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 مديرة المكتب

 أ . منال مبارك اللهيبي

 اإلشراف العام

 

 

 فريق إعداد الدليل                                                   
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 منسقة إدارة الجودة
 المشرفة التربوية/ رحمة عبداهلل القرشي

 الجودةعضو فريق 
 المساعد اإلداري/ سحر عبدالرحمن الغامدي

 

 اإلعداد والتنسيق

 لولو محمد باشنم عضو فريق التميز المؤسسي
 فوزية سعيد الحيدري عضو فريق التميز المؤسسي
 نوال سعيد الغامدي عضو فريق التميز المؤسسي 

 المراجعة
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 الصفحة رقم الموضوع
 5 المقدمة

 6 المصطلحات
 7 األهداف

 8 الهيكل التنظيمي
 9 الخارطة التنظيمية

 00-01 المهام األساسية والخدمات المقدمة من المكتب
 المهام التنظيمية 
 مديرة المكتب 

 رئيسة الشؤون المدرسية
 رئيسة الشؤون التعليمية

 ة المدرسيةقيادال رئيسة شعبة
 مشرفات القيادة المدرسية 

 رئيسة الشعبة الفنية 
 مشرفات الشعب الفنية

01 
01-01 
05-06 
07-08 
09-10 
11-16 
17-19 
01-00 

 01 تشكيل الهيئة اإلدارية والتعليمية بالمكتب
 اللجان والمجالس بالمكتب

 المجالس
 اللجان

00 
00-06 
07-51 

 76-50 الوصف الوظيفي 

 77 عداد الدليلمصادر إ

 محتويات الدليل
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 المقدمة
راءات للعمليات واإلج "وتنظيما "ويتطلب ذلك استقراراوالمؤسسات اليوم للتميز المؤسسي , تسعى المنشآت

الغايات  قر في تحقيلتحقيق األهداف , كما ينبغي أن يكون لها هيكل تنظيمي داخلي ومحدد , ألثره الكبي

  .أن التنظيم يسهم في توزيع المسؤوليات وتفصيل المهام ؛ لتشكيل بناء مؤسسي لمكاتب التعليمواألهداف كما

للدليل التنظيمي في إطار السعي نحو وضع أسس تنظيميه بنات  /أتي إصدار مكتب التعليم بوسط جدةوي

لمختلف الشعب الفنية والوحدات اإلدارية , بما يساعد على تحقيق أهداف المكتب  ,وعالقات اتصال واضحة

 بفاعلية.

وهذا الدليل يوضح السياسات والمهام والمسؤوليات والسلطات والعالقات التنظيمية بين العناصر البشرية , 

ومراقبة  موالتقوي تفصيل المتابعة من االرتباطات ويعمل على إزالة التداخل في المهام الوظيفية ويمكنويحدد 

 األداء للشعب الفنية والوحدات اإلدارية .

 . السداد في القول والعملواهلل نسأل                                 

 ناتب/ مديرة مكتب التعليم بوسط جدة                       

 أ / منال مبارك اللهيبي                                                                            
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 المصطلحات                  
 

 األهداف  على تحقيقشرافية فنية تعمل ا  دارية و إمنسوبات المكتب من هيئة  جميعيشمل  التعليم:مكتب 
 وفاعلية.التربوية التعليمية بكفاءة 

 المنظمة أهداف  لتحقيق الالزمة واألنشطة األعمال مختلف تؤدي التي الجهات يحدد: التنظيمي الهيكل
 وارتباطاتها. ومسؤولياتها مهامها ويحدد ,داخلها العالقات وينظم 

 التنظيمية: الخريطة
 مراحل وعناصر بناء الهيكل التنظيمي حيث توضح بطريقة الرسم طبيعة ونوع الهيكل أحدوهي 

 . التنظيمي للمنظمة 
 أساسية معلومات من عام بشكل ويتكون الموظف, يؤديه الذي للعمل مكتوب وصف: الوظيفي الوصف

 والمؤهالت للوظيفة, والخارجية الداخلية العالقات اإلشراف, نطاق الوظيفي, المسمى تتضمن العمل عن
  الوظيفة يتمثل وملخص الشخصية, والسمات والقدرات, والمهارات والمعارف العملية, والخبرات العلمية,
 .ومسؤولياته واجباته عن تفصيلية وعبارات ,تحقيقه الموظف على يجب الذي العام بالهدف
  خالل سنة أو عدة سنوات وتوجهاتها للمكتب المستقبلية الرؤية يرسم الذي العام اإلطار المكتب: خطة

 زمني.لجدول  من خالل البرامج والمشروعات وفقا  
 أهداف  ولهم متكاملة, ومهارات وقدرات معارف يمتلكون التربويين, من مجموعة: العمل فريق

 بكفاءة. لتحقيقها بينهم فيما ويتعاونون ينسقون مشتركة
 العديد  في المكتب في العاملين من عدد بها القيام يتولى المهام من مجموعة: المساندة الخدمات

 . المكتب في والمستودع والحراسة والنظافة الصيانة :مثل المجاالت من
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 األهداف
 الهدف العام :

  الداخليين فيدينتسس تنظيمية وعالقات اتصال واضحة بين المكتب والمسأوضع         

 .نيوالخارجي        

 :التفصيليةاألهداف 
 المهام والخدمات المقدمة من المكتب )السياق(.توضيح  -0
 للوحدات والشعب الفنية.وضع هيكل تنظيمي عام يوضح اإلرتباط التنظيمي  -1
 توصيف الوظائف والمهام والواجبات واالرتباطات للتشيكالت اإلدارية والتعليمية  -0

 .بالمكتب
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 لمكتب التعليم التنظيمي الهيكل

 ت/بناوسط جدةب تعليمال كتبلم التنظيميةلخارطة ا :أولا 
 التنظيمية األساسية و المهام  : اثانيا 

 واللجان المجالس  :ثالثاا
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 لمكتب التعليم بوسط جدة /بنات التنظيميةا خارطةال :أوال    
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 دمات المقدمة من المكتبخالمهام  األساسية  وال ثانيا  :  أ( 
 .تنفيذ الخطط التشغيلية والبرامج الخاصة بالمكتب بعد إقرارها من صاحب الصالحيةمتابعة  (0
متابعة سير العملية التربوية والتعليمية في المدارس التابعة للمكتب )مدارس التعليم العام ـ مدارس  (1

 ن الكريم ـ مدارس برامج محو األمية ـ معاهد وبرامج التربية الخاصة(آتحفيظ القر 
 .تطوير اللوائح المنظمة لعملية اإلشراف التربوي بالمكتب ومتابعة تطويرها بعد إقرارهااقتراح  (0
 .واإلداريات التربويات,ومن المشرفات  المساعدات,احتياج المكتب من  حصر (1
تنسيق مع وفق الضوابط وبال الوكيلة(/  )المديرةشرافية بالمدارس التابعة للمكتب اإلاقتراح ترشيح الهيئة  (5

 .المعلماتشؤون المعلمين / إدارة 
تراح وتحديد واق التربوي,متابعة مستوى أداء المشرفات التربويات بالمكتب لتحسين عملية اإلشراف  (6

 .البرامج التدريبية المناسبة لهن بالتنسيق مع إدارة التدريب التربوي باإلدارة
ومحضرات المختبرات, ومحضرات معامل  والمعلمات, بالمدارس,متابعة مستوى أداء اإلدارة المدرسية  (7

 .والعمل على تطويرهن بالتنسيق مع إدارة التدريب التربوي باإلدارة للمكتب,الحاسب اآللي التابعات 
ومديرات المدارس التابعة للمكتب بما فيها التقارير  التربويات,دراسة وتحليل خطط وتقارير المشرفات  (8

ورفع نتائجها لمساعدة مدير عام  لها,قنيات التعليمية المصاحبة حول المناهج والمقررات الدراسية والت
 .التعليم لشؤون تعليم البنات تمهيدا  لرفعها للجهات ذات العالقة

واإلداريات في المدارس التابعة للمكتب والناتج عن اإلجازات أو الحاالت  المعلمات,معالجة العجز من  (9
 .العالقةبالتنسيق مع الجهات ذات  وتسديده,الطارئة 

 .التابعة له وفق الالئحة المنظمة الوظيفي لمنسوبات المكتب والمدارسالمشاركة في إعداد تقويم األداء (01
 .اإلشراف على تطبيق الئحة التقويم المستمر في المدارس التابعة للمكتب في جميع المراحل (00
ى وتوزيع المقررات الدراسية عل للمكتب,متابعة توزيع األنصبة وفق التخصص على المعلمات التابعات  (01

عداد تقارير فصلية عن ذلك التوزيع,ومتابعة سير الدراسة وفق جدول  الدراسية,األشهر   .وا 
اإلشراف الميداني على كل ما يتعلق بتفعيل المواد التعليمية والوسائل والمختبرات والتقنيات التربوية في  (00

 .بيئات التعليم
التابعات للمكتب النتقاء كل ما يتعلق باألساليب والطرق الحديثة  التنسيق مع المشرفات التربويات (01

 وتبادل الخبرات فيما بينهم المناسبة, اإلشرافيةواألساليب  والتعلم,لتطوير عمليات التعليم 
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دراسة المالحظات واالقتراحات حول المناهج والمقررات الدراسية ورفعها لمساعدة مدير عام التعليم  (05

 .لرفعها للجهات ذات العالقة بالوزارة  .لشؤون تعليم البنات 
 .المشاركة في اإلشراف على التربية العملية بالمدارس التابعة للمكتب لطالبات الجامعات والكليات (06
 .والمتفوقات من الطالبات في األنشطة المختلفة التربوية,ع برامج تكريم القيادات المشاركة في وض (07
 .المشاركة في اللقاءات الدورية لإلشراف سواء على مستوى المحافظة أو الوزارة (08
التنسيق والتكامل مع اإلدارات األخرى كنشاط الطالبات والتوجيه واإلرشاد أو خدمات الطالبات أو  (09

 .ول وغيرها فيما يتعلق بالمدارس التي يشرف عليها المكتباالختبارات والقب
المشاركة مع الجهات ذات العالقة في تقويم عمليتي التعليم والتعلم في المراحل الدراسية المختلفة  (11

 .ووضع الخطط لتحسينها
والتجهيزات المدرسية وفق  والحراس,تقدير احتياجات المدارس التابعة للمكتب من المستخدمات  (10

التنظيمات المعدة من إدارة التجهيزات المدرسية والتقنيات باإلدارة ومتابعة توفيرها بالتنسيق مع الجهات 
 .ذات العالقة باإلدارة

 األفراد,و والعقود مع القطاع الخاص  التنظيمات,متابعة توفير وقيام وسائل النقل للطالبات بعملها وفق  (11
 .من محروقات وقطع غيار للمملوك منها للوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة باإلدارة وتأمين لوازمها

متابعة توفير المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي للمدارس والوحدات اإلدارية األخرى في القرى  (10
 .والهجر التي ال تتوفر فيها تلك الخدمات

لمدرسية والمقررات والوسائل التعليمية وتوزيعها استالم وتوزيع احتياجات المدارس من التجهيزات ا (11
 .على المدارس التابعة للمكتب

 تب,للمكلمنسوبات المكتب والعامالت في المدارس التابعة وصرفها المستحقات المالية ب بيان إعداد (15
 .وتأديتها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة باإلدارة

 .سيق مع الجهات ذات العالقة باإلدارةإعداد مشروع الميزانية السنوية للمكتب بالتن (16
تنظيم المعامالت والمعلومات الخاصة بالمكتب وشعبه وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بيسر  (17

 .وسهولة
نجازات المكتب وشعبه ومعوقات األداء فيها  (18 إعداد التقارير الدورية والفنية عن سير العمل ونشاطات وا 

 .مدير عام التعليم لشؤون تعليم البناتوسبل التغلب عليها ورفعها لمساعدة 
 هـ.(0341)  .اختصاصهأي مهام أخرى يكلف بها في مجال القيام ب (19
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 التنظيمية  لمهام  ا (ب
 التعليم  مديرة مكتب

اعلية فقيادة المكتب لتطوير العملية التعليمية بالمدارس التابعة له وتقويمها لضمان :   الهدف العام
 األداء اإلشرافي التربوي والتعليمي.

 عام التعليم لشؤون تعليم )البنات( بمساعدة مدير ترتبط: التنظيمي االرتباط

  المهام:

متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية والبرامج الخاصة باإلشراف التربوي بالمكتب بعد إقرارها من صاحب  .0
 .الصالحية

دارس التعليم العام, وم )مدارس والتعليمية في المدارس التابعة للمكتبمتابعة سير العملية التربوية   .1
 .خاصةالومعاهد وبرامج التربية  الكبار,ومدارس تعليم  األطفال,تحفيظ القرآن الكريم, ومدارس رياض 

 .اإقرارهاقتراح تطوير اللوائح المنظمة لعملية اإلشراف التربوي بالمكتب ومتابعة تطويرها بعد   .0
 .ومن المشرفات التربويات, واإلداريات المساعدين,احتياج المكتب من عداد ا  .1
نسيق /الوكيلة( وفق الضوابط وبالت)المديرة بالمدارس التابعة للمكتب اإلشرافيةاقتراح ترشيح الهيئة   .5

 .مع إدارة شؤون المعلمات
 اقتراح ترشيح المشرفات التربويات للعمل بالمكتب. .6
لتحسين عملية اإلشراف التربوي, وتحديد واقتراح  التربويات بالمكتبمتابعة مستوى أداء المشرفات   .7

 البرامج التدريبية المناسبة لهم بالتنسيق مع إدارة التدريب التربوي.
ومحضرات المختبر, ومحضرات معامل  والمعلمات,متابعة مستوى أداء اإلدارة المدرسية بالمدارس,   .8

 .التابعات للمكتب, والعمل على تطويرهن بالتنسيق مع إدارة التدريب التربوي باإلدارة الحاسب اآللي
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ومديرات المدارس التابعة للمكتب بما فيها التقارير  التربويات,راسة وتحليل خطط وتقارير المشرفات د .9

حول المناهج والمقررات الدراسية والتقنيات التعليمية المصاحبة لها, ورفع نتائجها لمساعدة مدير عام 
 بنات.التعليم لشؤون التعليم 

 أو الحاالتواإلداريات في المدارس التابعة للمكتب والناتج عن اإلجازات  المعلمات,معالجة العجز من  .01
  .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة وتسديده,الطارئة 

المشاركة في إعداد تقويم األداء الوظيفي لمنسوبات المكتب والمدارس التابعة له وفق الالئحة المنظمة  .00
  .لذلك

 .اإلشراف على تطبيق الئحة التقويم المستمر في المدارس التابعة للمكتب في جميع المراحل .01
زيع األنصبة وفق التخصص على المعلمات التابعات للمكتب, وتوزيع المقررات الدراسية متابعة تو   .00

عداد تقارير فصلية عن  التوزيع,ومتابعة سير الدراسة وفق جدول  الدراسية,على األشهر   .كذلوا 
بوية ر اإلشراف الميداني على كل ما يتعلق بتفعيل المواد التعليمية والوسائل والمختبرات والتقنيات الت  .01

 .في بيئات التعليم
التنسيق مع المشرفات التربويات التابعات للمكتب النتقاء كل ما يتعلق باألساليب والطرق الحديثة  .05

 .مبينهالمناسبة, وتبادل الخبرات فيما  اإلشرافيةلتطوير عمليات التعليم والتعلم, واألساليب 
دراسة المالحظات واالقتراحات حول المناهج والمقررات الدراسية ورفعها لمساعدة مدير عام التعليم   .06

 .التعليميةأو المساعدة للشؤون 
 .لمختلفةاوالمتفوقين من الطالبات في األنشطة  التربوية,المشاركة في وضع برامج تكريم القيادات   .07
 .الوزارةعلى مستوى المنطقة أو المشاركة في اللقاءات الدورية لإلشراف سواء   .08
 الطالباتالتنسيق والتكامل مع اإلدارات األخرى كالنشاط الطالبي والتوجيه واإلرشاد أو خدمات   .09

 .المكتباالختبارات والقبول وغيرها فيما يتعلق بالمدارس التي يشرف عليها  أو 
المشاركة مع الجهات ذات العالقة في تقويم عمليتي التعليم والتعلم في المراحل الدراسية المختلفة   .11

 .لتحسينهاووضع الخطط 
 عداد مشروع الميزانية السنوية للمكتب بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.ا .10
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سر استخراجها بيتنظيم المعامالت والمعلومات الخاصة بالمكتب وشعبه وحفظها بشكل يساعد على  .11

 .وسهولة
 
نجازاتإعداد التقارير الدورية والفنية عن سير العمل  .10 ا المكتب وشعبه ومعوقات األداء فيه ونشاطات وا 

 التعليم.وسبل التغلب عليها ورفعها لمساعدة مدير عام 
والتجهيزات  والحراس,تقدير احتياجات المدارس التابعة للمكتب من المستخدمين والسائقين  .11

سية وفق التنظيمات المعدة من إدارة التجهيزات المدرسية والتقنيات باإلدارة ومتابعة توفيرها المدر 
 .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة باإلدارة

متابعة توفير وقيام وسائل النقل للطالبات بعملها وفق التنظيمات, والعقود مع القطاع الخاص   .15
غيارها للمملوك منها للوزارة بالتنسيق مع الجهة  وتأمين لوازمها من محروقات وقطع واألفراد,

 .المختصة باإلدارة
متابعة توفير المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي للمدارس والوحدات اإلدارية األخرى في  .16

 .الخدماتاألحياء التي ال تتوفر فيها تلك 
احتياجات المدارس من التجهيزات المدرسية والمقررات والوسائل التعليمية  استالم وتوزيعمتابعة   .17

 .للمكتبوتوزيعها على المدارس التابعة 
إعداد وصرف المستحقات المالية لمنسوبات المكتب والمعامالت في المدارس التابعة للمكتب,   .18

 وتأديتها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة باإلدارة.
نجازاتإعداد التقارير الدورية والفنية عن سير العمل   .19 المكتب وشعبه ومعوقات األداء  ونشاطات وا 

 .والتعليمفيها وسبل التغلب عليها ورفعها لمساعدة مدير عام التربية 
 أي مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها .01
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 رئيسة الشؤون المدرسية 

المدارس مساعدة مديرة المكتب في اإلشراف على الشؤون المدرسية من حيث إحداث :  الهدف العام 
تجهيزات ال,التخطيط المدرسي ,اإلدارية والتعليمية الهيئةالمدرسية وتأمين احتياجاتها من  البيئةوتوفير 

 األمن والسالمة المدرسية ., خدمات الطالبات , الصحة المدرسية,المدرسية 

 .ترتبط بمديرة مكتب التعليم :التنظيمياالرتباط 

 المهام:
 للعمل.متابعة تطبيق اللوائح والتعليمات المنظمة  (0
 بالمكتب.لألقسام المختلفة  اإلشرافيةتنفيذ وتقويم الخطط  (1
 وتنفيذها.متابعة ما يرد من التعاميم الهامة  (0
 والحراس.إعداد احتياج مدارس المكتب من اإلداريات والمستخدمين  (1
 المكتب.اإلشراف على عملية إعداد تقارير األداء الوظيفي لموظفات مدارس  (5
 المكتب(. للمدارس,)المشاركة في توفير بيئة آمنة ومناسبة ومكتملة التجهيزات  (6
 العالقة.المشاركة في اقتراح واستحداث ونقل وضم المدارس بالتنسيق مع الجهات ذات  (7
 اإلداريات.متابعة تسديد االحتياج من  (8
دارة  (9 عداد البرامج التدريبية للمشرفات ومنسوبات المدارس بالتنسيق مع إدارة التدريب وا  تنظيم وا 

 التربوي.اإلشراف 
 العمل.القيام بالزيارات الميدانية للمدارس لالطمئنان على سير  (01
عداد اللقاءات التربوية مع الفئات المختلفة على كافة  (00  المستويات.تنظيم وا 
ات خدم ,التجهيزات المدرسية, التخطيط المدرسي معلمات,الالتالية )شؤون  الوحداتاإلشراف على  (01

 (.األمن والسالمة المدرسية ,الصحة المدرسية ,الطالبات
والتنسيق لتسديده مع  الوكيالت  المديرات, المعلمات,من  المالك( )عجزتحديد االحتياج الفعلي  (00

 .شؤون المعلمات



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 
 الصعوبات.عقد اللقاءات الفردية بالموظفات وتذليل  (01
نشاء قاعدة البيانات عن مدارس المكتب  (05  وتحديثها أوال  بأول. موظفات( طالبات, )فصول,متابعة وا 
المرشحات  المنقوالت, )المتقاعدات,متابعة إجراءات استالم وتسليم العهد بين المديرات  (06

 والمستجدات(.
 بالمدارس. يةاإلشرافمعالجة الحاالت الطارئة للهيئة  (07
 الطوارئ(مخارج  السباكة, )الكهرباء,المسح الميداني للمباني المدرسية وحصر أهم مشكالتها  (08

 االختصاص.ورفعها لجهة 
 تصاص.االخالجديدة بالمكتب بالتنسيق مع جهةمتابعة استالم واكتمال تجهيزات المباني المدرسية  (09
 والمركز.متابعة تطبيق خطط األمن والسالمة بالمدرسة  (11
 المختصة.حصر التالف من العهد المدرسية وعهدة المكتب بالتنسيق مع الجهات  (10
 الصيانة(. األثاث, المقاعد, الدراسية, )المقرراتمتابعة احتياج المدارس من  (11
 الالزمة.تزويد الجهات المختصة بالبيانات اإلحصائية  (10
 .المكتب(صيانة مبنى  )إجراءنظافة توفير أدوات ال (11
 الكبيرات.اإلشراف على مدارس تعليم  (15
 الثانوية.اإلشراف على نظام المقررات في المرحلة  (16
 .األمن والسالمة–التخطيط المدرسي – الطالباتإدارة خدمات  –التنسيق مع إدارة التجهيزات المدرسية  (17
 المكتب.اإلشراف على أعمال لجنة األمن والسالمة في  (18
 التربوي.المشاركة في معالجة المشكالت والمعوقات التي تواجه الميدان  (19
  .المستفيدين )الشكاوى والتحققات( اإلشراف على وحدة رضا (01
 بالمكتب.متابعة أعمال المستخدمات  (00
 الدراسي.متابعة دوام وحركة سير السائقين خالل العام  (01
عارة الكتب الثقافية للمشرفات من  (00  مكتبة المكتب.تنظيم استعارة وا 
عداد الجرد السنوي مع اإلداريات  (01  بالمكتب.متابعة تنظيم أرشيف المركز وا 
 .تنفيذ أي مهام توكل اليها في مجال تخصصها  (05
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 رئيسة الشؤون التعليمية 

العملية التعليمية بالمدارس التابعة له وتقويمها  مساعدة مديرة المكتب في اإلشراف على:  الهدف العام 
 لضمان فاعلية األداء اإلشرافي التربوي والتعليمي.

 بمديرة مكتب التعليم ترتبط :التنظيمياالرتباط 

 المهام:

 للعمل.متابعة تطبيق اللوائح والتعليمات المنظمة  (0
 بالمكتب.لألقسام المختلفة  اإلشرافيةتنفيذ وتقويم الخطط  (1
 ها.إقرار المشاركة في وضع خطة المكتب وفق الخطة التشغيلية لإلدارة العامة ومتابعة تنفيذها بعد  (0
 عنها.حصر القوى البشرية العاملة بالمكتب وتزويد الجهات المختصة ببيانات  (1
 حيالها.حصر الحاالت الطارئة لموظفات المكتب واتخاذ اإلجراءات الالزمة  (5
 .إلشرافي والمدرسياإلشراف على منظومة األداء ا (6
 .المنسوباتوتكريم بالمكتب العالقات العامة إدارة  (7
 المكتب.حصر االحتياجات التدريبية لموظفات  (8
 الصعوبات.عقد اللقاءات الفردية بالموظفات وتذليل  (9

 والتعليمية.إجراء الزيارات الميدانية لمدارس المكتب ومتابعة سير العملية التربوية  (01
 المكتب.للمشرفات على مدارس  اإلشرافيةدراسة الخطة  (00
 لية,أو صفوف  علوم, دين, رياضيات, انجليزية,لغة  ات,ياجتماع عربية, )لغةالفنية  شعبمتابعة ال (01

 .(مسلكيةعلوم  آلي, حاسب نفس,علم  مكتبات, اسرية, فني, نشاط, مقاصف,
 االختبارات إدارة –إدارة شئون المعلمات  – إدارة التعليم األهلي واألجنبي – التنسيق مع )إدارة التوجيه واإلرشاد (00

 .كتبالملمتابعة األداء في مدارس  (اإلشراف التربوي-التدريب-التربية الخاصة-تطوير المدارسوحدة  –
ي هذا التي ترد فمعالجة المشكالت والمعوقات التي تواجه الميدان التربوي والنظر في كافة المعامالت  (01

 .الخصوص
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 .المكتباإلشراف على عملية إعداد تقارير األداء الوظيفي لموظفات مدارس  (05
 .البرامج والمشاريع الوزاريةمتابعة  (01
 .للمكتبمتابعة أعمال وسير االختبارات بالمدارس التابعة  (07
 .األداءإعداد التقارير الدورية عن انجازات المكتب وتقديم االقتراحات لتطوير  (08
 المكتب.القيام بأعمال اللجنة التربوية في  (09
 المعلمات.بمهام لجنة قضايا  اإللمام  (11
نهاء تكليف وكيالت ومديرات  (10  المدارس.المشاركة في أعمال لجنة تكليف وا 
 وكيالت.الاإلشراف على لجنة الترشيحات الخاصة بترشيح  (11
 .(راشدجائزة حمدان بن  للتميز,جائزة منطقة مكة المكرمة  للتميز,الوزارة  )جائزةمتابعة الجوائز  (10
 المستجدات.اإلشراف على برنامج تهيئة المشرفات  (11
 ة,المملكالمستوى للوافدات من خارج  )تحديدمتابعة إجراء االختبارات للحاالت الخاصة من الطالبات  (15

 .آلخر(التحويل من قسم 
 للمكتب.التقرير الختامي  اعداد (16
 وتنفيذها.متابعة ما ورد من التعاميم الهامة  (17
على الدراسات المقدمة من المشرفات التربويات والمتعلقة بتطوير النواحي التربوية  االطالع (18

 التعليمية.
رفع الخطط العالجية لل االختبارات, بالمدارس,تقويم الطالبات )متابعة أعمال المشرفات التربويات في  (19

 الطالبات(.من مستوى 
 االختصاص.متابعة ودراسة المشكالت السلوكية والعمل على حلها مع جهة  (01
 .القيام بأي عمل يوكل اليها في مجال تخصصها (00
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 شعبة القيادة المدرسية

التربوي  لمدرسيلضمان فاعلية األداء ا داء قيادات المدارس والوكيالت تطوير أ:  الهدف العام 
 والتعليمي.

 التعليم.مديرة مكتب  التعليمية,رئيسة الشؤون  المدرسية,رئيسة الشؤون  :التنظيمياالرتباط 

 :رئيسة شعبة القيادة المدرسية مهام

   بناء خطة استراتيجية لتحقيق الرؤية واألهداف وتلبية االحتياجات -0
دراسة التعاميم واللوائح التعليمية والتنظيمية مع المشرفات وتوضيح آلية التنفيذ ومتابعة ذلك مع  -1

 بالعلم. نلجميع المشرفات وأخذ توقيعاته التأكد من وصولها
 توزيع المدارس على المشرفات ومراعاة العدالة في التوزيع وفق الكفايات. -0
دة المستجتوزيع المهام واألعمال واللجان الخاصة بالشعبة على المشرفات وتنظيم توزيع األعمال  -1

 تنفيذ ومتابعة ذلك.بالتوجيهات الالزمة لل نبين المشرفات مع تزويده
الفصول ومطابقتها بالواقع  ملكات الطالبات,عداد أإعداد قاعدة بيانات صحيحة وشاملة تشمل ) -5

سجل ال الخدمة,سنوات  والمؤهالت, أسماء الهيئة التعليمية واإلدارية بالمدارس الميدان,الفعلي في 
 . ...(عناوين السكن  الهواتف,أرقام  المدني,

والمقترحات الواردة من المشرفات كمبادرة ودراسة جدواها وتصحيحها  الدراساتومتابعة مراجعة  -6
 .ورفعها لجهة االختصاص

الواردة للشعبة وتكليف المشرفات المعنيات بالتحقق ومتابعة إنهاء  والتحقيقاتمتابعة المعامالت  -7
 اسي.المعاملة ورفع التقرير النهائي للمعاملة إلدارة المكتب وانجاز ذلك في وقت قي

 –ومتابعة السجالت –الميدانية  )الزياراتتقويم مشرفات الشعبة ومتابعة جميع أعمالهن من خالل  -8
ومتابعة نوع المشكالت الواردة من مدارس المشرفة لمعرفة إذا كان لها أثر في تنمية وتوعية 

 .(الموظفات الالتي تشرف عليهن
وبة إلى المشرفات ومتابعة التنفيذ للتأكد حضور االجتماعات مع جميع الجهات ونقل األهداف المطل -9

 واألهداف.من سير الجميع على نفس الخطط 
 وضع برامج تنموية تشغيلية خاصة بالقسم حسب أهداف الخطة التشغيلية إلدارة التعليم. -01
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المساعدات والبريد االلكتروني –المديرة –السنوي الخاص بالهواتف )المدرسة إعداد الدليل -00

 لإلدارات واألقسام المختلفة. وتسليمه والموقع(
مشرفات اإلدارة المدرسية وتحفيزهن للمضي قدما  في أعمالهن بحماس عمل حفل تكريم سنوي ل -01

 وجدية.
حل المشكالت التي قد تحصل بين المشرفات بالتقريب بين وجهات النظر واحتواء المواقف  -00

 المختلفة دون تصعيد.
 حضورها.أكيد على قياس األثر التدريبي بعد تنظيم توزيع الدورات على المشرفات مع الت -01
 المكتب.وهيئة إدارية ورفع تقرير لمديرة  وكيالت وحصر عجز المدارس من مديرات  -05
ت الجها مع بالتنسيق والتسديد المدارس في واإلداريات والوكيالت المديرات في العجز معالجة -06

 العالقة  ذات

 إدارة المكتب في إعداد التقرير الخاص بأوضاع المدارس في اليوم األول من كل  مشاركة -07
 فصل دراسي والذي يشمل أهم البنود واألساسيات الالزمة للعملية التعليمية والتربوية. 

 التعليم التابعة له المشرفة.التشغيلية الخاصة بمكتب المساهمة في برامج الخطة  -08
 المساهمة الفاعلة في تنفيذ برامج القسم في إدارة اإلشراف والتعاون في كل ما يطلب من  -09

 أعمال أو دراسات أو مقترحات وتقديمها بشكل منظم وسريع وتحقيق األهداف.
التحضير ألعمال االختبارات وتوزيع المشرفات على المدارس لمتابعة أعمال االختبارات وعقد  -11

 ت المكلفات بمتابعة أعمال االختبارات وتزويدهن باللوائح والتعاميم.اجتماع المشرفات الفنيا
, مديرات من ) مستجدات للإعداد الحقائب التدريبية والمشاركة في الدورات التي يتم عقدها  -10

 .الخبرة  ذواتالمديرات والوكيالت , مشرفات( بمشاركة وكيالت 
 المدرسية. القيادةة قسم تنفيذ األعمال الموكلة لها من مديرة المكتب أو رئيس -11
نهاء  -10  المشاركة في لجنة المقابالت الشخصية ولجنة إجراءات تكليف المديرات والوكيالت وا 

عداد األسئلة واإلجابات الخاصة بالمقابالت.     التكليف وا 
  المستجدات.إعداد التقرير الدوري السنوي الخاص بالشعبة والوقوف على  -11
   بالمكتب.المشاركة في اللجان واألنشطة المنهجية والالمنهجية الخاصة  -15
   ومعلمات.الوقوف على تسديد العجز في المدارس إداريات  -16
حالتها إلى المشرفات كل فيما يخصه  كافة المعامالتاستقبال  -17 الواردة من إدارة المكتب ودراستها وا 

 رحة.المقتومتابعة تسديدها مع وضع التوصيات والحلول 
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   سنويا .إعداد قاعدة البيانات الخاصة بمشرفات القسم وتجدد  -18
 بالمكتب.المشاركة في اللجنة التربوية الخاصة  -19
المشاركة في لجنة النظر في قضايا المعلمات ذوات الظروف الخاصة والبت فيها ورفع التقارير  -01

  عنها.
آخر المستجدات وتنمية خبراتهن عقد لقاء سنوي للمديرات في بداية العام للوقوف معهن على  -00

 وتزويدهن بأهم المالحظات وشكرهن على االيجابيات التي تمت في العام السابق.
 حل مشاكل انتداب المعلمات لسد العجز بمشاركة المشرفات الفنيات . -01
–مستخدمات –طالبات  –أمهات – )معلماتإجراء المقابالت للمراجعات على مختلف الفئات  -00

 أجلها قدر المستطاع. حضرن منالتهن وتذليل الصعوبات أو الموضوعات التي مشك مشرفات( وحل
الواردة على المدارس بعد تكليف مشرفات اإلدارة المدرسية بالوقوف عليها  التحقيقاتدراسة كافة  -01

  يخصه.ووضع التوصيات المناسبة كل فيما 
  المشورة.عقد اللقاءات اإلشرافية بكافة منسوبات المدارس متى ما أحتاج الموظف للعون أو  -05
  .زيارة عينات من المدارس للوقوف على سير العمل وانتظام الدراسة  -06
  العمل.عقد اجتماعات بالمدارس األولى بالرعاية حسب مقتضيات  -07
يم والتأهيل مع وضع خطة للتحضير التنسيق بين المدارس المشتركة بسبب خطة اإلدارة للترم -08

  المشاركة.آللية 
تزويد المدارس بآلية التخلص من العهد التالفة والتنسيق مع جهات االختصاص ليتم سحب  -09

  العهد.
  لتعليمات.امتابعة أي مستجدات للمدارس وتبليغها بها وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها لتنفيذ  -11
يرات والوكيالت المتقاعدات والمنقوالت وشرح إجراءات العمل الوقوف على آلية العمل بشأن المد -10

 وتزويدهم بكافة المعوقات الالزمة.
 
 
 
 
 



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 
 مشرفات شعبة القيادة المدرسية مهام

 
 . المدرسية اإلدارة قسم خطة وضع في اإلسهام (0
 . أسبوعية و وفصلية سنوية خطة إعداد (1
 المدرسية. باإلدارة المتعلقة واالجتماعات اللجان في المشاركة (0
 الشروط. استيفاء بعد المدرسية اإلدارة مجال في للعمل المرشحات حصر (1
 . هاتووكال  المدارس اتمدير  عن معلومات قاعدة إنشاء على العمل (5
 .المديرات والوكيالت عن مفصلة سجالت إعداد (6
 . المدارس ومديرات  المسؤولين بين اللقاءات تنسيق في اإلسهام (7
 . بزيارتها ةالمكلف المدارس اتلمدير  لقاءات عقد (8
 . اللوائح جميع تدارس على المديرات حث (9

 . الحديثة التقنيات من االستفادة علىات المدير  مساعدة (01
 . التربوية التجارب إجراء علىات المدير  حث (00
 . اأدائه تحسين على المدرسة ةمدير  تساعد التي والتوجيهات النشرات إصدار على العمل (01
 . المعممة والحوافز الصالحيات تفعيل من التأكد (00
 . الصالحيات من مزيدا   المدارس مديرات  منح (01
 . ابعمله العالقة ذات واإلدارات األقسام مع التنسيق (05
 . هاتووكال  المدارس اتمدير  أداء حول بالمالحظات المدرسية اإلدارة قسم تزويد (06
شرافا   تنظيما   المدرسية اإلدارة مجال في العامالت مستوى على الوقوف (07  . وتقويما   وا 
 . بها المكلفات  المهام فييات اإلدار  متابعة (08
 . والبرامج والخطط والتربوية اإلدارية والملفات السجالت على اإلطالع (09
 . اإلدارية الجوانب متابعة في ةالمدير  دور على اإلطالع (11
 . التعليم وسياسة المدرسية اإلدارة أهداف تحقيق في ةالمدير  دور على اإلطالع (10
 . للمعلمات ةالمدير  متابعة كفاءة على التعرف (11
 . المدرسة في تالعامال على والمسؤوليات المهام توزيع على اإلطالع (10
 . التربويات المشرفات توجيهات من المدارس اتمدير  استفادة مدى متابعة (11
 .اتالمعلم أداء لتطوير المعدة البرامج على اإلطالع (15



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 
 . المدرسية بالمرافق والعناية المدرسية البيئة تحسين في ةالمدير  جهود على اإلطالع (16
 ة في المدير  ومساعدة حلها في اوأسلوبه المشكالت معرفة في ةالمدير  جهود على اإلطالع (17

 التي تواجهها وال تستطيع حلها. المشكالت عالج
 . المدرسية واللجان المجالس دور تفعيل من التأكد (18
 . واألنظمة اللوائح جميع تفعيل من التأكد (19
 . األخرى المدارس إلى منها المناسب ونقل وتشجيعها المميزة التجارب على اإلطالع (01
 . يةالمدرس والمعامل والمختبر التعلم ومصادر المكتبة دور تفعيل في ةالمدير  دور على التعرف (00
 ومناقشة العلمي والتحصيل والمواظبة السلوك حيث من الطالب مستوى على اإلطالع (01

 . ذلك في التربوية اإلدارة في المسؤوالت
 .أعمالهن على واإلطالع المدرسة في اإلداري الكادر توفر من التأكد (00
 . تنفيذها مدى ومتابعة امعه ومدارستها المدرسة ةمدير  خطة على اإلطالع (01
 . تفعيلها علىاإلطمئنان و  المدرسية واإلذاعة الصباحي االصطفاف حضور (05
 . عام بشكل والبيئة للمدرسة العامة النظافة مستوى على االطمئنان (06
 . المدرسي المقصف يقدمه ما جودة على االطمئنان (07
 . تربويا   وتوظيفه الطالبي النشاط مستوى على اإلطالع (08
 . ةالمدير  هاتمارس التي اإلشرافية األساليب على اإلطالع (09
 . عالجها في المتخذة األساليب على والتعرف الطالبية المشكالت على التعرف (11
 . ةالطالبي ةالمرشد دور وتفعيل متابعة في المدرسة ةمدير  دور على التعرف (10
 . دراسيا   اتوالمتأخر  وقاتللمتف المقدمة البرامج متابعة (11
 . اإلرشادالتوجيه و  خطط على اإلطالع (10
 . عالجها في المدرسة ودور المدرسة في الموجودة السلوكية المشكالت مالحظة (11
 .فصولهن في الطالبات زيارة (15
 . النتائج على اإلطالع خالل من الطالباتا مستويات على التعرف (16
 . النشاط في الطالبات مشاركة مستوى على التعرف (17
 . ةالوكيل ومسؤوليات مهام على التعرف (18
 . اوخططه اسجالته ومتابعة المهامه ةالوكيل دور تفعيل (19
 . السلوكية المشكالت معالجة في ةالوكيل دور على التعرف (51



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 
 . المدارس ات مدير  بين إشرافية برامج عمل (50
 . تاليوالوك اتالمديري بين الجيدة والتجارب الخبرات نقل (51
 . القرار اتخاذ مجال في وخاصة اتالمدير  مهارات تنمية (50
 . المنطقة خارج والمدارس المدارس اتمدير  بين زيارات تنظيم (51
 . بالمدرسة ت العامال ولجميع هاتال يووك المدارسات لمدير  التدريبية االحتياجات تلمس (55
  تنفيذهال المختلفة الجهات مع والتنسيق هاتال يووك المدارس اتلمدير  التدريبية االحتياجات تحديد (56
 . التدريبية البرامج واقتراح ةوالوكيل ةالمدير  احتياجات على التعرف (57
 . التدريبية البرامج وتنفيذ إعداد (58
 . اآللي الحاسب على اتالمدير  تدريب (59
 . مهنيا   نلتنميته جديد بكل ةوالوكيل ةالمدير  تزويد (61
 . حولها المالحظات ورصد المدارس في التدريب أثر متابعة (60
 . المدارس على وتعميمها الناجحة التربوية واإلنجازات التجارب رصد (61
 . منهنالمستجدات  وخاصة متجددة بحقائب ةوالوكيل ةالمدير  تزويد (60
 . اتللمدير  التدريبية الدورات تكثيف (61
 . األخرى المناطق من الكفاءات أصحاب استضافة (65
 . ةالوكيل أداء تقويم في ةالمدير  مع االشتراك (66
 . عليهن شرفالالتي ت اتالمدير  أداء تقويم (67
 . المدارس اتلمدير  التكريم برامج إعداد في المشاركة (68
 . ةالمبدع ةالمدير  لمكافأة آلية وضع (69
 . القيادية لألعمال نوترشيحه اتالمتميز  بأيدي األخذ (71
 . المختلفة والمناسبات اللجان في المدرسة ةمدير  إشراك (70
 . حلها على والعمل اتالمدير  مع تربوية ومشكالت ظواهر من يستجد ما دراسة (71
 . المدرسية اإلدارة عمل تعوق التي الظواهر لبعض والدراسات البحوث إجراء (70
 . بها يكلف التي اإلشرافية بالمهام القيام (71
 المدارس من الواردة التقارير دراسة (75
المشاركة في متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية الخاصة بقسم اإلدارة المدرسية والمستمدة من خطة  (76

 السعودية.إدارة التربية والتعليم والمحققة ألهداف سياسة التعليم في المملكة العربية 



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 
 المخرجات(للتحسين والتطوير )لتحسين وتطوير  اشرافيةوضع خطة  (77
 المدارس.متابعة سير العملية التربوية والتعليمية في  (78
 البشرية.القوى  المدرسية,زيارة المدارس التفقدية للتأكد من التجهيزات  (79
متابعة الهيئة اإلدارية والتعليمية واإلشرافية والطالبات بااللتزام بأحكام اإلسالم والتقييد باألنظمة   (81

 المهنة.والتعليمات وقواعد السلوك واآلداب واجتناب كل ما هو مخل بشرف 
  المقررة.متابعة إعداد الجداول المدرسية والسير وفق الخطة الدراسية  (80
 والتعليمات.طالبات المستجدات حسب النظام اإلشراف على صحة تسجيل ال (81
تزويد الهيئة اإلشرافية واإلدارية بالتوجيهات الالزمة المنظمة للعمل ومتابعة تنفيذها من قبل  (80

  المدارس.
  بالمدرسة.تزويد الهيئة اإلدارية واإلشرافية بالخطة التطويرية الخاصة   (81
 تنفيذها.هام ومتابعة عقد االجتماعات لجميع الفئات لتوضيح الواجبات والم (85
 متابعة تنظيم العهد المدرسية وتسجيلها وحفظها وفق األنظمة واآللية المعدة. (86
تحديد المشكالت والمعوقات الخاصة في الهيئة التعليمية واإلشرافية ووضع الحلول والبرامج  (87

 للمدارس.المشرفات الفنيات التربويات  بالتعاون مع 
 .االلكترونية  التأكد من تحديث قاعدة البيانات (88
متابعة دور إدارات المدارس في تحقيق الرعاية الكاملة للطالبات وتنمية الشخصية من خالل  (89

 المدرسة.على عقد االجتماعات وتنفيذ البرامج للخطة التشغيلية في  االطالع
 متابعة مستوى الطالبات التعليمي ومعالجة تدني مستوى التحصيل الدراسي  (91
 االختبارات.متابعة سير  (90
متابعة التقييد بمواعيد الحضور واالنصراف وااللتزام بمواعيد بداية ونهاية الحصص واستثمار  (91

 وقتها في المدرسة من قبل الجميع لما فيه مصلحة الطالبة.
متابعة تشخيص الواقع والمشاركة في تحديد القضايا الملحة ووضع البرامج التشغيلية للتحسين  (90

 والتطوير.
 نحوها.القضايا المحالة من قبل مديرة المكتب واتخاذ اإلجراءات النظامية  التحقق في (91
 إعداد تقويم مديرات المدارس. (95
 . ةالمشاركة في إعداد وتقويم األداء الوظيفي للهيئة اإلدارية واإلشرافي  (96

 



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 
متابعة اإلصدارات الحديثة في المجال التربوي وتقديم نشرات وتوجيهات تربوية بصورة دائمة  (97

 لتأكد من انعكاسها لتحسين األداء.وا
األداء الوظيفي  – فارس– نورمتابعة إتقان الموظفات للحاسب اآللي خاصة برنامج  (98

 فعالة.مع شبكة االنترنت بصورة  (( والتعاملالمحوسب...
 .ورش.... (. –حلقات  –المشاركة في النشاطات التربوية )برامج  (99

 بالمجتمع العلمي.متابعة تنفيذ البرامج التي توثق الصلة  (011
 .للمناصب القيادية  االشتراك في المقابالت الشخصية للمرشحات (010
 المساهمة في دراسة وتطوير اللوائح المنظمة لعملية اإلشراف التربوي. (011
معالجة العجز في المديرات والوكيالت واإلداريات في المدارس والتسديد بالتنسيق مع الجهات  (010

 العالقة.ذات 
 المتميزة.تكريم القيادات التربوية  برامجوضع المساهمة في  (011
  المدرسية.المساهمة في إعداد قاعدة بيانات شاملة لقسم اإلدارة  (015
 الفئات.االلتزام بحضور االجتماعات الدورية والطارئة داخل وخارج المكتب مع جميع  (016
 مشرفة.توثيق البيانات لكل  (017
   التدريبية. الدورات التدريبية والبرامج والمنجزات,توثيق الزيارات  (018
  للمشرفة.توثيق الخطة التشغيلية  (019
 .توثيق الخطة المقترحة للعام القادم (001
 

  

 

 

 

 



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 

 الشعب الفنية 

 لغة عربية, لغة انجليزية,) صفوف اولية ,تربية اسالمية, اجتماعيات,          

   (حاسب آلي  رياضيات , تربية اسرية, تربية فنية ,علوم مسلكية ,علوم 

 : الهدف العام 

لتربوي ا لمدرسيالعملية التعليمية بالمدارس التابعة له وتقويمها لضمان فاعلية األداء ا و تحسينر تطوي 
 والتعليمي.

 :التنظيمياالرتباط 

 مديرة مكتب التربية والتعليم التعليمية,رئيسة الشؤون  المدرسية,رئيسة الشؤون  

 رئيسات الشعب الفنية: مهام
والمدارس( ورعاية بناء خطة استراتيجية لتحقيق الرؤية واألهداف وتلبية االحتياجات )الشعبة  .0

ذوات الحاجة واالستفادة من المعلمات المتميزات إلثراء العلمي والمهني في التخطيط للدروس  المعلمات
 تنفيذ.ومتابعة الواإلشراف على ذلك  وورش العملالتطبيقية والحلقات التنشيطية والدورات التدريبية 

تصميم البرامج واالستراتيجيات الالزمة لتنفيذها مع تحديد الفترة الزمنية وتوزيع األدوار والمهام على  .1
 المشرفات وفق الكفايات وتزويدهن بالتوجيهات المساعدة على التنفيذ ومتابعة ذلك.

 الكفايات.توزيع المدارس على المشرفات ومراعاة العدالة في التوزيع وفق  .0
 بالمشرفة.حصر أعداد المعلمات والطالبات للمدارس الخاصة  .1
سنوات  والمؤهالت,األسماء  المعلمات, المشرفات,إعداد قاعدة بيانات صحيحة وشاملة تشمل ) .5

 . ...(عناوين السكن  الهواتف,أرقام  المدني,السجل  الخدمة,
المستجدة بين شرفات وتنظيم األعمال توزيع المهام واألعمال واللجان الخاصة بالشعبة على الم .6

 بالتوجيهات الالزمة للتنفيذ ومتابعة ذلك. نالمشرفات مع تزويده
 والمقترحات الواردة من المشرفات كمبادرة ودراسة جدواها وتصحيحها  ومتابعة الدراساتمراجعة  .7

 .ورفعها لجهة االختصاص



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 
المشرفات وتوضيح آلية التنفيذ ومتابعة ذلك مع دراسة التعاميم واللوائح التعليمية والتنظيمية مع  .8

 بالعلم.هن ا لجميع المشرفات وأخذ توقيعاتالتأكد من وصوله
الواردة للشعبة وتكليف المشرفات المعنيات بالتحقق ومتابعة إنهاء  والتحقيقاتمتابعة المعامالت  .9

 وقت قياسي.المعاملة ورفع التقرير النهائي للمعاملة إلدارة المكتب وانجاز ذلك في 
 –ومتابعة السجالت –الميدانية  )الزياراتتقويم مشرفات الشعبة ومتابعة جميع أعمالهن من خالل  .01

ومتابعة نوع المشكالت الواردة من مدارس المشرفة لمعرفة إذا كان لها أثر في تنمية وتوعية 
 الموظفات الالتي تشرف عليهن.

المطلوبة إلى المشرفات ومتابعة التنفيذ للتأكد حضور االجتماعات مع جميع الجهات ونقل األهداف  .00
 .واألهدافمن سير الجميع على نفس الخطط 

وضع برامج تنموية تشغيلية خاصة بالقسم حسب أهداف الخطة التشغيلية إلدارة التعليم واالستفادة  .01
 ورعايتهن.من المعلمات المتميزات 

االلكتروني والموقع وتسليمه لإلدارات  والبريد-إعداد الدليل السنوي الخاص بالهواتف )المعلمات  .00
 واألقسام المختلفة.

 عمل حفل تكريم سنوي للمشرفات وتحفيزهن للمضي قدما  في أعمالهن بحماس وجدية. .01
حل المشكالت التي قد تحصل بين المشرفات بالتقريب بين وجهات النظر واحتواء المواقف المختلفة  .05

 دون تصعيد.
  طارئة.االستعداد لكل ما يستجد من أعمال  .06
 حضورها.تنظيم توزيع الدورات على المشرفات مع التأكيد على قياس األثر التدريبي بعد  .07
 المكتب.حصر عجز المدارس المعلمات ورفع تقرير لمديرة  .08
االشتراك مع شؤون المعلمات في سد العجز لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب الستقرار  .09

 الميدان.الة المدارس في ح
االشتراك الفعال مع إدارة المكتب في إعداد التقرير الخاص بأوضاع المدارس في اليوم األول من كل  .11

 فصل دراسي والذي يشمل أهم البنود واألساسيات الالزمة للعملية التعليمية والتربوية. 
ط يم التابعة له المشرفة ووضع خطالمساهمة الفعالة في برامج الخطة التشغيلية الخاصة بمكتب التعل .10

 ومتابعتهن.عالجية للمعلمات المستجدات أو معلمات ذوات األداء المنخفض 
المساهمة الفاعلة في تنفيذ برامج القسم في إدارة اإلشراف والتعاون في كل ما يطلب من أعمال أو  .11

 دراسات أو مقترحات وتقديمها بشكل منظم وسريع.



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 
ات وتوزيع المشرفات على المدارس لمتابعة أعمال االختبارات وتزويدهن التحضير ألعمال االختبار  .10

 باللوائح والتعاميم.
إعداد الحقائب التدريبية والمشاركة في الدورات التي يتم عقدها للمشرفات المستجدات والمعلمات  .11

 المستجدات.
الدوري السنوي الخاص تنفيذ األعمال الموكلة لها من مديرة المكتب أو رئيسة القسم إعداد التقرير  .15

  المستجدات.بالشعبة والوقوف على 
المشاركة في اللجان واألنشطة المنهجية والالمنهجية والفعاليات المختلفة الخاصة بالمكتب أو  .16

 الشعبة.  
حالتها إلى المشرفات كل فيما يخصه  كافة المعامالتاستقبال  .17 الواردة من إدارة المكتب ودراستها وا 

 المقترحة.ومتابعة تسديدها مع وضع التوصيات والحلول 
 بالمكتب.المشاركة في اللجنة التربوية الخاصة  .18
  نها.عالمشاركة في لجنة النظر في قضايا المعلمات ذوات الظروف الخاصة والبت فيها ورفع التقارير  .19
 لمشاركة في كل ما يطلب من أعمال إدارية تكلف بها من قبل المكتب أو القسم.ا .01
إن وجد والمشاركة في إقناع  في المدارسسد العجز ل نتداباتاإل دراسة أوضاع المعلمات إلجراء  .00

 المعلمات لتنفيذ االنتداب وحل مشكالت االنتداب الستقرار العمل في المدارس.
 زيارة عينات من المدارس للوقوف على سير العمل وانتظام الدراسة   .01
  العمل.عقد اجتماعات بالمعلمات األولى بالرعاية حسب مقتضيات  .00
الوقوف على آلية العمل بشأن المعلمات المتقاعدات والمنقوالت وشرح إجراءات العمل وتزويدهن  .01

 بكافة المعوقات الالزمة.
 والتأكد من الطبعات لكل عام دراسي. دراسي,اسية لكل فصل التأكد من توفر الكتب الدر  .05
 مادة.التأكد من توفر التجهيزات العملية حسب المواد الدراسية واحتياجات كل  .06
 االتفاق مع مديرة المدرسة لوضع درجات األداء الوظيفي للمعلمات. .07
 الدراسية.نقد المقررات الدراسية ومطابقة المهارات المقررة بالكتب  .08

 

 

 



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 

  الفنية الشعبمهام مشرفات 

  الخطة التشغيلية الخاصة بالشعبة والمستمدة من خطة إدارة  ومتابعة تنفيذالمشاركة في إعداد  .0
  السعودية.التعليم والمحققة ألهداف سياسة التعليم في المملكة العربية         

 .المخرجات(وضع خطة إشرافية للتحسين والتطوير )لتحسين وتطوير  .1
 توزيع المهام والمسؤوليات على المعلمات في المدارس.متابعة  .0
 المدارس.متابعة سير العملية التربوية والتعليمية في  .1
 اإلشرافية.حضور الزيارات الصفية للمعلمات وعقد المداوالت  .5
يد باألنظمة والتعليمات وقواعد السلوك بااللتزام بأحكام اإلسالم والتق متابعة المعلمات والطالبات  .6

 المهنة.اب واجتناب كل ما هو مخل بشرف واآلد
   المقررة.متابعة إعداد الجداول المدرسية والسير وفق الخطة الدراسية  .7
  المدارس.تزويد المعلمات بالتوجيهات الالزمة المنظمة للعمل ومتابعة تنفيذها من قبل  .8
  بالمدرسة.تزويد المعلمات بالخطة التطويرية الخاصة   .9

 تنفيذها.عقد االجتماعات للمعلمات لتوضيح الواجبات والمهام ومتابعة  .01
 والبرامج.تحديد المشكالت والمعوقات الخاصة بالمعلمات ووضع الحلول  .00
 (....... )التواصل,التأكد من تحديث قاعدة البيانات االلكترونية  .01
  متابعة مستوى الطالبات التعليمي ومعالجة تدني مستوى التحصيل الدراسي .00
 االختبارات.متابعة سير  .01
متابعة التقييد بمواعيد الحضور واالنصراف وااللتزام بمواعيد بداية ونهاية الحصص واستثمار  .05

 وقتها في المدرسة من قبل الجميع لما فيه مصلحة الطالبة.
متابعة تشخيص الواقع والمشاركة في تحديد القضايا الملحة ووضع البرامج التشغيلية للتحسين  .06

 ير.والتطو 
 أهدافها.متابعة األنشطة المدرسية واإلشراف على مسارها وتحقيق   .07
 نحوها.التحقق في القضايا المحالة من قبل مديرة المكتب واتخاذ اإلجراءات النظامية  .08
 إعداد تقويم معلمات المدارس. .09
 المشاركة في إعداد وتقويم األداء الوظيفي للمعلمات.  .11
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 اإلصدار األول

 

 
جال التربوي وتقديم نشرات وتوجيهات تربوية بصورة دائمة متابعة اإلصدارات الحديثة في الم .10

 والتأكد من انعكاسها لتحسين األداء.
 التربوي.المشاركة في الدراسات التي يتطلبها الميدان  .11
 ورش.... (. –حلقات  –المشاركة في النشاطات التربوية )برامج  .10
 المدرسة.متابعة تحقيق الجو االنفعالي التربوي السليم بين جميع منسوبات  .11
 متابعة تنفيذ البرامج التي توثق الصلة بالمجتمع العلمي. .15
 العالقة.معالجة عجز المعلمات في المدارس والتسديد بالتنسيق مع الجهات ذات  .16
 الفئات.االلتزام بحضور االجتماعات الدورية والطارئة داخل وخارج المكتب مع جميع  .17
   التدريبية.الدورات التدريبية والبرامج  والمنجزات,توثيق الزيارات  .18
  للمشرفة.توثيق الخطة التشغيلية  .19
 القادم.توثيق الخطة المقترحة للعام  .01
 التأكد من الطبعات لكل عام دراسي.و  دراسي,التأكد من توفر الكتب الدراسية لكل فصل  .00
 مادة.التأكد من توفر التجهيزات العملية حسب المواد الدراسية واحتياجات كل  .01
 عقد االجتماعات الدورية بالمعلمات. .00
 اإلشرافية.حضور الزيارات الصفية للمعلمات وعقد المداوالت  .01
 االتفاق مع مديرة المدرسة لوضع درجات األداء الوظيفي للمعلمات. .05
 نقد المقررات الدراسية ومطابقة المهارات المقررة بالكتب الدراسية. .06
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 ية والتعليمية بالمكتبار تشكيل الهيئة اإلد

 تعليمية ادارية العددالفعلي المالك الوظيفة
   0 0 مديرة المكتب

   0 0 رئيسة الشؤون التعليمية
   0 0 رئيسة الشؤون االدارية

 مشرف فني

 مدرسيةقيادة   5 8
 صفوف اولية  05 08
 تربية اسالمية  00 05
 لغة عربية  00 00
 اجتماعيات  6 6
 لغة انجليزية  6 7
 رياضيات  6 8
 علوم  8 01
 علوم مسلكية  0 0
 بربية اسرية  5 6
 تربية فنية  0 1
 حاسب آلي  1 0

   0 0 سكرتير
   0 1 تقنية معلومات
   0 0 مسؤولة الدوام
   08 01 مساعد اداري

   0 0 حارس
   0 0 مراسل

   5 5 عامل خدمات
   0 0 مراسلة
   6 6 سائق
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 اإلصدار األول

 

 

 اللجان  بالمكتب المجالس و: اثالثا 

 مجلس المكتب أ( :اولا 
 ويدعم التكامل في تحقيق األهداف يحقق بما وتعزيزها منسوبات المكتب بين العالقة تنمية :المجلس هدف

 والتميز اإلبداع أوجه ويشجع والتعليمية التربوية العملية جودة مستوى لرفع الهادفة التطويريةخططها 
 .ويرعاها

 :المجلس تشكيل

 :من المكتب مجلس يتكون) أ
 .مديرة المكتب .0
 رئيسة الشؤون التعليمية .1
 .رئيسة الشؤون المدرسية .0
 .رئيسات الشعب .1
 مشرفتان تربويتان. .5

المجلس  مقرر يكون أن على األعضاء بين من النائب اختيار ويتم للمجلس رئيسا  المكتب  قائد يكون) ب
 بالمكتب العاملين أحد
جميع  ,عامينكل  المكتب ظمهين عام اجتماع على بناء   منسوبات المكتب من المجلس أعضاء يختار) ج

 .الدراسي العام بداية في منسوبات المكتب
 .المجلس بتشكيل قرارا  المكتب مديرة  تصدر) د

 :مجلس مهام
 .نتائجها وتقويم المكتب خطة دراسة ومراجعة .0
 .توفيرها آليات وبحث والمرافق والوسائل والتجهيزات األثاث من احتياجات المكتب دراسة .1
 .السلبيات لمعالجة الالزمة التوصيات وتقديم ومناقشتها واالختبارات التقويم نتائج بحث .0
 .والتعليمات وفقا  لألنظمة والتعليمية التربوية العملية تدعم التي واألنشطة البرامج إقامة في المشاركة .1
 .لعالجها المقترحات وتقديم السلوكية الظواهر وبحث المدارس في الطالب سلوك رعاية في المشاركة .5



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 
 .وللتطوير للتحسينالمكتب المستفيدين نحو  اتجاهات رصد .6
البيئة  وتحسين والتعليمي التربوي العمل تطوير إلى الهادفة والمبادرات واالقتراحات التوصيات تقديم .7

 .التعليمية
واللوائح  النظام وفق التربوية األهداف مع ينسجم بما المكتب برامج لرعاية الخاص القطاع مع االتفاق .8

 .الرسمية والتعليمات
وفق  والتعليمية, التربوية العملية لتطوير المرخصة واألهلية الحكومية الجهات مع شراكات بناء .9

 .األنظمة واللوائح والتعليمات الرسمية
 .بشأنها المناسبة التوصيات وتقديم للمكتب الواردة واالقتراحات المالحظات دراسة .01
جراءاتها سياسات المكتب بناء في المشاركة .00  .التعليمية العملية لتجويد الرامية وا 
 .واالجتماعية والثقافية التربوية مكانتها وتقوية المجتمع في المكتب شأن تنمية .01
واالحتفاالت  المسابقات ورعاية والتميز اإلبداع أوجه لدعم الخاص القطاع مع الشراكة بناء .00

 .بها واالحتفاء واإلنجازات

الحديثة,  االتصال وسائل بمختلف المدارس مشكالت حل منسوبات المكتب في مشاركة تعزيز .01
 .والمجتمع المحلي المستفيد الداخلي والخارجي مع فاعلة اتصال قنوات وتأسيس

 اإلجراءات للمجلس التخاذ المعنية الجهات أو المكتب من تحال التي والمواضيع القضايا دراسة .05
 .بشأنها المتعلقة التوصيات تقديم أو الالزمة

 .معالجتها في المجلس صعوبة يجد التي العوائق بشأن التعليم إدارة مخاطبة .06
 بالوثائق وتقديمها مدعما   المكتب مجلس وفعاليات إنجاز عن الدورية والنشرات التقارير إعداد .07

 .المختصة للجهة لرفعها لمديرة المكتب
 :المجلس اجتماعات

 ولرئيس ,دراسي فصل كل األقل على مرتين رئيسه من بدعوة اجتماعاته المكتب مجلس يعقد .0
 .الحاجة عند طارئ الجتماع يدعو أن المجلس

 الموضوعات التي من أي مناقشة في للمشاركة األعضاء غير من يراه من دعوة المجلس لرئيس .1
 .فيها إليه يحتاج

 االجتماعات ويتابع محاضر ويعتمد ,العالقة ذات الجهات لدى المجلس بتمثيل المجلس رئيس يقوم .0
 .المجلس قرارات تنفيذ



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 
 وتحديدللمجلس  المقدمة والمقترحات اآلراء وجمع لالجتماعات بالتحضير المجلس مقرر يقوم. 1

عداد للنقاش طرحها المراد الموضوعات  إجراءاتها إنهاء المحاضر ومتابعة وتدوين األعمال جدول وا 
 المجلس رئيس مع بالتنسيق
 اإلستشاريمجلس ال ب(

تنمية العالقة بين المكتب واألطراف المهتمة وتعزيزها بما يحقق رؤية ورسالة المكتب  : المجلس هدف
ويدعم خططه التطويرية الهادفة لرفع مستوى العملية التعليمية والتربوية ويشجع اإلبداع والتميز كما يرصد 

بة الحلول المناس المشكالت والممارسات السلبية والمعوقات في الميدان التربوي ويحدد أسبابها ويقترح
 ويعزز دور البيئة الداخلية للنظام التعليمي في بناء الخطط المستقبلية.

 :المجلس تشكيل
 :من المكتب مجلس يتكون) أ

 .مديرة المكتب      
 .مديرتان من المرحلة المتوسطة 
 .الشؤون التعليمية رئيسة 
 .رئيسة الشؤون المدرسية      
 متميزات.مشرفات تربويات       
 .الثانوية المرحلة من مديرتان      
 .االبتدائية المرحلة منمديرتان      
المجلس  مقرر يكون أن على األعضاء بين من النائب اختيار ويتم للمجلس رئيسا  المكتب  مديرة ونتك) ب
 .بالمكتب العاملين أحد
 .عامينكل  المكتب ظمهين عام اجتماع على بناء   منسوبات المكتب من المجلس أعضاء يختار) ج
 .المجلس بتشكيل قرارا  المكتب مديرة  تصدر) د
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 :المجلسمهام 
 إلسهام في تقديم مقترحات بشأن كل ما يخدم استشراف مستقبل المكتبا .0
 .التابعة له والمجتمع المحلي المكتب والمدارستقديم سبل تعميق الشراكة بين  .1
 .واألنشطة وفق متطلبات المستفيدين وتطلعاتهماإلسهام في تطوير البرامج والمناهج  .0
 .اإلسهام في تنفيذ الخطة االستراتيجية والتشغيلية للمكتب .1
 .تقديم مقترحات من شأنها توفير الدعم المادي والمعنوي للمكتب .5
اإلسهام في وضع آلية للتنسيق إلقامة مشروعات مشتركة بين المكتب وقطاعات المجتمع  .6

 ت المجتمع والتعليم بصورة تكامليةبهدف إيجاد حلول لمشكال
 .تقديم المقترحات التي تسهم في تطوير العمل اإلداري والتربوي بمدارس المكتب .7
إعطاء الرأي والمشورة فيما يسند للمشرفات التربويات من مهام وأعمال لتحقيق العدالة  .8

 .والكفاءة بينهم
 .إعطاء الرأي في المتقدمات للعمل في اإلشراف التربوي .9
إعطاء الرأي والمشورة لرؤساء اللجان المختلفة في المكتب بما يخدم العمل التربوي في  .01

 الميدان
 اللجنة.تحديد القضايا الملحة الخاصة باالستعداد لبدء العام الدراسي من قبل  .00

 :المجلس اجتماعات 
 ولرئيس ,دراسي فصل كل األقل على مرتين رئيسه من بدعوة اجتماعاته المكتب مجلس يعقد .0

 .الحاجة عند طارئ الجتماع يدعو أن المجلس
 الموضوعات التي من أي مناقشة في للمشاركة األعضاء غير من يراه من دعوة المجلس لرئيس .1

 .فيها إليه يحتاج
 االجتماعات ويتابع محاضر ويعتمد ,العالقة ذات الجهات لدى المجلس بتمثيل المجلس رئيس يقوم .0

 .المجلس قرارات تنفيذ
 للمجلس وتحديد المقدمة والمقترحات اآلراء وجمع لالجتماعات بالتحضير المجلس مقرر يقوم .1

عداد للنقاش طرحها المراد الموضوعات  إجراءاتها إنهاء المحاضر ومتابعة وتدوين األعمال جدول وا 
 المجلس رئيس مع بالتنسيق
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 ثانياا : لجان المكتب:

 لجنة اإلستعداد 0

 لجنة التخطيط 1

 الجودة والتميز لجنة 0

 لجنة تجويد اإلختبارات 1

 لجنة القبول والتسجيل 5

 األداء منظومةلجنة  6

 لجنة اإلعالم والعالقات العامة 7

 لجنة القدرات 8
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 :االستعدادلجنة  (0
 هدف اللجنة

 توفير من النواحي جميع تشمل الدراسي العام بداية قبل كاف بوقت شاملة استعداد خطة وضع
 عمليةال أداء على تساعد التي المناسبة المدرسية بالتجهيزات وتجهيز المدارس الدراسية المقررات
 تأهيل مع للمدارس واإلدارية التعليمية المتطلبات جميع واستكمال األكمل الوجه على التعليمة
 عيةالتو  وتكثيف التدريب خالل من التطويرية الوزارية المشاريع مع اإليجابي للتعاطي المعلمين

 .الجديد الدراسي للعام جادة بداية وضمان المرسومة األهداف لتحقيق المشاريع هذه بمضامين
 :اللجنةتشكيل 

 مشرف عام مديرة المكتب
 عضو الشؤون المدرسيةرئيسة 

 عضو رئيسة الشؤون التعليمية
 عضو رئيسات الشعب
 عضو المشرفات الفنيات

 
 :اللجنةمهام 
 البشرية, الموارد) للميدان الواقع تشخيص حسب الخطة بنود ووضع باللجنة االجتماع (0

 التسجيل( المادية, االحتياجات المالية, اجاتياالحت
 .ارةباإلد والجهات المعنية الشعب مع بالتنسيق الجديد الدراسي للعام االستعداد خطة وضع (1
 ةجاهزي لمعرفة اإلجرائية العمل خطط ونماذج البيانات, لجمع المطلوبة العمل نماذج تصميم (0

 .المختلفة والصعوبات االحتياج من المدارس
 .المنصرم للعام الدراسي العام بداية واجهت التي النتائج وتحليل الصعوبات تصنيف (1
 اللجنة. قبل من الدراسي العام لبدء باالستعداد الخاصة الملحة القضايا تحديد (5
 اإلجرائية. الخطة إعداد (6



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 
 ذات اتالجه مع بالتنسيق الجديد الدراسي للعام االستعداد خطة تنفيذ على المباشر اإلشراف (7

 .العالقة
 توصياتها. ومتابعة الجديد الدراسي للعام باالستعداد الخاصة االجتماعات في المشاركة (8
 الجديد. الدراسي للعام االستعداد تقارير رصد على اإلشراف (9
بالغو  الدراسي للعام باالستعداد المرتبطة والمعوقات الصعوبات على المشرفات ردود متابعة (01  ا 

 .اإلدارة في بها المعنية الجهات
 بالوزارة مرتبطة صعوبات أو معوقات وجود عند تعليملل  العام المدير مساعدة مع التواصل (00

 .حيالها الالزمة اإلجراءات التخاذ

 :اللجنةاجتماعات 

 .راسيالد العام بداية كل في دوري بشكل اجتماعاتها اللجنة تعقد .0
 والتوصيات المناقشات متضمن خاص سجل في وتدون رسمية بمحاضر اللجنة اجتماعات توثق .1

 .والقرارات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 
 التخطيط:لجنة  (1

 هدف اللجنة
 وتقديم التغذية  وتقويمها, تنفيذهاتابعة وم السنوية التشغيلية المكتب خطط اعداد

  .الراجعة ودراسة وتقويم خطط ومنجزات الشعب
 :اللجنةتشكيل 

 مشرف عام مديرة المكتب
 رئيس اللجنة مشرفة تربوية
 عضو مشرفة تربوية

 :اللجنةمهام 
 .بعد اعتمادها تنفيذهاتابعة وم السنوية التشغيلية المكتب خطط اعداد (0
 الراجعة.التغذية  تنفيذها وتقديمدراسة خطط الشعب والوحدات بالمكتب وتقويمها ومتابعة  (1
المؤشرات واستقراء األحوال الجديدة والتوقعات  ضوءتحديد االحتياجات الالزمة للتخطيط في  (0

 المستقبلية.
العمل من خالل رصد النمو والتراجع الكمي في اعداد متابعة تنفيذ الخطط لنشر التعليم في محيط  (1

 العالقة.والمدارس والفصول بالتنسيق مع الجهات ذات  الطالب
متابعة تطبيق الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي للمكتب والرفع بالمالحظات واالستفسارات  (5

 إلدارة المكتب. والمقترحات
م من خالل تحديد االحتياجات التدريبية والحلقات تنمية مهارات العاملين بالمكتب وتحسين أدائه (6

 وااليفاد واالبتعاث ومتابعة تنفيذ ذلك. والندوات
 مكتب.ال ورفعها لمديرةمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات التربوية المعتمدة واعداد التقارير عنها  (7
مع إدارة التجهيزات المشاركة في تحديد االحتياج من المواد التعليمية والكتب المطلوب تأمينها  (8

 المدرسية.
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 اإلصدار األول

 

 
اعداد التقارير الدورية عن نشاطات وانجازات شعب ووحدات المكتب ومعوقات األداء وسبل التغلب  (9

 عليها ورفعها لمديرة المكتب.

 اللجنة:اجتماعات 

 .اجتماعين عن يقل ال بما دراسي فصل كل في دوري بشكل اجتماعاتها اللجنة تعقد     
 .والقرارات والتوصيات المناقشات متضمن خاص سجل في وتدون رسمية بمحاضر اللجنة اجتماعات توثق

 والتميز:لجان الجودة  (0
 المكتب والمدارس التابعة له بهدف في والتنظيمية والتعليمية التربوية العمليات تجويد اللجان هدف

  األداء المؤسسي للمكتب ومنسوبيه بكفاءة االرتقاء

 :اللجان مهام
 .تنفيذها وتقويمها للمكتب ومتابعةلتطبيق الجودة  خطة إعداد (0
المجتمعات  مفهوم تعزيز وآليات استراتيجيات وتطوير متعلمة, مؤسسة إلىالمكتب  تحول دعم (1

 .التعلمية
أو  الصف أو التخصص مستوى على لتطويرها التدريس في الرئيسة والقضايا الموضوعات تحديد (0

 .المدرسة
التي تعمل على تنمية االعتزاز بالدين والوالء للملك واالنتماء للوطن إعداد البرامج واألنشطة  (1

 وتضمينها بخطة المدرسة.
 .للخطة وفقا   وتربويا   مهنيا   واإلدارية التعليمية للهيئة الدعم تقديم (5
 .لهم الالزم الفني الدعم وتقديم المدرسة في الجدد المعلمين لرعاية البرامج إعداد (6
 التدريبية والورش البرامج عقد خالل من كتبالم في العاملين بين التعلم مجتمعات تفعيل (7
 .بشأنها الالزمة التطويرية المقترحات وتقديممكتب ال بيئة دراسة (8
 .فيها الجودة ثقافة ونشركتب الم في العاملين قدرات بناء في المشاركة (9

للمعايير  وفقا   والعالمي واإلقليمي المحلي المستوى على التميز لجوائزكتب الم منسوبي ترشيح (01
 .المعتمدة

 .كتبالم مستوى على والتحفيز التميز بجوائز المتعلقة والتقويم الترشيح معايير وتطوير إعداد (00
 .واالعتماد التقويم معايير وفقمكتب ال في الداخلي والتدقيق الذاتي التقويم عمليات إدارة (01



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 
االستطالعات  إعداد خالل منالمكتب  في التربوية الخدمات من المستفيدين رضا قياس عملية إدارة (00

 .تنفيذها ومستوى التحسينية التوصيات وضع ومتابعة النتائج وتحليل
جراءات أهداف وتطبيق وضع (01  والمدارس التابعة له المكتب في والمخرجات العمليات جودة مراقبة وا 
 وتطوير لتحسين التخطيط في نتائجها واستثمار وتحليلها المؤسسي األداء تقويم تقارير دراسة (05

 .األداء
 .الوطنية االختبارات عليها تبنى التي واآلليات واألسس المفاهيم حول التعليمية للهيئة الدعم تقديم (06
 .االختبارات لتنفيذ والتهيئة الوطنية االختبارات وآليات مفاهيم عن إرشادية برامج إعداد (07

 
 :والجودة التميز لجنة اجتماعات

 .الشهر واحد في اجتماع عن يقل أال على الدراسي العام خالل دوري بشكل اجتماعاتها اللجنة تعقد (0
 .الحاجة وفق طارئة اجتماعات إلى اللجنة دعوة المكتب ةلمدير  (1
 .القرارات ومتابعة التوصيات متضمن خاص سجل في تدون بمحاضر اللجنة اجتماعات توثق (0
 تساوي األصوات وعند باألغلبية التصويت خالل من للنقاش يطرح موضوع أي في التوصية اتخاذ (1

 .الرئيس فيه الذي الطرف يغلب
i) لجنة التميز المؤسسي 

 تشكيل اللجنة
 من:تتكون اللجنة 
 مديرة المكتب عامالمشرف ال

 مشرفة تربوية      منسقة اللجنة
 عضو                 مشرفات فنيات

  
 

 

 



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 

 ة الجودة لجن

 تشكيل اللجنة
 من:تتكون اللجنة 

 مديرة المكتب عامالمشرف ال
 مشرفة تربوية رئيسة اللجنة

ة اللجنةمنسق  مشرفة تربوية 
 عضو مشرفات فنيات

 :اللجنة اجتماعات
 .اجتماعين عن يقل ال بما دراسي فصل كل في دوري بشكل اجتماعاتها اللجنة تعقد (0
 .الحاجة وفق طارئة اجتماعات إلى اللجنة دعوة لمديرة المكتب  (1
 والتوصيات المناقشات متضمن خاص سجل في وتدون رسمية بمحاضر اللجنة اجتماعات توثق (0

 .والقرارات
 والتحكيم:لجان الجوائز  (1

 اللجان: هدف

  سواء  العاملين في المكتب او    .المجاالت المختلفةتحفيز مناخ اإلبداع وتنافس المبدعين في
 .المدارس التابعة له

  برازله المكتب والمدارس التابعة اإلبداع في التميز و نشر ثقافة  .دورها في التنمية وا 
  وتحكيم أعمالهم وفق المعايير والضوابط المعدة من قبل  ,بإنجازاتهمتشجيع المبدعين والتعريف

 .للجوائزالجهة المنظمة 
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 اإلصدار األول

 

 
I. لجنة جائزة الوزارة 

 من:تتشكل اللجنة    لجنةتشكيل ال

 مديرة المكتب عامالمشرف ال
ة اللجنةمنسق  مشرفة تربوية 

 عضو مشرفات فنيات
 

II. لجنة جائزة جدة 
  تتشكل اللجنة من:  تشكيل اللجنة 
 مديرة المكتب عامالمشرف ال

ة اللجنةمنسق  مشرفة تربوية 
 عضو مشرفات فنيات

 

III. مكتوم لجنة جائزة راشد آل 
  ل اللجنة من:تتشك تشكيل اللجنة 
 مديرة المكتب عامالمشرف ال

ة اللجنةمنسق  مشرفة تربوية 
 عضو مشرفات فنيات

 :اللجنة اجتماعات
 .اجتماعين عن يقل ال بما دراسي فصل كل في دوري بشكل اجتماعاتها اللجنة تعقد (0
 .الحاجة وفق طارئة اجتماعات إلى المكتب مديرةمن  اللجنة دعوة (1
 والتوصيات المناقشات متضمن خاص سجل في وتدون رسمية بمحاضر اللجنة اجتماعات توثق (0

 .والقرارات
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 اإلصدار األول

 

 
 القبول والتسجيل: لجنة( 5

 الهدف:
 .التعليميةن على اختالف مستوياتهلبات متابعة تطبيق إجراءات قبول الطال 

 لجنةتشكيل ال
 من:تتكون اللجنة 
  مشرف عام مديرة المكتب          
  عضو الشؤون المدرسية ةمساعد
الشؤون التعليمية ةمساعد   عضو 

القبول والتسجيلمسؤولة    عضو 
  عضو مسؤولة القبول والتسجيل

 
 :لجنةمهام ال

 والتسجيل.ثناء عملية القبول أالمراجعين  الستقبالتهيئة البيئة المناسبة  (0
 متابعة الخطط التشغيلية والبرامج الخاصة بالقبول والتسجيل. (1

 المتعلقة بالقبول والتسجيل.متابعة تطبيق األنظمة واللوائح والتعليمات  ( 0            

دراسة قضايا الطالب المتعلقة بالقبول والتسجيل ورفع نتائجها للجهات ذات العالقة ( 1
 للبت فيها.

صدار وامر القبول واعتمادها من مديرة ( 5       .المكتبتدقيق وثائق الوافدات وا 

ائية برامج اإلحصتنظيم وتوثيق وارشفة بيانات القبول والتسجيل بعد تدقيقها في ال( 6
 وبرنامج نور.

 تنفيذ أي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه(  7    
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 :االختباراتتجويد لجنة (6

 : اللجنة هدف
 تنفيذ اإلطار العام لتجويد االختبارات بتطبيق اختبارات مركزية من ادارة التعليم في إحدى المواد على 

 المتوسطة. المرحلة
 : اللجنة تشكيل

 
  عامال اإلشراف مديرة المكتب          

  رئيسة اللجنة رئيسة الشؤون التعليمية
  منسقة اللجنة مشرفة الرياضيات
  عضو رئيسة شعبة العلوم

 رئيسة شعبة اللغة اإلنجليزية
 رئيسة شعبة العلوم الشرعية

 عضو
  عضو

 

 :اللجنةمهام 

 والتعليمات للوائح واإلجراءات وفقا   النتائج واستخراج وتدقيق الدراسي التحصيل اختبارات تطبيق مانض
 .المعتمدة

 

 :والتحصيلي القدراتلجنة (7

اعداد طالبات الصفين الثاني والثالث الثانوي إلختباري القدرات العامة والتحصيلي لتقليل الفجوة  : اللجنة هدف
 بين نتائج الثانوية العامة ونتائج القدرات والتحصيلي وتأهيل الطالبات للمرحلة الجامعية.
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 اإلصدار األول

 

 
 : اللجنة تشكيل

          
                  

  عامال اإلشراف مديرة المكتب          
  رئيسة اللجنة رئيسة الشؤون التعليمية
  عضو مشرفة اللغة العربية

  عضو رئيسة شعبة الرياضيات
 

 : اللجنةمهام 
القدرات حصر نتائج مركز القياس والتقويم للوقوف على نتائج الطالبات في مدارس جدة في  (0

 والتحصيلي.
 وتوظيف ذلك في المناهج الدراسية.توطين تدريب المتعلمات على أنماط أسئلة اإلختبارات  (1
 تطوير مهارات مشرفات ومعلمات المواد المعنية باإلختبارات. (0
 نشر ثقافة إيجابية في التعامل مع اختباري القدرات والتحصيلي في الميدان. (1
إشراك الجهات المتخصصة في تأهيل الميدان إلختباري القدرات العامة والتحصيلي واإلستفادة من  (5

 الخبرات.
 

 قياس مؤشر األداء: لجنة(8

 : اللجنة هدف
 نظومة األداء االشرافيمالواردة في  المؤشرات وفق بالتمشي وتطويره األداء تحسين
 : اللجنة تشكيل

 من:تتكون اللجنة 
  مشرف عام مديرة المكتب

  عضو الشؤون المدرسية ةمساعد
الشؤون التعليمية ةمساعد  

 مشرفة تربوية
 عضو

  أخصائي التقويم

  عضو رئيسات الشعب الفنية
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 مهام اللجنة

 .األداء بمؤشرات الخاصة االجتماعات حضور (0
 .الرصد عملية قبل المؤشر توصيف من التأكد (1
عداد جمع (0  .لها المحدد الزمني الجدول وفق المطلوبة البيانات وا 
 .اإللكتروني الموقع في إدراجها قبل صحتها من والتأكد البيانات مراجعة (1
 .استفسار أي وجود عند األمانة مع التواصل (5
 .المرسلة البيانات مراجعة أو للتنسيق حاجة وجود عند األمانة مع التعاون (6
 .األداء بمؤشرات الخاصة االجتماعات حضور (7
 .الرصد عملية قبل المؤشر توصيف من التأكد (8
عداد جمع (9  .لها المحدد الزمني الجدول وفق المطلوبة البيانات وا 

 .والتأكد من صحتها قبل إدراجها في الموقع اإللكترونيالبيانات (  01
 .استفسار أي وجود عند األمانة مع التواصل ( 00

 .المرسلة البيانات مراجعة أو للتنسيق حاجة وجود عند األمانة مع التعاون( 01

 بصورة المساعدين وتزويد منخفضة, أو حرجة مؤشرات وجود حالة في األداء لتحسين خطة وضع ( 00
 .منها
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 :لجنة الموهوبات(9

 : اللجنة هدف
 نفي المدارس ورعايته اتالموهوب الباتالط عن التعرفو ات دعم برامج الموهوب

 :نةاللج تشكيل       

 االشراف العام مديرة المكتب
 رئيسة اللجنة رئيسة الشؤون التعليمية
 عضو مشرفة القيادة المدرسية
 عضو مشرفة القيادة المدرسية
 عضو رئيسة شعبة العلوم
 عضو منسقة موهوبات

رشادا  مشرفة توجيه و   عضو 
داريإمساعد   عضو 

 :مهام اللجنة

 .نالموهوبي على للتعرف الوطني للمشروع لباتالطال  ترشيح والتنسيق مع المدارس بشأن المشاركة .0

 نسخةب الموهوبين قسم/ إدارة وتزويد للمدارس التابعة للمكتب الموهوبات  الباتللط بيانات قاعدة إعداد.1
 .منها

 .الوطن أمن على والمحافظة والمواطنة االنتماء قيم تعزيز .5

 .وطنلل واالنتماء للملك والوالء بالدين االعتزاز تنمية على تعمل التي واألنشطة البرامج في المشاركة .6

ن اتهاهتمام تناسب التي الفردية الموهوبات الطالبات قدرات لتنمية إثرائية برامج تقديم في اإلسهام .7
 .نوميوله

 



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 

      رفعو  واالجتماعية والنفسية العلمية النواحي من الموهوبات تاباتالط على اإلثرائية البرامج أثر دراسة .8
 .وتحسينه العمل وتجويد لتطوير الشأن بهذا توصيات

 المعرض خالل من للمكتبمن المدارس التابعة  الموهوبات الباتالط ومنجزات أعمال جميع إبراز .9
 .السنوي الختامي

 المعتمد. التقويم أدوات باستخدامالمدارس  في موهوباتال برامج تقويم في المشاركة .01
 ..المحلي المجتمع داخل واإلبداع الموهبة ثقافة نشر في اإلسهام .00
 في ينالموهوب قسم/إدارة تنفذها التي والمسابقات اإلثرائية البرامج في المشاركةتشجيع المدارس  .01

 واالقسام االخرى التعليم إدارة
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 اإلصدار األول

 

 

 العامة:لجنة اإلعالم والعالقات 

 هدف اللجنة 

 .للقضايا التربويةوالمساهمة الفاعلة في المعالجة اإلعالمية البناءة  المكتب,التعريف بنشاطات 

 وتوثيق العالقات بين الكتب والمدارس والمجتمع افرادا  ومؤسسات 

  اللجنة تشكيل

 من:تتكون اللجنة 
 مشرف عام مديرة المكتب
 رئيسة  مشرفة فنية
 عضو مشرفة فنية

  
 

 مهام اللجنة

تهتم بالمواطنة وغرس القيم تربوية  تربوية وغيرالتنسيق مع المدارس في اعداد برامج اعالمية  (0
 .اإلسالمية في المجتمع

توثيق العالقة بين المكتب والمدارس والمجتمع والتعريف بقضايا التربية والتعليم عن طريق وسائل  (1
 . االجتماعيةالتواصل 

 .تزويد ادارة التعليم التربوي بالتقارير الصحفية عن نشاطات وانجازات المكتب والمدارس التابعة له (0
والمدارس التابعة له في وسائل  و يذاع عن نشاطات وانجازات المكتبأحصر ودراسة ما ينشر  (1

ن كل ما يتعلق عالواردة فيها  االستفساراتعلي والرد  االجتماعياإلعالم او وسائل التواصل 
 .لتنسيق مع ادارة اإلعالم التربويوالمدارس التابعة له با بنشاطات المكتب

 



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 

عن  االجتماعيوسائل اإلعالم ووسائل التواصل  ما تنشرهاعداد ملف صحفي الكتروني عن كل  (5
 نشاطات المكتب وتوزيعها على رئيسات وحدات القيادات المدرسية.

التنسيق بين الوحدات المختلفة في المكتب في المجاالت اإلعالمية التربوية وغير التربوية في  (6
 المناسبات الرسمية واألسابيع الثقافية والتوعوية واللقاءات التربوية وغير التربوية السنوية وغيرها.

ير النواحي اإلعالمية التربوية وغبوالندوات واللقاءات فيما يتعلق  واالجتماعاتتنفيذ البرامج  ةتابعم (7
 التربوية.

 .نشاطات المكتب التربوية وغير التربوية بإبرازالمتعلقة عداد النشرات إالمشاركة في  (8
 دائه وتقويم عمله.أاإلشراف على استعالمات المكتب ومتابعة  (9
 والدعوات الواردة للمكتب على المسؤوالت. للمناسبات العامة التي يعقدها المكتبتوزيع الدعوات  (01
 الضيافة.استقبال الزوار والوفود الرسمية للمكتب وانهاء كافة متطلبات  (00
 تجهيز قاعات المكتب لكافة الفعاليات التي يقيمها المكتب. (01
تب مثل الحجوزات والتأشيرات انهاء كافة اإلجراءات الالزمة لمشاركة الوفود الرسمية من المك (00

 واالستقبال.
ءات قاللتنظيم حفالت التكريم والمعايدة التي يقيمها المكتب والقيام بكل ما يلزم لمناسبات ا (01

 والرحالت.والزيارات 
 التكريم.تجهيز الهدايا التي يقدمها المكتب للوفود الزائرة ولحفالت  (05
 المشتركة لموظفات المكتب. واالجتماعيةتفعيل األنشطة الثقافية  (06
  .تحديث دليل هواتف المكتب وجعلها في متناول الجميع مطبوعة او على اقراص مدمجة (07
القيام بجميع الخدمات الفنية من تصوير فوتوغرافي او تصوير فيديو وطباعة الصور واخراج  (08

  .اشرطة مصورة
 .مهام تكلف بها في مجال اختصاصها (09
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 الوصف الوظيفي
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 اإلصدار األول

 

 

 

 

 الواجبات والمسؤوليات:
 الخاصة بالمكتب بعد إقرارها من صاحب الصالحية.متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية والبرامج  (0
متابعة سير العملية التربوية والتعليمية في المدارس التابعة للمكتب )مدارس التعليم العام ـ مدارس  (1

 .(ن الكريم ـ مدارس برامج محو األمية ـ معاهد وبرامج التربية الخاصةآتحفيظ القر 
 راف التربوي بالمكتب ومتابعة تطويرها بعد إقرارها.اقتراح تطوير اللوائح المنظمة لعملية اإلش (0
 واإلداريات. التربويات,ومن المشرفات  المساعدات,احتياج المكتب من  حصر (1
بالتنسيق وفق الضوابط و  الوكيلة(/  )المديرةاقتراح ترشيح الهيئة اإلشرافية بالمدارس التابعة للمكتب  (5

 المعلمات.مع إدارة شؤون المعلمين / 
د واقتراح وتحدي التربوي,متابعة مستوى أداء المشرفات التربويات بالمكتب لتحسين عملية اإلشراف   (6

 البرامج التدريبية المناسبة لهن بالتنسيق مع إدارة التدريب التربوي باإلدارة.
ومحضرات المختبرات, ومحضرات معامل  والمعلمات, بالمدارس,متابعة مستوى أداء اإلدارة المدرسية  (7

 والعمل على تطويرهن بالتنسيق مع إدارة التدريب التربوي باإلدارة. للمكتب,الحاسب اآللي التابعات 
ومديرات المدارس التابعة للمكتب بما فيها  التربويات,دراسة وتحليل خطط وتقارير المشرفات  (8

ورفع نتائجها  لها,قنيات التعليمية المصاحبة التقارير حول المناهج والمقررات الدراسية والت
 لمساعدة مدير عام التعليم لشؤون تعليم البنات تمهيدا  لرفعها للجهات ذات العالقة.

واإلداريات في المدارس التابعة للمكتب والناتج عن اإلجازات أو  المعلمات,معالجة العجز من  (9
 العالقة.بالتنسيق مع الجهات ذات  وتسديده,الحاالت الطارئة 

 

 المكتب.مديرة  المسمى الوظيفي
 مدير إدارة التعليم. المسؤول المباشر
 المكتب.جميع منسوبي  المسؤولون تجاهه

الهدف العام من 
 الوظيفة

تطوير الموقف التعليمي بالمدارس وتقويمه لضمان فاعلية األداء التربوي والتعليمي 
تنفيذ خططها وبرامجها اإلدارية والمالية و ومساعدة اإلدارة بالمحافظة على تسهيل 

 والخدمية للمدارس وفروع اإلدارة األخرى.

 الوصف الوظيفي لمديرة المكتب



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 
ة الالئحالمشاركة في إعداد تقويم األداء الوظيفي لمنسوبات المكتب والمدارس التابعة له وفق  (01

 المنظمة لذلك
 التابعة للمكتب في جميع المراحل.اإلشراف على تطبيق الئحة التقويم المستمر في المدارس  (00
ية وتوزيع المقررات الدراس للمكتب,متابعة توزيع األنصبة وفق التخصص على المعلمات التابعات  (01

عداد تقارير فصلية عن ذلك. التوزيع,ومتابعة سير الدراسة وفق جدول  الدراسية,على األشهر   وا 
اإلشراف الميداني على كل ما يتعلق بتفعيل المواد التعليمية والوسائل والمختبرات والتقنيات التربوية  (00

 في بيئات التعليم.
التابعات للمكتب النتقاء كل ما يتعلق باألساليب والطرق الحديثة  التنسيق مع المشرفات التربويات (01

 وتبادل الخبرات فيما بينهم. المناسبة,واألساليب اإلشرافية  والتعلم,لتطوير عمليات التعليم 
دراسة المالحظات واالقتراحات حول المناهج والمقررات الدراسية ورفعها لمساعدة مدير عام التعليم  (05

 لرفعها للجهات ذات العالقة بالوزارة. نات.البلشؤون تعليم 
 المشاركة في اإلشراف على التربية العملية بالمدارس التابعة للمكتب لطالبات الجامعات والكليات. (06
 والمتفوقات من الطالبات في األنشطة المختلفة. التربوية,المشاركة في وضع برامج تكريم القيادات  (07
 .راف سواء على مستوى المحافظة أو الوزارةالمشاركة في اللقاءات الدورية لإلش (08
التنسيق والتكامل مع اإلدارات األخرى كنشاط الطالبات والتوجيه واإلرشاد أو خدمات الطالبات أو  (09

 االختبارات والقبول وغيرها فيما يتعلق بالمدارس التي يشرف عليها المكتب.
التعلم في المراحل الدراسية المختلفة المشاركة مع الجهات ذات العالقة في تقويم عمليتي التعليم و  (11

 ووضع الخطط لتحسينها.
والتجهيزات المدرسية وفق  والحراس,تقدير احتياجات المدارس التابعة للمكتب من المستخدمات  (10

التنظيمات المعدة من إدارة التجهيزات المدرسية والتقنيات باإلدارة ومتابعة توفيرها بالتنسيق مع الجهات 
 دارة.ذات العالقة باإل

والعقود مع القطاع الخاص  التنظيمات,متابعة توفير وقيام وسائل النقل للطالبات بعملها وفق  (11
وتأمين لوازمها من محروقات وقطع غيار للمملوك منها للوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة  واألفراد,
 باإلدارة.

والوحدات اإلدارية األخرى في متابعة توفير المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي للمدارس  (10
 القرى والهجر التي ال تتوفر فيها تلك الخدمات.
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تالم وتوزيع احتياجات المدارس من التجهيزات المدرسية والمقررات والوسائل التعليمية وتوزيعها  (11

 على المدارس التابعة للمكتب.
ا الوسائل التعليمية وتوزيعهاستالم وتوزيع احتياجات المدارس من التجهيزات المدرسية والمقررات و  (15

 على المدارس التابعة للمكتب.
 إعداد مشروع الميزانية السنوية للمكتب بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة باإلدارة. (16
تنظيم المعامالت والمعلومات الخاصة بالمكتب وشعبه وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بيسر  (17

 وسهولة.
نجازات المكتب وشعبه ومعوقات األداء  إعداد التقارير الدورية والفنية (18 عن سير العمل ونشاطات وا 

 فيها وسبل التغلب عليها ورفعها لمساعدة مدير عام التعليم لشؤون تعليم البنات.
 مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه. القيام بأي (19

 - :الوظيفةالعالقات 
 المكتب.منسوبي  جميعالداخلية: 
 :الخارجية

 التعليم.إدارة  .0
 الحكومية.المؤسسات واألجهزة  .1

  الوظيفة:مواصفات شاغلي 
 بكالوريوس.العلمية: المؤهالت 
 األقسام.خبرة )ثمان سنوات( منها )ثالث سنوات( بإحدى اإلدارات أو  العملية:الخبرات 
    المعارف:

 عملها.المعرفة التامة باألدلة والتعليمات واإلجراءات المتعلقة بطبيعة  .0
 األخيرة.أن يكون تقديرها في األداء الوظيفي )ممتاز( في الثالث سنوات  .1
 اآللي.أن تكون لديها قدرة على استخدام الحاسب  .0
 األخيرة.أال يكون قد صدر بحقها عقوبة جزائية خالل الثالث سنوات  .1
      بحوث تربوية / أن تكون المرشحة قد أثبتت نجاحا" ملحوظا" وتميزا" في المجال المرشحة له ) .5

 .الخ(تجارب / دراسات / مشاركات / ..........
 الشخصية.أن تتميز المرشحة بسالمة الفكر والوالء وحسن التوجه واالتزان في  .6
 المناهج.اإللمام بكيفية تحقيق األهداف وتنفيذ  .7
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 المكتب.المعرفة باالتجاهات الحديثة لإلدارة  .8
 العام.اإللمام برؤية واستراتيجية التعليم  .9

 .بأساليب وطرق الشراكة المجتمعية المعرفة التامة .01
 .اإللمام بالنواحي المالية واإلدارية  . 00
 التعلم.المعرفة بمفاهيم شبكات ومجتمعات  .01
 والتعلمية.المعرفة بالقيادة التعليمية  .00
 التعليم.التدرج الوظيفي بإدارات  .01
 

 :الشخصيةالسمات 
 .التمتع بأخالقيات الوظيفة. .0
 للموظفات.أن تكون قدوة في تعاملها وتشجيعها  .1
 القيادة. .0
 المبادرة. .1
 العمل.التكيف مع متطلبات وضغوط  .5
 االنفعالي. االتزان .6
 والتقدير. االحترام .7
 .سالمة الفكر والمنهج .8
 .التواضع ولين الجانب .9

 .العمل بروح الفريق .01
 .الئق صحيا" .00
 الموضوعية. .01
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 والقدرات:المهارات 

 والتنظيم.التخطيط  .0
 واالستنتاج.التحليل  .1
 اآلخرين.الفعال والتعامل مع  االتصال .0
 واإلقناع.التفاوض  .1
 األولويات.تحديد  .5
 والتقويم.المتابعة والتنسيق  .6
 .بناء فرق عمل .7
 الرسمية.إعداد التقارير والخطابات  .8
 .الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل استخدام .9
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 الواجبات والمسؤوليات: 

وتكاملها مع الخطة  اإلضافية( التنفيذية, البرامجإعداد الخطة التشغيلية للمكتب )البرامج  .0
 البرامج وفق اإلطار الزمني. ومتابعة تنفيذالعامة للوزارة واإلدارة ورفعها إلى مديرة المكتب 

 المشاركة في تحديد األساليب العالجية االيجابيات والسلبيات. .1
 التربوي.التعليم في التخطيط لكل ما يثري الميدان مشاركة مديرة مكتب  .0
ت المنظمة للعمل واقتراح دراسة اللوائح واألدلة والتعليما التعليم فيمشاركة مديرة مكتب  .1

 .تطويرها
 تنفيذها.متابعة تطبيق ما ورد في التعاميم الهامة ومدى  .5
 المدارس.صالحيات مديرات المكاتب ومديرات من تطبيق ما ورد بااللتزام  .6
 ي.اإلشرافأو بتنظيم العمل  بالمادة,تزويد المشرفات بالتعاميم واألنشطة والنشرات الخاصة  .7
المشرفات(  األمور,أولياء  دارس,)الممعالجة الشكاوى الواردة من اإلدارة أو المقدمة من  .8

 المكتب.مع مديرة  بالتنسيق
وفق االختصاص بشكل يساعد على  وورقيا( )رقمياتنظيم المعامالت الخاصة بالمكتب  .9

 وسهولة.استخراجها بيسر 
 .حصر مالك الشعب من المشرفات وتحديد الزيادة والعجز .01
 .والمديرات والمساعداتالمشاركة في إعداد احتياج المكتب من المشرفات التربويات  .00
متابعة مستوى المشرفات التربويات للشعب المسئولة عنها لتحسين عملية اإلشراف  .01

 .التربوي

 مساعدة مديرة المكتب )للشؤون التعليمية(.  المسمى الوظيفي
 المكتب.مديرة  المسؤول المباشر
 التربويات.المشرفات  المسؤولون تجاهه
الهدف العام من 

 الوظيفة
 التعليم.المشاركة في تشخيص واقع مكتب 
 المكتب.المشاركة في إقرار رؤية ورسالة 

 (يةالتعليم للشؤون) المكتب مديرة لمساعدة الوصف الوظيفي



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 
 .معالجة الحاالت الطارئة للهيئة اإلشرافية بالمدارس .00
 .التربويات ومنسوبات المدارسالمشاركة في دراسة وتحليل تقارير المشرفات  .01
 والمفاضلة( وكيلة )المشاركة في إجراء المقابالت الشخصية للمعلمات المرشحات للعمل  .05

 .بينهن
 .من مشكالت يواجهنمساندة المشرفات لعالج ما  .06
 .متابعة تحديث بيانات برنامج التواصل االلكتروني .07
 .باتالطالمتابعة التقويم المستمر واإلشراف على مالحظة سلوك .08
حصر أعداد معلمات المادة في المدارس التابعة لمكتب التعليم بمراحلها الثالثة حكومية  .09

 .وأهلية
 .اإلشراف على متابعة مشروع التقويم الذاتي .11
+  العلمي(البحث  )ابتكار,بمساريه  الوطني االولمبياداإلشراف العام على المشروع  .10

 .االولمبياد العلوم والرياضيات
 .القيماإلشراف على المدارس المطبقة لنظام المقررات وتطوير المدارس والجودة وغرس  .11
البرنامج لمنسوبات  ومتابعة مدخالتنظام نور "  التربوية "اإلشراف على برنامج اإلدارة  .10

 .المكتب والمدارس
 .المشاركة في توزيع األعمال على منسوبات المكتب .11
بعة ومتا لتنفيذها,جدول زمني  الكفايات, ووضع وفقالشعبة توزيع األعمال على مشرفات  .15

 .التنفيذ
 .متابعة تنفيذ المشرفات للخطط والبرامج .16
 .دراسة ومراجعة إنتاج مشرفات القسم ورفعه إلى رئيسة القسم .17
والمشاركة في تصميم البرامج التي  والعالجية,تحديد احتياجات الميدان من البرامج اإلثرائية  .18

واإلشراف على ترشيح المعلمات لحضور البرامج  القسم,مع رئيسة تعنى بـها بالتنسيق 
 .التدريبية

 .متابعة مستوى أداء المشرفات التربويات عن طريق متابعة سجالتـهن .19
 القسم,المشاركة في وضع خطة لتطبيق الممارسات اإلشرافية في الميدان مع رئيسة  .01

 .ومتابعة تنفيذها وتقويمها
 .التربوية المقدمة من المشرفات والمتعلقة بتطوير العملاالطالع على الدراسات  .00



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 
 متابعة تدريب المشرفات للمعلمات على إعداد أسئلة االختبارات وفق جداول المواصفات .01
 .زيارة المدارس وفق الحاجة .00
دراسة وتحليل نتائج التقويم المستمر والعمل على تحسينه وتطويره ومتابعة تدريب  .01

 مارساته.مالمشرفات للمعلمات على 
متابعة مستوى أداء منسوبات المدارس وتحديد احتياجاتهن والعمل على تطويرهن  .05

 .وتدريبهن
 .دراسة نتائج النجاح النوعي للطالبات .06
 .مستجدة(معلمة  )رعايةاإلشراف العام على البرنامج السنوي  .07
 .المشاركة في البرنامج السنوي العام لتهيئة المشرفات المستجدات .08
جات التدريبية لمنسوبات المكتب وتنظيم البرامج التدريبية الالزمة لذلك مع تحديد االحتيا .09

 .الجهات المختصة
المشاركة في إعداد تقويم األداء الوظيفي لمشرفات الشعب بالتنسيق مع مديرة مكتب  .11

 .التعليم
التنسيق مع اإلدارات والوحدات والشعب األخرى في المهام المشتركة وفق إحاالت مديرة  .10

 .بالمكت
 .المشاركة في اللقاءات الدورية لإلشراف على مستوى المنطقة .11
 .المشاركة في االجتماعات الدورية لمديرة مكتب التعليم والمشاركة فيها .10
 .حضور بعض اجتماعات اإلدارات التابعة للشؤون التعليمية .11
وف والوق الميدان,تنفيذ االجتماعات الدورية بمشرفات الشعبة )إلبالغهن بما يستجد في  .15

 (.والتذكير بالمهام المستقبلية العمل,على منجزات كل مرحلة من مراحل 
 للمكتب.إعداد التقرير الدوري السنوي  .16
 .... اإلجازات,بعد  االختبارات, العام,إعداد تقارير اليوم األول لبداية  .17
 .العمل(وفق توزيع التعليم )إعداد التقارير الدورية والفنية المطلوبة لمكتب  .18
 معلمات, قيادات, مدارس,شاء قاعدة بيانات خاصة بالمتميزات على مستوى المكتب " إن .19

 التميز.طالبات " وتحديد جوانب 
 

 



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 

ائزة ج مكة,اإلشراف والمتابعة والتنظيم لمشاركات منسوبات المدارس بجوائز التميز )جائزة  .51
رنامج ب التربوية,جائزة القيم  المتميز,جائزة جده للمعلم  راشد,جائزة حمدان بن  التعليم,وزارة 

 بها.وتشكيل اللجان الخاصة  المعلم(تكريم المعلمات في يوم 
 المتميزات.إعداد برامج تكريم المعلمات والطالبات  .50
 .العملمصلحة  ماتقتضيةأي مهام أخرى تطلب منها وفق القيام ب .51

 - الوظيفة:العالقات 
 .بالمكتبجميع الموظفات  الداخلية: 

     الخارجية:
 الفنية.الشعب  .0
 .والتسجيلوحدة القبول  .1
  الوظيفة:مواصفات شاغلي 

 .بكالوريوسالعلمية: المؤهالت 
 األقسام.خبرة )ثمان سنوات( منها )ثالث سنوات( بإحدى اإلدارات أو  :العمليةالخبرات 
    المعارف:

 الشخصية.أن تتميز المرشحة بسالمة الفكر والوالء وحسن التوجه واالتزان في  (0
 اإلمكان.أن تكون المرشحة تعمل في المجال المرشحة له قدر  (1
 األخيرة.الوظيفي )ممتاز( في الثالث سنوات  ءدااالأن يكون تقديرها في  (0
أن تكون المرشحة قد أثبتت نجاحا" ملحوظا" وتميزا" في المجال المرشحة له )بحوث  (1

 .الخ(تربوية / تجارب / دراسات / مشاركات / ..........
 اآللي.أن تكون لديها قدرة على استخدام الحاسب  (5
 األخيرة.أال يكون قد صدر بحقها عقوبة جزائية خالل الثالث سنوات  (6

 
 
 
 
 
 



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 
 :السمات الشخصيةأوال :

 التمتع بأخالقيات الوظيفة. .0
 للموظفات.تكون قدوة في تعاملها وتشجيعها  نأ.  .1
 المكتب.وصل جدا" مهمة في منصبها هذا بين الموظفات ومديرة  ة. حلق .0
 القيادة. .1
 المبادرة. .5
 العمل.التكيف مع متطلبات وضغوط  .6
 االنفعالي.االتزان  .7
 والتقدير.االحترام  .8
 .سالمة الفكر والمنهج  .9

 .التواضع ولين الجانب .01
 .العمل بروح الفريق .00
 ا.الئق صحي   .01
 .الموضوعية .00

 :المهارات والقدراتثانيا :
 والتنظيم.التخطيط  .0
 واالستنتاج.التحليل  .1
 .اآلخريناالتصال الفعال والتعامل مع  .4
 واإلقناع.التفاوض  .1
 األولويات.تحديد  .5
 والتقويم.المتابعة والتنسيق  .6
 .بناء فرق عمل  .7
 الرسمية.إعداد التقارير والخطابات  .8
 العمل.استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال  .9
 
 
 



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 
 
 
 

 مساعدة مديرة المكتب )للشؤون المدرسية(.  المسمى الوظيفي
 المكتب.مديرة  المسؤول المباشر
 والوكيالت.قائدات المدارس  المسؤولون تجاهه

 التعليم.المشاركة في تشخيص واقع مكتب  الهدف العام من الوظيفة
 وي.التربالميدان  ما يثريمشاركة مديرة مكتب التعليم في التخطيط لكل 

 الواجبات والمسؤوليات:  

 المختصة.اقتراحات واستحداث ونقل وضم المدارس بالتنسيق مع الجهات  المشاركة في .0
مشاركة مديرة مكتب التعليم في دراسة اللوائح واالدلة والتعليمات المنظمة للعمل واقتراح  .1

 تطويرها.
 ومتابعة مدى تنفيذها. الهامةالتعاميم  يتطبيق ما ورد ف .0
 االشرافي. الخاصة بالعملتزويد المشرفات بالتعاميم واالنشطة والنشرات  .1
( االمور, المشرفاتولياء أ المدارس,و المقدمة من )أدارة ألمعالجة الشكاوى الواردة من ا .5

 .بالتنسيق مع مديرة المكتب
 بشكل يساعد على استخراجها (اورقمي  ا الخاصة بالمكتب )ورقي   لمعلوماتااالشراف على تنظيم  .6

 بيسر وسهوله.
 .المشاركة في اعداد احتياج المكتب من المشرفات التربويات والمديرات والمساعدات .7
 .معالجة الحاالت الطارئة للهيئة اإلشرافية بالمدارس .8
والمفاضلة ( وكيله )المشاركة في اجراء المقابالت الشخصية للمعلمات المرشحات للعمل  .9

 .بينهن
المزمنة والمؤقتة( والحاالت الطارئة والرفع للجهة )ونفسيا حصر الحاالت المرضية عضويا  .01

 المختصة.
 .من مشكالت ما يواجههنمساندة المشرفات لعالج  .00
 .ف المعلمات بالتنسيق مع وحدة شؤون المعلماتالمشاركة في تسديد العجز وتنظيم تكلي .01
 االطالع على الدراسات التربوية المقدمة من المشرفات والمتعلقة بتطوير العمل. .00

 (يةمدرسال للشؤون) المكتب مديرة لمساعدة الوصف الوظيفي



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 
 ادارة المكتب يوميا بالسجل.منسوبات اعتماد دوام  .01
 مراجعه دوام منسوبات المكتب شهريا للرفع لجهة االختصاص. .05
 العمل االشرافي. االشراف على خطة سير السائقين بما يخدم .01
 .معالجة المشكالت والمعوقات التي تواجه الميدان .07
 .زيارة المدارس وفق الحاجة .08
 .رفع لجهة االختصاصلمتابعة اعمال الصيانة بالمكتب وبالمدارس وا .09
 .متابعة اجراء استالم وتسليم العهد بين المديرات .11
 مباني,بالمكتب والمدارس )اعداد كافة البيانات االحصائية )قاعدة البيانات( الخاصة  .10

وال بأول وفق الواقع الفعلي وتزويد االدارات أ طالبات, موظفات, تجهيزات( وتحديثها فصول,
 المعنية بالبيانات اإلحصائية الالزمة عند الطلب بعد اعتمادها من مديرة المكتب.

مقارنة مشرفات الشعبة عن مطابقة المقررات الدراسية و  عدتهاأالتي مراجعة التقارير  .11
 الطبعات الجديدة بسابقتها والتقارير الخاصة بنقد المقررات.

 المشاركة في توجيه العمليات اإلشرافية نحو خدمة المشاريع الوزارية. .10
 .االشراف على المدارس المطبقة لبرنامج فينا خير .11
 .ليتي "مدارس معززة للصحة"ؤو االشراف على المدارس المطبقة لبرنامج مدرستي مسئ .15
 .المكتب مع ادارة التخطيط المدرسيمنسقة  .16
 .منسقة المكتب مع ادارة االمن والسالمة المدرسية .17
التنسيق مع االدارات والوحدات والشعب االخرى في المهام المشتركة وفق إحاالت مديرة  .18

 المكتب.
المشاركة في اعداد تقويم االداء الوظيفي لمشرفات الشعب بالتنسيق مع مديرة مكتب  .19

 التعليم.
 اركة في اللقاءات الدورية لإلشراف على مستوى المنطقة.المش .01
 المشاركة في االجتماعات الدورية لمديرة مكتب التعليم والمشاركة فيها. .00
 حضور بعض اجتماعات االدارات التابعة للشؤون المدرسية. .01
ف والوقو  الميدان,بالغهن بما يستجد في ألماعات الدورية بمشرفات الشعب )تنفيذ االجت .00

 والتذكير بالمهام المستقبلية( العمل,جزات كل مرحلة من مراحل على من
 المشاركة في اعداد برامج تكريم المعلمات والطالبات المتميزات. .01



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 
داء ألومعوقات ا والمدارس,اعداد التقارير الدورية والفنية عن نشاطات ومنجزات المكتب  .05

 وسبل التغلب عليها. فيها,
 .التقارير الدورية لمكتب التعليم )وفق توزيع العمل(المشاركة في لجنة اعداد  .06
متابعة عمل المستخدمات بالمكتب واعداد التقرير الشهري عن النظافة والرفع لجهة  .07

 .االختصاص
 .العمل على تامين متطلبات االمن والسالمة .08
 .المشاركة في تنظيم المكتب وتحسين بيئة العمل بالمظهر الجاذب .09
 .مصلحة العمل ضيةتتقامأي مهام اخرى تطلب منها وفق القيام ب .11

 - الوظيفة:العالقات 

 .بالمكتبجميع الموظفات  الداخلية: 

 وحدة شؤون الموظفات .0
 الشكاوىوحدة  .1
 .الدواموحدة  .4

  الوظيفة:مواصفات شاغلي 

 بكالوريوس. :العلميةالمؤهالت 

 .األقسام)ثمان سنوات( منها )ثالث سنوات( بإحدى اإلدارات أو  خبرة :العمليةالخبرات 

   المعارف: 

 الشخصية.تتميز المرشحة بسالمة الفكر والوالء وحسن التوجه واالتزان في  أن (0
 اإلمكان.أن تكون المرشحة تعمل في المجال المرشحة له قدر  (1
 األخيرة.الوظيفي )ممتاز( في الثالث سنوات األداء أن يكون تقديرها في  (0
أن تكون المرشحة قد أثبتت نجاحا" ملحوظا" وتميزا" في المجال المرشحة له )بحوث تربوية /  (1

 .الخ(تجارب / دراسات / مشاركات / ..........
 اآللي.أن تكون لديها قدرة على استخدام الحاسب  (5



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 
 األخيرة.أال يكون قد صدر بحقها عقوبة جزائية خالل الثالث سنوات  (6
 والفنية.أن يكون لدى المرشحة القدرة على اإلشراف في النواحي اإلدارية  (7

 :سمات الشحصيةالوال :أ

 التمتع بأخالقيات الوظيفة. .0
 للموظفات.أن تكون قدوة في تعاملها وتشجيعها  .1
 المكتب.حلقة وصل جدا" مهمة في منصبها هذا بين الموظفات ومديرة  .0
 القيادة. .1
 المبادرة. .5
 العمل.التكيف مع متطلبات وضغوط  .6
 االنفعالي. االتزان .7
 والتقدير. االحترام .8
 .سالمة الفكر والمنهج  .9

 .التواضع ولين الجانب .01
 .العمل بروح الفريق .00
 ا.الئق صحي   .01

 :المهارات والقدرات ثانيا :

 والتنظيم.التخطيط  .0
 واالستنتاج.التحليل  .1
 اآلخرين.االتصال الفعال والتعامل مع  .0
 واإلقناع.التفاوض  .1
 األولويات.تحديد  .5
 والتقويم.المتابعة والتنسيق  .6
 .بناء فرق عمل  .7
 الرسمية.إعداد التقارير والخطابات  .8
 العمل.استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال  .9



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول

 

 
 
 
 
 

 الواجبات والمسؤوليات:
 .واضحوضع األهداف وصياغتها بشكل  .0
 المعلمات.على المستوى اإلداري والمستوى الميداني مع  اإلشرافي,التخطيط للعمل   .1
 .الطاقاتبناء الفريق والعمل بروح الجماعة واستثمار كل   .0
ثارة دافعيته  .1  .المهنية وأهداف المدرسةن لتحقيق أهدافه نحفز المعلمات وا 
 وتوجيهه وجهة إيجابية له,وتفادي اآلثار السلبية  االختالف,إدارة   .5
 .التغييربحيث يسعى لتحجيم أثر مقاومة  بناءة,إدارة عملية التغيير بطريقة   .6
تشعر و  المسؤولية,بطريقة توفر الوقت وتوزع  بفعالية,تفويض بعض األنشطة اإلشرافية  .7

 .للمجموعة نبانتمائه كاتالمشار 
 العمل.لها في  اتومتنوعة مع المشاركاتصال فعالة بناء قنوات   .8
 المعلمة.تحديد أهداف المالحظة الصفية بالتعاون مع   .9

 .التدريبيةاستطالع حاجات المعلمات   .01
 .اتنفيذهو تخطيط برامج النمو المهني للمعلمات   .00
 .ونشاطاتهتنويع أساليب النمو المهني   .01
 .المهنياإلسهام في توفير المصادر المعرفية للنمو   .00
 المعلمات.متابعة وقياس أثر التدريب على أداء   .01
 المشاركة في حل المشكالت التربوية القائمة في المدرسة ولدى إدارة التعليم. .05

 مشرفة تربوية.  المسمى الوظيفي
 مديرة المكتب. المسؤول المباشر

 بالمدارس.المعلمات  تجاههالمسؤولون 
 العملية التدريس, وتوجيهتقديم الخدمات الفنية لتحسين أساليب   الهدف العام من الوظيفة

النمو المهني وحل المشكالت  علىمساعدة المعلمات  , والتربوية
 (خبيرة فنية  ) وظيفتها الرئيسة ن وهذةالتعليمية التي تواجهه

 التربوي للمشرف الوصف الوظيفي
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 .وتداركهااكتشاف نقاط الضعف في أداء المعلمة والعمل على عالجها  .01
 .قةدقيالمعاونة في تقويم العملية التعليمية كلها تقويما  صحيحا  على أسس موضوعية  .07
 وتطويرها.تزويد المعلمات بكيفية تحليل المناهج وفق نماذج نظرية لتحليل المناهج  .08
 التربوية.ابتكار أفكار جديدة, وأساليب مستخدمة لتطوير العملية  .09
 الممارسات.العمل على تشجيع النشاطات اإليجابية وتطوير  .11
 1إعداد المعلمات وتوعيتهن بإستخدام أساليب اشرافية مالئمة لخبراتهن وقدراتهن  .10
 .منظمير سليمة وتفك والتحدث والكتابة بلغةالتخاطب  اب القدرة على التعبيرالصحيح فياكتس .11
تاحة اإلمكانات والفرص المنورعايته اتاالهتمام باكتشـــاف الموهوب .10  نختلفة لنمو مواهبه, وا 

  1وبوضع برامج خاصة  ةالعام مجافي إطار البر 
دراسة األسس العلمية التي تقوم عليها األعمال المختلفة, حتى يرتفع المستوى اآللي  .11

 واالبتكار.لإلنتاج إلى مستوى النهوض 
 -الوظيفة: العالقات 
 .التربوياتمديرة المكتب والمشرفات  الداخلية:
 والمعلمات.مديرات المدارس  الخارجية:

  الوظيفة:مواصفات شاغلي 
 بكالوريوس. :العلميةالمؤهالت 
في ادارة المدرسة  وأربع سنواتعن ست سنوات في تدريس المادة  لال تقتربوية  خدمة :العمليةالخبرات 

 المدرسية.لإلدارة  ةشح مشرفتر لمن 
 المعارف:

 .األهدافأساسيات التخطيط ووضع  (0
 األولويات.أساسيات إدارة الوقت وتحديد   (1
 .الفعالإتقان المهارات األساسية لالتصال  (0
  أسس العالقات اإلنسانية في التعامل مع الفريق وبنائه (1
 .) )االختالفأساسيات إدارة الصراع  (5
 الخيارات.وتقويم  القرار,آليات اتخاذ   (6
 .وتقويمهاالتدريس وقواعد اختيار تلك النماذج  واستراتيجياتنماذج  أن تعرف المشرفة (7
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 السلوكها. وان  بما يشو على تقصير في عملها او  لما يدقد صدر بحقها  نال يكوان  (8

 .قائمةطرفا في قضية  نتكو
)مدربة او  اإلشرافيةأن تكون المرشحة ممن لهم اسهامات في تفعيل وحضور االساليب  (9

  .متدربة(
 .وأن تكون على راس العمل في مجال تخصصها اثناء الترشيح  (01

 والقدرات:أوال : المهارات 
 التمتع بأخالقيات الوظيفة. .0
 للمعلمات.تكون قدوة في تعاملها وتشجيعها  نأ .1
 المبادرة. .0
 العمل.التكيف مع متطلبات وضغوط  .1
 االنفعالي. االتزان .5
 والتقدير. االحترام .6
 والمنهج.سالمة الفكر  .7
 الجانب.التواضع ولين  .8
 الفريق.العمل بروح  .9

 الموضوعية. .01
 .خاصةالمستمر في تخصصها, وفي المجاالت التربوية عامة وطرق التدريس  الطالعا .00

 الشخصية:ثانيا : السمات 
 والتنظيم.التخطيط  .0
 واالستنتاج.التحليل  .1
 اآلخرين.الفعال والتعامل مع  االتصال .0
 واإلقناع.التفاوض  .1
 األولويات.تحديد  .5
 والتقويم.المتابعة والتنسيق  .6
 عمل.بناء فرق  .7
 .العملاستخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال  .8
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 الواجبات والمسؤوليات: 

رسال جميع المعامالت والمكاتبات الورقية وااللكترونية. .0  استقبال وا 
 إعداد جميع المخاطبات الرسمية للجهات الداخلية والخارجية. .1
 المنظمة.حفظ السجالت والملفات وفق التعليمات  .0
 اختصاصه.القيام بأي مهام يكلف بها من المسؤول المباشر في مجال  .1
 المكتب.إدارة وتنظيم أعمال  .5
 المكتب.استقبال المراجعين والزوار وتسجيل بياناتهم عند دخولهم  .6
على  رأتطجدات التي المشاركة في تنظيم ملفات الموظفين في المكتب وتزويدها بجميع المست .7

 الموظفين.
 .المكتبالقيام بأخذ حضور وتأخر وغياب الموظفين في  .8
 -الوظيفة: العالقات 

 .بالمكتبجميع الموظفات  الداخلية: 
 ل يوجد. :الخارجية

  الوظيفة:مواصفات شاغلي 
 عامة:أوال : معايير 

 التمتع بأخالقيات الوظيفة. .00
 التكيف مع متطلبات وضغوط العمل. .01
 الفريق.العمل بروح  .05

  إداري.مساعد  المسمى الوظيفي
 المكتب.مديرة  المسؤول المباشر
 يوجد.ال  المسؤولون تجاهه
الهدف العام من 

 الوظيفة
 يها.فتقديم الخدمات اإلدارية التي تسهم في تنفيذ مهام المكتب وتقديم المساندة للعاملين 

 اإلداري للمساعد الوصف الوظيفي
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 المبادرة. .06
 .االحترام والتقدير .07
 الثقة بالنفس. .08
 الموضوعية. .09
 .الجانبالتواضع ولين  .11

 خاصة:ثانيا : معايير 
 المعرفة التامة بالتعليمات المتعلقة بطبيعة عمله.  .0
 ممارستها.المعرفة باألعمال الكتابية والمكتبية وكيفية  .1
 بطبيعة العمل.المعرفة بالنماذج واألدوات الخاصة  .0
 .الوثائقالمعرفة بالفهرسة وتنظيم وتصنيف  .1
 ترتيب وحفظ الملفات وفهرستها. .5
 والتنسيق.المتابعة  .6
 االتصال الفعال والتعامل مع اآلخرين. .7

 .استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل
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  حارس. المسمى الوظيفي
 المكتب.مديرة  المسؤول المباشر
 المكتب.منسوبات  المسؤولون تجاهه
الهدف العام من 

 الوظيفة
 .ممتلكاتهالمحافظة على مبنى المكتب و 

 
 الواجبات والمسؤوليات:  

غالق باب المكتب وانصرافه  .0 يقوم بمباشرة عمله قبل حضور منسوبي المكتب وفتح وا 
 موظف.مع آخر 

 يحتويه.القيام بحراسة المبنى وما  .1
 المعتمدة.إبالغ إدارة المكتب والجهات المختصة عند حدوث أي طارئ وفق اآللية  .0
 بعملهم.متابعة عمال النظافة والصيانة بغير أوقات الدوام أثناء قيامهم  .1
طفاء األنوار  .5  الدوام.انتهاء  والمكيفات بعدالتأكد من إغالق األبواب والنوافذ وا 
 المكتب.المحافظة على محتويات وممتلكات  .6
 المكتب.القيام بفتح المكتب خارج أوقات الدوام الرسمي بعد موافقة إدارة  .7
 .اختصاصهالقيام بأي مهام يكلف بها من المسؤول المباشر في مجال  .8

 - الوظيفة:العالقات 
 المكتب.  مديرة الداخلية: 

    يوجد. ال الخارجية:
  :الوظيفةمواصفات شاغلي 

 .عملهالمعرفة بالتعليمات المتعلقة بطبيعة  :المعارف
 
 
 

 للحارس الوصف الوظيفي
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 عاملة خدمات. المسمى الوظيفي
 .بمديرة المكت المسؤول المباشر
 ال يوجد. المسؤولون تجاهه

 المحافظة على نظافة المكتب وتقديم الخدمات العامة. الهدف العام من الوظيفة
 الواجبات والمسؤوليات:

قفال األبواب الداخلية والنوافذ واألنوار  .0  والمكيفات.القيام بفتح وا 
 متابعة أعمال النظافة في المكتب. .1
 .المكتبتجهيز وتقديم أعمال الضيافة إلدارة  .0
القيام بنقل المعامالت واألوراق داخل المكتب لتسهيل عمل كل من الهيئتين اإلدارية  .1

 والتعليمية.
 الدوام.سوبيها في نهاية وقت التأكد من خلو المكتب من من .5
 .اختصاصهالقيام بأي مهام يكلف بها من المسؤول المباشر في مجال  .6

 -الوظيفة: العالقات 
 .المكتب يرةمد الداخلية:

  الوظيفة:مواصفات شاغلي 
 .عملهالمعرفة بالتعليمات المتعلقة بطبيعة  المعارف:
 :والقدراتالمهارات 

 اآلخرين.مهارة االتصال والتعامل مع  .0
 بالتعليمات.القدرة على استيعاب التوجيهات وااللتزام  .1
 العمل.الدقة في  .4
 اإلنجاز.سرعة  .1

 الشخصية:السمات 
 . المبادرة0   الوظيفة.التمتع بأخالقيات  .0
 . اإلحترام والتقدير1             والكياسة.اللباقة  .1

 للمستخدمين الوصف الوظيفي
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 والمسؤولياتالواجبات 

قيادة المركبات لتنفيذ المهام التي توكل إليه وعدم تجاوز حدود السرعة ومراعاة الشواخص التحذيرية  (1
 الطرق.وتطبيق تعليمات السالمة على 

 .تسجيل المهام التي يقوم بها والمسافات التي يقطعها في السجل الخاص  (0
تفقد عناصر دورة التبريد لمحرك مركبات المركز والتأكد من مستوى الماء والزيت وحالة اإلطارات بما  (1

فيها اإلطار االحتياطي ومستوى ضغط الهواء فيها والتأكد من وجود طفاية صالحة وعاكسة ورافعة 
 كتب.يارة والعدة المخصصة لمركبته والعدد المخصصة لمركبات المالس

عبئة وسالمتها وت الضاويةومستوى المحلول فيها وحالة أقطابها وتفقد  كتبتفقد بطاريات مركبات الم  (5
 .الوقود الالزمة للمركبة

 المكتبمتابعة نظافة مركبات ا (6
 تب .مباشر عن أي خلل في مركبات المكالمسؤول التبليغ  (7
 العام.المحافظة على المظهر  (8
 .ة المكتبف بها من قبل رئيس القسم او مدير القيام بأية أعمال أخرى يكل  (9

 .الخاصة به سارية المفعول باستمرار القيادةااللتزام بحمل رخصة  (01
 
 
 
 

 .سائق المسمى الوظيفي
 .مديرة المكتب المباشرالمسؤول 

 ال يوجد. المسؤولون تجاهه
الهدف العام من 

 الوظيفة
 .ايصال موظفات المكتب من والى المدارس

للسائقينالوصف الوظيفي   
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 -الوظيفة: العالقات 
 .المكتب مديرة الداخلية:
 يوجد.ال  الخارجية:

  الوظيفة:مواصفات شاغلي 
 المؤهالت ثانوية عامة او ما يعادلها 

 رخصة قيادة سارية المفعول
 .عملهاالمعرفة بالتعليمات المتعلقة بطبيعة  :لمعارفا

 والقدرات:المهارات 
 اآلخرين.مهارة االتصال والتعامل مع  .0
 بالتعليمات.القدرة على استيعاب التوجيهات وااللتزام  .1
 العمل.الدقة في  .0
 اإلنجاز.سرعة  .1
 باألنظمة المرورية االلتزام .5

 الشخصية:السمات 
 الوظيفة.التمتع بأخالقيات  .0
 والكياسة.اللباقة  .1
 المبادرة. .0
 والتقدير.االحترام  .1
 المظهر الحسن .5

 
 

 

 

 

 

 



 

  بنات /جدة الدليل التنظيمي لمكتب تعليم وسط 

 

 اإلصدار األول
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