة فاقريو
البراما

او ال ااون م  هيوو تقليم ال اريم وال دديب  مل اب•
تيهيل املارم ن/وتقييم أداء اراما دقداد

تيهيل /و   وت ديث شروط االل  اق ابراما دقداد•
ديب وال داملارم ن اال ااون م  هيوو تقليم ال اريم 

.ووكالو ال اريم الاام

(1)مهام ومسؤوليات املركز الوطني للتطوير املنهي التعليمي 

س لى دقم تمه ن ال اريم  واالدتقاء امس لى املمادساص املهليو ال اريميو دلى م
فاءف وفاقريو االحتراف  ودلاء ملولمو لر طلير املنه  ال اريا  يح تطاع ال اريم ذاص ك

.قاليو

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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القنوات الرقميةتصميم وتنفيذ البرامجمعايير كفايات املعلمين

املركز الوطني للتطوير املنهي التعليمي

الوزير

نائب الوزير

تأهيل املعلمين ومعايير ما قبل الخدمة/إعداد

العامةاملهارات واملعارف التعليمية 
عمليتم تنظيمها كفرق 

 رطيو أحدث املل لقاص •
و وال قلياص يح قرم التراي

وددادف الطاب وقرم اللف  
رو وغ رها من املهاداص املس ق

قن امللاد الدداسيو

اللغاتمجموعة 
عمليتم تنظيمها كفرق 

مجموعة العلوم والرياضيات 
والتكنولوجيا
عمليتم تنظيمها كفرق 

واإلدارةمهارات القيادة 
عمليتم تنظيمها كفرق 

التعليمية مجموعة البرامج 
عمليتم تنظيمها كفرق 

الجودةضمان 
عمليتم تنظيمها كفرق 

والبراماو مان ا ساتها م  أهداف امللاهج ال اريميو  يح و   البراما واللحداص ال دديبيو لرمارم ن وفرق قمل مراكز البراما مركز تطلير امللاهج م  ال ااون •

 تفويل مرملقاص ال دديب م لافق م  مرملقاص امللاهج امركز تطلير امللاهج :1مل لظو
 املددد ن الرئيسي ن  قدد م دد من سيكلن لكل مرملقو 2مل لظو
 تائمو امللاد الدداسيو والبراما غ ر شامرو :3مل لظو

(2)مهام ومسؤوليات املركز الوطني للتطوير املنهي التعليمي 

س لى دقم تمه ن ال اريم  واالدتقاء امس لى املمادساص املهليو ال اريميو دلى م
فاءف وفاقريو االحتراف  ودلاء ملولمو لر طلير املنه  ال اريا  يح تطاع ال اريم ذاص ك

.قاليو

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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.
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اإلدارة العامة للمبادرات النوعية 

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

تبن  امللاسب و ال اريا  ودداستها اتتراح املبادداص الللقيو  واس قباة املبادداص من امليدان •
.منها

.تطلير أهداف  ومخرياص املبادداص الللقيو•

ق مقايي  ك ا لو ل طبيق املبادداص الللقيو واإلشراف قلى تلفيذها وتقليمها وفالامل •
ومن  امل خوووأداء م ددف  اال نسيق م  تطاقاص الليادف ودداداص ال اريم وال ركاص 

. ثم  قرها دلى القطاقاص املاليو باد  ضسها

.اتتراح  سي ن املبادداص الللقيو يح ا سهاص ذاص الااتو•

.مراالص املبادداص الللقيو والهدف الاام لهات ديد •

ا وتبن  الللعح املبادداص من امليدان الترال  ودداستهتبن  املبادداص الللقيو واس قباة 
.منها باد اإلق ماد

الهدف العام

نائب الوزير

الوزير

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

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 
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.
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مكتب الوكيل

(1)العام األهلي ومسؤوليات وكالة التعليم مهام 

والدعمللسياسات اإلدارة العامة 

العام األهليوكالة التعليم 

اإلدارة العامة للتراخيص والجودة

الوزير

م قام  لعح الاء دؤيو استراتيريو تركز قلى  ازيز م ادكو القطاع ا عاص ل قديم  اري
  سياسو مودما ي فق يراعح مااي ر ا سلدف الاامليو  وفق الةلاام اللوليو واإلساميو 

.  املمريوال اريم يح 

الهدف العام

نائب الوزير

.الامل قلى تطلير وت ديث مااي ر تراخيص املدادت  األهريو املزم  د  اؤها•

م اباو املدادت املرخص لها لضمان الت امها ب روط الترخيص•

دقم املدادت املرخص لها يح اتخاذ القراداص املهمو اال نسيق م  اإلدادف الاامو لاستةماد•

دقداد الن راص ال اريفيو وغ رها من اللثائق الترويريو•

طليريم  البيا اص حلة ملولمو ال اريم الاام األهلح ااملمريو اال نسيق م  وكالو ال خطيط وال •

ال نسيق حور الفرص امل احو لرمستةمرين اا ري ن والدولي ن من خاة مرملقو م للقو من القللاص  ا•
وال خويصم  اإلدادف الاامو لإلستةماد 

لص الامل م  اإلدادف الاامو لإلستةماد وال خويص قلى تقديم امل لدف لرمستةمرين اخو•
الاملسلق السلق  واح ياياص الفرص امل احو يح 

.دداسو االح ياج من ال اريم الاام األهلح يح ملاوق وم افواص املمريو•

الاام األهلحم اباو قمريو اس خراج تراخيص ميسساص ال اريم •

دداداص ال اريمالاام األهلح وأ  طتها يح ودداداص ال اريم دقم وتلييه مكاتب •

مراتبو يلدف ال اريم الاام األهلح يح املمريو•

دادت لضمان تطبيق أفضل املمادساص يح امل( مةل مركز امللاهج)ال ااون م  اإلداداص األخرى •
األهريو

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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العام األهليوكالة التعليم 

(2)وكالة التعليم العام األهلي مهام ومسؤوليات 

والدعماإلدارة العامة للسياسات 

.واملااي ر الايمو ل لويم ال اريم الاام األهلح يح املمريواتتراح السياساص •

.االح ياج من ال اريم الاام األهلح يح ملاوق وم افواص املمريودداسو •

.ت ديد  ماذج الت ريل وا عياداص امل احو لر اريم الاام األهلح واأليلب •

اال ااون م  األوراف املاليوال اريم الاام األهلح يح املمريو دقم دود •

للو املبيرف من دقم اإلدادف الاامو لاستةماد وال خويص من أيل  ازيز فرص االستةماد يح ال اريم الاام األهلح واأليلب  ومرحرو الطف•
سللاص وحتى الون الةالث اإلا دائإ3سن 

.يخص مرحرو دياض األوفاةدقم القطاع غ ر الردحح اما •

.امل ادكو يح و   البراما واأل  طو الت  من دودها  ازيز الهليو اللوليو واإلساميو لرممريو يح املدادت األيلبيو•

القطاعمعالجة التحديات التي تواجه التوسع في •

.التعليمية وتنظيم صرفهاوالقسائم إعداد معايير اإلعانة السنوية •

والجودةاإلدارة العامة للتراخيص 

.واأليلب األهلحمدادت ال اريم الاام اإلشراف قلى قمريو اس خراج تراخيص •

ملدادت األهريوامااي ر تراخيص وت ديث تطلير •

.املرخوو لر يكد من الت امها ب روط الترخيص ملدادت ام اباو •

دداداص ال اريماألهلح وأ  طتها يح ودداداص ال اريم الاام دقم وتلييه مكاتب •

.األهلح ومخرياتهمراتبو يلدف ال اريم •

.االرلائح ال لويميومدادت ال اريم األهلح ال يكد من الت ام •

.رحها لاستةمادوملات  املرافق ال اريميو الت  يمين ت ديد اإلدادف الاامو لإلستةماد وال خويص ووكالو ال يون املددسيو يح امل ادكو م  •

 دداسو الرسلم الدداسيو يح املدادت األهريو واأليلبيو •
ً
.وم اباو ت ديثها دوديا

.كالمخالفة بعد استكمال اإلجراءات النظامية المعتمدة لذلاألهريو واأليلبيو المدارس بحق المناسبة تطبيق الجزاءات •

واملارماصلرمارم ن ال يش راص اح ياج املدادت األهريو واأليلبيو من ت ديد •

.على مدارس الجاليات األجنبية واعتماد مجالس إداراتهااإلشراف •

األهريوال لو ن ااملدادتوم اباو ال اريم وال دديب تقليم م  هيوو القطاع اال نسيق مااي ر الرخص املهليو لراامر ن يح اقداد •

الوزير

عح يراعح الاء دؤيو استراتيريو تركز قلى  ازيز م ادكو القطاع ا عاص ل قديم  اريم قام  ل 
اريم يح مااي ر ا سلدف الاامليو  وفق الةلاام اللوليو واإلساميو ودما ي فق م  سياسو ال 

.  املمريو

الهدف العام

نائب الوزير

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 



106

جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 

.
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.
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مكتب الوكيل

اإلدارة العامة
لشؤون املعلمين

وكالة الشؤون املدرسية

اإلدارة العامة
للتجهيزات املدرسية

اإلدارة العامة 
لخدمات الطالب

اإلدارة العامة 
للتخطيط املدرس ي

الوزير

نائب الوزير

املدرسيةمهام ومسؤوليات وكالة الشؤون 

إدارة الشؤون 
الصحية املدرسية 

رص و املددسيو اللوليو ليح  لء استراتيريو اللسلو امل ادكو يح تلفيذ ا عطط والبراما امل تركو يح مراة الص و املددسيو •

.املمريووداداد حركو اللقل ا عادييو لرمارم ن ا ن مخ رن امللاوق واا افواص يح دقداد •

  قل املارم ن ذو  الوروف ا عااو باد تلفيذ تراداص •
ً
.لذلكلرضلااط امللومو اق مادها من ااحب الواحيو وفقا

 ذاص الااتو يح و   الضلااط الايمو لف ص املبا إ املراد استورادها اما يضمن ماءمتها تردا سهاص امل ادكو م  •
ً
 و اريميا

ً
.ليا

.يو امل ادكو م  ا سهاص ذاص الااتو ل  ديد األداض   املراد دتامو املبا إ املددسيو قريها و زع املريياص لرمبا إ املددس•

.اللكالو واإلشراف قلى تلفيذها باد اق مادهام روع م  ا يو دقداد •

.ت ديد اح ياياص اللكالو من القلى الاامرو وال ره  اص وامللاد والامل قلى تلف رها•

.املددسيو واإلشراف قلى تلفيذها باد اق مادها امل ارقو اال يون السياساص ات أراح •

 اص املددسيو ت ديد اح ياج دداداص ال اريم من املدادت والفولة الدداسيو   ومن املارم ن   ومن الت يياص اإلشرافيو واملددسيو  وال ره •
.وال رذيو املددسيو واملكافآص واإلقا اص وال اليضاص لرطاب وتيمينها وتليياها  واالتواةاللقل املددس   وخدماص 

.دغاق أو  م أو فول أو  قل املدادت من يهو دلى أخرى اما فيها مدادت ت فيظ القرآن اليريم و سميو املدادت حسب ا  ايوات أراح •

.اإلشراف قلى ت ديد تخوواص وميهاص املارم ن املطرلدو لرمدادت والامل قلى  سديده اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو •

.ا عطط والبراما الص يو اللتائيو والااييو وم اباو تلفيذها م  دداداص ال اريمدقداد •

.ال نسيق م  ويادف الص و ل قديم البراما اللتائيو والااييو لطربو ال اريم الاام•

.و   ا عطط الت ريريو لر رذيو املددسيو وم اباو تلفيذها •

يو املدادت  وتيم ن اح ياياتها من الهيوو ال اريماس  داث وتليي  دداسو 
وال رذيو وال يون الص يو وال ره  اص الايمو واللقل ودقا اص الطاب 

.  املددسيو

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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نائب الوزير

اإلدارة العامة لشؤون املعلمين

وكالة الشؤون املدرسية

(1)املعلمين مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لشؤون 

خاةمن شاغلح اللظائن ال اريميو من ت ديد امللاهب •
 ر دواد قمل وديراءاص تقييم قادلو ودتيقو  الاًء قلى مااي

وات و

ااب املليح شاغلح اللظائن ال اريميو ال لايو ارقايو •
الذين ي م الن اإمكا اص قاليوالاريا واملارم ن

تدداص القيادف منامل ادكو م  أص اب الااتو يح  ازيز •
لاهب خاة ت ديد االح ياياص ا عااو اال دديب وتلميو امل
لح وال ليي  االستراتيجح وخطط ال ااتب اللظيفإ شاغ

.ال اريميواللظائن 

إدارة املواهب
(شاغلي الوظائف التعليمية )

العمليات

(شاغلح اللظائن ال اريميو ) 

التخطيط 

(شاغلح اللظائن ال اريميو)

الهدف العام

ل اغلح ا عدماص اللظيفيو تقديم •
أو ب كل مباشر )ال اريميو اللظائن 

قد مةل اللقل واإلقادف وال قا( قن ُباد
وماا سو ما يرزم لها من... وال كرين 

.الامرياص واملستلداص ا عااو بها

ماللياص شاغلح دقداد اراما لرف  •
هم و ازيز ا  مائاللظائن ال اريميو 

.  لرسالو الليادف ال اريميو

ل  ت قيق االس قراد اللفس   والترا•
.لرمارم ن واملارماص

عالقات املعلمين

م املس مر ودراما ال اريدداسو اح ياياص مدادت ال اريم الاام ودياض األوفاة ومدادت ت فيظ القرآن اليريم 
واإلشراف رها  تلف قلى والت يياص اإلشرافيو واملددسيو والامل ودراما الترايو ا عااو من املارم ن ومااهد 

.  قلى تليياهم وحركو  قرهم اما يضمن ا  وام الامريو ال اريميو 

التوزيع والنقل إدارة األداء والترقية

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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نائب الوزير

اإلدارة العامة لشؤون املعلمين

وكالة الشؤون املدرسية

(2)املعلمين مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لشؤون 

املواهبإدارة 
العمليات(شاغلح اللظائن ال اريميو )

(شاغلي الوظائف التعليمية ) 

و قلى ت ريل االح ياياص من شاغلح اللظائن ال اريمي•
 ملولمو ال اريم وتليي  شاغلح اللظائنمس لى 

يو ال اريميو قلى اإلداداص الاامو واملكاتب ال اريم
 الح ياياص كل منها وتزويد وكال

ً
و امللادد واملدادت وبقا

.الب ريو بها

 أامل ادكو يح ت ديد مااي ر االخ ياد مةل القدداص•
اص اال نسيق م  ا سهاص ذال اريميو  واالشتراواص 

.الااتو

يمو ال نسيق م  اإلداداص املاليو إلقداد الضلااط الا •
ل  ديد االح ياج من الت يياص اإلشرافيو أو 

املددسيو ومنها أتسام   اط الطاب والطالباص أ
ف ن أاإداداص ال اريم اامللاوق واا افواص من امل ر 

الترالي ن لأل  طو  ودواد األ  طو الطاايو 
 و لااط ترشي هم اال نسيق م  ا سهاص ذاص 

.الااتو

ائن اتتراح  آليو وات و لاخ ياد وال قديم قلى اللظ •
.ال اريميو ولامريو الفري واالخ ياد

التخطيط 
(شاغلي الوظائف التعليمية)

م املس مر ودراما ال اريدداسو اح ياياص مدادت ال اريم الاام ودياض األوفاة ومدادت ت فيظ القرآن اليريم 
واإلشراف رها  تلف قلى والت يياص اإلشرافيو واملددسيو والامل ودراما الترايو ا عااو من املارم ن ومااهد 

.  قلى تليياهم وحركو  قرهم اما يضمن ا  وام الامريو ال اريميو 

الهدف العام

عالقات املعلمين

.امل ادكو يح  سلو دحداث املدادت واإللراء والضم•

.اتتراح خطط سد العسز الطادئ قلى مداد الاام•

 امل ادكو يح اتتراح وت ديد شروط شرل اللظائن•
.الااتوال اريميو اال ااون م  ا سهاص ذاص 

امل ادكو يح دقداد دليل ال خوواص وامليهاص •
 أل رل اللظائن ال اريميو م  ا سهاص ذاص الااتو

.داخل الليادف وخاديها

و  اغلح اللظائن ال اريمياألداء لوديراءاص ددادف و   دواد ومااي ر تقييم •
.  ريا اال نسيق م  اإلشراف الترال  واملركز اللون  لر طلير املنه  ال ا

اقداد خطط تطلير االداء و شسي  املبادداص الفرديو ل اغلح اللظائن •
.ال اريميو

ن اللظائأداء شاغلح اقداد الدداساص ا عااو ا قييم األداء واقداد ال قادير قن •
.ال اريميو

.ال اريميو املم  يناللظائن شاغلح ا  لافز التشسيايو ألداء اتتراح •

.األداء وماايرتهتطبيق  وام تقييم الدقم إلداداص ال اريم يح تقديم •

لح شاغلضمان ددادف أداء قن وريق أ ومو تيات وم اباو األداءوامل اباو الراد •
.افاقريواللظائن ال اريميو 

.اإلشراف قلى تلفيذ الئ و شاغلح اللظائن ال اريميو•

شراف أأاإل اال ااون م  وماايرته ال اريميو ددادف تقييم األداء ل اغلح اللظائن •
وام  أالقيم القاارو لر  قيق ماهم يح اللوو   والقيادف املددسيو الترال  

داداص أأم  وكالو امللادد الب ريو واإل اال نسيق لذلك  وتقديم كامل الدقم الايم 
.ذاص الااتو

التوزيع والنقل إدارة األداء والترقية

بير أددادف اإليراءاص الفليو لر كرين وال مديد وال قاقد امل•
.ل اغلح اللظائن ال اريميو

.وقلى تلفيذ الئ و شاغلح اللظائن ال اريمياإلشراف •

  يح و   م  املركز اللون  لر طلير املنه  ال ارياامل ادكو •
ال روط املهليو لرتب املارم ن أأ 

 أددادف وتلفيذ وماا سو قمرياص ال ليي  واللقل واإلبااد•
ادها أاق مباد وم اباو ت ركاص شاغلح اللظائن ال اريميو 

.ريومن ااحب الواحيو  اال نسيق م  وكالو امللادد الب 

ال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو إليراء قمرياص فري •
عويو امل قدم ن وال يكد من ايا اتهم وقمل املقاااص الش

.ماهم

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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نائب الوزير

س ياإلدارة العامة للتخطيط املدر 

وكالة الشؤون املدرسية

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتخطيط املدرس ي

واتراهاص  مل خاة ت ريل الل   ا  الحاملبا إ الدداسيو من / الفولة /من املقاقدت ديد الطرب املس قبلح •
 م  مرو اال نسيق م  وكالوأقداد الطاب وسهللو ال لقل و سبو التسرب وأ  قلامل أخرى مساهمو 

.ال اريمال خطيط وال طلير ودداداص 

.امللومو لذلكالضلااط  مها أو  قرها أو فورها وفق املدادت أو اتتراح اف  اح •

.ودما املدادت وفول املراحلخاة ف ح من أقداد الطاب دداسو ا عياداص املس قبريو الستيااب •

ودما لف ح ص وال قديرااالستراتيريو املل لقو من تبل ددادف ال خطيط دداداص ال اريم ل لفيذ م  ال نسيق •
.وفول املراحلاملدادت 

النمو واالحتياج

ال اريم ودقم القراددحواءاص لرمدادت  اال نسيق م  مركز  البيا اص ا سررافيو ت ديث تلاقد •

املكا يو املسح األدض   وت ريل البيا اص ا سررافيو ملراياو   ائا اس خدام  وام املارلماص •

.امللاسبو لبلاء املدادت م  وكالو امل ادي  والويا واللماذج امل ادكو يح ت ديد •

م  ددادف األداض   واملبا إامل ادكو يح اخ ياد اللماذج لرمبا إ املددسيو وفق املراحل الدداسيو اال نسيق •

.ال اريميوواملرافق يح ت ديد األداض   م  وكالو امل ادي  والويا وامل ادكو •

.مويح ت ديد املدادت ذاص اليةافو الطاايو امللخفضو واملبا إ املددسيو غ ر املس خدامل ادكو م  وكالو امل ادي  والويا و •

.اتتراح أسماء لرمدادت ا سديدف•

.كةيفو الادد من الطاب واتتراح ا  رلة امللاسبو لها/املدادت والفولة تريروماا سو و   •

.لذلكالسامإ والضلااط امللومو املا مدف من املقام النسبو اح ياج دداداص ال اريم ملدادت ت فيظ القرآن اليريم وفق ت ديد •

.حداث املددسواقريها  لااط القريرو الت  ال تلطبق السكا يو ل قديم ا عدمو ال اريميو لرملات  ذاص اليةافو امللاسبو البدائل اتتراح •

تخطيط املدارس

,  موت فيظ القرآن اليري, ت ديد اح ياياص تطاع ال اريم الاام ودياض األوفاة
كان والزمان يح امل, من املدادت والفولة , ودراما  اريم اليباد ودراما الترايو ا عااو

.امللاسب ن

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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نائب الوزير

يةاإلدارة العامة للتجهيزات املدرس

وكالة الشؤون املدرسية

املدرسيةمهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتجهيزات 

اع براص  و   خطط مي مرو لدداسو وت ديد وتيم ن اح ياج دداداص ال اريم من األثاث املددس   واملي ب  وتره  اص ا•
لياص وماامل موادد ال ارم وماامل ا  اسب اآللح  ومس رزماص الترايو ا عااو  واللسائل ال اريميو وكافو ال ق

قافيو وموادد ال ارم ال اريميو واملارلماتيو الت   س رزمها الامريو ال اريميو اع رن الفواص املستهدفو من الي ب الة
ب الاامر ن األخرى وأيهزف وماامل ا  اسب اآللح  الاًء قلى املااي ر املا مدف من ذو  الااتو  والامل قلى تطليرها وتددي

.قريها اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو

.تهدف تيميلهدقداد الضلااط الايمو لر يكد من سامو امللاد وال ره  اص املددسيو امليملو ومطااقتها ملا هل مطرلب ومس•

ميائيو امللتهيو دقداد مااي ر ايا و ااع براص يح مدادت دداداص ال اريم اامللاوق واا افواص  وم اباو دتاف امللاد اليي•
 لر اريماص امللو

ً
.مو لذلكااحيتها االطرق اآلملو اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو  داخل الليادف وخاديها  ووفقا

دائهم واتتراح امل ادكو يح اقداد مااي ر ل  ديد االح ياج من م ريح ال ره  اص املددسيو وأملاء موادد ال ارم وتقليم أ•
.ال دديبيو امللاسبو ل طلير أدائهمال اريميو  البراما 

.س فادف منهاال ارين وال لقيو اامللات  والبرمرياص وامللاد ال اريميو و  رها يح امليدان واتخاذ اإليراءاص اا فزف لا •

 طرباتها مم  ا سهاص ذاص الااتو  داخل الليادف ل لف ر ديراءاص األمن والسامو يح ااع براص املددسيو وتلف ر ال نسيق •
.وال دديب لاس فادف منها وال اامل الص يح ماها

حلول ها واقتراح مشاكلوتقييم واقعها وتحليل المدرسية والتقنيات التعليمية اإلشراف على تقييم التجهيزات •
.تطويرية لها

.امل ادكو م  ا سهاص ذاص الااتو يح تلويم أوقيو املارلماص ال اريميو وتداولها•

ف الاامو لر  لة تيم ن مس رزماص مراكز ال قلياص ال اريميو يح دداداص ال اريم اامللاوق واا افواص  اال نسيق م  اإلداد •
(.تقليو املارلماص) اللون 

.الي ب املددسيو اال نسيق م  دداداص ال اريماالح ياج من ت ديد •

.  وباقو الي ب الدداسيو باد اق ماد النسخ الفليو من مركز تطلير امللاهجاإلشراف قلى •

• 
ً
.اإلشراف قلى تلديد الي ب الدداسيو لرمس لدقاص وتليياها قلى املدادت وفق االح ياج اا دد سااقا

.اتتراح ا عطط ال لفيذيو ملوادد ال ارم يح املدادت ودداداص ال اريم•

ائل وال قلياص املددسيو وااع براص وكافو اللسمن الي ب وال ره  اص ت ديد وتيم ن اح ياج املدادت 
يو و سريمها يح وال اريميو واملارلماتيو وموادد ال ارم الت   س رزمها الامريو ال اريمال اريميو  

.األوتاص اا ددف ل ليياها قلى املدادت تبل ادايو الاام الدداس   

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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نائب الوزير

اإلدارة العامة لخدمات الطالب

وكالة الشؤون املدرسية

الطالبلخدمات مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة 

.ال اريمإلداداص تطليرها وتبريرها االتتراحاص الت   ستهدف ودداسو (املكافآص واإلقا اص وال اليضاص واللقل املددس   وال رذيو املددسيو)خدماص الطاب واإليراءاص امل ارقو ابراما واأل ومو اتتراح الرلائح •

.تخطيط البراما ا عااو اخدماص الطاب•

.دقداد دداساص  طاق  رطيو اللقل املددس    ودقداد امل  ا ياص السلليو ا عااو القل الطاب  اال نسيق م  شركو تطلير لرلقل ال اريا •

.دداسو ا  االص ا عااو للقل الطاب وارف دقا اص اللقل لرمس  ق ن لها•

.يح ملتاهم سو وسائل  قل آملو ومري و وت لفر فيها قلاار السامو   ملن ي لة باد ملايلهم قن اللالة الى املددسو  أو الذين ال يسمح قددهم اف ح مدد ال يكد من تيم ن •

.دف  مس لى السامو يح قمرياص  قل الطاب وت س ن يمي  وسائل  قل الطاب القائمو •

.املددس  اللقلم اهد  خدماص أداء ال نسيق م  ددادف مراتبو يلدف ا عدماص فيما يخص •

.م  مرحرتهم الدداسيو ودال نسيق م  ددادف الن اط الطابإ وتتلاسب اراما تردليو الستةماد أوتاص الطاب يح وسيرو اللقل ت م دشراف ددادف املددسو تقديم •

.ال  قق من أهريو مس  قإ املكافواص الدداسيو وددساة تلائم املس  ق ن دلى وكالو ا عدماص امل تركو •

.و داخل الليادفاتالرف  االترشي اص ا عااو ااملكافواص الدداسيو لرميسساص ال اريميو وم اباو وداد الل ائا األكاديميو لهم اال نسيق م  ا سهاص ذاص الا•

(يايو ل اريم اليباد تشسواب القرى اللائيو   أالاء املارم ن امل لف ن   واب مدادت ت فيظ القرآن اليريم   واب الترايو ا عااو   املرترا ن   املكافآص ال) تقديم املكافآص واإلقا اص لرطاب •

.اتتراح شروط و لااط ا سلاة املددس   وم اباو تلفيذها باد اإلق ماد•

.وم اباو تلفيذها باد اإلق مادال رذيو املددسيو واملقاان اتتراح شروط و لااط •

.اتتراح  لااط وللائح الولاديق املددسيو ودداداص ال اريم اال نسيق م  ويادف املاليو واإلشراف قريها باد اق مادها•

طاب وفق ايراءاص ارف املكافآص واإلقا اص لرمس  ق ن من الاملددس   وتلفيذ اللقل تلويم 
مااهد السياساص واإليراءاص وتلويم املقاان املددسيو  وتيم ن خدماص ال رذيو لرمدادت و 

.الترايو ا عااو

الهدف العام

التغذية املدرسية يةاملكافآت واإلعانات والتعويضات الطالب النقل املدرس ي

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 



113

نائب الوزير

إدارة الشؤون الصحية املدرسية

وكالة الشؤون املدرسية

مهام ومسؤوليات إدارة الشؤون الصحية املدرسية

واإلداديو اما ي لافق م  االستراتيرياص الت  تضاها اللسلو اللوليو لرص و املددسيو ال اريميو  امل ادكو يح تلفيذ ا عطط والبراما امل تركو يح مراة الص و املددسيو من الللاحح •

دين ص ي ن وم رف ن يح ق واا افواص لل   املااي ر الفليو الخ ياد مرشلاوال نسيق م  اإلدادف الاامو لر يون الص يو املددسيو يح ويادف الص و واللسلو اللوليو لرص و املددسيو واللسلو الص يو املددسيو يح امل•
.اتسام ال يون الص يو املددسيو ااملدادت ومراياتها واإلشراف قلى تلفيذها 

.ال نسيق م  وكالو الليادف لر اريم وال ارم ل ازيز الترايو الص يو وتلفيذ البراما الص يو املددسيو •

.دين ص ي ن يو لرمرش  ن من املارم ن واملارماص لرامل كمرشددسال نسيق م  اإلدادف الاامو لر يون الص يو املددسيو اليادف الص و وا سهاص ااع وو االليادف ل قديم اراما تدديبيو يح مراة الص و امل•

.تطبيق وت قيق مااي ر ا سلدف يح أقماة ال يون الص يو املددسيو قلى مس لى املددسو يح امللاوق واا افواص•

.تلفيذهاال نسيق م  ويادف الص و وا سهاص ذاص الااتو يح الليادف وخاديها   ل امل ياص البيئيو والص يو امل ارقو ااملدادت وم اباو •

.البراما ال دديبيو قلى أقماة الص و املددسيو ومراتبو تفايرهايح توميم امل ادكو •

.املدادتأداء ل قييم ص و الطاب يح امل ادكو يح و   ميشراص •

.امل ادكو يح دقداد مااي ر االشتراواص الص يو لرمقاان املددسيو•

الهدف العام

الخدمات الصحية املساندة البرامج الصحية املدرسية

و اللوليو  ازيز السرلك الوحح والبد إ لرمر م  املددس   يح  لء استراتيريو اللسل
لرص و املددسيو

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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مكتب الوكيل

اإلدارة العامة للموهوبين

البرامج التعليميةوكالة 

مراإلدارة العامة للتعليم املست ة اإلدارة العامة للتربية الخاص

الوزير

نائب الوزير

وكالة البرامج التعليمية مهام ومسؤوليات 

اإلدارة العامة للمدارس 
السعودية في الخارج

.يو اا عادجالداتتراح السياساص والت ريااص امل ارقو ا طلير ا عدماص ال اريميو املقدمو لرطاب امللهلد ن و ذو  اإلقاتو واليباد وواب املدادت الس•

.اق ماد البراما وامل روقاص ال طليريو لرامريو ال اريميو لفواص  اريم ذو  االح ياياص ا عااو وامللهب ن وال اريم املس مر•

.تطلير آلياص الامل لضمان اس دامو ا عدماص ال اريميو لفواص  اريم ذو  االح ياياص ا عااو وامللهب ن وال اريم املس مر•

.ققد ال راكاص م  ايلص ا عبرف اا ريو والدوليو لادتقاء امس لى ا عدماص املقدمو لرطاب باد ملافقو ااحب الواحيو•

.ال اريم اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتولربراما ال اريميو اإداداص دقداد ا عطو الت ريريو •

.دقداد ا عطط الت ريريو والبراما  ا عااو لإلداداص املرتبطو اه  وم اباو تلفيذها وتقليمها باد دترادها•

.دقداد م روع امل  ا يو السلليو للكالو البراما ال اريميو  وامل ادكو يح تليي  البللد باد اق ماد امل  ا يو م  ا سهاص ذاص الااتو•

.  ت ديد اح ياياص ال طلير املنه  لراامر ن الكالو البراما ال اريميو وام دادها اإداداص ال اريم  وم اباو تلفيذها م  يهاص االخ واص•

.دقداد ال قادير الدوديو قن   اواص ود راياص اللكالو ومالتاص األداء فيها وسبل ال ررب قريها ودفاها للائب الليير•

املدادت واألكاديمياص السالديو يح ا عادج وم اباو أقمالها و  اواتها ال اريميو ااع رفوالفن  قلى اإلشراف •

و ذو   مان فاقريو واس دامو ويلدف ا عدماص ال اريميو املقدمو لرطاب امللهلد ن
.الااماإلقاتو واليباد وواب املدادت السالديو اا عادج  يح ال اريم 

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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نائب الوزير

اإلدارة العامة للموهوبين

وكالة البرامج التعليمية

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للموهوبين

ا سهاص ذاص اإلشراف قلى تطبيق امل روع اللون  لر ارف قلى امللهلد ن ودقداد اخ باداص الي ن قن الطاب امللهلد ن اال نسيق م •
".ملهبو"الااتو وتطبيقها وتقليمها وتطليرها اال نسيق م  ميسسو املرك قبد الازيز ودياله لرملهبو واإلاداع 

.دقداد البراما اإلثرائيو لرقايو امللهلد ن داخل وخادج مدادسهم أو يح أ ديو الحح•

.م اباو تلف ر م طرباص اراما الرقايو الارميو من األيهزف واملس رزماص ال لفيذيو•

.اط الطابإتوميم اراما هادفو الستةماد أوتاص فراغ الطاب  امل قلى الي ن قن ملاهبهم وتدداتهم  اال نسيق م  اإلدادف الاامو لرن •

.اإلسهام يح تلقيو األسر وااس م  ايهميو دقايو امللهلد ن •

.ب لهمم اباو س ر الطاب امللهلد ن يح يمي  مراحل ال اريم الاام وما باده  لضمان اس دامو ترقيهم للعدماص ال اريميو امللاس•

.دقداد م روع امل  ا يو السلليو لإلدادف اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو•

.ت ف   األسر لدقم أالائهم وتلف ر اإلمكا اص لهم تدد املس طاع•

الازيز ودياله دتامو املاادض ااع رفو لرطاب امللهلد ن لارض اا كاداتهم واختراقاتهم وما تم  وا اه اال نسيق م  ميسسو املرك قبد•
.وا سهاص ذاص الااتو " ملهبو"لرملهبو واإلاداع 

.ت ديد البيواص ال اريميو  امللاسبو لرطاب امللهلد ن ل ميينهم من داراي تدداتهم وتلميو ملاهبهم•

.الب الموهوبينالتعليمية الُمميزة والشاملة للطالتعليمية  في تقديم الرعاية االرتقاء 

الهدف العام

.يمها وتطليرها  وم اباو تطبيقها وتقل اذلك ومن ثم دقايتهما عطط امل ارقو الي ن قن الطاب امللهلد ن و دقداد اتتراح مااي ر و لااط •

.ال ارف قلى الطربو امللهلد ن ودقايتهممراة والت ريريو يح دقداد ا عطط الب ةيو وال قليميو وال طليريو •

.طلير املنه  ال اريا املركز اللون  لر ت ديد اح ياياص ال طلير املنه  لراامر ن يح دقايو امللهلد ن ااإلدادف ويح دداداص ال اريم  اال نسيق •

العامة لشؤون مع اإلدارةالتنسيق امللهلد ن  ووشروط ترشيح املارم ن وامل رف ن الترالي ن لرامل يح دقايو اتتراح مااي ر و لااط •

.لتأمينهمالمعلمين 

.ال ااون وال لاال م  ا سهاص يح مراة دقايو امللهلد ن داخل الليادف وخاديها لاس فادف من خبراص ودمكا اص ترك ا سهاص•

.  مركز تطلير امللاهج يح دقداد ملاهج امللهلد نامل ادكو م  •

.تلفيذهاباد اق مادها وم اباو وال اريماص اإليرائيو امل ارقو ارقايو امللهلد ن ودااغها إلداداص ال اريم اتتراح البراما •

ق م  ا سهاص ذاص والامل قلى تطليرها وم اباو تلفيذها اال نسياللحداص اإلثرائيو واملسااقاص والبراما التشسيايو لرملهلد ن خطط دقداد •
الطابإالااتو اال نسيق م  اإلدادف الاامو لرن اط 

.أدائهامراكز الموهوبين ، وضوابط تشغيلها ومتابعة /إعداد ضوابط افتتاح مدارس •

إدارة برامج رعاية املوهوبين إدارة التخطيط واملعايير

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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نائب الوزير

اإلدارة العامة للتربية الخاصة 

وكالة البرامج التعليمية

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتربية الخاصة

.  دقداد ا عطط الت ريريو والبراما الايمو ل اريم وتيهيل ذو  اإلقاتو وم اباو تلفيذها باد اق مادها•

.  وال اريميو لذو  اإلقاتوال اريميو  اتتراح السياساص واإليراءاص وال اريماص الت  تخدم الامريو •

التنسيق مع اإلدارة ووامل طرباص الايمو ل لف ر الكلادد الب ريو امل خووو الح ياياص الترايو ا عااو اتتراح الضلااط واملااي ر والبراما •

.  المعلمين  لتأمينهمالعامة لشؤون 

.الداخريو وا عادييو واملرتبطو ا اريم وتيهيل ذو  اإلقاتو اللسان وامليتمراص يح امل ادكو •

ا  و ودما أال ااون م  مركز تطلير امللاهج يح دقداد ملاهج الترايو ا عااو اما ي قق تكلين االتراه الدين  و االتراهاص االي ماقيو الو•
.يتلاسب م  خوائوها

.م  اللياداص وال ركاص والقطاقاص املاليو اخدمو ذو  اإلقاتو ل رليد ا عدماص املقدمو لهم ال نسيق •

اإلدادف الاامو أدقداد خطط الن اط لرترايو ا عااو والامل قلى تطليرها وم اباو تلفيذها اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو اال نسيق م •
.لرن اط الطابإ 

.تحديد الخدمات في المدارس بما يتناسب مع احتياجات الفئة ويعزز قدراتهم ويحد من تقييد البيئة لهم•

فووامل ادكو يح تلف ر أدواص الي ن وال ارف لكل •

.ت ديد ا عدماص املسا دف لكل فوو من فواص الترايو ا عااو•

ريميو  ال اوال اريميو لذو  االح ياياص ال اريميو   مان تقديم ا عدماص 
.ا عااو وفق ملولمو ال اريم الاام أو  من اراما خااو

الهدف العام

ق اإلشراف قلى س ر اراما دما الطاب ذو  اإلقاتو يح مدادت ال اريم الاام وامللفذف من تبل دداداص وأتسام الترايو ا عااو اامللاو•
.  واا افواص

يم وال يهيل م اباو س ر الطاب ذو  اإلقاتو يح يمي  املراحل ال اريميو يح ال اريم الاام وما باده  لضمان اس دامو ترقيهم  عدماص ال ار•
.امللاسب لهم

اح ياياص ال طلير املنه  لراامر ن ااإلدادف ويح دداداص ال اريم  اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتوت ديد •

لإلسكانات المشاركة في توفير األجهزة والمستلزمات التعليمية والمساندة للطلبة ذوي اإلعاقة، وتوزيع المخصصات المالية•

.الداخلية بمعاهد التربية الخاصة

.م  ا سهاص ذاص الااتو يح تقليم امللاهج وا عدماص املقدمو لهمامل ادكو •

.وات  اراما الترايو ا عااو ب كل دود وامل ادكو يح قمريو ال طلير لهاتقييم •

.الب ريو ااعووو لهذه الفووامل ادكو يح تقليم املوادد الب ريو وغ ر •

الفن  قلى مااهد ومراكز ودراما الترايو ا عااو يح يمي  املراحل ال اريميو  ويح مددات ال اريم الااماإلشراف •

املتابعة والدعم برامج التربية الخاصة

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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نائب الوزير

تمراإلدارة العامة للتعليم املس

وكالة البرامج التعليمية

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتعليم املستمر

.اتتراح السياساص الايمو لر اريم املس مر لفواص ااس م  خادج اللوام ال اريا •

.لمدرسيةالتعلم مدى الحياة  لفئات المجتمع بالتنسيق مع وكالة الشؤون ااتتراح اف  اح وتلساو و م فولة ومدادت م ل األميو و•

.تطلير اراما ال اريم املس مر ودراما  اريم اليباد وفق امل طرباص الفاريو لرمر م •

.للتعلم مدى الحياة  لفئات المجتمعدقداد ا عطط الت ريريو والبراما ال امرو والايمو •

.دقداد خطط الن اط لر اريم املس مر والامل قلى تطليرها وم اباو تلفيذها اال نسيق م  اإلدادف الاامو لرن اط الطابإ •

.دقداد اإليراءاص وال اريماص الايمو ل لفيذ اراما م ل األميو وتفايل دودها•

التعلم ميو وم  تطلير أداء املارم ن وامل رف ن يح مراة م ل األ التعلم مدى الحياة  امل ادكو يح ديراء الب لث والدداساص يح مراة م ل األميو و•

.اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتومدى الحياة  

 وال ااون ماها فيما ي قق أهداف اراما م ل األميو •
ً
.امل ادكو م  ا سهاص ذاص الااتو م ريا

.اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتوالتعلم مدى الحياة يح دقداد م روع م  ا يو اراما م ل األميو وامل ادكو •

.دقداد م  ا يو مدادت وفولة ودراما ال اريم املس مر من ف ح ودغاق واحداث و قل حسب االح ياج اإداداص ال اريمامل ادكو  يح •

.ت ديد اح ياياص ال طلير املنه  لراامر ن ااإلدادف ودداداص ال اريم  اال نسيق م  ا سهاص ااع وو•

واص املستهدفو تلف ر فرص ال اريم املس مر و اريم اليباد اللوامإ وغ ر  وامإ لرف
ميتهم ااع رفوا ل 
ُ
.ا

الهدف العام

املتابعة والدعمسياسات وبرامج التعليم املستمر

لويميو لهذه اإلشراف قلى م اباو س ر الامريو ال اريميو يح مدادت  اريم اليباد االا دائيو وفق القلاقد ال •
.املدادت

ل يح دقداد اراما ال لقيو وال ةقين ومكاف و األميو ايشكالها وأ لاقها ااع رفو واملساهمو  ب كل فاق•
.امللاسباص ا عااو ام ل األميو و اريم اليباد

اريميو وم ل األميو وما ت طربه من اراما ووسائل  التعلم مدى الحياة  امل ادكو يح دقداد وتطلير ملاهج •
.وتقليو م  ا سهاص ذاص الااتو

يم الاام وما باده  م اباو س ر الطاب يح اراما ال اريم املس مر وم ل األميو ارمي  املراحل ال اريميو يح ال ار•
.لضمان اس دامو ترقيهم  عدماص ال اريم وال يهيل امللاسب لهم

.الحياةمدى التعلم واملر قياص وامليتمراص لارض املس رداص يح مراة م ل األميو ققد •

.  مدى ا  يافيح فاالياص وميتمراص م ل االميو وال اريم امل ادكو •

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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نائب الوزير

ارجاإلدارة العامة للمدارس السعودية في الخ

وكالة البرامج التعليمية

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج

.اإلشراف الترال  وال اريا  قلى األكاديمياص واملدادت السالديو يح ا عادج•

.و اتتزويد األكاديمياص واملدادت السالديو يح ا عادج ااملارم ن والي ب الدداسيو واللسائل ال اريميو الايمو اال نسيق م  ا سهاص ذاص الا•

.ال خطيط واإلشراف وامل اباو لبراما األ  طو الا افيو يح املدادت وم اباو ارفها اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو •

.دادت األيلبيو الت  يمين ان يل ق بها أالاء السالدي ن اا عادجاملامل ادكو م  ويادف ا عادييو وويادف املاليو يح اللسلو الدائمو الف  اح املدادت واخ ياد املبا إ امللاسبو  وامل ادكو يح  سلو ت ديد•

.تلويم اخ باداص أالاء السالدي ن يح ا عادج واإلشراف قريها يح الدوة الت  ال ت لفر فيها مدادت سالديو•

.اتتراح ال روط والضلااط ا عااو اال ااتد م  املارم ن من ا عادج وامل ادكو يح  سان ال ااتد م  ويادف ا عادييو•

.ال لايو ا رديد ودنهاء ققلد املارم ن امل ااتد ماهم لر ددي  ااملدادت السالديو اا عادج•

.دقداد م روع امل  ا يو السلليو لرمدادت السالديو اا عادج اال نسيق م  ويادف ا عادييو وا سهاص ذاص الااتو•

.خصصبرامج في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في دول اإليفاد والتنسيق لتقديم برامج تدريبية لتأهيل المعلمين الموفدين في هذا التإقامة •

.تفايل الائ و ال لويميو لرمدادت السالديو يح ا عادجم اباو •

.االشراف على المدرسة االفتراضية السعودية في الخارج والتي يجري العمل على إنجازها•

.امل ادكو م  ذو  الااتو يح دقداد اراما لرمدادت واألكاديمياص يح ا عادج تخدم املمريو دقاميا و امق اال  ماء واللالء لها•

.تاقدف ايا اص شامرو قن املدادت السالديو يح ا عادجديراد •

.وت ديد الرسلم الدداسيوبيواأليلبيو الل  اق أالاء امللفدين واملب اة ن السالدي ن يح الدوة الت  ال تليد بها مدادت سالديو من خاة  سلو اق ماد املدادت األيلاتتراح املدادت •

 .اللجنة الدائمة المشكلة من وزارات التعليم والخارجية والماليةعلى صاحب الصالحية تمهيدا  لعرضها على طلبات افتتاح مدارس سعودية جديدة في الخارج والعرض دراسة •

اباو اإلشراف قلى املدادت واألكاديمياص السالديو يح ا عادج وم 
.أقمالها و  اواتها ال اريميو ااع رفو 

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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ي التربو اإلدارة العامة لإلشراف 
بنات

وكالة التعليم العام

رةاإلدارة العامة للطفولة املبكل اإلدارة العامة للتقويم والقبو  ي التربو اإلدارة العامة لإلشراف 
بنين

الوزير

نائب الوزير

وكالة التعليم العام مهام ومسؤوليات 

اساص  مان فاقريو واس دامو ويلدف الامريو ال اريميو  يح مدادت ال اريم الاام ودقداد السي
.  وا عطط الت   ازي تددف املدادت قلى ت قيق دسالتها قلى أكمل ويه

الهدف العام

يللنشاط الطالباإلدارة العامة  اإلدارة العامة لإلرشاد الطالبي

.الاام يح مراة اخ وااها وتطبيقها باد اق مادهادقداد ا عطط والسياساص امل ارقو ا طلير ال اريم •

ها اما يسهم يح وديضاح أوللياتها وأساليب تلفيذ, ال اريميو  وال اريميو يح مراة اخ وااهاات أراح البأراما وامل روقاص ال طليريو لرامريو •
.تطليرها

.وكالو الليادف لر خطيط وال طلير وا سهاص ذاص الااتوا عطو الت ريريو الح ياج ال اريم الاام ااملمريو اال نسيق  م دقداد •

.وم اباو تلفيذها وتقليمها باد دترادهابها  ا عطط الت ريريو والبأراما  ا عااو لإلداداص املرتبطو دقداد •

.و والةقافيو يح الداخلوال اريميال اريميو  الليادف يح األ  طو الطاايو مةل املاادض وامللاسباص واألسااي  الةقافيو ذاص ا سلا ب تفايل م ادكو •

.ملديراص دداداص مكاتب ال اريم/ قلى مرشحح مدير  دداداص ال اريم ملدير  امللافقو •

ساهمو يح الاء سللاص دلى الون الةالث اإلا دائإ وتلميو تدداتهم ومهاداتهم و ازيز ا  مائهم الدين  واللون  ودقدادهم لرم3تهيوو األوفاة من سن •
.حضادف اللون

لقيات وال قليم  الطفل  املارمو  امللهج  ا)وخطط وملهسيو الامل يح مرحرو الطفللو املبيرف  سمي  مفرداص الامريو ال اريميو اتتراح السياساص •
( .  املبا إ  ال ره  اص  الص و املددسيو  الااتو م  األهل  ااس م   القيادف  املمادساص اللمائيو 

باو هم  وم ادقداد وتطلير الرلائح واملااي ر لامريو اإلشراف الترال  والن اط وتلييه وددشاد الطاب والطالباص يح يمي  املراحل وتقليم أدائ•
.تلفيذها باد دترادها

.اراما  ازيز األمن الفير  وحمايو النشء من األفكاد املل رفو اال نسيق م  مركز اللعح الفير  امل ادكو يح تلفيذ •

.املددسيو وال اريميوقلى تطلير أداء اإلدادف اإلشراف •

امللاوق دقداد الضلااط الايمو ل  ديد االح ياياص ارمي  أ لاقها لرن اط وددشاد الطاب والطالباص وتقليم أدائهم اإداداص ال اريم ا•
.واا افواص ومن امل رف ن الترالي ن  سمي  ال خوواص  و لااط ترشي هم اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو 

.اوتقليم أدائهم وقر ها قلى ااحب الواحيو واق مادهواإلدشاد دقداد القلاقد واألدلو امللومو لرامل يح مراة اإلشراف والن اط •

 دداسو تضايا الطاب اللاددف من دداداص ال اريم يح مراة اخ وااها  •
ً
.لرلائح والقلاقد امللومو لذلكوفقا

.ديراء ماادلو ال هاداص الةا ليو ودون ا سامايو الواددف من دوة قرديو وأيلبيو واملاادلو لرةا ليو الاامو•

و الل ائا دقداد سياساص ومااي ر تبلة الطاب يح مخ رن املراحل الدداسيو ما دون ا سام ح وقمرياص تقليمهم الدوليو واللوليو وم ابا•
.امل ارقو اذلك وال نسيق يح ذلك م  اللكاالص واإلداداص ذاص الااتو داخل وخادج الليادف

ال نسيق م  ا سهاص اإلشراف قلى امل ادي  امل ارقو بامرياص ال قليم واإلشراف ا  اليو واملس قبريو امخ رن أ لاقها والامل قلى تطليرها ا•
.ذاص الااتو

.ا  اسب اآللح  و لااط   ريرها وم اباو أدائهاأ ديو الحح و لاد  دقداد  لااط اف  اح •

 ويل الدداس   اإلشراف قلى تلفيذ اراما ال قليم الدوليو واللوليو  وت ريل البيا اص واس خاص الل ائا الايمو ل  س ن مس لى ال •
.لرطربو

.املراحل باد اق مادهااقداد وم اباو تلفيذ سياساص تبلة واب ال اريم الاام يح مخ رن •

مكتب الوكيل

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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التربوي العامة لإلشراف مهام ومسؤوليات اإلدارة 

وكالة التعليم العام

اإلشراف التربوي 
(بنات–بنين )

نائب الوزير

.دقداد ا عطط والبراما ا عااو ااإلشراف الترال   وم اباو تلفيذها باد دترادها وتقليمها•

.دقداد الرلائح امللومو لرامل اإلشرايح واملددس   وتطليرها  وم اباو تلفيذها باد دترادها•

. مرتقليم أداء دداداص اإلشراف الترال   ومكاتب ال اريم يح دداداص ال اريم وفق ميشراص أداء م ددف والامل قلى تطلير أدائها ب كل مس•

يميو  اما فيها وت ريل ال قادير اللاددف من دداداص اإلشراف الترال  ومكاتب ال اريم يح امللاوق واا افواص  سمي  قلاار الامريو ال اردداسو •
.ال قادير حلة امللاهج واملقرداص الدداسيو وال قلياص ال اريميو املواحبو لها

ق م  اإلدادف الاامو اإلدادياص وفق االح ياج يح يمي  املراحل الدداسيو اكافو ال خوواص وال نسي/املارماص واإلدادي ن/ ال يكد من تلفر املارم ن •
.ل يون املارم ن ل رطيو اللقص

دادت  وكياص  امل/تائداص ووكاء/مديراص مكاتب ال اريم تادف/املديراص لإلشراف الترال  ومدير  /دقداد  لااط وشروط ترشيح املديرين•
.و لااط دنهاء تكريفهم  اال نسيق م  اإلدادف الاامو ل ولن املارم ن ومركز ال طلير املنه  ال اريا 

و دداداص ال اريم املارماص  وتليي  املقرداص الدداسيو قلى األسااي  الدداسيو  وم ابا/و   مااي ر و لااط ل ليي  امللاد الدداسيو قلى املارم ن•
.وفق يداوة ال ليي 

تيتهم ووسائل رم ن وتر امل ادكو م  املركز اللون  لر طلير املنه  ال اريا  وم  م  اإلدادف الاامو ل يون املارم ن يح و   مااي ر وقمرياص اق ماد املا•
.تقييمهم

الطاب والطالباص وتدديب ال دديبيو وا عطط امل ارقو اتهيوو امليدان الترال  لبراما ال قليم اللوليو والدوليو الت  تلفذها الليادف تلفيذ البراما •
.قريها  اال نسيق م  اإلدادف الاامو لرقبلة وال قليم

.  وال قليم واإلداداص ذاص الااتواإلدادف الاامو لرقبلة اال ااون م  امليدان لاخ باداص الدوليو تهيوو •

ضمن تطلير ااملددسو وتقليمها اما يال اريميو وال ارميو االدتقاء االامريو 
.اس   اريميو سريمواألداء ال اريا  وفق فاقريو 

.اإلشراف قلى تطلير أداء اإلدادف املددسيو•

يح اإلشراف قلى تلفيذ اإلخ باداص اللوليو والدوليوامل ادكو •

.ال اريميوامل ادكو م  مركز تطلير امللاهج اماحواص دداداص اإلشراف اامللاوق واا افواص قلى امللاهج والبراما •

.امل رفاص الترالياص/ امل ادكو يح ت ديد االح ياياص ال دديبيو وال يهيريو لرم رف ن الترالي ن•

.امل ادكو يح تطلير استراتيرياص ال اريم الاام ا  ديةو وأساليب ال اريم وال ارم•

.اتتراح شروط و لااط اف  اح واغاق مكاتب ال اريم يح دداداص ال اريم•

.دنهاء تكرين مدير  مكاتب ال اريم الفرقيو/دقداد  لااط تكرين•

.تلويم ققد الرقاءاص يح مراة اإلشراف الترال  وم اباو تلفيذ تلاياتها باد اق مادها من ااحب الواحيو•

ف الاامو ل يون امل ادكو يح تلويم وديراء املقاااص الشعويو لرم قدم ن لر ددي  يح مدادت ال اريم الاام  اال نسيق م  اإلداد •
.املارم ن

.ال اريم املبن  قلى اليفاياص و  ائره لواحب الواحيوامل ارقو ادف  ال قادير الدوديو •

.يها ويح قمريو تقليمهايح ايواص ال اريم و امل ادكو فال اريميو  اتتراح اراما تفايل امللاد ال اريميو واللسائل وااع براص وال قلياص •

.والبراما الت   امل قلى تلميو اال  ماء ملهلو ال اريم واالقت اي بهاال اريميو  امل ادكو يح ال رادب •

 واستةمادها ايتل يهد وأكبر قائد•
ً
 وماديا

ً
.ت قيق االس خدام األمةل لإلمكا اص امل احو ب ريا

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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للنشاط الطالبياإلدارة العامة 

للنشاط الطالبيمهام ومسؤوليات اإلدارة العامة 

و ودااغها والارميو خاة الاام الدداس   واإليايف الويفيلأل  طو الطاايو الةقافيو دقداد ا عطط الت ريريو والبراما •
.إلداداص ال اريم ل لفيذها باد اق مادها 

طربها أ  طو قلى دداسو وت ديد اح ياج دداداص ال اريم اامللاوق واا افواص من الرلايم واألدواص واللسائل الت  ت اإلشراف •
.الطاب والطالباص  اال نسيق م  اإلداداص ذاص الااتو 

 اريم الالن اط الطابإ اإداداص ال نسيق م  اإلدادف الاامو ل ولن املارم ن إلقداد الضلااط الايمو ل  ديد اح ياج •
هم اال نسيق م  الطاايو  و لااط ترشي ودواد ودائداص األ  طو اامللاوق واا افواص من امل رف ن الترالي ن لأل  طو  

.ا سهاص ذاص الااتو 

ائهم املاريح م رفاص األ  طو الطاايو لرف  مس لى أد/اإلشراف قلى ت ديد االح ياياص ال دديبيو الت  ي  ايها م رفل•
.  واملنه 

  ا سهاص اإلشراف قلى دقداد خطط الن اط لذو  االح ياياص ا عااو والامل قلى تطليرها وم اباو تلفيذها اال نسيق م•
.ذاص الااتو

ت ديد  لااط وشروط ترشيح امل رف ن الترالي ن ودواد األ  طو الطاايو •

.األ  طو الارميو الت   ساقد فهم املادف واستياابها من خاة املمادسو الفاريو لهاتوميم •

اإلشراف قلى الن اط الطابإ غ ر الوفإ أثلاء وخادج أوتاص الدوام الرسا •

.م اباو أداء اراما وم روقاص األ  طو الطاايو امللفذف يح املدادت ودداداص ال اريم •

.اتتراح ا سلائز املائمو و لااط تليياها قلى الطاب امل م  ين يح األ  طو غ ر الوفيو•

.والواحيا ع اميو لأل  طو غ ر الوفيو اللاددف من دداداص ال اريم  ودف  ال لاياص لواحب دداسو وت ريل ال قادير •

والرف  بها لواحب قلى دقداد امل  ا يو الت ريريو لرن اط الطابإ وتليياها قلى البراما والبللد وفق املااي ر املا مدف  لهااإلشراف •
.الواحيو الق مادها

.  ريرها وم اباو أدائهااف  اح من واص ومرافق الن اط الطابإ  وأ ديو الحح  و لااط دقداد  لااط •

وال اريميو ال اريميوقلى م ادكو الليادف يح األ  طو واملاادض وامللاسباص واألسااي  الةقافيو والبراما ذاص ا سلا ب اإلشراف •
.والةقافيو يح الداخل اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو

. هم وتدداتهمال ااون م  اإلدادف الاامو لرملهلد ن يح توميم اراما هادفو الستةماد أوتاص فراغ الطاب  امل قلى الي ن قن ملاهب•

إاتتراح ال راكاص واالتفاتاص م  القطاع ا  كلمإ وا عاص وغ ر الردحح لرقايو وتلفيذ اراما وم روقاص الن اط الطاب•

 طو غ ر من خاة األ مر ماهم فاقر ن يح الطربو وتهيوتهم ليكل لا اإلسهام يح الاء شعويو  
يوو مددسيو اوالي فيو والريا يو يح الوفيو الةقافيو واالي ماقيو والارميو والفليو واملهليو 

.مائمو

الهدف العام

نائب الوزير

وكالة التعليم العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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الطالبياإلدارة العامة لإلرشاد 

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لإلرشاد الطالبي

اإل مائيو واالي ماقيو واللفسيو واملهليو  ومس لياته اللتائيو و ال اريميو  امراالته اإلدشاد ودراما وخدماص خطط دقداد •
.لرفواص املستهدفو ااع رفووالااييو وتقليمها اما يسهم يح تربيو حاياص الطاب 

 نسيق م  دقداد الضلااط الايمو ل  ديد االح ياياص ا عااو لإلدشاد الطابإ والامل قلى تطليرها وم اباو تلفيذها اال•
.ا سهاص ذاص الااتو

اب وتقليم أدائهم الطددشاد امل ادكو يح دقداد مااي ر ل  ديد االح ياج من امل رف ن الترالي ن واملرشدين الطااي ن يح مراة •
. واتتراح البراما ال دديبيو امللاسبو ل طلير أدائهم   وديراء حركو تلقاتهم اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو

م  ا سهاص ذاص الااتو ااإلدشاد امل ادكو يح دقداد االخ باداص واملقايي  ذاص الااتو •

.امل ادكو م  ا سهاص ذاص الااتو يح داد ودداسو الولاهر والقضايا االي ماقيو وديراد البراما امللاسبو لها•

واة يح أقماة ديراء الدداساص امليدا يو ا عااو اما يخدم الامريو اإلدشاديو واالس فادف منها   واستةماد تقليو املارلماص واالت•
.اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو اإلدشاد 

بو وم اباتها امل ادكو م  ا سهاص ذاص الااتو يح الاء األدلو وا  قائب ال دديبيو املرتبطو اتلميو املهاداص ا  ياتيو لرطر•
وتقليمها 

.التعليميالمتخصصة للطلبة ولمنسوب المجتمع االستشاريةٌ الخدمات يم تقد •

.الطاب ددشاد ت ديد  لااط وشروط ترشيح امل رف ن الترالي ن  واملرشدين الطااي ن يح مراة •

 لرلائح والق( قدا تضايا االخ باداص والقبلة والتسسيل)دداسو تضايا الطاب اللاددف من دداداص ال اريم •
ً
لاقد وفقا

.امللومو لذلك

.ح الفير  اراما  ازيز األمن الفير  وحمايو النشء من األفكاد املل رفو اال نسيق م  مركز اللعامل ادكو يح تلفيذ •

فايره يح دود  وم اباو تب كل وامليةاق األخاقح لامل املرشد الطابإ وت ديةه مراياو اإلواد الاام لرقايو السرلك •
.دداداص ال اريم

.  اص ذاص الااتودداسيا اال نسيق م  ا سها سلائز املائمو و لااط تليياها قلى الطاب امل فلت ن امل ادكو يح اتتراح •

.من دداداص ال اريم   وداداء املرئياص ب ينهاواملبادداص اللاددف دداسو ال قادير والب لث وال رادب •

.وقر ها قلى ااحب الواحيو واق مادهااإلدشاد دقداد القلاقد واألدلو امللومو لرامل يح مراة •

.اتتراح الضلااط امللومو ملراكز ا عدماص ال اريميو  وم اباتها وتقليمها•

.الف  اح وحداص ا عدماص اإلدشاديو والرقايو السرلكيو يح دداداص ال اريم وفروقهااتتراح الضلااط امللومو •

.ت قيق مهليو ددشاديو تكامريو مس دامو لرقايو شعويو الطالب

الهدف العام

نائب الوزير

وكالة التعليم العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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اإلدارة العامة للطفولة املبكرة

نائب الوزير

وكالة التعليم العام

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للطفولة املبكرة

هج  القيات وال قليم  املبا إ  الطفل  املارمو  املل)و والبيوو املددسيو يمياتتراح السياساص والرلائح وا عطط والبراما امل ارقو امرحرو الطفللو املبيرف م  ايان امل طرباص واملااي ر  سمي  فواص الامريو ال ار•
( .ال ره  اص  الص و املددسيو  الااتو م  األهل  ااس م   القيادف  املمادساص اللمائيو

.اللوندف تهيوو األوفاة لال  اق اال اريم األساس   وتلميو تدداتهم ومهاداتهم و ازيز ا  مائهم الدين  واللون  ودقدادهم لرمساهمو يح الاء حضا•

(من الون األوة وحتى الون الةالث االا دائإ)اإلشراف قلى مرحرو دياض األوفاة ومرحرو الوفلف األوليو •

(.ما دون الون الراب  اإلا دائإ)تمةيل الليادف يح امل ادكاص ا عادييو والداخريو يح دقداد املاادض واأل  طو ا عااو ارياض األوفاة لرمرحرو الامريو املستهدفو •

.امل خووو االطفللو املبيرف اال ااون م  مركز دحواءاص ال اريم ودقم القرادال اريميو  دقم اللسان ذاص الااتو االطفللو املبيرف االبيا اص واإلحواءاص واإل راياص ومراياو الن راص •

.كز الب لث امل خووويو ذاص الااتو ااملرحرو يح ا سامااص ويح مراريمدقم ا سامااص فيما يخص الب لث والدداساص امل ارقو امرحرو الطفللو املبيرف  واالس فادف من ااعرياص الب ةيو وا عدماص والبراما ال ا•

(.م رفاص  ووظائن ا عدماص املسا دف/ مارم  وتائد  ودداد   وم ريح)اتتراح مااي ر اخ ياد الكلادد الب ريو امل ارقو بهذه املرحرو •

.ه املرحروبهذال نسيق م  اإلدادف الاامو لرقبلة وال قليم وا سهاص ذاص الااتو فيما يخص االس اداد املددس   واالخ باداص و لااط التسسيل امل ارقو •

.ودما يتلاسب م  قمر الطفل و مله الاقلح و ال ااون م  مركز تطلير امللاهج يح دقداد امللاهج ا عااو بهذه املرحرو اما ي قق تكلين االتراه الدين  و االتراهاص االي ماقيو الوا •

.توميم البراما الت   ساقد يح اسااد الطفل وحماي ه من االخطاد ودلادد السرلك غ ر السل   اال نسيق م  وكالو امللاهج•

.ال نسيق م  اإلدادف الاامو لرترايو ا عااو فيما ي ارق بامرياص دما الطاب ذو  اإلقاتو يح مدادت الطفللو املبيرف•

.يذها باد اق مادهاتلفاتتراح اراما تفايل امللاد ال اريميو واللسائل وال قلياص املساقدف فيما يخص هذه املرحرو يح املدادت ال اريميو املستهدفو  وم اباو •

وحتى الون سللاص 3من سن )الامل قلى تلف ر خدماص  اريميو مم  ف لألوفاة 
 لرميشراص امل  (اإلا دائإالةالث 

ً
ا مدف  لتهيوو وم اباو أداء مرحرو الطفللو املبيرف وفقا

.األساس  الطربو لال  اق اال اريم 

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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اإلدارة العامة للتقويم والقبول 

نائب الوزير

وكالة التعليم العام

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتقويم والقبول 

اختبارات التحصيل املعرفي القبول 

اريميو  ال االسهام يح الاء املااي ر واملقايي  الايمو ل قليم وترليد الامريو 
.وال اريميو  وتطلير ديراءاص القبلة قلى اخ اف مس لياتهم ال اريميو

الهدف العام

ا ن هم وت ليرالطاب يح مخ رن املراحل الدداسيو اتتراح سياساص تبلة •
لك م  يح ذوال نسيق مساداص ال اريم الاام واأل ومو ال اريميو األخرى 

.الااتواللكاالص واإلداداص ذاص 

اداص أأددوماادالص الطاب يح قمرياص تبلة و سسيل اإلشراف قلى تلفيذ •
ال اريم 

 أأال يكد من ص و   ائا الطاب  وداداد ادة مفقلد أو تالن ل هاداص•
 لسطو أالةا ليو الاامو  وكذلك ل هاداص نهايو املرحر  ن االا دائيو وامل

 وثا لياص  ت فيظ القرآن اليريم الت  تم دادها ودقان   ائرها م
ً
.ركزيا

.د الطاب وت ديثها ب كل دو امللومو ملاادلو شهاداص مراياو القلاقد •

.وما دون الواددف من ا عادجماادلو ال هاداص الةا ليو ديراء •

.االخ باداصوتلثيق وأدشفو   ائا تلويم •

 لأل ومو والرلائح امللومو لذلكل هدقداد ا عطط الت ريريو والبراما ا عااو ااالخ باداص والقبلة والتسسيل وال  ليل لكافو املراحل الدداسيو لرطاب والطالباص وماادلو ا•
ً
اداص لرون الةالث الةا ل  لرقادم ن من ا عادج وفقا

.تطلير تطبيقهاقلى تطبيق األ ومو والرلائح وال اريماص امل ارقو ااالخ باداص والقبلة والتسسيل وال  ليل  والامل قلى اإلشراف •

دداسو تضايا الطاب والطالباص امل ارقو ااالخ باداص والقبلة والتسسيل اللاددف من دداداص ال اريم•

.بط بها من أقماةال كامل م  ددادف تيات ال  ويل املاريح يح كل ما ي ارق ا طبيق االخ باداص ال  ويريو والدوليو وما يرت•

.م اباو تلفيذ اراما ال قليم امل ارقو اقيات ال  ويل املاريح يح ال اريم الاام•

. اإلشراف قلى تطبيق االخ باداص ال  ويريو•

. ال نسيق م  اإلشراف الترال  واإلداداص ذاص الااتو لتهيوو امليدان لاخ باداص الدوليو•

دف الاامو أخطط تهيوو امليدان الترال  لبراما ال قليم اللوليو والدوليو الت  تلفذها الليادف  وال نسيق م  اإلدااقداد •
.لإلشراف الترال  ل لفيذها وتدديب الطاب والطالباص قريها

. م  هيوو تقليم ال اريم وال دديب ل لفيذ ال قليم املددس  ال نسيق •

. تلفيذ اراما ال قليم امل ارقو اقيات ال  ويل املاريح يح ال اريم الاام•

 م ادي  ال قليم املس قبريو وا  اليو وتقديم مقترحاص تطليرها للسهاص ذاص الااتو داخل ال•
ت
.ليادفم اباو تلفيذ

زيو  وفق املااي ر أال نسيق م  مركز تطلير امللاهج لاس فادف من الك األسورو يح االخ باداص ال  ويريو واالخ باداص املرك•
.الارميو  ودال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو

 ريو وتلاقدها أال فسومذكرتها الئ و ال قليم )دقداد وتطلير اآللياص واألساليب امللاسبو ل قليم ويلدف ال  ويل الدداس    •
وأخذ ( هاصوغ رها من ا س...مركز تطلير امللاهج  ددادف تيات ال  ويل املاريح )اال نسيق م  أص اب الااتو ( ال لفيذيو

.امللافقو قريها

التقويم

 ي ها أدقداد اخ باداص التسري  وفق املااي ر امللافق قريها من تبل أص اب الااتو وتص•
.ودخراج اللتيرو وداداد وثائق املسرق ن

  م  يح دداسو وتطلير البراما الت  تهدف دلى دف  مس لى ال  ويل الدداس امل ادكو •
.ا سهاص ذاص الااتو

.االا دائيوتطبيق ال قليم املس مر يح املرحرو م اباو •

ل  لبراما ال قليم ال نسيق لربراما ال دديبيو وتلفيذ ا عطط امل ارقو اتهيوو امليدان الترا•
.اللوليو والدوليو ويمي  البراما ال قليميو الت  تلفذها الليادف

س ريو دقداد وتطلير أ ومو وديراءاص االخ باداص وفق الئ و تقليم الطالب ومذكرتها ال ف•
.وتلاقدها ال لفيذيو

امل ادكو م  ا سهاص ذاص الااتو يح تطبيق الدداساص امل ارقو ام ياص  ان •
.ال  ويل الدداس  

لسهاص ذاص اإلشراف قلى م ادي  ال قليم املس قبريو وا  اليو وتقديم مقترحاص تطليرها ل•
.الااتو خادج الليادف

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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.
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مساعد الوزير

الوزيرمساعد 

الوزير

امل تركو قن األ  طو املسا دف وال قليو واملبا إ واأل  طوتطاقه األوة يح املسيوة مساقد الليير هل 
.األخرى 

ها حسب اإلشراف قلى قمرياص تلف ر امللادد املاليو والب ريو والفليو لرليادف وتطاقات•
.اإلخ واص

ئح واألدلو الرف  من كفاءف وفاقريو امللادد الب ريو اإلداديو و مان تطبيق األ ومو والرلا•
.ا عااو بها

كفاءف وفاقريو اإل فاق من خاة ترشيد الامرياص املاليو ت س ن قلى االشراف •
.واا اسبيو وامل ترياص وال دتيق  وددادف قمرياص م  ا يو الليادف

.الليادفأمن وسامو واس مراديو قمل تقليو املارلماص يح االشراف قلى  مان •

اتفاتاص و ( اللقل املددس    املبا إ  تقليو املارلماص)ا عدماص االشراف قلى  ازيز يلدف •
.بها باد اق مادهامن االلت ام بها وال  قق امل ارقو ( (SLA مان مس لى ا عدمو 

.االشراف قلى تلف ر خدماص تقليو املارلماص وتطليرها يح الليادف•

.قلى ت قيق م طرباص األمن والسامو يح املدادت واملرافق ال اريميواالشراف •

 اإلشراف قلى امل روقاص الهلدسيو ا عااو االليادف واملرافق ال اريميو تومي•
ً
 وتلفيذا

ً
ما

 وايا و
ً
.و  ريا

.  اإلشراف قلى تطلير قمرياص االتواالص اإلداديو وأدشفو واس اادف وثائقها•

و قلى دقداد ال قادير الدوديو قن أ  طو ود راياص القطاقاص واللحداص اإلدادياإلشراف •
.اللييراملرتبطو اه  ودفاها دلى 

تبطو اه امل ادكو يح اللسان املكرفو ايقماة ذاص قاتو االقطاقاص واللحداص اإلداديو املر •
.أو تكرين من يراه

الهدف العام
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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مساعد الوزيرالقطاعات املرتبطة ب

إدارة أمن املعلومات

اإلدارة العامة للتحول الرقمي

اقبة جودة الخدمات إدارة مر

اإلدارة العامة لألمن
املدرسيةوالسالمة

وكالة الموارد البشرية

مساعد الوزير

وكالة المشاريع والصيانةالخدمات المشتركةوكالة 

الوزير

مكتب املساعد

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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مساعد الوزير

.املارلماصو   ميشراص أداء لقيات فاقريو أمن •
مرو   ر اللعح وثقافو أمن املارلماص و مان و   و اميم اراما شا•

لر لقيو وم اباتها وتياسها
.تطلير استراتيريو أمن املارلماص يح الليادف•
.ت ديد خادوو وريق أمن املارلماص اما يح ذلك ا  رلة ال قليو•
. المليوت ديد وال يكد من م طرباص أمن املارلماص فيما يخص البنيو ا•
.ددادف اراما أمن املارلماص يح الليادف والقطاقاص ال اباو لها•
اإلخ واص لترشيح يح مراة ما يس رد الب ث امل لاال قن •

ال قلياص الت  يمين ات لاؤها ل  س ن ايوو الامل واألمن
يتسق م  تلف ر الب لث وا  رلة واأل ومو امللاسبو ألمن املارلماص اما•

.  االستراتيرياص
و   امللاافاص واملااي ر لر ره  اص والبراما   مايو الليادف•

.  والقطاقاص ال اباو لها
حلكمو مبادداص وم ادي  أمن املارلماص و مان ال لافق م  •

.  استراتيرياص ودنيو أمن املارلماص

إدارة المخاطر وااللتزام بأمن المعلومات

ومكل اتهاددادف مخاور أمن املارلماص اكامل اللدها •

الليادفت ديد ملهسيو ودواد ددادف مخاور أمن املارلماص يح •

حور ودداسو وتقييم ااعاور أمن املارلماص ودلاء مرن مخاور أمن•
لرليادفمارلماص 

مل راص  دواق ااعاور االمليو لرم ادي  ا سديدف أو تقييم •
.  الس اايوتيلللليياص يديدف واس خدام خدماص ا  لسبو /

ء ددادف ال دتيق الدود  لر يكد من اتباع السياساص املا مدف وديرا•
أهداف أمن ت قيق دداسو وحور ااعاور الت  من شينها دقاتو 

.املارلماص حسب املقايي  الدوليو

ر االمليو املراتبو الدوديو  عطط ال ص يح وال  س ن اللاتا قن ااعاو•
ااعاوروت ديث مرن 

 قادير م اباو وت ريلح ميشراص ااعاور واالداء ب كل مس مر ودف  ال•
الايمو

يمن ال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو خادج وداخل الليادف اما ي ارق ا•
املارلماص

و ألمن و   السياساص واإليراءاص واملااي ر الت ريريو والرتااي•
.هاتطبيقم اباو املارلماص االليادف والقطاقاص ال اباو لها و 

و   دواد قمل لكافو ديراءاص أمن تقليو املارلماص املقرد •
تطبيقها

مراياو و  ر السياسو األمليو امل باو وو   ال ولد ا عاص•
ا طليرها

ص وتطبيق أفضل املااي ر واملمادساص يح ددادف ا عدماتبن  •
فااةاالليترو يو وم اباو تلفيذها ب كل دود  

  مل )و   وتلفيذ م طرباص وخطط اس مراديو االقماة •
(السيبرا إالطلادئ وال اايح من الكلادث واختراتاص االمن 

دود واخ بادها ب كل 

طها وتلثيق ددادف أمن املارلماص واألدواد واملسيولياص وددت ديد •
االهيكل ال لويا 

إدارة أمن المعلومات

أمن املعلوماتومسؤوليات إدارة مهام 

الوزير

حوكمة واستراتيجية أمن المعلومات

ا أ ومو مراتبو مس مر وأ ومو د ذاد مبير فيمتلف ر •
يادف لدى الل السيبرا إي ارق اتهديداص وحلادث األمن 

اخ باداص اختراق دوديو أو قلد ا  ايو أل ومو قمل •
واألمليوتطبيقاص الليادف وددادف الةرراص والتهديداص 

ا  لادث االمليو واالس رااو لها وال نسيق م ددادف •
االداداص املاليو وقمل ت قيقاص االليترو يو دن لزم

اتيو و   سياساص ال اامل م  امل اكل األمليو املارلم•
حدوثه  رها يح أتور وتم قلد 

وديراء اخ باداص  مان يلدف   مايو ال بكاص واأل وم•

إلداداص دف  ال قادير ا عااو اا  الو األمليو لرمارلماص ل•
املاليو 

وإدارة التهديداتالسيبرانيإدارة مراقبة األمن 

مو  مان أمن وسامو واس مراديو قمل تقليو املارلماص يح الليادف ب كل فااة  وسا 
لبيا اص من األيهزف وال طبيقاص والبرمرياص والبيا اص واملس خدم ن  وكذلك ا  فاظ قلى ا

(اال نسيق م  الهيوو اللوليو لألمن السيبرا إ ) ال رن أو الت وير أو ال رس 

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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.
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مساعد الوزير

اإلدارة العامة للتحول الرقمي

االستراتيجية والبنية المؤسسية

و   االستراتيريو وا عطو وامل  ا يو الاامو ل قليو املارلماص يح الليادف•

ا  الراياص واالهداف واالستراتيرياص ال قليو وو   خطو لر  لة الرتت ديد •
.تضمن ملاءمو االستراتيريو ال قليو م  استراتيريو الليادف

.ال قليواا افظودقمددادف•

األداءشراصمي وتيات ارينالىااإل افووادادتهاال قليوواملااي ر املبادئ ارين•
.الرتميوال  لة  عطط

ال   يويوالبنالبيا اص ال طبيقاص األقماة )امليسسيوالبنيووبقاصكافوالاء•
داصالقرااتخاذيحلرمساقدفاالقماةديراءاصوحلكمووتلثيقوتطلير (لر قليو

.امللاسبو

حوكمة تقنية المعلومات

ميشراص األداء الرئيسيو للحداص اإلدادف الاامو لر  لة و   وم اباو •
الرتا  لقيات األداء ال قن 

املارلماص و   وتلثيق السياساص واإليراءاص الت ريريو والرتاايو ل قليو•
.وم اباو تطبيقها

 قمريمراياو وال دتيق قلى قمرياص ديراء •
ً
 وأيضا

ً
اص أسات مارف مسبقا

.مراياو خااو اال نسيق م  وكالو ال خطيط وال طلير

مليو ت س ن يلدف ا عدماص واأل ومو املقدمو من خاة تبن  مااي ر يلدف قا•
(.  CMMI,ISO9001)مةل 

.ت ديد األدواد واملسيولياص وددطها االهيكل ال لويا •

قلى االيراءاص ال قليو حسب دواد ا  لكمو امل ب االشراف •

استراتيجية وحوكمة تقنية 

المعلومات

عالقات األعمال

حور وت ديد وتلثيق ورباص الامل •

ورباصلدداسواالليترو يوا عدماصدداداصم ال لاال•
.لرتسريمالزمن واإلواد ال لفيذخططوو  األقماة

تبلة م  تطاقاص األقماة ل لفيذ وتلثيق اخ باداصال نسيق •
.User Acceptance Testاملس خدم 

لرسموال اديخيو وت ريل ورباص األقماة ا  اليو دداسو •
.األ ماط وتلت  حاياص األقماة املس قبريو

األقماةداداد ال قادير الدوديو ا عااو اطرباص •

(1)مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتحول الرقمي 

الوزير

اء انيو تطلير خدماص تقليو املارلماص االليادف وفق أفضل املمادساص واملااي ر  و مان ال
الفن  ت  يو ل قليو املارلماص قاليو اليفاءف تتسم اامللثلتيو واألمان  وتقديم الدقم

.لرمس فيدين من خدماص تقليو املارلماص يح الليادف وفروقها

الهدف العام

مكتب إدارة املشاريع التقنيةاملوارد التقنيةاملعلوماتتقنية 

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 



135

مساعد الوزير

الخدمات التقنية

.ذفوال  قق من االم ةاة التفاتياص مس لى ا عدمو م  ال ركاص امللفامل اباو •

.م اباو دليل ا عدماص وااليراءاص ب كل دود •

.اتهمالرد قلى اس فساداص املس فيدين من خدماص األ ومو واإليااو قلى اس فساد •

.اس قباة وتونين م طرباص وت سيلاص الامل من املس فيدين•

.م اباو قمرياص الدقم ومراياو تقادير أداء ا عدمو•

(  ITSM)م اباو تلفيذ  وام ادادف ايراءاص تقليو املارلماص •

التطبيقات 

(فادت و  لد مةل  وام (الرئيسيو  ومو الليادفوامل اباو قلى أاإلشراف •

ماماديو األ ومو وتقديم الدقم وامل لدفددادف •

القائموو م اباو وتقييم اليفاءف الت ريريو لأل ومو وال طبيقاص وا عدماص اإلليترو ي•

وال طبيقاصت ريل ورباص ال ري ر امل ارقو ااأل ومو •

امل اباو واالشراف قلى مس لياص اداء خدماص ال طبيقاص•

ال كامل والترااط الفااة لكافو ال طبيقاص واأل ومو امليسسيو مان •

.وم اباو تلفيذ استراتيرياص ال طبيقاص واال وموتوميم •

ايا اص )م فادت د  اء البريد اإلليترو إ ملنسلبإ الليادف وددطه االبيا اص اللظيفيو يح  وا•
(.ال لاال وامللوب ا عاص اامللظن 

البنية التقنية

.ماماديو البنيو ال قليو أل ومو ومكل اص تقليو املارلماصتوميم •

اص د  اء تلاف ال لاال م  ادادف امن املارلماص االليادف ل  قيق م طرب•
.السيبرا إاألمن 

.امل اباو واالشراف قلى مس لياص اداء خدماص البنيو ال قليو•

.الاء وتوميم خطط وايراءاص ال اايح من الكلادث•

.الاء وتوميم خطط وايراءاص النسخ االح ياوإ واالدشفو•

اإلدارة العامة للتحول الرقمي

(2)مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتحول الرقمي 

الوزير

ان الاء تطلير خدماص تقليو املارلماص االليادف وفق أفضل املمادساص واملااي ر  و م
قديم الدقم انيو ت  يو ل قليو املارلماص قاليو اليفاءف تتسم اامللثلتيو واألمان  وت

.الفن  لرمس فيدين من خدماص تقليو املارلماص يح الليادف وفروقها

الهدف العام

مكتب إدارة املشاريع التقنيةاملوارد التقنيةتقنية المعلوماتوماتاستراتيجية وحوكمة تقنية املعل

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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مساعد الوزير

م اباو كافو امللادد واألالة املرتبطو اال  لة •
(تقليو-ب ريو)الرتا 

ومو وفهرسو وم اباو الرخص البرمريو ملكل اص وأ ادادف •
املارلماص تقليو 

.م اباو حالو الضمان  سمي  الرخص والبرمرياص•

.دادف األالة ال قليود•

عالقات الموردين

لة م اباو الااتاص وال لاال اامللددين مل ادي  ومبادداص ال  •
الرتا 

.املقاول ن/تونين وتيهيل امللددينادادف •

.  ائهماملقاول ن والرف  اال قادير ذاص الااتو ايد/امللددينأداء ددادف •

دادف قمريو م ترياص م ادي  ومبادداص ال  لة الرتا  م  اإل م اباو •
.الاامو لرم ترياص

اإلدارة العامة للتحول الرقمي 

(3)مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتحول الرقمي 

الوزير

ء انيو تطلير خدماص تقليو املارلماص االليادف وفق أفضل املمادساص واملااي ر  و مان الا
فن  ت  يو ل قليو املارلماص قاليو اليفاءف تتسم اامللثلتيو واألمان  وتقديم الدقم ال

.لرمس فيدين من خدماص تقليو املارلماص يح الليادف وفروقها

الهدف العام

األصول التقنية 

مكتب إدارة املشاريع التقنيةالموارد التقنيةاملعلوماتتقنية وماتاستراتيجية وحوكمة تقنية املعل

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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مساعد الوزير

الاام لأل  طو يح مي بو ددادف م روقاص تقليو املارلماصال نسيق •

ر قدم  ازيز ال  ديث الاام مل روقاص تقليو املارلماص وتقديم الدف شامرو ل•
اا ري يح ال  ليل

.وم اباو قمريو م اسبو م ادي  ومبادداص ال  لة الرتا تخطيط •

يو ومي ب اال نسيق م  اإلدادف الاامو لر يون املالددادف ال يون املاليو لرم ادي  •
.ت قيق الرؤيو

:اإلشراف قلى االيراءاص ال قليو ال اليو•
o ددادف اا افظ
o ادادف امل ادي
oادادف البراما
oددادف املبادداص

تيادف مبادداص ت ليل تقليو املارلماص قلى مس لى الليادف ودقم •
اإلداداص األخرى يح مبادداص ت ليل تقليو املارلماص ا عااو بها

.ملهسيو إلدادف امل ادي  ال قليو وت ديثهاتيسي  •

.دقم وم اباو تلفيذ امل ادي  ال قليو•

امل ياص وت ديد أ  تراداص قايرو مطرلدو د افو دلى م اباو حل •
ال قدم اا ري يح ال لفيذ باد اتخاذ القراد

باو يح املااي ر الدوليو امل وايا و ديراءاص ددادف امل ادي  حسب تلثيق •
.هذا ااساة

.تلثيق وم اباو حاالص امل ادي •

ال نسيق م  اإلداداص ذاص الااتو فيما يخص املبادداص وامل ادي •

اإلدارة العامة للتحول الرقمي 

(4)مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتحول الرقمي 

الوزير

ء انيو تطلير خدماص تقليو املارلماص االليادف وفق أفضل املمادساص واملااي ر  و مان الا
فن  ت  يو ل قليو املارلماص قاليو اليفاءف تتسم اامللثلتيو واألمان  وتقديم الدقم ال

.لرمس فيدين من خدماص تقليو املارلماص يح الليادف وفروقها

الهدف العام

مكتب إدارة المشاريع التقنيةاملوارد التقنيةاملعلوماتتقنية وماتاستراتيجية وحوكمة تقنية املعل

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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.
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مساعد الوزير

إدارة مراقبة جودة الخدمات

اقبة جودة الخدمات مهام ومسؤوليات إدارة مر

الوزير

.  اال نسيق م  القطاقاص ذاص الااتو االليادف  واق مادها من ااحب الواحيو( اللقل املددس   واملبا إ وايا و املبا إ وتقليو املارلماص)دقداد مااي ر  سلدف ا عدماص •

.من االلت ام بها باد اق مادهاوال  قق ( اللقل املددس    املبا إ  تقليو املارلماص)ا عدماص امل ارقو ارلدف ( (SLAاقداد اتفاتاص  مان مس لى ا عدمو •

.    وتقديم ال قادير الدوديو ملساقد الليير(اللقل املددس   واملبا إ وايا و املبا إ وتقليو املارلماص)من االلت ام امااي ر يلدف ا عدماص ال  قق •

.هافيذادادف قمريو تيات د ا املس فيدين من ا عدماص  من خاة دقداد االس طاقاص وت ريل الل ائا وم اباو و   ال لاياص ال  سينيو ومس لى تل•

(من  احيو ا سلدف وال كرفو ووتم التسريم)الامل م  شركاص تطلير لر  س ن املس مر للعدماص املسلدف لر ركو ل لفيذها •

.ال قادير الدوديو اللاترو قن قمرياص الراد وامل اباو والقيات امل ارقو اطبياو قمل اإلدادفاقداد •

.الايم حيالها وايراء اللقل املددس   واملبا إ وايا و املبا إ وتقليو املارلماص وامل اهدين ذاص الااتو اخدماص دداسو شكاوى امللاول ن •

( لماصاللقل املددس    املبا إ  تقليو املار)و   مااي ر  سلدف ا عدماص 
.وال  قق من االلت ام بها

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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.
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مساعد الوزير

اإلدارة العامة لألمن والسالمة املدرسية

املدرسيةوالسالمة العامة لألمن مهام ومسؤوليات اإلدارة 

الوزير

و من ااعاور ايوو آملو خالييح املدادت واملرافق ال اريميو يح ت قيق م طرباص األمن والسامو 
اءف سامو ذاص كفوو   أ ومو لكافو منسلديها الاسطو كلادد ب ريو ميهرو مدددو وواقيو 

.قاليو وفق م طرباص مااي ر ا سلدف ال امرو

الهدف العام

األزمات والكوارث األمن

ااس مرادوم اباتها املدادت واملرافق ال اريميووالسامو يح مااي ر األمنادإعد•

الخطط والدراسات الخاصة باألزمات والكوارث والحاالت الطارئة عداد إ•

ت ديد األهداف و طاق الامل ملقدمإ ا عدماص وال فاوض قلى الاقلد واخ ياد مقدم ا عدمو امللاسب•

.األخرى فيما يخص تلاقد األمن والساموم  ويادف الص و والدفاع املد إ وامليسساص ا  كلميو ال نسيق •

.قريهالليادف ال اريم والت    رف ال اريميو املددسيو ال اباو يو يح املن آص دود اإلقداد واإلشراف قلى تلفيذ ا عطط السلليو لرطلادئ واألمن والسامو وا عطط ال لفيذيو لامرياص اإلخاء وتمادين اإلوفاء واإل قاذ ال•

  والقيام اا سلالص ال ف ي يو الدوديو أو ل لفيذهايموالسياساص الاامو لردفاع املد إ   وملاد اللوام فيما يخص تلف ر وتلفيذ م طرباص اللتايو وا  مايو من ا  ريق   وا عطط وامل ادي  الا قريها   املن آص ال اريميو املددسيو الت    رف يح تطبيق الرلائح الت  ت دد شروط وتلاقد األمن والسامو اللايب تلافرها •
.تمهيدا لررف  بها لرمديريو الاامو لردفاع املد إا ساهزيو من مدى ذاص الااتو لر  قق 

ساقو  وما يرد من ا سهاص األمليو مداد القلى ( ال سمح هللا)يح حاالص الكلادث ال اريميو املددسيو املن آص وترقإ الباغاص واتخاذ اإليراءاص امللاسبو ودقداد تقادير يلميو قن األحداث الت  ت ول امللاخيو وتمريرها إلداداص ال اريم  الرئاسو الاامو لألدااد وحمايو البيوو قن امل ر راص املارلماص اللاددف من اس قباة •
(تضاف إلدادف الكلادث. )وما ي اة لها ودنهاء ديراءاتها

من أيهزف ت  ليها ريها وما ف قت  تد ت دث ال سمح هللا وتطلير خطو ال اامل ماها لضمان اا افوو قلى املن آص ال اريميو املددسيو ال اباو لليادف ال اريم والت    ر الاالس اداد وامل ادكو يح حاالص الطلادئ وال نسيق الدائم م  اإلداداص األخرى يح الليادف وخاديها فيما يخص ا  لادث والكلادث الطبيايو•
(كلادث. )وماداص

(كلادث)تمةيل الليادف يح االستراتيرياص اللوليو لركلادث واأليماص  ودقداد ا عطط الايمو لذلك •

. وام ددادف ا سلدفهاص ااع وو   وتطبيق و والت    رف قريها واتتراح امللاسب منها و اإلشراف قلى تيمينها وال دديب قلى اس خدامها وال نسيق يح ذلك م  ا سدسيوت ديث أ ومو م كامرو يح مراالص الطلادئ واألمن والسامو وفق املااي ر الدوليو   وأيهزف اإل ذاد املبير يح املن آص ال اريميو املدتطبيق قلى اإلشراف •

دسيو ال اباو لليادف ال اريم املديو سان الطلادئ وت ديد  مهامها اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو     وفرق الامل امليهرو امل كرو يح كل مرفق  اريا  من املن آص ال اريمو اإلشراف قلى   ييل وتدديب فرق ددادف األيماص وا  االص الطادئو وت ديد اللايباص  واملسوللياص امللاوو بها حسب اآللياص املا مدف    •

.وامل ادكو يح املاادض واللدواص وامليتمراص والرلحاص اإلدشاديو واملن لداص والي يباصا عطرف    ا  االص ل ماللعح وال ةقين يح مراالص الطلادئ واألمن والسامو من خاة تدديب املارم ن واملارماص والطاب والطالباص قلى السامو وكيفيو ال اام  ر •

.الامل قلى ديراد آلياص لقيات ميشر أداء السامو   اال ااون م  ا سهاص ااع وو األخرى •

.ال يكد من تطبيق أس  السامو يح كافو أقماة اإل  اءاص املددسيو ال اباو لليادف ال اريم والت    رف قريها•

.تلف ر وفاياص ا  ريق وايا و أيرات اإل ذاد وم اباو ايا و املواقد وو   خطط لرسامو يح حالو الطلادئ •

السالمة

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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اإلدارة العامة للتواصل الداخلي اإلدارة العامة لعمليات املوارد البشرية

وكالة املوارد البشرية

اإلدارة العامة لتطوير املوارد البشرية

و والرلائح الرف  من كفاءف وفاقريو امللادد الب ريو و مان تطبيق األ وم
.واألدلو ا عااو بها

مساعد الوزير

مهام ومسؤوليات وكالة املوارد البشرية

الوزير

اإلدارة العامة لتخطيط املوارد البشرية

الهدف العام

مكتب الوكيل

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 

.ددادف أ  طو تخطيط امللادد الب ريو اإلداديو•

.تطبيق الامرياص اإليرائيو لرملادد الب ريو•

.ال نسيق م  ويادف ا عدمو املد يو يح ال لظين وال ايلاص•

.اإلشراف قلى تلويم وحفظ مرفاص وسساص امللادد الب ريو وال يكد من استيفائها  سمي  البيا اص الايمو•

.وت ديد اح ياياص الليادف وتطاقاتها من امللادد الب ريو اإلداديو اال ااون وال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو( ال اريميو اال نسيق م  شولن املارم ن)االشتراك يح دقداد م روع م  ا يو الليادف فيما ي ارق امللادد الب ريو اإلداديو •

.تقديم االست اداص الفليو الايمو  سمي  اللحداص ال لويميو االليادف يح املسائل الت  ت ارق اامللادد الب ريو اإلداديو•

.تلميو وتطلير القياداص و امللادد الب ريو اإلداديو•

.إيفادهم وابتعاثهمت ديد االح ياياص ال دديبيو ل اغلح اللظائن اإلداديو يح الليادف والقطاقاص املرتبطو بها  واإلشراف قلى قمرياص •

(.اي ومو وللائح امللادد الب ريوي ارق ال ةقين فيما )الليادف يخص ددادف امللادد الب ريو اإلداديو يح فيما ال لاال الداخلح القيام بامرياص •

.لير واإلداداص ذاص الااتول طاإلشراف قلى تطبيق  وام امللادد الب ريو امللحد وم اباو ددخاة وت ديث املارلماص  والامل قلى تطليرها اال نسيق م  وكالو ال خطيط وا•

يمي  الامرياص امل ارقو اامللادد الب ريو قلى اللوامأتم و الامل قلى •

.ت ديث وتلويم السساص والبيا اص واإلحواءاص امل ارقو ان اواص اإلدادف الاامو وحفوها واالس فادف من اإلمكا اص ال قليو يح ماا ستها•
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يةاإلدارة العامة لعمليات املوارد البشر 

وكالة املوارد البشرية

مساعد الوزير

(1)البشرية مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لعمليات املوارد 

.يو اململلحو لرليادفاحاللظائن ال اغرف و لقيتها وشروط شررها  وذلك اال ااون م  اإلداداص واألتسام ااع رفو   واإلقان قن اللظائن املراد شررها ا سب الوت ديد •

(.حجزز، وفك ، تحوير، رفع، خفض، نقل، حجإلغاءاستحداث، تعديل، )وتنظيم الوظائف واإلدارة العامة للميزانية فيما يخص إدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية مع اإلدارة التنسيق •

(.اللظائن اإلداديو واللظائن ال اريميو)ال اغرف ال نسيق م  ويادف ا عدمو املد يو فيما يخص شرل اللظائن •

.اس يماة مسلغاص ال اي ن ومباشرف الامل•

  وامللقلل ن ألقمالهم   ودف  ال قادير دلى املسولل ن قن امللظف ن أثلاء فترف ال رردو•
ً
.ال يكد من مباشرف امللظف ن  املايل ن حديةا

.اتخاذ اإليراءاص الايمو   ل مس  قاص امللظف ن من دواتب وقاواص ومكافآص وغ رها•

.حور املس  ق ن لرترتيو ويم  البيا اص الايمو قنهم ودفاها للسلو الترتياص•

 لأل ومو والرلائح الساديو يح هذا •
ً
.ال يناتخاذ اإليراءاص الايمو   ل ترتياص امللظف ن وبقا

.اتخاذ اإليراءاص الايمو قلد ا تهاء خدماص امللظف ن  ويح حاالص كن اليد والفول وكافو ا  االص ال يديبيو•

.ماهماتخاذ اإليراءاص الايمو   ل دياياص امللظف ن و قرهم وا  دابهم وتكريفهم ودقادتهم وال ااتد •

.م اباو حضلد وا وراف امللظف ن ودف  ال قادير الدوديو اذلك•

.تلفيذ الامرياص اإليرائيو امل ارقو ا دديب واا ااث وديفاد امللظف ن•

.اامللظف نتطبيق الرلائح وال اريماص ذاص الااتو •

.الايمواإلشراف قلى تلويم وحفظ اللثائق ومرفاص وسساص امللظف ن وال يكد من استيفائها  سمي  البيا اص •

.الب ريو اآللحامللادد ددادف قمرياص  وام •

(.وملح  تفليض  ديقاف  و ري ر) وام امللادد الب ريو اآللح ددادف قمرياص الواحياص اإلداديو قلى •

القيام ارمي  الامرياص اإليرائيو إلدادف قمرياص امللادد الب ريو 

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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اإلدارة العامة لعمليات املوارد البشرية

وكالة املوارد البشرية

مساعد الوزير

افز الحو

ا  لافز والااواص أددادف ددادف قمريو •
.اكافو أ لاقها

سياساص وديراءاص ملح املكافآص أو   •
خطط وال لايو اال  سيلاص امل ارقو ا

.ارف املكافآص

اتبمسيرات  الرو

مس راص الرواتبددادف قمريو دقداد •

 مس راص الرواتبدقداد ومراياو وتقديم •
ارق وال لاال م  ال يون املاليو فيما ي 

.ايوامر الدف  امل ارقو اذلك

فيما ال نسيق م  ا سهاص ا  كلميو •
 ي ارق بامرياص دف  الرواتب واق ماد

مس راتها

امللادد الب ريوددادف كافو مارلماص •

ملد ال نسيق م  ويادف ا عدمو املد يو يح األ •
 ريواالليادف فيما يخص امللادد البامل ارقو 

الب ريو  أددادف  وام مارلماص امللادد •
.وقمرياته ال طليريو الدوديو

ام قمرياص الواحياص اإلداديو قلى  وددادف •
وملح  تفليض  )امللادد الب ريو اآللح 

(.ديقاف  و ري ر

 أوامللوب ا عاصت ديد ايا اص ال لاال •
.اامللظن وت ديثها وفق ا  ايو

ماا سو الامرياص واملستلداص ا عااو •
اللقل والامل أمةل م طرباص )اا  كلمو 
(وال قاقد

باص امل ارقو ام طرددادف وتنسيق األ  طو •
مةل الف لااص الطبيو  أ(واح ياياص الامل 

(الدم واخ باداص 
و دقم امللظف ن يح تضايا امللادد الب ري•

  والامل امةااو  قطو اتواة مركزيو  سمي
امللظف ن

داداد خطاااص الترحيب وديراء ال لييه •
األولح لرملظف ن ا سدد

ا عدمو /ا عبرفدقداد وداداد شهاداص •
ت  الوال ارين االراتب  د افو دلى األقماة 

امللظني  اج دليها 

(2)البشرية مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لعمليات املوارد 

إدارة البيانات خدمات املوظفين

القيام ارمي  الامرياص اإليرائيو إلدادف قمرياص امللادد الب ريو 

الهدف العام

إدارة االستقطاب والخروج من الخدمة

.ت ديد االح ياج من اللظائن اإلداديو •
.وال اريميواللظائن اإلداديو اإلقان قن •
و ل رل اللظائن اإلدادياملرش  ن املقترح ن مراياو •

إليراء املقاااص الشعويووال نسيق 
الامل اال نسيق م  خدماص قروض داداد خطاااص •

امللادد الب ريو

.اس يماة مسلغاص ال اي ن ومباشرف الامل•

ير اس يماة اإليراءاص اللواميو لر قاقد الرسا  واملب•
.ل اغلح اللظائن ال اريميو واإلداديو واملس خدم ن

يح اتخاذ اإليراءاص الايمو قلد ا تهاء خدماص امللظف ن  و•
.حاالص كن اليد والفول وكافو ا  االص ال يديبيو

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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وكالة املوارد البشرية

ةاإلدارة العامة لتطوير املوارد البشري

مساعد الوزير

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لتطوير املوارد البشرية

.فاقريتهاتطبيق سياساص تطلير امللادد الب ريو اما يضمن الرف  من كفاءتها و 

الهدف العام

تنمية القيادة واألفراد

اإلداديواللظائن دقداد تلفيذ خطو ددادف امللاهب ل اغلح •

شاغلح امللااب أت ديد وددادف ودقايو مرملقو امللاهب من امللظف ن اإلدادي ن •
وذو  اإلمكا اص الااليو يح الليادف( القياداص)الاريا

القياديو اإلداديو دقداد وم اباو خطو ال ااتب اللظيفإ يح امللااب •

تلفيذهااإلداديو وم اباو و   اراما تلميو القيادف •

.لهاواألوااف اللظيفيو ليفاياص اللظائن اإلداديو ال خوويو دقداد اإلواد الاام •

.اإلداديودقداد وم اباو تلفيذ خطو تطلير القياداص •

.لرلظائن اإلداديودقداد وم اباو تلفيذ خطو املساداص اللظيفيو •

(توميم وتلفيذ)تاب  لإلدادف تلميو وتطلير امللادد الب ريو وتللي  مهاداتهم •

وبند دمين المستخاما فيهم )ال اريميو واإلداديو ل اغلح اللظائن إدارة إجراءات الترقية •

(.األجور

تصميم وتنفيذ الدورات التدريبية

ال دديبيو وا سدوة الزمن  لردوداصوت ديد االح ياج و   االستراتيريو ال دديبيو •
 الداخريو وا عادييو ل اغلح اللظائن اإلداديو  يح  لء   ائا تقليم األداء

اللظيفإ

اإلداديووتياداص اللظائن ددادف خطو ال لميو الشعويو ل اغلح •

اللظائن ح شاغلإيفاد وابتعاث توميم وتخطيط وددادف اراما ال طلير اللظيفإ و•
.اإلداديو

لظائن اإلداداص الاامو يح تربيو اح ياياتها من الدوداص ال دديبيو ل اغلح الدقم •
اإلداديو

دماص أتنسيق قمريو تدديب شاغلح اللظائن اإلداديو مةل تلف ر املددد ن وا ع•
الرليستيو وامللاهج والتسسيل يح الدوداص

ال نسيق م  ماهد اإلدادف الاامو ل قديم اراما ال دديب•

دقداد تاقدف ايا اص االدوداص ال دديبيو الت  حضرها امللظفلن اإلداديلن •

تقييم الدوداص ال دديبيو وتيات اثر ال دديب •

إدارة األداء

و   دواد تقييم األداء اللظيفإ لرملظف ن شاغلح اللظائن اإلداديو•

رين وو   أاال ااون م  املدداء املباشاإلداديو وماايرته اللظائن ل اغلح األداء ددادف تقييم •
.اللوام  وتقديم كامل الدقم الايم لذلكالقيم القاارو لر  قيق ماهم يح 

 أددادف أداء امللظف ن شاغلح اللظائن اإلداديو افاقريو قن وريق أ ومو تيات مان •
وم اباو األداء وتفايرها قلى مس لى الليادف

ت س ن أألقيات و دتباقها ملساقدف املدداء الت  يرب واملااي ر واألساليب اإليراءاص ت ديد •
.أداء مرؤوسيهم

األفرادم اباو حركو •

خطط تطلير االداء و شسي  املبادداص الفرديو ل اغلح اللظائن اإلداديواقداد •

.   أداء امللظف نتقادير دوديو قن الدداساص ا عااو ا قييم األداء واقداد اقداد •

.ا  لافز التشسيايو ألداء امللظف ن ا سيدين واملم  يناتتراح •

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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وكالة املوارد البشرية

اإلدارة العامة للتواصل الداخلي

مساعد الوزير

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتواصل الداخلي 

.اإلشراف قلى اس قباة امللظف ن ا سدد و اريفهم امهامهم و وم وديراءاص الامل•

 ألداء قمره ا يث يكلن أداف لإلسهام يح ت س ن سماو ا•
ً
 اا  مات وم  فزا

ً
.  ادف وت قيق موا  هاللي دف  مادة م ادكو امللظف ن  امانى  مان أن يكلن امللظن مفاما

.ترقإ تورماص امللظف ن وترمياها وفريها ودفاها للسهاص ذاص الااتو•

.اللظيفإاالس طاقاص امل ارقو ااالدتباط اللظيفإ والر ا /املسلحاصاإلشراف قلى تفايل اللسائل امللاسبو ل  س ن ايوو الامل وديراء •

 قن د اهم قن ايوو الامل•
ً
.ييادف مادة د ا امللظف ن  أ  دف  دديو د ا امللظف ن قن وظائفهم و األدواد الت  يقلملن بها فضا

.اإلشراف قلى تفايل تللاص ال لاال الداخريو لرملظف ن وت ريرها اكل ما ي ارق اامللادد الب ريو•

.اإلشراف قلى تفايل اراما اللالء اللظيفإ•

(.ما شااه ذلكددادف اإلقام اللظيفإ الداخلح  وال فايل اإلقامإ ملا ي ارق ارلائح امللادد الب ريو و )بامرياص ال لاال الداخلح ا عاص اإدادف امللادد الب ريو اإلداديو  داخل الليادف القيام •

.ديراءاص السامو املهليوتفايل •

تلف ر ايوو قمل ديراايو ذاص تليه قملح•

تمي ن امللظف ن من االواع ب كل مس مر قلى أحدث ال طلداص وال ليهاص•

دحداث ال يث ر املطرلب قبر السماح لرليادف ا  ف   امللظف ن ل  قيق أهدافها اإلستراتيريو•

.ع وال م  ت س ن ايوو الامل املاديو وغ ر املاديو ل كلن ايوو م فزف ومشساو قلى اإلادا

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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ريةاإلدارة العامة لتخطيط املوارد البش

وكالة املوارد البشرية

مساعد الوزير

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لتخطيط املوارد البشرية

د اق مادها  امل ادكو يح دقداد استراتيريو وسياساص امللادد الب ريو وتطبيقها با
. ودقداد خطو القلى الاامرو وال قادير الدوديو لرملادد الب ريو

الهدف العام

استراتيجية وسياسات املوارد البشرية

اص  اميم استراتيريو الليادف يح األهداف واملبادد •
.الب ريوامل ارقو اامللادد 

 كامل دقداد استراتيريو امللادد الب ريو اال راكو وال•
قلىاإلشراف ل ولن املارم ن  و م  اإلدادف الاامو 

.ما يخوها حسب االخ واصتلفيذ 
الب ريواإلشراف قلى تلفيذ مبادداص امللادد •
اإلداديو واإلشرافامللادد الب ريو دقداد سياساص •

.  قلى تلفيذها باد اق مادها

تخطيط القوى العاملة

سيق اال نو   خطط القلى الاامرو ل اغلح اللظائن اإلداديو •
د م  اإلداداص املاليو داخل الليادف  واإلشراف قلى تلفيذها با

.اق مادها

مراياو أقباء الامل والالامل اا فزف لرقلى الاامرو وت ديث•
 ماذج القلى الاامرو

اص تليي  امللادد الب ريو اإلداديو وفق اح ياياص القطاقدقادف •
.ا الليادف  اال نسيق م  اإلدادف الاامو لر طلير ال لويداخل 

ادف اإلشراف قلى تلفيذ خطط القلى الاامرو اال نسيق م  وي •
.وامللاابا عدمو املد يو وويادف املاليو لرلظائن 

املوارد البشريةإدارة تقارير 

.الب ريوو   دواد الامل ا عاص اإقداد تقادير امللادد •
ص االي ماع اإداداص امللادد الب ريو ويم  البيا اص اخول •

.ال لفيذ
قديم دقداد تقادير س ر الامل امل ارقو اامللادد الب ريو وت•

.لر  س نال لاياص 

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

وزارة التعليم

الهيكل التنظيمي للوزارة

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 

.
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.
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اقب ة اإلدارة العامة ملر
املخزون

اإلدارة العامة 
للميزانية

اإلدارة العامة 
للمشتريات

اإلدارة العامة للشؤون
املالية

مهام ومسؤوليات وكالة الخدمات املشتركة

الوزير

اإلدارة العامة 
للخدمات

اإلدارة العامة 
للمستودعات

بيو وفاقريو اإل فاق من خاة ترشيد الامرياص املاليو واا اسكفاءف ت س ن 
.الليادفوامل ترياص وال دتيق  وددادف قمرياص م  ا يو 

الهدف العام

مكتب الوكيلإدارة الرقابة املالية

مركز 
اإلداريةاالتصاالت

ددادف  وام املارلماص املاليو واا اسبيو وتقاديرها واق مادها •

(مةل دفتر األس اذ الاام واملقبل اص واملدفلقاص)ددادف ودتااو تلفيذ كافو أ  طو اا اسبو •

وامل ترياص واملدفلقاصاامللافساص  مان االلت ام اتلفيذ السياساص واإليراءاص املاليو امل ارقو •

تلفيذ سياساص وديراءاص اا اسبو ودقداد ال قادير و مان االلت ام ااملااي ر املقردف •

ال نسيق م  املدتق ن ا عاديي ن وتيس ر املراياو املاليو•

و   وت ديث تائمو امللددين املفضر ن •

ددادف وتلفيذ قمرياص ال راء وا عطط امل ارقو بها•

اس ام وتلثيق الاروض وال يكد من استيفاء شرووها•

تنسيق أقماة ال قييم ال راد  وال فاوض قلى الاروض •

ديراء امللاتوو/ تنسيق يهلد ال قييم الفن  م  اإلدادف الت  وربم ال راء•

قمرياص امل  ا يو والدقم لها وتليياها م  يمي  اإلداداصال خطيط املالح وددادف •

ددادف وم اباو ومراياو قمرياص املس لدع ومراتبو ااعزون وا سرد وال قادير ذاص الااتو•

مراياو ال لتااص املاليو املقدمو من ددادف ال خطيط وتلفيق الامل الاًء قلى ترك ال لتااص•

م اباو حاالص ا  يلد اليب ر يح ال كالين وتوايد امل ياص وااعاور اليبرى •

ال نسيق م  اإلداداص ملاا سو حاالص تراوي امل  ا يو•

.ددادف امللددين وت ديث تلائمهم وأخذ اإليراءاص اللواميو يح ااعالف ن منهم•

امللاوقت ديد اح ياياص اللقل وال ملين ومااي ر ا عدمو قلى املس لى اللون  ومس لى •

.ددادف ا  ساااص البلييو ا عااو االليادف•

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 

مساعد الوزير

وكالة الخدمات املشتركة
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مساعد الوزير

إدارة الرقابة املالية

وكالة الخدمات املشتركة

المتابعة وإعداد التقارير

ديراء أ  طو الرتااو املاليو •

اس ام ورباص الدف  من اإلداداص واإلداداص أأ•
و أالاامو وال  قق من ص و املستلداص املقدم

من امللددين و سسيرها

تطلير أ ومو مراتبو ال كالين يح اللتم •
ا  قيقإ

الين دقداد تقادير االس ثلاء   االص تباين ال ك•
وتقديم ت ريل لهذه ا  االص

 مان ددخاة البيا اص وماا سو املدفلقاص أ•

د متابعة ملحوظات الجهات الرقابية والر•

عليها 

ير الدورية واالضابالتقارير المالية اعداد •

المتابعة المالية 

للملحقيات الثقافية

اص ديراء أ  طو الرتااو املاليو لرمل قي•
الةقافيو

نفاق للملحقيات الثقافية ومتابعة اال•

لف الى تدقيق ومراجعة مستندات الس

للملحقيات الثقافية 

ق أخطو اإل فاق السلليو اال نسيو   •
م  املل قياص الةقافيو 

مراياو  فقاص املل قياص الةقافيو أ•
وال  قق منها 

التدقيق والمراجعة

لى د  اء  وام واتح لرضلااط املاليو ق•
يمي  املس لياص  وو   سياساص 

هوديراءاص لررتااو قلى اإل فاق وتدتيق

ال  قق من ورباص الدف  ا عااو •
اردوة الرواتب واللفقاص 

ال  قق من ورباص الدف  ا عااو •
االاقلد وامل ادي  

املاليوتيادف قمريو املراياو والرتااو •

ال  قق من ص و يدوة الرواتب •
دمو أوماا س ه الاًء قلى املستلداص املق

من امللادد الب ريو

اء أاالح فاظ بسسل لأليلد مس  قو األد•
الرواتبوددادف ارف 

مراياو وتدتيق ال قادير املاليو•

إدارة الرقابة املاليةمهام ومسؤوليات 

واملل قياص  ال اريمودداداص القيام ادود الرتااو املاليو قلى الامرياص املاليو لرليادف 
.و مان تطبيق األ ومو وال اريماص واملاليو ذاص الورو بها

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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مساعد الوزير

اإلدارة العامة للشؤون املالية

وكالة الخدمات املشتركة

املاليةمهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للشؤون 

اريم  ال تقديم ا عدماص املاليو دلى مخ رن اللحداص ال لويميو لرليادف ودداداص 
.و مان تطبيق األ ومو وال اريماص واملاليو ذاص الورو بهاواملل قياص  

الهدف العام

إدارة اإليجارات

م اباو املااماص املاليو ل  ديد مراالص ال  س ن•

والعهد الخاصة باإليجارات سليو كافو ا  ساااص •

ا إ ارف األملاة للسهاص الت  تقلم ا لف ر اإليراداص لرليادف ومبددادف •
املدادت

داد وم اباو املااماص املاليو ل  ديد مراالص ال  س ن•

دقداد تلائم ماليو مرماو لإل فاق قلى اإليراداص يح الليادف •

نظام املعلومات املالية

ص اإلشراف قلى تطلير أ ومو وقمريا•
 لرمارلماص املاليو ل لييه قمريو

ق ارف واس خدام األملاة  اال نسي
م  اإلدادف الاامو لر  لة الرتا 

 مان فاقريو األ ومو والدقم •
املقدم إلداداص ال اريمالامريا إ

واملكاتب واملدادت

البنكية الصندوق والحسابات 

أملد يحامل اباو م  البللك يح األملد امل ارقو •
ثقافية التعليم والملحقيات الإلدارات الولدوق 

.الوزارةوقطاعات 

القروض لإلداداص اال نسيق م  ا سهاصداداد •
املاليو

وماا سو ورباص القروض والسرن م اباو •
 اليض اللقص يح امللادد

اجراء الجرد الشهري حسب التعليمات •

ات صرف وتسديد سلف مستديمة للملحقي•

.دوقإدارة الحسابات البنكية الخاصة بالصن•

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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اإلدارة العامة للميزانية

مساعد الوزير

وكالة الخدمات املشتركة

إدارة املناقالت إدارة التوزيع

.  تخطيط واقداد امل  ا يو اال ااون م  وكالو الليادف لر خطيط وال طلير•

اللاددف من وكالو ال خطيط وال طليرمخوواص امل  ا يو دفياو املس لى مراياو •

الت ريريو لرليادفتفويل امل  ا يو الاًء قلى ورباص تفويل امل  ا يو وال  قق من ا ساق امل طرباص الاامو لرم  ا يو م  ا عطو •

.مناقشة مشروع الميزانية العامة للوزارة مع وزارة المالية ومتابعة تحقيقها•

مقبللو   ائمو قلى مسلغاص لضمان أن تكلن مخوواص امل  ا يو تاألخرى املكاتب / م  اإلداداص ومقاد  ه مي ب / د فاق كل ددادف وتقييم م  لى امل  ا يو ال فويريو وتقييم ال مليل الذ  ت  اج دليه دداداص ال اريم واملكاتب  مراياو •
الطرباصتيد وتبرير ال ر ر يح 

وفق ا  ايو  و اديل ااعوواص حسب ا  ايو.املاليو ب كل دائمامللادد مراتبو امل  ا يو الت ريريو لضمان تلفر •

اس ام وتليي   ماذج امل  ا يو وتدش ن قمريو دقداد امل  ا يو•

امل  ا يوال نسيق م  اإلداداص ملاا سو حاالص تراوي •

.تلفيذها أكثر من قام مالح وقدم كفايو السيللو املا مدف خاة الاام املالحلرم ادي  الت  يس ررق قلى ال كالين الكريو االدتباط •

الليادفيح م روع امل  ا يو م  ا سهاص ذاص الااتو   وامل ادكو يح  سان اللقل وال  رير لرلظائن قلى مس لى أو الراؤها اللظائن املقترح  اديرها أو دفاها ملات و •

.يح حالو ويلد م ادي  يس ررق تلفيذها أكثر من قام مالح وقدم كفايو السيللو املا مدف خاة الاام املالح( الباب الراب  ) قلى ال كالين الكريو مل ادي  االدتباط •

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للميزانية

ملات تها دقداد م روع م  ا يو الليادف يح  لء االستراتيريو وا عطو املا مدف  وامل ادكو يح
. ا يوتلفيذها باد اق مادها  وفق تلاقد و اريماص امل وم اباو و ازيزها م  ويادف املاليو 

الهدف العام

إدارة إعداد امليزانية

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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اإلدارة العامة للمشتريات

مساعد الوزير

وكالة الخدمات املشتركة

ددادف ال راء املباشر

ال راء املباشرو   مااي ر قمريو •

ددادف قمريو ال راء املباشر•

داداد أوامر ال راء املباشر•

امل اباو م  امللددين يح القضايا املهمو•

 مان االلت ام ايوامر ال راء املباشر•

امللافساص

اص دقداد وتلفيذ قمرياص ورباص تقديم الاطاء•
زف أو ورباص تقديم قروض األسااد لكافو األيه

واملاداص

روط ال نسيق م  ا سهاص املاليو  يح ت ديد ال •
وامللاافاص 

اخ ياد امللددين وال فاوض قلى الاقلد•

أس  ددادف الاقلدت ديد •

تلفيذ قمرياص  مان ا سلدف•

ددادف أوامر ال راء كب رف ا  سم من خاة •
لرملافساصقمرياص ورح الاقلد 

ددادف الاقلد

ت ديد مااي ر قمريو ال ااتد قلى املس لى •
مس لى امللاوقاللون  و 

ديراء قمرياص ال دتيق املالح لكافو ا عدماص•
امل ااتد قريها

ددادف االتفاتياص ا عادييو من خاة اس خدام •
 
ً
ققلد ملحدف تياسيا

 ن تللح املسيوليو قن حل الن اقاص م  املقاول•
وامل اهدين

لا ب القا ل يو يح كافو ا سال نسيق م  اإلدادف•
امل ارقو اإنهاء الاقلد

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للمشتريات

تيم ن اح ياياص الليادف ودداداص ال اريم من امللاد واملاداص واأليهزف وا عدماص 
.االيمياص والللقياص اا ددف يح اللتم اا دد والسار امللاسب

الهدف العام

ددادف الضما اص البلييو

ددادف و سسيل وم اباو الضما اص البلييو •
املقدمو لراروض وامللافساص االا دائيو 

وامل ترياص من ال ركاص

ددادف و سسيل وم اباو الضما اص البلييو •
 ترياص املقدمو لراروض وامللافساص واملالنهائيو 

من ال ركاص

.حفظ وفهرسو الضما اص البلييو•

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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اقبة املخزون اإلدارة العامة ملر

مساعد الوزير

وكالة الخدمات املشتركة

اقبة املخزون مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة ملر

.ال نسيق م  اإلداداص األخرى االليادف إل راي األقماة امل تركو•

.مسك اطاتاص مراتبو الولن•

.مسك اطاتاص الاهد•

.حفظ املستلداص املييدف لرقيلد•

. بط تيلد حركو األالاف يح البطاتاص•

.ديراء مطااقو قلى فتراص دوديو ا ن اطاتاص الولن ودطاتاص مراتبو الولن•

.حور األالاف الت  تقرد دااحها أو مل ها أو اياها أو دتافها•

.ت ديد مس لياص ال خزين•

.دقداد تقادير دوديو قن حاالص العسز أو الزيادف  وتزويد ا سهاص ذاص الااتو بها•

.  االشتراك م   سان الأ يم ن وال راء•

.ف ص الراكد وامليدت•

.تقرير ما يرزم ب ين تخزين األالاف أو ارفها مباشرف•

رها من ديراء مطااقو شهريو لألدادف الفاريو لباض األالاف يح املس لدقاص م  ما يقاا•
.أدادف مسسرو يح اطاتاص مراتبو الولن لر  قق من ا  وام القيلد

.ا  د من األالاف املت ابهو•

.ودداسو تقادير ا سرد واس خراج أدادف ااعزون وو   تيمو لها يح نهايو كل سلو مالي•

األالة ( دهاك)داد وم اباو مادة استهاك •

.يواا افوو قلى أملاة الدولو ممةرو اامللاد واألالاف ااعز و والاهد الاين

الهدف العام

األصنافمراقبة العينيةالعهد 

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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مساعد الوزير

اإلدارة العامة للمستودعات

وكالة الخدمات املشتركة

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للمستودعات

وتلف ر تخزين امللاد واألدواص واملاداص واأليهزف الايمو لرليادف واا افوو قريها
.اح ياياص اإلداداص ااع رفو من األالاف ااعزو و

الهدف العام

املاداص

االح ياياص فيما ي ارق اامللاد وخافه تلت  •

ال ااون م  ددادف ال ليي  واملرترااص وت ديد خطط •
فقلدف الامل الاًء قلى الالاار الفائضو أو ال الفو أو امل

أو املرتراو

لدو تطبيق الرتااو لضمان اللفاء اامللاافاص املطر•

 سلدف تطبيق الرتااو لضمان اللفاء امااي ر السامو وا•

م اباو و سسيل حركو املاداص لضمان قدم ويلد •
لو فائض أو  قص يح املاداص ااعز و  واإلااغ يح حا

عسزويلد أ  فائض أو 

دوديو املاداص املليلدف دقداد تقادير •

والريي ال ليي  

ت ديد مااي ر ددادف ال ليي   •

اار ددادف وم اباو تداا ر السامو و سريم الال•
للسهاص املاليو يح اللتم اا دد 

ت  تم ال نسيق م  امللددين لتسريم الالاار ال•
شراؤها

ا تنسيق أقماة دد املاداص يح حالو قدم تبلله•
 لإلدشاداص 

ً
املل لقووبقا

دقداد تقادير دوديو قن ال ليي  والريي •

ددادف املس لدع

قلى ) مان اإلدادف امللاسبو لرمس لدقاص •
(والتسريمسبيل املةاة   وام ال خزين 

ددادف أ ومو ددادف املس لدقاص•

اإلشراف قلى تداا ر األمن والسامو يح •
قلى سبيل املةاة ال رن (املس لدقاص 

(والفقدان

باو و   مااي ر ممادساص ال خزين ا سيدف وم ا•
بهاااللت ام 

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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اإلدارة العامة للخدمات

مساعد الوزير

وكالة الخدمات املشتركة

وسائط النقل والخدمات

تلف ر السياداص ا عدميو وايا تها ب كل دود •

تلف ر تط  الرياد•

تلف ر اا روتاص وم اباتها•

داداد تفليض القيادف ملركباص الليادف وفق تلييه ااحب الواحيو•

.رى األخال ي اادض م  مهام اإلداداص السائق ن اما ت ديد حايو اإلداداص االليادف •

ها إلداداص تلف ر ا عطلط الهاتفيو واليهرداء واملياه  سهاي الليادف وم اباو تلف ر •
.ال اريم

م اباو أداء مقدمإ خدماص ال ملين•

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للخدمات

ص   وخدماومنها امللاااص الاامو لرليادف باض ا عدماص تلف ر 
.  ااملبا إ والطباقو وخافهااالتواالص 

الهدف العام

املطبعة

قلى   ريل وايا واإلشراف •
املطباو وم اباو تيم ن 

.مس رزماتها

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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مركز االتصاالت اإلدارية

الصادر

.  ددادف املراساص الوادف من داخل الليادف و عاديها•

.ددفتفايل ا سا ب اإلليترو إ يح املراساص الوا•

املهمو ملظفإ ويادف ال اريم ام  لى االتواالصدااغ •
مةل البيا اص الص فيو

واالص امليشراص الت  تخص قمريو تودير االتم اباو •
.وا عادييو وم اباو اس امهاالداخريو 

دف دداداص االتواالص اإلداديو داخل الليام  ال نسيق •
.يح وبياو اإلخ واص

اإليااو قلى يمي  االس فساداص والتساؤالص •
.الواددفوال اقيباص امل ارقو ااملراساص 

الوارد

 اللاددف ددادف املراساص •
ً
 وخادييا

ً
.لرليادف داخريا

مخ رن دداداصاللاددف من  سسيل كافو ال ااماص •
وتطاقاص الليادف

.فاللاددتفايل ا سا ب اإلليترو إ يح املراساص •

دف اللياداخل االتواالص اإلداديو دداداص ال نسيق م  •
.يح وبياو اإلخ واص

ص وادد االتواال م اباو امليشراص الت  تخص قمريو •
.الداخريو وا عادييو وم اباو اس امها

قلى يمي  االس فساداص والتساؤالص اإليااو •
.وال اقيباص امل ارقو ااملراساص اللاددف 

األرشفة

ددادف قمريو أدشفو املستلداص داخل الليادف •
خريو لضمان تلثيق وأدشفو كافو املراساص الدا

لة ملاسب يسهل قمريو اللاوا عادييو ب كل 
.لها قلد ا  ايو

ددادف  وام وأماكن أدشفو املستلداص وحمايو •
والضياع  اإلليترو إ األدشين من ال رن 

.واللدقح

ون مخز دلى اللدقح لرمستلداص ت ليل ااعزون •
.دليترو إ يمين الريلع دليه قلد ا  ايو

ف اللواميو إلتا الامل قلى تلفيذ اإليراءاص •
.  املا مدفاملستلداص وفق األ ومو والرلائح 

مركز االتصاالت اإلداريةمهام ومسؤوليات 

و اآلليو اإلداديو من املراساص اللاددف لرليادف والواددف وتيدها يح األ ومددادف قمرياص االتواالص 
والسساص وتليياها قلى ا سهاص املاليو داخل الليادف وخاديها

الهدف العام

مساعد الوزير

وكالة الخدمات املشتركة

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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جدول املحتوى 

مقدمة

نبذة تاريخية

التنظيمي للوزارةالهيكل 

المهام اإلدارية المشتركة 

االلتزامات اإلدارية المشتركة 

التعليم وزير 

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير

العامة للمراجعة الداخليةاإلدارة 

العامة لإلعالم واالتصال اإلدارة 

مركز الوعي الفكري

العامة للشؤون القانونيةاإلدارة 

اإلدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لإلستثمار والتخصيص

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

وكالة التعاون الدولي

التخطيط والتطويروكالة 

نائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكار

اربنائب الوزير للجامعات والبحث واالبتكالقطاعات المرتبطة 

الملحقيات الثقافيةأمانة 

الملحقيات الثقافية

المكتبة الرقمية

وكالة البحث واالبتكار

وكالة االبتعاث

التعليم الجامعيوكالة 

وكالة التعليم الجامعي األهلي

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

إدارات التعليم

أمانة إدارات التعليم

مركز تطوير المناهج

اإلدارة العامة لإليفاد واالبتعاث

يميالمركز الوطني للتطوير المهني التعل

اإلدارة العامة للمبادرات النوعية

العام األهليوكالة التعليم 

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 
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اإلدارة العامة
للدراسات والتصاميم

اإلدارة العامة
للتشغيل والصيانة

اإلدارة العامة
لألراض ي والبرمجة

اإلدارة العامة 
للمشروعات اإلنشائية

وكالة املشاريع والصيانة

الوزير

مساعد الوزير

مهام ومسؤوليات وكالة املشاريع والصيانة

اإلدارة العامة
اقبة جودة املباني ملر

 آص واإلشراف قلى امل روقاص الهلدسيو ا عااو ااملدادت ومنالدداسو وال وميم 
.الليادف ودداداص ال اريم  واإلشراف قلى أقماة الترميم والويا و

الهدف العام

اإلشراف قلى األمن وا  راساص  امبا إ الليادف•مكتب الوكيل

.ت ديد حايو اإلداداص االليادف من حرات األمن والاماة واملس خدم ن•

إدارة مبنى الوزارة

م اباو وتقييم امل ادي  امل لتفو وامل اثرف •

تقييم أداء دداداص امل ادي  والويا و اإداداص ال اريم •

املاايلو واالس ام وال قييم لرم ادي  اإل  ائيو•

(ا سلدف وال كرفو ووتم التسريم)الامل م  شركو تطلير لرمبا إ أليل ال  س ن املس مر للعدماص •

ووكالو ( لديومةل ال واميم ال و)القيام اي  طو مرحرو ال وميم اال نسيق اللثيق م  كل من شركو تطلير لرمبا إ •
الليادف لر يون املددسيو

فن الدقم يح ت ريل الطرب ا  الح واملس قبلح من حيث ا  ايو ألقماة البلاء وددادف املن آص من ملولد •

ددادف قمريو شراء األداض   مبا إ ال اريميو •

ام اك وددادف كافو املستلداص والبيا اص امل ارقو ب راء ومرييو األداض   واملبا إ  وتلاقد ايا اص املارلماص•

ال لاال م  ويادف ال يون البرديو والقرويو وويادف املاليو يح األملد امل ارقو ايداض   ومبا إ ال اريم الاام وال اريم الاالح•

تقديم الدقم يح كافو القضايا والدقاوى املرتبطو ايداض   ويادف ال اريم•

ت ديد مااي ر ايا و املبا إ و مان اللفاء ااملااي ر•

ال لاال م  ددادف مراتبو يلدف ا عدماص ل اي ن مقاولح الويا و ا عاديي ن •

 سريم امللات  لرم ادي  اإل  ائيو •

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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ةوكالة املشاريع والصيان

الوزير

مهام ومسؤوليات وكالة املشاريع والصيانة

 آص الدداسو وال وميم واإلشراف قلى امل روقاص الهلدسيو ا عااو ااملدادت ومن
.الليادف ودداداص ال اريم  واإلشراف قلى أقماة الترميم والويا و

الهدف العام
مساعد الوزير

القيام اي  طو مرحرو ال وميم •
اال نسيق اللثيق م  كل من شركو

مةل ال واميم )تطلير لرمبا إ 
ووكالو الليادف لر يون ( ال ولديو
املددسيو

الدقم يح ت ريل الطرب ا  الح •
واملس قبلح من حيث ا  ايو ألقماة
 البلاء وددادف املن آص من ملولد فن

دقداد مااي ر البلاء وامللاد يح  لء •
ق م  األ ومو البلاء املا مدف  اال نسي

شركو تطلير لرمبا إ  

الدراسات والتصميم املشروعات اإلنشائية

ن ددادف قمريو شراء األداض   لبلاء كل م•
الحمبا إ ال اريم الاام وال اريم الا

ام اك وددادف كافو األقماة اللدتيو •
 والبيا اص امل ارقو ب راء األداض  
اقد واملبا إ  مةل سلداص املرييو وتل 

ايا اص املارلماص

ال لاال م  ويادف ال يون البرديو •
والقرويو وويادف املاليو يح األملد 
الاام امل ارقو ايداض   ومبا إ ال اريم

وال اريم الاالح

تقديم الدقم يح كافو القضايا •
والدقاوى املرتبطو ايداض   ويادف 

ال اريم

األراض ي واملباني

ان ت ديد مااي ر ايا و املبا إ و م•
اللفاء ااملااي ر

ددادف مراتبو يلدف ال لاال م  •
ل اي ن مقاولح الويا و ا عدماص 
ا عاديي ن

.ايا و مبنى الليادف•

التشغيل والصيانة

يو  سريم امللات  لرم ادي  اإل  ائ•

و م اباو وتقييم امل ادي  امل لتف•
وامل اثرف 

و تقييم أداء دداداص امل ادي  والويا •
اإداداص ال اريم 

راي  املاايلو واالس ام وال قييم واإل •
اإل  ائيولرم ادي  

و م اباو تلفيذ امل ادي  اإل  ائي•
القائمو ودقداد ال قادير الدوديو 

الامل قلى حل امل اكل امل ارقو •
 سهاص اتلفيذ امل ادي  اال نسيق م  ا

.ذاص الااتو

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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مساعد الوزير

ماإلدارة العامة للدراسات والتصامي

وكالة املشاريع والصيانة

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للدراسات والتصاميم

املاياديو دداسو وتوميم امل روقاص الهلدسيو ال اريميو  وتقديم أفضل املقايي 
.لها

الهدف العام

.ودقداد ال واميم الهلدسيو والفليو امللاسبو لرمبا إ ال اريميو واإلداديودقداد الدداساص •

يون كالو الليادف لر الامل م  شركو تطلير لرمبا إ إلقداد الدداساص وال واميم الفليو امللاسبو لرمبا إ ال اريميو واإلداديو ودال نسيق م  و •
املددسيو فيما يخص املبا إ ال اريميو   ودداسو ال واميم املقدمو من القطاع ا عاص وداداء الرأ  حيالها 

.ميوم اباو الدداساص والب لث الهلدسيو ذاص الااتو ااملبنى املددس    ودداسو دمكا يو االس فادف منها ل طلير املبا إ ال اري•

.ااملبا إ ال اريميو دداسو واق ماد ال واميم املقدمو من املكاتب االست اديو امل ااتد ماها لامل ال واميم ا عااو •

م  اح ياج الليادف مس مر لر لاسبب كل رم روقاص وامللاد املطرلدو لها ودقداد ال لاياص الفليو ب ينها  وت ديثها دقداد ملاافاص الفليو ل•
.الامريو ال اريميو وملاكبو ال طلد يح ذلكواح ياياص ا 

.لفليواملقدمو من ال ركاص ل لفيذ املبا إ ال اريميو واإلداديو من اللاحيو اوت ريل الاروض يح اللسان امل كرو لدداسو امل ادكو •

  وال ف يش قلى املبا إ البيووي ارق ا مايو م  ويادف البيوو والهيوو الاامو لألدااد وحمايو البيوو لرلالة دلى مبا إ يراعح فيها كل ما ال نسيق •
تراواص حمايو البيوو والضلااط لر وميم اما يتلاسب م  اشوو   ال روط القائمو وامل ادي  الت  ت م ال لفيذ ل طبيق اللد حمايو البيوو 

.املبا إ ال اريميو وداداد ال قادير الدوديو وميشراص األداء ل رك املهاميح د  اء وامللاد واأل ومو املس خدمو 

ه املبا إو   ال روط والضلااط لر وميم اما يتلاسب م  ددداج اشتراواص حمايو البيوو وامللاد واأل ومو املس خدمو يح د  اء هذ•

امللاسبو لها وقمل ما يرزم من اتتراحاص و ادياص وايراد ا  رلة ت م ال لفيذ ما يطرأ من م اكل واس فساداص قلى امل ادي  الت  دداسو •
.امل كرو لهذا الررضيح اللسان يح  طاق الاقد ا ومل ادكو 

.امل ادكو م  ا سهاص ذاص الااتو االلكالو يح ت س ن وتطلير املبا إ ال اريميو•

افاص لاقلد م  املكاتب االست اديو املراد ال اامل ماها  ودقداد ال روط وامللاالايمو ل يهيل وال ااتد ال روط الفليو والضلااط دقداد •
.األقماة املراد تلفيذها قن وريق ترك املكاتب

قدا " املاامل وااع براص تتلاسب م  املبنى املددس   كال ييين وال بريد والسبلداص و وال يثيث الت  دقداد امللاافاص الفليو ألقماة ال ره   •
.  ل اريميواال نسيق م  وكالو الليادف لر يون املددسيو فيما يخص املبا إ ا« قدا تره  اتها»  وتاقاص الن اط املددس   "تره  اتها 

و  وال نسيق يح ا  رلة امللاسباذلك لل   قمل الدداساص الايمو لرمبا إ القائمو الت  ي دث بها م اكل ا  ائيو  و  ييل  سان خااه •
.ذلك م  شركو تطلير لرمبا إ 

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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ةاإلدارة العامة للمشروعات اإلنشائي

مساعد الوزير

وكالة املشاريع والصيانة

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للمشروعات اإلنشائية

.اس ام امل ادي  ا سديدف امللتاو ققلدها م اباو •

.م ا ر  سريم ملات  امل ادي  اكافو مستلداتها دداسو •

(.أوامر ال ري ر)حيالها الطرباص الت  ترد من اداداص ال اريم اطرب باض ال ادياص واتخاذ اإليراء الايم دداسو •

.املسولليو فيها وم اباو امل ادي  وفقا لر قادير ال هريو وخولاا امل لتفو وامل اثرف وت ديد ادادف •

.اإل  اء م  ا سهاص ذاص الااتو فيما يخص م ادي  ال لاال •

.لرم ادي  وم اباو االيراءاص باد ادود تراد الس ب أو الفسخ أو الفسخ ااداد تراد الس ب تبل االيراءاص الفليو واللواميو مراياو •

.اا ا ر ودفاها لاق ماد االا دائإ ومراياو ومراياو م ا ر تااريو االس ام االا دائإ لرم ادي  و  ييل  سان االس ام دداسو •

.املس خرواص ا ع اميو ارمي  مستلداتها ودفاها للسهاص ااع وو لرورف مراياو •

.االدادف الاامو لرت ريل والويا و اامل ادي  املس رمو نهائيا مل اباو ايا تها تزويد •

.اامل ادي  وايراد ا  رلة امللاسبو لها س ر الامل خطو ودر اما لرزياداص الدوديو إلداداص ال اريم لرلتلف قلى امل اكل الت   اترض اقداد •

(تيييد الامالو)شهاداص اإل راي لرمقاول ن وخطاااص ال يييد لهم ملكاتب الامل داداد •

 لرملاا
ً
فاص الفليو م اباو تلفيذ املبا إ ال اريميو واإلداديو وفقا

.والبراما الزمليو ا عااو بها 

الهدف العام

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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يانةاإلدارة العامة للتشغيل والص

مساعد الوزير

وكالة املشاريع والصيانة

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة

.م طرباتهاتلف ر خدماص الت ريل والويا و لرمبا إ ال اريميو واإلداديو و مان تلف ر 

الهدف العام

.اإلشراف املباشر قلى أقماة الترميم وال يهيل لرمبا إ ال اباو  سهاي الليادف •

.تلف ر خدماص الت ريل والويا و لرمرافق ال اريميو واالداديو اال نسيق م  اداداص ال اريم•

.ةال طلير املس مر مللاافاص ويللد الويا و والترميم وال يهيل ل  س ن االداء و سهيل سرقو د راي األقما•

.ماا ستهاماايلو املبا إ واملن آص الت   اا إ من ظهلد الايلب وت ديد أسبابها وو   ا  رلة امللاسبو إلااحها و •

.صتقييم و بط ا سلدف ألقماة الويا و والترميم وال يهيل واال افاص و ازيز اإليرااياص وتايح السربيا•

.امل ادكو يح  سان االس ام االا دائإ والنهائإ لامرياص الويا و والترميم وال يهيل واال افاص•

.مراياو اللد الويا و وملاافاص و مقايي  الامرياص اللاددف من اداداص ال اريم•

.م اباو تلفيذ ققلد الت ريل والويا و اامللاوق واا افواص وتقييم أدائها والامل قلى تطليرها•

.(  سلو اإليالو)ف ص ومراياو ورباص دداداص ال اريم اإيالو املبا إ املددسيو القديمو •

.اق ماد أوللياص الترميم وال يهيل والويا و واال افاص لرمبا إ ال اريميو•

.دقداد م روع امل  ا يو السلليو لرويا و والترميم وال يهيل واال افاص اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو•

 يو قلى  لء تليي  االق ماداص املاليو ألقماة الترميم والويا و وال يهيل واال افاص اال نسيق م  االدادف الاامو لرم  ا•
.ا عطط واالللياص واملبالد املا مدف لذلك

.دقداد م روع امل  ا يو السلليو لرويا و والترميم وال يهيل واال افاص اال نسيق م  ا سهاص ذاص الااتو•

و قلى  لء االق ماداص املاليو ألقماة الترميم والويا و وال يهيل واال افاص اال نسيق م  االدادف الاامو لرم  ا يتليي  •
.ا عطط واالللياص واملبالد املا مدف لذلك

.البللد املاليو باد ال يكد من أهميو األقماة وملاسبو أساادهاورب  ازيز •

.والبراداصاح ياياص دداداص ال اريم من املييفاص تيم ن •

.الدداس  اس اداداص دداداص ال اريم الس قباة الاام م اباو •

اإلشراف وامل اباو قلى األمن وا  راساص  امبا إ الليادف•

ا إ و   الليادف ودداداص ال اريم اال نسيق م  شركو تطلير لرمباح ياياص اللوافو ومااي ر ا عدمو قلى مس لى ت ديد •
امللددأهداف و طاق قمل 

اخ ياد مقدم خدماص اللوافو والويا و وال فاوض قلى الاقلد لضمان تلف ر امللددين الذين يقدملن أقلى تيمو•

(ا سلدف وال كرفو واللتم)م  مقدم خدماص اللوافو والويا و أليل ال  س ن املس مر للعدماص الامل •

تلف ر تط  الرياد واألحباد آلالص ال ولير حسب ا  ايوال ولير و ايا و آالص •

.ا عااو امبنى الليادفالسلتراالص ايا و •

إدارة قسم/ وحدة مركز/ إدارة عامة 
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اإلدارة العامة لألراض ي والبرمجة

مساعد الوزير

وكالة املشاريع والصيانة

مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة لألراض ي والبرمجة

كل من مبا إ ال اريم الاام وال اريم الاالحو زع املريياص لبلاء ددادف قمريو شراء األداض   •

.واملبا إ  مةل سلداص املرييو وتلاقد ايا اص املارلماص وماا سو القضايا ا عااو بهاو زع مرييو األداض   ام اك وددادف كافو األقماة اللدتيو والبيا اص امل ارقو ب راء •

.وملح األداض  ديراءاص ال خويص دداسو م اباو •

.دقداد تاقدف ايا اص شامرو ألماك الليادف•

 وم اباو ت ليل حور وماا سو و   املرافق والاقاداص الاائد مرييتها لرليادف وال يليد اكلك تمرك قريها  •
ً
.يمي  الوكلك ل كلن دليترو يا

.اال نسيق م  مركز دحواءاص ال اريم ودقم القراد( GIS)مدن املمريو وفق  وم املارلماص ا سررافيو  سمي  ( أداض     مبا إ)ال اريميو حور وت ديث ايا اص املرافق •

.دراسة طلبات الجهات الحكومية فيما يخص إعارة ومقايضة ممتلكات الوزارة •

.خطو لاس رلاء قن املبا إ املس ييرفدقداد •

.اال نسيق م  اإلدادف الاامو لر خطيط املددس   رطيو هذا االح ياج املددسيو ودقداد خطو ت ديد االح ياج من امل ادي  •

 ودسلادها ارمرو •
ً
. سهو ال لفيذ م ادي  اإل  اء املا مدف اامل  ا يو والامل قلى االدتباط قريها ماليا

.ارمرو امل ادي  الت  ت طرب ا  ايو إلقادف ارمرتها يح أماكن أخرى دقادف •

.الااتو اإلدادف الاامو لرم  ا يو واإلداداص ذاص م  اال نسيق ( األالة غ ر املاليو ) فيها البللد الرأسماليو امل ادي  اإل  ائيو اما م  ا يو دقداد •

الاالحم  ويادف ال يون البرديو والقرويو وويادف املاليو يح األملد امل ارقو ايداض   ومبا إ ال اريم الاام وال اريم ال نسيق وال لاال •

.وال لايو بامل امللاتاص والدقم املالح مل ادي  الليادف م اباو االس فادف من اللد امل  ا يو املا مدف فيما يخص البللد الت ريريو والرأسماليو •

,  أو مس قبلححالح اح ياج )ال اريم وت ديد  لع االس فادف منها واإلدادف الاامو لإلستةماد وال خويص ودداداص لر خطيط املددس   اإلدادف الاامو دداسو و   املبا إ ااعاف واألداض   الفضاء وتقييم حايو الليادف دليها اال نسيق م  •
(.الدولواملقايضو أو  سريمها لرهيوو الاامو لاقاداص , لاستةمادورحها 

ألداض   الايمو و   ا عطط املس قبريو لرمبا إ ال اريميو واإلداديو   وتلف ر ا
.ل لفيذ املبا إ ال اريميو واإلداديو ودرمرتها 

الهدف العام
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اقبة جودة املب انياإلدارة العامة ملر

مساعد الوزير

وكالة املشاريع والصيانة

اقبة جودة املباني مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة ملر

.  دقداد وم اباو الب لث ال طليريو والفليو وما يس رد من آلياص لررف  من يلدف املن واص ال اريميو•

ادكو اإلدادف الاامو  ينها ام و بمراياو وتطلير امللاافاص واملااي ر اللايب دتباقها واإللت ام بها من تبل يمي  ا سهاص ذاص الااتو واملقاول ن ودف  ال لاياص الايم•
.لردداساص وال واميم و اميمها قلى ا سهاص ذاص االخ واص

.  ت ا سلدف فيهاقياص لدق ماد دليل مري ح لرملاافاص واملقايي  اللايب اإللت ام بها يح امل ادي  اإل  ائيو وم ادي  الويا و وت ديةه ب كل دود   وو   ميشرا•
 اإليراءاص امل باو الق ماد امللاد واملوا   وال ركاص امللددف لها

ً
.  وي ضمن أيضا

.ال قييم الدود  لرم ادي  القائمو وتيات ميشراص تيات ا سلدف املارفو لها•

داد وم اباو ميشراص األداء الرئيسيو ل ركو تطلير لرمبا إ•

(ا سلدف وال كرفو ووتم التسريم)الامل م  شركو تطلير لرمبا إ أليل ال  س ن املس مر للعدماص •

.ف ص امللاد املس خدمو يح امل ادي  اااع براص الفليو امل خووو لر يكد من مطااقتها مللاافاص الليادف•

.والفليودقداد وم اباو الب لث اإل  ائيو ال طليريو •

.اإل  ائيووتطلير امللاافاص واملااي ر مراياو •

.دليل مري ح لرملاافاص واملقايي  اإل  ائيو وت ديةه ب كل دود  اق ماد •

.امللاد املس خدمو اامل ادي  يح ااع براص الفليو امل خووو ف ص •

يذ الامل قلى دف  يلدف امل ادي  من خاة تطبيق أساليب تيات مس لى اقداد وتلف
رف وتلثيق و  ريل امل ادي  ااإل افو دلى ديراء الدداساص الهلدسيو ال طليريو املس م

.  ائرها ودددايها  من البراما ال طبيقيو مل ادي  الليادف

الهدف العام
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