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 الفصل األول

البنية التنظيمية املؤسسية.

 الفصل الثاني

املسؤوليات واملهام اإلدارية واملالية والفنية.

 الفصل الثالث

سياسة التحفيز .
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املقدمة
احلمددد هلل رب العددامل و والصددال والسددام مت ددن يدداو األنبيددا وامل سد
سيدنا حممد النيب األم و ومت ن آلة وصحبه أمجع وبعد:
إن إمتد ددداد رإتد ددار ؤنظيمد ددي مؤسسد ددير إلدارل اإلد ددتدل ال د ددام ة
العامة ل تع يم

املناتقو وقسم اإلدتدل ال دام ة

هت إشارل حملاكال التتجهات احلديثة

إدارات التع ديم

التخطيط والتنظيمو ون

اإلدارات

احملافظداتو
ثقافة اإلدتدل

والتمي ددز املؤسس دديو وإدارل الت دديا ة ددت الثقاف ددة التنظيمي ددة ل ددتدل وف ددق النظ ددام
املؤسسي بإدارل اإلتدل ال ام ة.
وقد ؤضمن هداا اإلتدار البنيدة التنظيميدة املؤسسديةو واملسدؤوليات واملهدامو
وسياسددة التحفيددز وذلددب بهدددي ؤهييددة بييددة العمددل فددا يتفددق ومفدداهيم النظددام
املؤسسي وحيقق ف يية اهلل مباد اإلتدل ال ام ة و وؤتقدم اإلدارل العامة ل دتدل
ال ام ة بال ك والتقدي إلميع اإلدارات اليت ساهمت

حتدديث وؤطدتي الددليل

التنظيمي فا يتتافق مع ؤط عات التزارل املستقب ية لتحقيق رؤية املم كة 2030م.
ونتط ع أن يكتن هاا الدليل التنظيمي أمنتذجاً حيتاى بدهو لن د ثقافدة
اإلددتدل ال ددام ةو وؤعزيددز التتجهددات التطتي يددة ومتاكبددة التطددتر املعد
سائ

والددتق و

املتىل متز وجل أن يتفقنا ملا فيه مص حة التتن ال دالي وأبنائدهو وأن نؤسد

لعمل متقن يصل بنا إىل اإلحسان ف يية اهلل ؤعاىل.
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ك مة املست ار مدي متام إدارل اإلتدل ال ام ة
أصددبب بنددا

تمددع املع فددة

املم كددة الع بيددة السددعتدية ييددارا وتنيّددا

اسددتاؤي ياو ؤعمددل مجيددع قطامتددات الدولددة مت ددن حتقيقدده .والددتزارل وهددي ؤست د ي
هاه امل ح ة اإلديدل

مساؤهاو ؤسدعن إىل حتقيدق التتجيهدات السدامية الك

دة

من جعل التع يم حمتر التنميدة املسدتدامة ولد بط خم جدات مؤسسداؤه باتقتصداد
املع

من يال اتستثمار احلقيقي

القدرات الب ية والتتظيف التامتي ل بنن

التمكينيددة واملددتارد املتاحددة .وهدداا يسددت زم بالضد ورل بنددا إتددار فكد ب ؤ بددتب جديددد
ل تعامددل بكفددا ل مددع التاقددع املددت ا و التهييددة ل تفامتددل مددع كددل ؤطددتر مسددتقب يو
وايتيار كتادر ؤ بتيدة قدادرل مت دن قيدادل الت ديا واتبتكدار والت ديدد والتعامدل مدع
املدت ااتو ومت دن قيدادل التحدتل ةدت حتقيدق النق دة النتمتيدة

التع ديم العدامو مددع

ؤطد ددتي بييد ددات الد ددتع مو واملند دداهم الدراسد دديةو وب د د امم التنميد ددة املهنيد ددة املسد ددتدامة
ل مع م د و واأليددا فعددايا اإلددتدل ال ددام ة واتمتتمدداد التبددتبو وؤددب ييددارات
التع م اإللكتونيو و احلتكمة و احملاسبيةو

ضت ثقافة إدارية دامتمدة ل ت ديا

والعمل املؤسسي.
إن إصددان نظ دام التع دديم يبدددأ م ددن دايددل املدرسددة فاملدرسددة هددي ر وح دددل
الت يا والتطتي رو وهي احملضن احلقيقي لاستثمار

العقل الب ب .ومن هنا

ؤنبع أهمية جتتيد بييات التع م وؤقت هاو حيث ؤقتضي متط بات اإلتدل ال ام ة
اشتاك كل ف د وإدارل ووحدل مت مية وتالب ومع دمو ليصدبب جدز اً فدامتاً مدن هداا
الت دديا .وبالتددالي فددإن ؤقددتيم مسددتتى جددتدل النظددام التع يمددي املدرسددي هددت القددتل
الدافعة املط تبة لدفعه ليحقق أهدافه ورسالته املنتتة به.
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ولتقددتيم جددتدل النظددام التع يمددي املدرسددي واحلكددم مت ددن مسددتتى الكفددا ل
النتمتيددة ملخ جاؤددهو يددتم اتمتتمدداد مت ددن معددايا اإلددتدل ومؤش د ات األدا واألهددداي
ومتاصفات املنتم التبتب امل اد حتقيقهاو كما ؤعتمد مت ن مقارنة إجنازات املدرسة
ومستتيات األدا فيها مع غاهدا مدن املؤسسدات التبتيدة املماث دة املتفتقدة واملتميدزل
.
وم ددن ه دداا املنط ددقو ؤس ددعن اإلدارل العام ددة ل ددتدل ال ددام ة إىل بن ددا نظ ددام داي ددي
ل ددتدلو اسددتنادا إىل احتياجددات الددتزارل القائمددة واملسددتقب يةو باإلفددادل مددن أفضددل
التطبيقات العاملية

هاا اجملال.

كمددا ؤسددعن إىل اسددتكمال جهددتد الددتزارل املباولددة لتحديددد وؤصددميم وؤتثيددق
مجيددع متم ياؤهددا ال ئيسددةو بهدددي مناجددة ؤ ددب العم يددات وؤتثيددق إج د ا ات العمددل
و و بن ددا يدد ائط

بط يق ددة معياري ددة

و و م اجعته دداو

العم ي ددات التتض دديحية هل دداه اإلجد د ا ات
وحتددديثها و وؤبسدديطهاو وؤطددتي مؤشد ات قيددا أدائهددا

و فد ددا يكفد ددل رفد ددع فامت يتهد ددا وكفا ؤهد ددا املؤسسد دديةو وجد ددتدل اخلدمد ددة
املقدمددة ل مسددتفيدين و

ضددت التتجهددات التطتي يددة ل ددتزارل .ويدديؤي هدداا الدددليل

التنظيمي ليب جانبًا من أدوار إدارل اإلتدل ال ام ة

امليدان التبتب.

د .غامن بن سعد ال امن
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البنية التنظيمية املؤسسية
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سياسة اإلتدل

إدارل اإلتدل ال ام ة

ؤ تزم اإلدارل بتطبيق نظام اإلتدل ال ام ة مت ن أن طتها األساسية سعياً
لتحقيق رؤيتها ورسالتهاو وإرسا قتامتدد العمدل املؤسسدي وؤقدديم يددمات متميدزل
ل مسد ددتفيدينو مد ددن يد ددال أفضد ددل نظد ددم اإلد ددتدل ال د ددام ة العامليد ددة والتخطد دديط
اتستاؤي ي والتدريب املستم ل عام

و وؤيهي هم ل م اركة اإلمامتية

اختاذ

الق اراتو وفق نظام مع تماؤي واضب ودقيدق لددمتم متم يدات اختداذ القد ار التبدتبو
وإدارل املع فددةو

بييددة متمددل مناسددبةو والعمددل مت ددن حتفيددزهم الدددائم مت ددن اإلبدددا

والتميد ددز وال يد ددادل

جد ددتدل األدا و كمد ددا ؤعمد ددل اإلدارل مت د ددن التحس د د املسد ددتم

ل عم يات من يال ف ق متمل يتم ؤدريبها وامتتماد نتائم متم هاو وؤعميق ال اكة
وؤعزيد ددز التكامد ددلو ل تصد ددتل إىل اإلؤقد ددان
والتع يميةو ل مساهمة

مجيد ددع األمتمد ددال اإلداريد ددة والتبتيد ددة

حتقيق األهداي اليت ؤسعن رؤية 2030م لتحقيقها.
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 القيم املؤسسية:
 اإلؤق د دان :أدا العمل الصدحيب بط يقدة صدحيحة مدن أول مد ل ياليدة مدن
األيطددا و وحتسددينه ب ددكل مسددتم و وامددتاك املتط بددات املع فيددة واملهاريددة
إلؤقان أدا العمل.
 ال فافية :العمل بتضتن ومصداقية.
 الع د د د ددل :ؤقددديم اخلدددمات إلميددع منسددتبي اإلدارل دون حتيددز أو ؤف قددة أو
متييز.
 العمل ب ون الف يق :أدا الف يق هت أسا العمل املؤسسي.
 اإلبد د ددا  :إجيدداد ح ددتل مبتكد ل وغدا مسددبتقةو لتطددتي األدا ومنددع حدددو
امل كات.
 التكد ددامل :التعامل بإجيابية وؤتحيد اإلهتد مدع اخيد ينو لتحقيدق إجنداز
م تك يتؤب مت يه جنان اإلميع.
 امل دداركة :التفامتددل بإجيابيددة مددع األت د اي األي د ى إلجندداز متمددل م ددتك
ب ون الف يق التاحد حيقق هدفاً م تكاً.
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 منه ية العمل

إدارل /قسم اإلتدل ال ام ة:
التخطيط ل تدل

التمهيد ل ت يا وإدارؤه
*ن

* حتديد األهداي

ثقافة اإلتدل

واملستفيدين

* ؤ يا البنية التنظيمية

* حتديد اتحتياجات

* بنا القدرات

* حتديد متتامل الن ان
التقتيم املؤسسي

* حتديد مؤش ات األدا

* ؤقتيم ذاؤي
* ؤدقيق داي ي
* ؤقتيم يارجي
* اتمتتماد التبتب
التنفيا
* دوائ وح قات اإلتدل
* ايتيار منتذج اإلتدل
األيزو  /بالدريم  /د ينم

التنظيم ل تدل
* ؤ كيل

ال

اإلتدل

* ؤ كيل ف ق العمل

النمتذج اتوربي/كايزون
ل تحس املستم
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اترؤباط التنظيمي إلدارل اإلتدل ال ام ة:
 اإلدارات العامة ل تع يم :ؤ ؤبط إدارل اإلتدل ال ام ة مباش ل فدي متامالتع يم.
 -إدارات التع يم :ي ؤبط قسم اإلتدل ال ام ة مباش ل فدي التع يم.

 -م فت وم فات اإلتدل  :اترؤباط مباش ل فدي إدارل /رئي

قسم

اإلتدل ال ام ة إداريًا /و فنياً .

اهلدي العام
حتس وؤقتيم األدا العام

اإلدارات واملكاؤب واملدار والتع ي مت ن مدى حتقدق

أهداي التزارل.
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مهام إدارل  /قسم اإلتدل ال ام ة:
.1

ال اإلتدل ال ام ةو

اإلش اي مت ن ؤطبيق ب امم التزارل وم ومتاؤها

وفق يطة زمنية ؤتناسب مع إمكانات إدارل التع يم و وظ وفها .

 .2لي

من مهام إدارات وأقسام اإلتدل ال ام ة القيام بيب أمتمال

ختص جتائز التميز أيًا كان نتمتها .
.3

ثقافة اإلتدل ال ام ة اليت حتقق التميز

إمتداد الربامم الازمة لن
املؤسسي.

.4

امل اركة

ال اإلتدل ال ام ة

حتديد اتحتياجات التدريبية

بالتنسيق مع اإلهات ذات العاقة.
.5

بنا نظام اإلتدل ال ام ة و ومتابعة ؤطبيقه

.6

اإلش اي مت ن إدارل متم يات التدقيق الداي ي

اإلدارات واملكاؤب واملدار .
اإلدارات واملكاؤب واملدار

وفق نظام إدارل اإلتدل ال ام ة.
.7

اإلش اي مت ن إدارل متم يات قيا
واملدار

من يال إمتداد أدوات قيا

رضا املستفيدين

اإلدارات واملكاؤب

ال ضا وفق معايا اإلتدل وحت يل

النتائم ومتابعة وضع التتصيات التحسينية ومستتى ؤنفياها.
.8

إمتداد يطط التحس

اإلدارات واملكاؤب واملدار

ل فع كفا ل العمل

املؤسسي ومتابعة ؤنفياها مع اإلهات ذات العاقة.
.9

وضع وؤطبيق أهداي وإج ا ات م اقبة اإلتدل و والتقتيم الااؤي

اإلدارات

واملكاؤب واملدار باستخدام النماذج العاملية مثل منتذج ر رادارر.
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 .10إدارل متم يات التقتيم الااؤي

اإلدارات واملكاؤب واملدار

وحت يل النتائم

ومتابعة وضع التتصيات لتحس األدا ومستتى ؤنفياها.
 .11إدارل متم يات اتمتتماد التبتب

وحت يل النتائم ومتابعة وضع

املدار

التتصيات لتحس األدا ومستتى ؤنفياها.
 .12متابعة ؤفعيل إلنة التميز واإلتدل

اإلدارات واملكاؤب واملدار

ومتابعة

وضع التتصيات لتحس األدا ومستتى ؤنفياها.
 .13اإلش اي مت ن إدارل متم يات اتمتتماد التبتب  Accreditationوشهادات
إدارل اإلتدل  ISOبالتنسيق مع اإلهات اتست ارية املعتمدل واإلهات املاةة
امل يص هلا حسب الدليل اخلاص بها .
 .14بنا أدلة ضمان جتدل األدا
قيا

اإلدارات واملكاؤب واملدار

ومتابعة ؤنفيا

جتدل األدا وحت يل النتائم ومتابعة وضع التتصيات لتحس

األدا

ومستتى ؤنفياها.
 .15اإلش اي مت ن ؤقتيم جتدل بييات التع م
حتل حتقيقها

املدار وإمتداد التتصيات الازمة

ضت اإلمكانات املتاحة وبال اكة مع اإلدارات األي ى .

 .16متقد ال اكات اجملتمعية مع اإلهات الدامتمة ل تدل.
 .17امل دداركة

ت ؤنفيددا امل دداريع التزاريددةو ومتابعددة ؤنفيدداها مكتبي داً وميدددانياًو

وإمتداد التقاري اخلاصة بها ) .
 .18امل دداركة

ؤقددتيم امل دداريع التزاريددة املنفددال

املنطقددةو وفق داً ل تتجيهددات

والتع يمات التزارية.
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 .19ؤسد د يل امل حتظ ددات والد د ؤى التطتي ي ددة ح ددتل ال ددربامم التزاري ددة املنف ددال
املنطقةو وفقاً ل تتجيهات والتع يمات التزارية.
 .20امل دداركة

ؤ ايددة متقددع وقنددتات ؤتاصددل إدارل اإلددتدل ال ددام ة مت ددن شددبكة

اإلنتنت.
 .21التحددتل إىل العمددل اإللكتونددي

مجيددع األمتمددال اإلداريددة والفنيددة اخلاصددة

جبميع املهام.
 .22امل اركة

ؤفعيل بتابة اإلدارل العامة ل تدل ال ام ة .

 .23حضتر الدربامم التدريبيدة وورا العمدل وامل داغل واتجتمامتداتو فيمدا

دص

ؤطتي أمتمال إدارل  /قسم اإلتدل ال ام ة.
 .24املبددادرل باملقتحددات التطتي يددةو وال د ؤى حددتل ؤطددتي األدوات املسددتخدمة
أمتمال إدارل  /قسم اإلتدل ال ام ة.
 .25إمتداد الع وض اإللكتونية والتقاري وأوراق العمل واإلحصائيات لع ضدها
الفعاليددات واألن ددطة وال قددا ات  . . .وغاهددا و الدديت ؤنظمهددا أو ؤ د ي مت يهددا
اإلدارل أو اإلهددات احلكتميددة أو األه يددة

املنطقددةو وفق داً لتتجيهددات صدداحب

الصاحية.
 .26أب مهام ؤك ف بها

ال ايتصاصها.
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املسؤوليات واملهام
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مسؤوليات ومهام مدي إدارل /قسم اإلتدل ال ام ة:
 .1امل دداركة

ؤ ش دديب منس ددتبي إدارل /قس ددم اإل ددتدل ال ددام ةو وف ددق الض ددتابط

واملعايا املعتمدل لتك يف شاغ ي التظائف التع يمية.
 .2إمتددداد اخلطددة الت دد ي ية إلدارل  /قسددم اإلددتدل ال ددام ةو مددع م امتددال اخلط ددة
اتستاؤي ية املعتمدل لتزارل التع يم .
 .3ؤ ؤ

اتجتمامتات الدورية إلدارل /قسم اإلتدل ال ام ةو أو ؤفتيض أحد من

امل ف ليتأسها نيابة متنهو ورفع حماض ها إىل

اإلتدل ال ام ة.

 .4إمتتماد ؤقاري األدا التظيفي ملنستبي اإلدارل و ورفع ؤق ي مسامتد/ل
اإلدارل/القسم لصاحب الصاحية تمتتمادها.
 .5اقتان انتداب منستبي اإلدارلو وؤك يفهم خبارج الدوام.
 .6ؤ شيب منستبي اإلدارل لالتحاق بالربامم التدريبية الداي ية واخلارجيةو وفق
اتحتياجات التدريبيةو وإنها إج ا ات ؤك يفهم حبضترها بالتنسيق مع
اإلهات ذات العاقة.
 .7اقتان احتياج اإلدارل من الكتادر الب يةو والت هيزات املكتبيةو والتقنيةو
ومتابعة إج ا ات ؤسديدها وفق األنظمة املعتمدل.
 .8إمتداد ؤقاري نصف فص ية متن جهتد اإلدارل

ؤطبيق اإلتدل ال ام ةو وحص

امل كات واملعتقات اليت حتدّ من متم يات التحس والتطتي و واقتان احل تل
املناسبة هلاو ورفعها إىل

اإلتدل ال ام ة تختاذ الق ارات املناسبة

ب ينها.
 .9امتتماد التق ي اخلتامي ويطة متمل ؤطبيق نظم اإلتدل ال ام ة.
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 .10امتتماد ؤق ي فص ي ورفعه اىل مدي التع يم واإلدارل العامة ل تدل ال ام ة .
 .11ؤتزيع املسؤوليات واملهام اإلدارية واملالية والفنية والتنظيمية ب العام
 .12امتتماد اتحتياجات التدريبية ل عام

و وإحلاقهم

.

الربامم التدريبية املناسبة.

 .13ؤتجيه املعامات التاردلو وامتتماد املعامات الصادرل.
تاتضط اريةو واتمتتياديةو وامل ضيةو وامل افقةو . . .

 .14املتافقة مت ن إجازات العام
وغاها)

 .15اختاذ اإلج ا ات الازمة لضمان حتقيق رؤية ورسالة اإلتدل ال ام ة
 .16اقتان اإلدارات والقطامتات
ال ام ةو ورفعها إىل

التزارل.

إدارات التع يم اليت ستتبنن ؤطبيق ب امم اإلتدل

اإلتدل ال ام ة تمتتمادها.

 .17حتديد أمتضا ف ق العملو واإلش اي امليداني مت ن أمتماهلم.
 .18متابعة ؤنفيا اخلطة الت ي ية إلدارل  /قسم اإلتدل ال ام ة.
 .19متابعة نتائم دراسة وحت يل ؤقاري التقتيم الااؤي املؤسسي لقطامتات إدارل
التع يمو ورفعها إىل

اإلتدل ال ام ة.

 .20التنسيق مع مدي ب اإلدارات ذات العاقة بيمتمال إدارل اإلتدل ال ام ة.
 .21ا إلش اي مت ن ال قا ات والربامم والفعاليات اخلاصة بن

ثقافة اإلتدل

ال ام ة.
 .22اإلش اي مت ن اإلصدارات اإلمتامية والتثقيفية الترقية واإللكتونية إلدارل /
قسم اإلتدل ال ام ة.
 .23امل اركة

الفعاليات اليت ؤنظمها اإلدارل العامة/إدارل التع يم أو وزارل التع يم.

 .24أب مهام يك ف بها

ال ايتصاصه.
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مسؤوليات ومهام مسامتد/ل مدي إدارل /قسم اإلتدل ال ام ة :
 .1امل دداركة

ؤ ش دديب منس ددتبي إدارل  /قس ددم اإل ددتدل ال ددام ةو وف ددق الض ددتابط

واملعايا املعتمدل لتك يف شاغ ي التظائف التع يمية.
 .2امل اركة

إمتداد اخلطة الت ي ية إلدارل  /قسم اإلتدل ال ام ةو مع م امتدال

يطد د ددة إدارل التع د د دديمو والد د ددربامم وامل د د دداريع التزاريد د ددة املعتمد د دددل

اخلطد د ددة

اتستاؤي ية لإلدارل العامة ل تدل ال ام ة.
 .3اإلنابة متن املدي

ؤ ؤ اتجتمامتدات الدوريدة إلدارل  /قسدم اإلدتدل ال دام ةو

حال متدم وجتده ورفع حماض ها إىل
 .4امل اركة

اإلتدل ال ام ة.

إمتداد ؤقاري األدا الدتظيفي ملنسدتبي اإلدارل /قسدم الداين ي د ي

مت يهم مباش ل و ورفعها ملدي  /رئي

قسم اإلتدل تمتتمادها.

 .5امل اركة

اقتان انتداب منستبي اإلدارل  /قسم و وؤك يفهم خبارج الدوام.

 .6امل دداركة

ؤ شد ديب منس ددتبي اإلدارل  /قس ددم لالتح دداق ب ددالربامم التدريبي ددة

الداي يددة واخلارجيددةو وفددق اتحتياجددات التدريبيددةو وإنهددا إج د ا ات ؤك دديفهم
حبضترها بالتنسيق مع اإلهات ذات العاقة.
 .7امل داركة

اقدتان احتيداج اإلدارل مددن الكدتادر الب د يةو والت هيدزات املكتبيددةو

والتقنيةو ومتابعة إج ا ات ؤسديدها وفق األنظمة املعتمدل.
 .8امل دداركة

إمتددداد ؤقدداري نصددف فص د ية متددن جهددتد اإلدارل  /قسددم

ؤطبيددق

اإلددتدل ال ددام ةو وحصد امل ددكات واملعتقددات الدديت حتددّ مددن متم يددات التحسد
والتطددتي و واقددتان احل ددتل املناسددبة هلدداو ورفعهددا إىل مدددي إدارل  /رئددي

قسددم

اإلتدل ال ام ة تختاذ الق ارات املناسبة ب ينها.
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 .9امل د دداركة

امتتمد دداد التق ي دد اخلتد ددامي ويطد ددة متمد ددل ؤطبيد ددق نظد ددم اإلد ددتدل

ال ام ة.
 .10امل اركة
العام

ؤتزيع املسؤوليات واملهام اإلداريدة واملاليدة والفنيدة والتنظيميدة بد

.

 .11امل دداركة

امتتمدداد اتحتياجددات التدريبيددة ل عددام

و وإحلدداقهم

الددربامم

التدريبية املناسبة.
 .12امل اركة
 .13امل د دداركة

ؤتجيه املعامات التاردلو وامتتماد املعامات الصادرل.
املتافقد ددة مت د ددن إجد ددازات العد ددام

حتد ددت إش د د افه تاتضد ددط اريةو

واتمتتياديةو وامل ضيةو وامل افقةو  . . .وغاها)
 .14امل اركة

اختاذ اإلج ا ات الازمة لضمان حتقيق رسالة اإلتدل ال ام ة

التزارل.
 .15ا امل د دداركة

اقد ددتان اإلدارات والقطامتد ددات

إدارات التع د دديم الد دديت سد ددتتبنن

ؤطبيددق ب د امم اإلددتدل ال ددام ةو ورفعهددا إىل مدددي إدارل  /رئددي

قسددم اإلددتدل

ال ام ة تمتتمادها.
 .16امل اركة

حتديد أمتضا ف ق العملو واإلش اي امليداني مت ن أمتماهلم.

 .17امل اركة

متابعة ؤنفيا اخلطة الت ي ية إلدارل /قسم اإلتدل ال ام ة.

 .18امل دداركة

متابع ددة نت ددائم دراس ددة وحت ي ددل ؤق دداري التق ددتيم ال ددااؤي املؤسس ددي

لقطامتات إدارل التع يمو ورفعها إىل
 .19امل دداركة

اإلتدل ال ام ة.

التنس دديق م ددع م دددي ب اإلدارات ذات العاق ددة بيمتم ددال إدارل اإل ددتدل

ال ام ة.
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اإلش اي مت ن ال قا ات والربامم والفعاليات اخلاصة بن

 .20امل اركة

ثقافدة

اإلتدل ال ام ة.
اإلشد د د اي مت د ددن اإلصد د دددارات اإلمتامي د ددة والتثقيفي د ددة الترقيد د ددة

 .21امل د دداركة

واإللكتونية إلدارل  /قسم اإلتدل ال ام ة.
الفعاليد ددات الد دديت ؤنظمهد ددا اإلدارل العامد ددة/إدارل التع د دديم أو وزارل

 .22امل د دداركة
التع يم.

 .23أب مهام يك ف بها

ال ايتصاصه.

مسؤوليات ومهام تم ي /م فة) إدارل اإلتدل ال ام ة:
منه ية العمل

إدارل اإلتدل ال ام ة ؤقدتم مت دن فد ق العمدل حبيدث ي دارك

امل د ي التبددتب بددإدارل اإلددتدل ال ددام ة

مجيددع األمتمددال ضددمن مهددام ف د ق

العم ددل فت ددارلً يك ددتن رئيسدداً لف ي ددق وؤ ددار ًل متض ددتاً ض ددمن الف ي ددق أو مقدد راً في دده
وذلب وفق املهام املتضحة مت ن النحت آتؤي:
 - 1امل دداركة

فد د ق العم ددل تف ي ددق التتثي ددقو ف ي ددق بن ددا النظ ددام املؤسس دديو ف ي ددق

التدقيق الداي ي لنظام اإلتدلو ف يق التقتيم الااؤي املؤسسديو ف يدق التحسد
املستم و ف يق قيا رضا املستفيدو ف يدق اتمتتمداد التبدتب و ف يدق ؤقدتيم جدتدل
بييات التع م ).
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ددص

- 2حض ددتر ال ددربامم التدريبي ددة وورا العم ددل وامل دداغل واتجتمامت دداتو فيم ددا
ؤطتي أمتمال إدارل  /قسم اإلتدل ال ام ة.
- 3املبادرل باملقتحات التطتي يةو وال ؤى حدتل ؤطدتي األدوات املسدتخدمة

أمتمدال

إدارل  /قسم اإلتدل ال ام ة.
أمتمال ن

 - 4امل اركة

ثقافة اإلتدل ال ام ة.

- 5حضددتر اجتمامتددات إدارل  /قسددم اإلددتدل ال ددام ة وفددق اإلدددول الددزم وامل دداركة
بفامت ية

جداول أمتماهلا.

- 6امل اركة

حص بيانات املتخصص واملهتم باإلتدل ال ام ة.

- 7متابعة فعاليات ؤطبيق نظام إدارل اإلتدل ال ام ة.
 - 8حضتر الربامم التدريبية والفعاليات املتع قة بإدارل  /قسم اإلتدل ال ام ة دايل
املنطقة ويارجها.
 - 9ؤقديم املقتحات التطتي ية وامل حتظدات اخلاصدة بيمتمدال اإلدتدل ال دام ة ملددي
إدارل  /رئي

قسم اإلتدل ال ام ة.

 - 10الزيارات امليدانية ل مدار حبيث ؤصل نسبة العمل امليداني

زيارل املدار

 60%فيكث .
 - 11القيام فا يُستحد من مهام إضافية لتنظيم العمل وؤطتي ه.
 - 12امل دداركة

تؤنفي ددا امل دداريع التزاري ددةو ومتابع ددة ؤنفي دداها مكتبيد داً ومي دددانياًو

وإمتداد التقاري اخلاصة بها).
 - 13امل دداركة

ؤق ددتيم امل دداريع التزاري ددة املنف ددال

املنطق ددةو وفقد دًا ل تتجيه ددات

والتع يمات التزارية.
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 - 14ؤس يل امل حتظات وال ؤى التطتي ية حتل الربامم التزارية املنفال

املنطقةو

وفقاً ل تتجيهات والتع يمات التزارية.
 - 15حض ددتر الفعالي ددات واألن ددطة وال ق ددا ات  . . .وغاه دداو ال دديت ؤنظمه ددا أو ؤ دد ي
مت يها اإلدارل أو اإلهات احلكتمية أو األه ية

املنطقةو وفقداً لتتجيهدات صداحب

الصاحية.
 - 16إمتددداد الع د وض اإللكتونيددة والتقدداري وأوراق العمددل واإلحصددائيات لع ضددها
الفعاليات واألن طة وال قا ات  . . .وغاهاو الديت ؤنظمهدا أو ؤ د ي مت يهدا اإلدارل
أو اإلهات احلكتمية أو األه ية
 - 17امل دداركة

املنطقةو وفقاً لتتجيهات صاحب الصاحية.

ؤ ايددة متق ددع وقنددتات ؤتاصددل إدارل  /قس ددم اإلددتدل ال ددام ة مت ددن

شبكة اإلنتنت.
 - 18التح ددتل إىل العم ددل اإللكتون ددي

مجي ددع األمتم ددال اإلداري ددة والفني ددة اخلاص ددة

جبميع املهام.
 - 19اإلمتددداد والتنظدديم ل قددا ات واتجتمامتددات اخلاصددة ب دإدارل  /قسددم اإلددتدل
ال ام ة دايل اإلدارل ويارجها .
 - 20امل اركة

ؤفعيل بتابة اإلدارل  /القسم ل تدل ال ام ة.
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اجملال


وف ق العمل

اإلتدل ال ام ة

إدارل اإلتدل ال ام ة

إدارات التع يم باملناتق -

واحملافظات:
اإلتدل ال ام ةو بق ار من مدي إدارل التع يم

يتم إن ا

باملنطقة أو احملافظةو ويكتن ب ئاسته و وينفا املهام اخؤية:
 .1رسم السياسات الازمة لتحقيق أهداي نظام اإلتدل ال ام ة اليت حتقق
التميز املؤسسي.
 .2امتتماد اخلطط الت ي ية ل تدل ال ام ة ويطط املتابعة لإلدارل واملكاؤب
التابعة هلاو وؤتفا الدمتم الازم لتنفياها.
 .3ؤقديم الدمتم الازم لن

ثقافة اإلتدل ال ام ة وؤطبيقاؤهاو لضمان ؤنفيا

يطط وب امم اإلتدل ال ام ة بال كل األمثل

اإلدارات ومكاؤب التع يم

واملدار .
 .4امتتماد أتُ ال اكة مع القطا اخلاص
وفقاً لسياسة التزارل وؤع يماؤها

ال ؤطبيق اإلتدل ال ام ة

هاا اجملالو والتتاصل مع اإلهات

املتخصصة واملطبقة ل تدل ال ام ة

القطا احلكتمي واأله يو لتبادل

اخلربات.
 .5ؤ كيل ف ق جتدل

كل إدارل /مكتب ؤع يم من منستبي اإلدارل /املكتب.
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 .6امتتماد آليات ؤك يم املتميزين
وقطامتات اإلدارلو واملدار و

ال ؤطبيق اإلتدل ال ام ة و من ف ق متملو
ضت نتائم التشيب امل فتمتة من إدارل اإلتدل

ال ام ة.

ؤ كيل
أ.

أمتضا

اإلتدل ال ام ة:
اإلتدل ال ام ة

إدارل التع يم.

 -مدي التع يم

ترئيساً)

 مسامتد و مسامتدل مدي التع يم ل ؤون التع يمية. مسامتد مدي التع يم ل خدمات املساندل. -مدي إدارل اإلتدل ال ام ة.

تمق راً)

 مسامتد مدي إدارل  /قسم اإلتدل ال ام ة مدي ومدي ل اإلش اي التبتب. مدي ومدي ل إدارل التدريب التبتب. مدي أو مدي ل مكتب التع يم األه ي. -متدد ت )2- 5أمتضا من القيادات التبتية

األقسام أو اإلدارات أو

املدار حسب احلاجة.
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 متدد ت )3من ال كا اخلارجي .مدل العضتية

اجمل

ب .يعقد اجمل

سنتان قاب ة ل ت ديد مل ل واحدل.

ج ساؤه م ؤ

كل فصل دراسيو و كن متقده ب كل تار

متند احلاجة.

 ف يق التتثيق
مهام الف يق :
 .1بنا دليل إج ائي ملهام وإج ا ات متمل الف يق.
 .2بنا يطة متمل ل ف يق وامتتمادها من مدي اإلدارل /القسم.
 .3إمتداد خمطط زم لتنفيا يطة العمل.
 .4التهيية ألمتمال التتثيق.
 .5إمتداد معايا لضبط وؤتكيد اإلتدل

متم يات الف يق ومتابعة ؤنفياها.

 .6بنا متم يات الف يق .
 .7أمتتة متم يات الف يق.
 .8إمتددداد ؤقدداري دوريددة متددن إجنددازات الف يددق وحص د امل ددكات واملعتقددات واقددتان
احل تل املناسبة ورفعها ملدي إدارل /قسم اإلتدل ال ام ة.
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 ف يق بنا النظام املؤسسي
مهام الف يق :
 .1بنا دليل إج ائي ملهام وإج ا ات متمل الف يق.
 .2بنا يطة متمل ل ف يق وامتتمادها من مدي اإلدارل /القسم.
 .3إمتداد خمطط زم لتنفيا يطة العمل.
 .4التهيية لبنا النظام املؤسسي.
 .5التنسيق مع ف يق التدقيق الداي ي وفق نظام إدارل اإلتدل ال ام ة.
 .6التنس دديق م ددع اإله ددات اتست ددارية املعتم دددل وجه ددات اتمتتم دداد مل ددنب ش ددهادات
امتتمادات اإلتدل وفق الدليل اخلاص بالب .
 .7إمتداد معايا لضبط وؤتكيد اإلتدل

متم يات الف يق ومتابعة ؤنفياها.

 .8بنا متم يات الف يق .
 .9أمتتة متم يات الف يق.
 .10إمتددداد ؤقدداري دوريددة متددن إجنددازات الف يددق وحص د امل ددكات واملعتقددات واقددتان
احل تل املناسبة ورفعها ملدي إدارل /قسم اإلتدل ال ام ة.

 ف يق التدقيق الداي ي لنظام اإلتدل
مهام الف يق :
 .1بنا دليل إج ائي ملهام وإج ا ات متمل الف يق.
 .2ؤ كيل ف ق متمل بالتنسيق مع اإلهات ذات العاقة.
 .3بنا يطة متمل ل ف يق وامتتمادها من مدي اإلدارل /القسم.
 .4إمتداد خمطط زم لتنفيا يطة العمل.
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 .5التهيية ألمتمال التدقيق الداي ي.
 .6إمتداد معايا لضبط وؤتكيد اإلتدل

متم يات الف يق ومتابعة ؤنفياها .

 .7بنا متم يات الف يق .
 .8أمتتة متم يات الف يق.
 .9إمتددداد ؤقدداري دوريددة متددن إجنددازات الف يددق وحص د امل ددكات واملعتقددات واقددتان
احل تل املناسبة ورفعها ملدي إدارل /قسم اإلتدل ال ام ة.

 ف يق التقتيم الااؤي املؤسسي ترادار)
مهام الف يق :
 - 1بنا دليل إج ائي ملهام وإج ا ات متمل الف يق.
 - 2ؤ كيل ف ق متمل بالتنسيق مع اإلهات ذات العاقة.
 - 3بنا يطة متمل ل ف يق وامتتمادها من مدي اإلدارل /القسم.
 - 4إمتداد خمطط زم لتنفيا يطة العمل.
 - 5التهيية لتطبيق التقتيم الااؤي.
 - 6إمتداد معايا لضبط وؤتكيد اإلتدل

متم يات الف يق ومتابعة ؤنفياها.

 - 7بنا متم يات الف يق .
 - 8أمتتة متم يات الف يق.
 - 9إمتددداد ؤقدداري دوريددة متددن إجنددازات الف يددق وحص د امل ددكات واملعتقددات واقددتان
احل تل املناسبة ورفعها ملدي إدارل /قسم اإلتدل ال ام ة.
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 ف يق التحس املستم
مهام الف يق :
 - 1بنا دليل إج ائي ملهام وإج ا ات متمل الف يق.
 - 2ؤ كيل ف ق متمل بالتنسيق مع اإلهات ذات العاقة.
 - 3بنا يطة متمل ل ف يق وامتتمادها من مدي اإلدارل /القسم.
 - 4إمتداد خمطط زم لتنفيا يطة العمل.
 - 5التهيية ألمتمال التحس املستم .
 - 6إمتداد معايا لضبط وؤتكيد اإلتدل

متم يات الف يق ومتابعة ؤنفياها.

 - 7بنا متم يات الف يق .
 - 8أمتتة متم يات الف يق.
 - 9إمتددداد ؤقدداري دوريددة متددن إجنددازات الف يددق وحص د امل ددكات واملعتقددات واقددتان
احل تل املناسبة ورفعها ملدي إدارل /قسم اإلتدل ال ام ة.

 ف يق قيا رضا املستفيد
مهام الف يق :
 - 1بنا دليل إج ائي ملهام وإج ا ات متمل الف يق.
 - 2ؤ كيل ف ق متمل بالتنسيق مع اإلهات ذات العاقة.
 - 3بنا يطة متمل ل ف يق وامتتمادها من مدي اإلدارل /القسم.
 - 4إمتداد خمطط زم لتنفيا يطة العمل.
 - 5التهيية ألمتمال قيا رضا املستفيد.
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 - 6بنا وؤطبيق أدوات قيا رضا املستفيد.
 - 7حت يل قيا رضا املستفيد وؤطتي ه.
 - 8إمتداد معايا لضبط وؤتكيد اإلتدل

متم يات الف يق ومتابعة ؤنفياها.

 - 9بنا متم يات الف يق .
 - 10أمتتة متم يات الف يق.
 - 11إمتددداد ؤقدداري دوريددة متددن إجنددازات الف يددق وحص د امل ددكات واملعتقددات واقددتان
احل تل املناسبة ورفعها ملدي إدارل /قسم اإلتدل ال ام ة.

 ف يق اتمتتماد التبتب
مهام الف يق :
 - 1بنا دليل إج ائي ملهام وإج ا ات متمل الف يق.
 - 2ؤ ددكيل فدد ق متم ددل م ددن املي دددان التب ددتب بالتنس دديق م ددع اإله ددات ذات العاق ددة
تاإلداراتو املكاؤب)
 - 3بنا يطة متمل ل ف يق وامتتمادها من مدي اإلدارل /القسم.
 - 4إمتداد خمطط زم لتنفيا يطة العمل.
 - 5التهيية ألمتمال اتمتتماد التبتب.
 - 6التنسيق مع اإلدارل العامة ل تدل ال ام ة ملنب شهادات اتمتتماد الداي ي.
 - 7إمتداد معايا لضبط وؤتكيد اإلتدل

متم يات الف يق ومتابعة ؤنفياها.

 - 8بنا متم يات الف يق .
 - 9أمتتة متم يات الف يق.
 - 10إمتددداد ؤقدداري دوريددة متددن إجنددازات الف يددق وحص د امل ددكات واملعتقددات واقددتان
احل تل املناسبة ورفعها ملدي إدارل /قسم اإلتدل ال ام ة .

28

 ف يق ؤقتيم جتدل بييات التع م
مهام الف يق :
 )1بنا دليل إج ائي ملهام وإج ا ات متمل الف يق.
 )2بنا يطة متمل ل ف يق وامتتمادها من مدي اإلدارل /القسم.
 )3إمتداد خمطط زم لتنفيا يطة العمل.
 )4ن

ثقافة مفهتم جتدل بييات التع م ل مدار واملكاؤب واإلدارات .

 )5التنسيق مع اإلدارل العامة ل تدل ال ام ة حتل مفاهيم جتدل بييات
التع م .
 )6ؤ كيل ف ق متمل من امليدان التبتب بالتنسيق مع اإلهات ذات العاقة
تاإلداراتو املكاؤب) .
 )7إمتداد أداوت لقيا جتدل بييات التع م

املدار بالتنسيق مع اإلهات

ذات العاقة ت اإلدارات واملكاؤب ) .
 )8بنا متم يات الف يق.
 )9أمتتة متم يات الف يق.
 )10إمتداد ؤقاري دورية متن إجنازات الف يق وحص امل كات واملعتقات
واقتان احل تل املناسبة ورفعها ملدي إدارل /قسم اإلتدل ال ام ة .
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سياسة التحفيز
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سياسة التحفيز
يُعترب ؤثم

اإلهتد وؤقدي امل اركات واجباً دينياً أوتو ومط باً

إنسانياً ثانياًو حيث يؤث التحفيز مت ن دافعية الف د وؤتجيه س تكه ةت
حتقيق األهدايو وبنا مت ن ذلب و وضع سياسة لتثم
امل اركات لكل من شارك وساهم

اإلهتد وؤقدي

دمتم وإجناز أمتمال إدارل اإلتدل ال ام ة

بيقسامهاو وفقاً ألنظمة وزارل التع يم .

 املكافآت املالية:
ؤتم وفقاً ملا حتدده اإلهات املختصة

التزارل.

 سياسة ؤثم اإلهتد وؤقدي امل اركات:
ؤقديم ال ك والتقدي لكل من ساهم وشارك وحفّز ودمتم أمتمال
إدارل اإلتدل ال ام ة واخلطتات التطتي ية
إدارل اإلتدل ال ام ة أو من العام

أمتماهلاو ستا من منستبي
إدارات التع يم أو من أب جهة

حكتمية أو ياصة مت ن مستتى املم كةو مهما كان ح م امل اركةو ب ط
أن يكتن هلا أث ُ م مت ُ مت ن إدارل اإلتدل ال ام ة.
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 آلية ؤثم اإلهتد وؤقدي امل اركات :
 ل م ارك من يارج إدارل اإلتدل ال ام ة:
األمتم ددال

 .1حصد د أمس ددا امل ددارك م ددع إدارل اإل ددتدل ال ددام ة س ددتا
العادية أو التطتي ية أو امل اريع.
 .2ؤعبية النمدتذج ا ُملعدد لتدثم اإلهدتد وؤقددي امل داركة ل م دارك مدن
يارج إدارل اإلتدل ال ام ة.
 .3امتتماد يطاب أو شهادل ال دك والتقددي مدن مددي إدارل اإلدتدل ال دام ة
أو من مدي التع يم.
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 ل م ارك من منستبي إدارل اإلتدل ال ام ة:
 .1حصد أمسددا منسددتبي إدارل اإلددتدل ال ددام ة الدداين شدداركتا األمتمددال
التطتي ي د د د د د د د ددة أو امل د د د د د د د دداريع وك د د د د د د د ددان هل د د د د د د د ددم أثد د د د د د د دد فامت د د د د د د د ددل
العمل ت التزامو جِديةو ابتكاريةو إجيابية  . . .وغاه ).
- 1ؤعبية النمتذج اخلاص بتشيب منسدتبي إدارل اإلدتدل ال دام ة ل حصدتل
مت ن يطاب أو شهادل شك وؤقدي .
- 2امتتماد يطاب أو شهادل ال دك والتقددي مدن مددي إدارل اإلدتدل ال دام ة
أو من مدي التع يم.
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ؤع يمات متامة


يعتمد ددد ك د ددل مد ددا ورد

ال د دددليل امتتبد دداراً م د ددن ؤار د ددهو لتنظ د دديم العم د ددل

تإدارات/أقسام) اإلتدل ال ام ة


املناتق واحملافظات.

يدتم ؤ ددكيل فد ق العمدل مددن مجيددع اإلدارات املعنيدة واملدددار املطبقددة ل ددتدل
ال ام ة وفقاً لطبيعة العمل املط تب



إدارل اإلتدل ال ام ة.

حيق فقط لإلدارل العامة ل دتدل ال دام ة
بعض أو كل ما جا

وزارل التع ديم إجد ا التعدديات

هاا الدليل التنظيميو و كن ال فع هلدا بامل ئيدات

واملقتحات التطتي ية هلاا اإلتار.


يع ّمددم مت ددن إدارات اإلددتدل ال ددام ةو وأقسددامها
املعتمد دددل

إدارات التع دديمو بالتعددديات

الد دددليل التنظيمد دديو ويد ددتم العمد ددل فتجبد دده امتتبد دداراً مد ددن ؤد دداري

ؤب د د د ددي هم .حبيد د د ددث يتد د د ددتىل مدي /مد د د دددي ل إدارل تإدارل اإلد د د ددتدل ال د د د ددام ة)
ورئي /رئيس د ددة قس د ددم تإدارل اإل د ددتدل ال د ددام ة) إب د دداو منس د ددتبي ومنس د ددتبات
اإلدارل/القس ددم يطيد دًا بالتع ددديات وؤزوي دددهم بنس ددخة الكتوني ددة من دده بع ددد
التعديل.


ؤتددتىل اإلدارل العامددة ل ددتدل ال ددام ة م اجعددة الدددليل التنظيمددي وؤطددتي ه
ب ددكل س ددنتبو
العاقة



ين

ض ددت املس ددت داتو وماحظ ددات ومقتح ددات القطامت ددات ذات

التزارل وامليدان.

الدليل التنظيمي مت ن متقع اإلدتدل ال دام ة

الدتزارلو ومتاقدع إدارات

التع يم مت ن شبكة اإلنتنت.


يك ّف منستبت إدارل اإلتدل ال ام ةو وأقسامها

إدارات التع ديمو والقطامتدات

التابعة هلا يطياً بتنفيا املهام واألمتمال املنتتة بهم وفدق مدا ؤضدمنه الددليل
التنظيمي.
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