
  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي
 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 الْنٔل املغاعز للتعلٔه ارتال ّاليْعٕ

 

 

 

 :-االختقافات 

  اقرتاح الغٔاعات الهفٔل٘ بتشكٔل التْاطٌ ّإعزار املعآري ّ ّمع اليعه

 .املزصعٔ٘ ّالتأٍٔلٔ٘ بالتعلٔه اليْعٕ ّارتال 

 ٘ٔمبزاصؼ الرتبٔ٘  متابع٘ عري العنلٔ٘ الرتبْٓ٘ ّالتعلٔنٔ٘ ّالتأٍٔل

ارتاف٘ ّ اإلراصٗ العام٘ للتعلٔه ارتال ّرصاع٘ ّحتلٔل التكاصٓض ّالتعضف 

علٙ املؤؽضات اإلجيابٔ٘ ّالعنل علٙ تزعٔنَا ّاملؤؽضات الغلبٔ٘ أّ املعْقات 

 .ّالعنل علٙ تشلٔلَا 

  ٌّالتيغٔل مع قطاعات الْطاصٗ املدتق٘ يف تيفٔش نل ما ٓتعلل بؾؤ

ّالعنل علٙ تطْٓضٍا ّإتاس٘ الفضل لتزصٓب الهْارص املياٍر الزصاعٔ٘ 

اذتالٔ٘ ّتَٔٝ٘ نْارص أخضٚ مغتكبلٔ٘ بَزف تععٔه العاٜز مً العنلٔ٘ 

 .التعلٔنٔ٘ 

 

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي -مكتب المتابعة الفنية 
 

 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 مهتب املتابع٘ الفئ٘

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

الْنٔل املغاعز للتعلٔه ارتال 

 ّاليْعٕ

 

 

 

 :-االختقافات 

  ّ اليت ٓتطلبَا ّنٔل الْطاصٗ املغاعز يف  اإلسقاٛاتتْفري املعلْمات

 .التابع٘ لُ ّ اللكاٛات الرتبْٓ٘ ّ االدتناعات اإلراصاتمتابع٘ 

 ّنتاب٘ التكاصٓض اليت تتطلبَا مغؤّلٔ٘ ّنٔل الْطاصٗ املغاعز يف  إعزار

 .يف الكطاعات التابع٘ لُ أّالْطاصٗ 

  تيفٔش الكطاع ّ متابع إراصاتسنْص االدتناعات اليت ٓته عكزٍا يف ٗ

 .الكضاصات ّنتاب٘ احملامض الالطم٘

 الدتناعات ّلكاٛات ّنٔل الْطاصٗ املغاعز يف الكطاع راخل ّ  اإلعزار

ّمؤمتضات ّادتناعات اللذاٌ اليت  أعنالخاصز الْطاصٗ ّ التيغٔل بني 

 .حينضٍا

 ٓته بؾأىُ  ّمتابع٘ تيفٔش ما تيعٔنُّ( الْاصر -القارص)علٙ الربٓز  اإلطالع

ّاختقافات  بأعنالّ التيغٔل مع املؤعغات خاصز الْطاصٗ سات العالق٘ 

 .تكضٓض سْلُ ّإعزارالكطاع 

  تيعٔه متطلبات ّ سادات ؽؤٌّ املضادعني يف مهتب الْنٔل املغاعز

 إىلٓته تْدَُٔ  فٔنا ٓته عضمُ علُٔ، ّما الالطم٘ اإلدضاٛاتّاختاس 

 .اصز الْطاصٗراخل ّ خ األخضّٚادتَات  اإلراصات

  ّإعزارمتابع٘ املؾاصٓع اهلام٘ التابع٘ للكطاع راخل الْطاصٗ ّخاصدَا 

 .التكاصٓض عيَا بقْصٗ رّصٓ٘ ّتكزميَا للغٔز الْنٔل املغاعز

  التابع٘  اإلراصاتمتابع٘ تيفٔش الكضاصات القارصٗ مً زتلػ الْنالٛ ّمع

 .التكاصٓض الزّصٓ٘ عً ٍشِ الكضاصات ّإعزارللكطاع 

 اليت ٓهلف بَا مً قبل الْنٔل املغاعز األعنال اصتاط. 

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  مكتب المتابعة الفنية -قسم السكرتارية 
 

 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 قغه الغهضتاصٓ٘

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 مهتب املتابع٘ الفئ٘

 

 

 

 :-االختقافات 

  ّتيعٔه مْاعٔز مكابالتَهاعتكبال املضادعني. 

 ُاعتالو الربٓز الْاصر ّتغذٔل. 

 ُتغذٔل الربٓز القارص ّسفغ ىغذ مي. 

 ٘ٔسفغ ّتضتٔب امللفات املْمْع. 

  مً طباعُ ّتقْٓض ّغريٍا املغاىزٗ باألعنالالكٔاو. 

 ٘متابعُ املْمْعات لزٚ ادتَات املدتلف. 

  الْظٔفٔ٘سفغ عذالت ّ ملفات العاملني ّ متابع٘ ؽؤّىَه. 

  ًاملهتبٔ٘ ّ الكضطاعٔ٘ ّناف٘ التذَٔظات  األرّاتسقض االستٔادات م

 .الالطم٘

  اليت ٓهلف بَا يف زتال العنل األعنالاصتاط. 

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 2من  1صفحة  الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي –اإلدارة العامة للتعليم الخاص 
 

 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 راصٗ العام٘ للتعلٔه ارتالاإل

 :-الْسزٗ تبعٔ٘ 

الْنٔل املغاعز للتعلٔه ارتال 

 ّاليْعٕ

 

 

 

 :-االختقافات 

  ٘الْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف٘ لتشزٓز  بإىؾاٛتلكٕ ّرصاع٘ الطلبات ارتاف

رٓز تضخٔقَا تبعا ملْقعَا اهليزعٕ ، ّمزٚ تر أّللتْعع فَٔا  أّفالسٔتَا 

ّ مْاصرٍا  نفآتُ مً سٔح التأثٔح ّ التذَٔظات ، ّمؤٍالت العاملني بَا

 .املالٔ٘، ّنشا منْسز الالٜش٘ الزاخلٔ٘ للعنل بَا

  ٘ت اّ الكضاص لألسهاوالتجبت مً عالم٘ تطبٔل الْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف

هلا ، ّؽضّط  احملزرٗ األغضاضامليعن٘ للتعلٔه ارتال ّالعٔنا مً سٔح 

ٗ، ّ مضاسل الزصاع٘، ّ الزّاو املزصعٕ ّقْاعز الكبْل، ّاليكل ّ ٖامللو

ّ االمتشاىات ّ فالسٔ٘ املباىٕ، ّنفآ٘ التذَٔظات، ، التشْٓل، ّ املياٍر

املزاصؼ  أراّٛعكْر العاملني، ّتأٍٔلَه تضبْٓا، ّغري سلو مما ٓغتلظمُ 

 .ملَامَا

 ّدََٔا ضتْ عالم٘ الكٔاو بظٓاصات مٔزاىٔ٘ للْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف٘ لت

 اإلدضاٛاتالكْاىني ّ اليعه املكضصٗ، ّاختاس  أسهاوّ التْافل مع  األراٛ

 .بؾأٌ املدالفات اليت ٓته الهؾف عيَا الكاىْىٔ٘

  ًرصاع٘ مزٚ فالسٔ٘ املتكزمني للعنل بالْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف٘ م

عز ّ تضاخٔك العنل هله ّفكا للكْا ّإفزاص، تضبْٓاعلنٔا ّ  تأٍٔلَهسٔح 

 .اليعه املكضصٗ

 ؽؤٌّ الطلب٘ ّ االمتشاىات بالْسزات التعلٔنٔ٘  أعنالعلٙ  اإلؽضاف

ّفكا لليعه ّ الكْاعز املتبع٘ يف ٍشا  ٍاارتاف٘ ّاعتنار الؾَارات اليت تقزص

 .الؾأٌ

  ٘ٔيف الْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف٘، ّ  املكضصٗمتابع٘ تيفٔش املياٍر الزصاع

. احملزرٗ األٍزافالتأنز مً التظامَا بالربامر ّ 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 2من  2صفحة  الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي –اإلدارة العامة للتعليم الخاص 
 

 

 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 راصٗ العام٘ للتعلٔه ارتالاإل

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

املغاعز للتعلٔه ارتال الْنٔل 

 ّاليْعٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رصاع٘ املؾهالت اليت تعرتض الْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف٘، ّاختاس الالطو

 .بؾأىَا

 تكاصٓض رّصٓ٘ سْل نفاٛٗ العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘ للْسزات التعلٔنٔ٘  إعزار

 .ارتاف٘، ّصفعَا للْنٔل املغاعز للتعلٔه ارتال ّ اليْعٕ

  ّإعزارمجع البٔاىات املتعلك٘ بالتعلٔه ارتال ّتبْٓبَا ّحتلٔلَا 

 .النضّصٓ٘ ميَا اإلسقاٛات

 املكرتسات ارتاف٘ بتشزٓز الضعْو الزصاعٔ٘ يف الْسزات التعلٔنٔ٘  إعزار

املالٔ٘ بَشِ املزاصؼ ّتكٔه  األىعن٘ارتاف٘ مبضاسلَا املدتلف٘، ّرصاع٘ 

 .ٍا حتككا ملتطلبات املقلش٘ العام٘تعزٓل أّالتْفٔات الالطم٘ لتطْٓضٍا 

  مبعضف٘  األديبٔ٘مضادع٘ الهتب الزصاعٔ٘ ّاملياٍر اليت تزصؼ باملزاصؼ

 اللذاٌ اليت تؾهل هلشا الػضض، ّسلو بَزف التأنز مً خلٍْا مً نل ما

 أّعارات ّ تكالٔز اجملتنع الهْٓيت  إىل، ّما ٓغٞ اإلعالمٔ٘ميػ العكٔزٗ 

 .رٓك٘ميػ الزّل الؾكٔك٘ ّ الك

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  اإلدارة العامة للتعليم الخاص  -قسم الشئون القانونية 
 

 

 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 قغه الؾٌْٝ الكاىْىٔ٘

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 راصٗ العام٘ للتعلٔه ارتالاإل

 

 

 

 :-االختقافات 

  ًتلكٕ الؾهاّٚ مز املؤعغات التعلٔنٔ٘ ّ الجكافٔ٘ املغؤّل٘ ع

 .التْفٔات املياعب٘ بؾأىَا ّإعزارالْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف٘، 

  ، ّ٘إعزارالتشكٔل يف املدالفات اليت تقزص مً الْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف 

 .ادتَات املدتق٘ إىلالتكاصٓض الالطم٘ بؾأىَا ّصفعَا 

 ٛالعام٘  اإلراصٗفٔنا تعضمُ ادتَات املدتق٘ علٙ  الضأٖ الكاىْىٕ أبزا

 .للتعلٔه ارتال

 باإلراصٗاملشنضات اليت تطلبَا ادتَات املعئ٘ سْل الكنآا املتعلك٘  إعزار 

 .العام٘ للتعلٔه ارتال

 قضاصات الرتاخٔك بفتح الْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف٘ ، ّجتزٓزٍا  إعزار

التأنز مً اعتٔفاَٜا ناف٘  علٙ مْٛ اليعه املتبع٘ يف ٍشا الؾأٌ بعز

 .الؾضّط الالطم٘ لشلو

  ،٘تزقٔل ّ مضادع٘ عكْر العاملني يف الْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف

 ّإعارّٗطاصٗ الؾؤٌّ االدتناعٔ٘ ّ العنل العتنارٍا ،  إىل ّإسالتَا

 .تْطٓعَا بعز االعتنار ّسفغ ىغد٘ ميَا

  ٗم٘ للتعلٔه ارتال العا اإلراصٗ –متابع٘ الكنآا املضفْع٘ علٙ الْطاص– 

 .الؾؤٌّ الكاىْىٔ٘ إراصٗبالتيغٔل مع 

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  اإلدارة العامة للتعليم الخاص  -قسم التخطيط والمعلومات 
 

 

 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 قغه التدطٔط ّ املعلْمات

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 راصٗ العام٘ للتعلٔه ارتالاإل

 

 

 

 :-االختقافات 

  املعلْمات اليت تتعلل بالْسزات التعلٔنٔ٘  اإلسقأٜ٘مجع البٔاىات ّ

التدطٔط بالْطاصٗ، ّتظّٓز  إراصٗبالتيغٔل مع  أىْاعَاارتاف٘ بهاف٘ 

. ادتَات املعئ٘ بَا

 اقرتاح بضامر تيفٔش عٔاعات الْطاصٗ جتاِ سضن٘ التعلٔه ارتال .

 تلف٘ مً الْسزات حتزٓز استٔادات املياطل الغهئ٘ يف احملافعات املذ

. التعلٔنٔ٘ ارتاف٘ اليت تتبع التعلٔه ارتال

 ،٘رصاع٘ سضن٘ االعتٔعاب الفعلٕ يف الْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف 

. ّسضن٘ الينْ ّالتْعع بَا

  التْصٓزات ّ املداطٌ باستٔادات املزاصؼ ارتاف٘ ّمضانظ ستْ  إراصٗتظّٓز

. األمٔ٘ ّتعلٔه الهباص، مً الهتب املزصعٔ٘

 

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  اإلدارة العامة للتعليم الخاص  -التوجيه الفني العام لألنشطة والخدمات المساندة 
 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

ّ ارتزمات  لألىؾط٘التْدُٔ الفين العاو 

 املغاىزٗ

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 راصٗ العام٘ للتعلٔه ارتالاإل

 

 :-االختقافات 

: ّٓنه اجملاالت التالٔ٘

 .االدتناعٔ٘ ّ اليفغٔ٘ارتزمات  -

 .التكئات الرتبْٓ٘ -

 .الظٍضات ّ املضؽزات -

 .الهؾاف٘ -

 .املهتبات -

 .فٔ٘األىؾط٘ الالل -

 

: ّخيتك بتيفٔش املَاو التالٔ٘ يف اجملاالت املؾاص إلَٔا        

 

  ْٛالتدطٔط لعنلٔات التْدُٔ الفين يف الْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف٘ يف م

 .تْدَات ّ عٔاعات الْطاصٗ

  ٙالكٔاو بظٓاصات مٔزاىٔ٘ للنزاصؼ ارتاف٘ بَزف التأنز مً االطنٝياٌ عل

سغً عري العنل ّ املغاٍن٘ يف تينٔ٘ ّ تطْٓضِ، ّ التظامَا باللْاٜح ّ 

 .اليؾضات اليت تقزصٍا الْطاصٗ، ّصفع تكاصٓض بَشا الؾأٌ للنْدُ العاو

 ٘ارتاف٘ ّمتابعتَا راخل املزاصؼ األىؾط٘يف ّمع خطط ّبضامر  املغاٍن. 

  التأنز مً مطابك٘ مْاففات ؽػل الْظٔف٘ علٙ العاملني باملزاصؼ

مً سٔح مياعب٘ املؤٍالت،  املغاىزّٗ ارتزمات  األىؾط٘ارتاف٘ يف زتال 

 . ّاقرتاح زتاالت تزصٓبَه، ّتأٍٔلَه الصتاط العنل باملغتْٚ املطلْب

  ُٔؽط٘األٌالفئ٘ للنزصعني، ّللعاملني يف زتاالت  اإلصؽاراتتْد 

 . علٙ ما ٍْ دزٓز يف زتال عنلَه ّإطالعَهاملدتلف٘ يف املزاصؼ ارتاف٘ 

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  اإلدارة العامة للتعليم الخاص –إدارة الشئون التعليمية 
 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 إراصٗ الؾؤٌّ التعلٔنٔ٘

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 العام٘ للتعلٔه ارتالراصٗ اإل

 

 

 

 :-االختقافات 

 علٙ ارتزمات التعلٔنٔ٘ بالْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف٘ اإلؽضاف. 

  ٘بالْسزات  اإلؽضافٔ٘الفئ٘ للَٔٝات التزصٓغٔ٘ ّ  األّماعمتابع

 .التعلٔنٔ٘ ارتاف٘

  ارتاف٘ ّ التشكل مً التظامَا بالكْاعز ّ  األٍلٔ٘متابع٘ ىؾاط املعاٍز

 .هلا احملزرٗالؾضّط 

  جتاِ حتزٓز الضعْو  األٍلٔ٘اقرتاح اليعه ّ اللْاٜح اليت تتبعَا املعاٍز

 .الزصاعٔ٘

 علٙ امتشاىات اليكل ّاعتنار ىتاٜذَا يف املزاصؼ العضبٔ٘، ّمضانظ  اإلؽضاف

 .ّتعلٔه الهباص األمٔ٘ستْ 

  ّ معارل٘ الؾَارات ارتاصدٔ٘ للطلب٘ املتكزمني لاللتشام بيعاو التعلٔه العاو

 .ال مبزاصؼ رّل٘ الهْٓتاخل

 ٘متابع٘ الطلب٘ الهْٓتٔني امللتظمني املغذلني باملزاصؼ ارتاف. 

 

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  إدارة الشئون التعليمية –التوجيه الفني للمواد 
 

 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 التْدُٔ الفين للنْار

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 إراصٗ الؾؤٌّ التعلٔنٔ٘

 

 

 

 :-االختقافات 

 :ٓتبعُ نل مً التْادُٔ الفئ٘ للنْار الزصاعٔ٘ ، ّخيتك مبا ٓلٕ 

 األىؾط٘علٙ متابع٘ تيفٔش الغٔاعات العام٘ للنذاالت الزصاعٔ٘ ّ  اإلؽضاف 

ّصٓاض املدتلف٘ ّ ارتزمات الرتبْٓ٘ املتعلك٘ بَا يف املضاسل التعلٔنٔ٘ 

 األديبٔ٘باملزاصؼ العضبٔ٘ ّ اجملاالت اليت ٓته تزصٓغَا يف املزاصؼ  األطفال

 .بالتيغٔل مع التْادُٔ العام٘ بالْطاصٗ

  متابع٘ تطبٔل ارتط٘ الزصاعٔ٘ ّاعتنار االمتشاىات الفقلٔ٘، ّ ىَآ٘ العاو

، ّ اللػ٘ العضبٔ٘ اإلعالمٔ٘الزصاعٕ باملزاصؼ العضبٔ٘، ّنشلو ملْار الرتبٔ٘ 

 .األديبٔ٘عٔات للنزاصؼ ّ االدتنا

  سقض املؾهالت اليت تعَض مً خالل مماصع٘ العنل املٔزاىٕ ّرصاعتَا

 .ّاقرتاح اذتلْل املياعب٘ هلا

  املتاس٘  اإلمهاىاتللنْاصر البؾضٓ٘ ّ  األمجلالعنل علٙ حتكٔل االعتدزاو

ٓضتبط بَا  ضتْ مَي٘ التزصٓػ، ّما االجيابٔ٘يف املزاصؼ، ّرعه االجتاٍات 

 .ىؾط٘ تضبْٓ٘مً أ

  تكاصٓض الهفاٛٗ للَٔٝ٘ التزصٓغٔ٘، ّحتزٓز  إعزاراملؾاصن٘ يف

االستٔادات التزصٓبٔ٘ للنعلنني ّ الفئني، ّاقرتاح الربامر التزصٓبٔ٘ 

 .الالطم٘ هله

 ٛاملكابالت للَٔٝ٘ التزصٓغٔ٘ يف املزاصؼ ارتاف٘ العضبٔ٘ ّ اهلٔٝ٘  إدضا

اليت تؾضف علَٔا الْطاصٗ ملعضف٘ مزٚ  باملْار األديبٔ٘التزصٓغٔ٘ يف املزاصؼ 

 .نفاٛتَه يف أراٛ العنل الرتبْٖ

 

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  إدارة الشئون التعليمية –مراقبة المدارس العربية 
 

 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 مضاقب٘ املزاصؼ العضبٔ٘

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 إراصٗ الؾؤٌّ التعلٔنٔ٘

 

 

 

 :-االختقافات 

 علٙ ارتزمات التعلٔنٔ٘ باملزاصؼ العضبٔ٘ اإلؽضاف. 

  ٘الفئ٘ للَٔٝ٘ التزصٓغٔ٘ باملزاصؼ العضبٔ٘ األّماعمتابع. 

  ٘باملزاصؼ العضبٔ٘ اإلؽضافٔ٘الفئ٘ للَٔٝ٘  األّماعمتابع. 

 تيغٔل تْطٓع اليعاص ّ الياظضات امليتزبني باملزاصؼ. 

 

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  مراقبة المدارس العربية  -قسم رياض األطفال واالبتدائي 
 

 

 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 ّ االبتزاٜٕ األطفالقغه صٓاض 

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 مضاقب٘ املزاصؼ العضبٔ٘

 

 

 

 :-االختقافات 

 متابع٘ تْافض ارتزمات التعلٔنٔ٘ مبزاصؼ املضسلتني املعئتني. 

  التكاصٓض الالطم٘ عيَا  ّإعزارمتابع٘ تيفٔش ارتطط الزصاعٔ٘ ّتكْٓتَا

 .بالتعاٌّ مع التْدُٔ الفين للنْار

 الالطم٘ مً ٍٔٝ٘ التزصٓػ، ّمطابك٘  باألعزارمً التظاو املزاصؼ  التأنز

 .مؤٍالتَه الرتبْٓ٘ ّ العلنٔ٘ مع املْاففات اليت حتزرٍا الْطاصٗ

  ًالتزصٓػ مبزاصؼ املضسلتني،  أعناٛحبح الؾهاّٚ املكزم٘ م ٍ٘ٝٔ

 .ادتَات املدتق٘ إىل ّإسالتَا

  بالتعاٌّ مع  اإلؽضافٍٔ٘ٔٝ٘ التزصٓػ للْظاٜف  أعناٛرصاع٘ اقرتاح تضؽٔح

 .التْدُٔ الفين للنْار

 ٘ٔالتأنز مً التظاو املزاصؼ بالهجاف٘ الطالبٔ٘ املكضصٗ للفقْل الزصاع. 

 ملزاصؼ املضسلتني املعئتنيتْطٓع اليعاص ّ الياظضات امليتزبني . 

  يف  ّإذتاقَهاملزاصؼ يف صفع نفاٛٗ ٍٔٝ٘ التزصٓػ،  أفشابالتيغٔل مع

 .رّصات تزصٓبٔ٘ تعكز هلشا الػضض

  ٘املزصعني، ّ التأنز مً مْمْعٔتَا أراٛتكٔٔه  أعالٔبمتابع. 

 

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  مراقبة المدارس العربية  -قسم المتوسط والثانوي  
 

 

 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 قغه املتْعط ّ الجاىْٖ

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 مضاقب٘ املزاصؼ العضبٔ٘

 

 

 

 :-االختقافات 

 متابع٘ تْافض ارتزمات التعلٔنٔ٘ مبزاصؼ املضسلتني املعئتني. 

  التكاصٓض الالطم٘ عيَا  ّإعزارمتابع٘ تيفٔش ارتطط الزصاعٔ٘ ّتكْٓتَا

 .بالتعاٌّ مع التْدُٔ الفين للنْار

  الالطم٘ مً ٍٔٝ٘ التزصٓػ، ّمطابك٘  باألعزارالتأنز مً التظاو املزاصؼ

 .مؤٍالتَه الرتبْٓ٘ ّ العلنٔ٘ مع املْاففات اليت حتزرٍا الْطاصٗ

  ًاملضسلتني، ؼ ٍٔٝ٘ التزصٓػ مبزاص  أعناٛحبح الؾهاّٚ املكزم٘ م

 .ادتَات املدتق٘ إىل ّإسالتَا

  بالتعاٌّ مع  اإلؽضافٍٔ٘ٔٝ٘ التزصٓػ للْظاٜف  أعناٛرصاع٘ اقرتاح تضؽٔح

 .التْدُٔ الفين للنْار

 ٘ٔالتأنز مً التظاو املزاصؼ بالهجاف٘ الطالبٔ٘ املكضصٗ للفقْل الزصاع. 

 تْطٓع اليعاص ّ الياظضات امليتزبني ملزاصؼ املضسلتني املعئتني. 

  يف  إذتاقَهاملزاصؼ يف صفع نفاٛٗ ٍٔٝ٘ التزصٓػ، ّ  أفشابالتيغٔل مع

 .رّصات تزصٓبٔ٘ تعكز هلشا الػضض

  ٘تكٔٔه أراٛ املزصعني، ّ التأنز مً مْمْعٔتَا أعالٔبمتابع. 

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  إدارة الشئون التعليمية  –مراقبة المدارس األجنبية  
 

 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 األديبٔ٘مضاقب٘ املزاصؼ 

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 إراصٗ الؾؤٌّ التعلٔنٔ٘

 

 

 

 :-االختقافات 

 باليغب٘ للنْار اليت  األديبٔ٘علٙ ارتزمات التعلٔنٔ٘ باملزاصؼ  اإلؽضاف

 .تؾضف علَٔا الْطاصٗ يف ٍشِ املزاصؼ

  باليغب٘ للنْار اليت  األديبٔ٘املتابع٘ الفئ٘ للَٔٝ٘ التزصٓغٔ٘ باملزاصؼ

 .ؽضف علَٔا الْطاصٗ يف ٍشِ املزاصؼت

  َ٘ٝٔباليغب٘ للنْار اليت  األديبٔ٘باملزاصؼ  اإلؽضافٔ٘املتابع٘ الفئ٘ لل

 .تؾضف علَٔا الْطاصٗ يف ٍشِ املزاصؼ

  ٘ٔاملكضصٗ بالتعاٌّ مع  اإلعالمٔ٘متابع٘ تيفٔش املياٍر العضبٔ٘، ّ الرتب

 .ٗاإلعالمٕالتْدُٔ الفين للػ٘ العضبٔ٘، ّ الرتبٔ٘ 

 ميػ العكٔزٗ  مً التظاو املزاصؼ بكٔه ّ تكالٔز اجملتنع الهْٓيت ّما التأنز

 .اإلعالمٔ٘

 املدتلف٘ للؾضّط  األىؾط٘مً مطابك٘ الهتب املزصعٔ٘، ّنتب  التأنز

 .ّاملْاففات احملزرٗ

  اعتنار معآري تزقٔل الهتب ّ الْعاٜل الغنعٔ٘، ّ املضٜٔ٘ يف املزاصؼ

املياعب٘ مع املزاصؼ  اإلدضاٛاتمً تطبٔكَا، ّاختاس  التأنز، ّ األديبٔ٘

 .املدالف٘

 

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  مراقبة المدارس األجنبية   -قسم رياض األطفال واالبتدائي 
 

 

 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 ّ االبتزاٜٕ األطفالقغه صٓاض 

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 األديبٔ٘مضاقب٘ املزاصؼ 

 

 

 

 :-االختقافات 

 متابع٘ تْافض ارتزمات التعلٔنٔ٘ مبزاصؼ املضسلتني املعئتني. 

  التكاصٓض الالطم٘ عيَا  ّإعزارمتابع٘ تيفٔش ارتطط الزصاعٔ٘ ّتكْميَا

 .بالتعاٌّ مع التْدُٔ الفين للنْار

 ّمطابك٘الالطم٘ مً ٍٔٝ٘ التزصٓػ،  باألعزارمً التظاو املزاصؼ  التأنز 

 .مؤٍالتَه الرتبْٓ٘ ّ العلنٔ٘ مع املْاففات اليت حتزرٍا الْطاصٗ

  ،حبح الؾهاّٚ املكزم٘ مً أعناٛ ٍٔٝ٘ التزصٓػ مبزاصؼ املضسلتني

 .ادتَات املدتق٘ إىل ّإسالتَا

  بالتعاٌّ مع  اإلؽضافٍٔ٘ٔٝ٘ التزصٓػ للْظاٜف  أعناٛرصاع٘ اقرتاح تضؽٔح

 .التْدُٔ الفين للنْار اليت تؾضف علَٔا الْطاصٗ

 تْطٓع اليعاص ّ الياظضات امليتزبني ملزاصؼ املضسلتني املعئتني. 

  يف  ّإذتاقَهاملزاصؼ يف صفع نفاٛٗ ٍٔٝ٘ التزصٓػ،  أفشابالتيغٔل مع

 .رّصات تزصٓبٔ٘ تعكز هلشا الػضض

  ٘ٔاليت تزصؼ مبزاصؼ  إلعالمٔ٘امتابع٘ تيفٔش املْار العضبٔ٘، ّ الرتب

 .املضسلتني

 ميػ العكٔزٗ  التأنز مً التظاو املزاصؼ بكٔه ّتكالٔز اجملتنع الهْٓيت ّما

 .اإلعالمٔ٘

 

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  مراقبة المدارس األجنبية   -قسم المتوسط والثانوي 
 

 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 قغه املتْعط ّ الجاىْٖ

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 األديبٔ٘مضاقب٘ املزاصؼ 

 

 

 

 :-االختقافات 

 متابع٘ تْافض ارتزمات التعلٔنٔ٘ مبزاصؼ املضسلتني املعئتني. 

  التكاصٓض الالطم٘ عيَا  ّإعزارمتابع٘ تيفٔش ارتطط الزصاعٔ٘ ّتكْميَا

 .بالتعاٌّ مع التْدُٔ الفين للنْار

  ٘ٔالالطم٘ مً ٍٔٝ٘  باألعزارالتأنز مً التظاو املزاصؼ مً الياسٔ٘ الفي

التزصٓػ، ّمطابك٘ مؤٍالتَه الرتبْٓ٘ ّ العلنٔ٘ مع املْاففات اليت حتزرٍا 

 .الْطاصٗ

  ًالتزصٓػ مبزاصؼ املضسلتني،  أعناٛحبح الؾهاّٚ املكزم٘ م ٍ٘ٝٔ

 .ادتَات املدتق٘ إىل ّإسالتَا

  بالتعاٌّ مع  اإلؽضافٍٔ٘ٔٝ٘ التزصٓػ للْظاٜف  أعناٛرصاع٘ اقرتاح تضؽٔح

 .التْدُٔ الفين للنْار اليت تؾضف علَٔا الْطاصٗ

 تْطٓع اليعاص ّ الياظضات امليتزبني ملزاصؼ املضسلتني املعئتني. 

  املزاصؼ يف صفع نفاٛٗ ٍٔٝ٘ التزصٓػ، ّإذتاقَه يف  أفشابالتيغٔل مع

 .رّصات تزصٓبٔ٘ تعكز هلشا الػضض

 اليت تزصؼ مبزاصؼ  اإلعالمٔ٘ع٘ تيفٔش املْار العضبٔ٘، ّ الرتبٔ٘ متاب

 .املضسلتني

 ميػ العكٔزٗ  مً التظاو املزاصؼ بكٔه ّتكالٔز اجملتنع الهْٓيت ّما التأنز

 .اإلعالمٔ٘

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  مراقبة المدارس األجنبية   -قسم تدقيق الكتب 
 

 

 

 

 :-التيعٔنٔ٘ الْسزٗ 

 قغه تزقٔل الهتب

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 األديبٔ٘مضاقب٘ املزاصؼ 

 

 

 

 :-االختقافات 

  مضادع٘ الهتب املزصعٔ٘ ّ التأنز مً عزو شتالفتَا للكٔه ّ التكالٔز

 .العام٘ ّاآلرابالغاٜزٗ باجملتنع الهْٓيت، 

  مضادع٘ املكتئات املهتبٔ٘ مً أّعٔ٘ املعلْمات املدتلف٘، ّنتب

املدتلف٘ للتأنز مً عزو استْاَٜا علٙ ما ٓتعاصض مع قٔه  األىؾط٘

 .العام٘ ّاآلراباجملتنع ّتكالٔزِ، 

  ،٘ٔتزقٔل ىقْل املغضسٔات، ّبضامر اذتفالت ّ املَضداىات، ّ العضّض الفي

 العام٘ ّاآلرابتتفل مع تكالٔز اجملتنع الهْٓيت،  أىَاللتأنز مً 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  اإلدارة العامة للتعليم الخاص –إدارة االمتحانات والمعادالت 
 

 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 راصٗ االمتشاىات ّ املعارالتإ

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 راصٗ العام٘ للتعلٔه ارتالاإل

 

 

 

 :-االختقافات 

 علٙ امتشاىات اليكل ّاعتنار ىتاٜذَا يف املزاصؼ العضبٔ٘، ّمضانظ  اإلؽضاف

 .الؾؤٌّ التعلٔنٔ٘ إراصّٗتعلٔه الهباص بالتيغٔل مع  األمٔ٘ستْ 

  ّ معارل٘ الؾَارات ارتاصدٔ٘ للطلب٘ املتكزمني لاللتشام بيعاو التعلٔه العاو

 .ارتال مبزاصؼ رّل٘ الهْٓت

 علٙ متابع٘ الطلب٘ الهْٓتٔني امللظمني املغذلني باملزاصؼ  اإلؽضاف

 .ارتاف٘

 علٙ متابع٘ اليعه التعلٔنٔ٘ يف البالر سات العالق٘ باليعاو  اإلؽضاف

 .التعلٔنٕ بزّل٘ الهْٓت

 راصؼ ارتاف٘اعتنار ؽَارات ختضز الطلب٘ مً امل. 

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  إدارة االمتحانات والمعادالت -مراقبة االمتحانات وشئون الطلبة 
 

 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 ٌّ الطلبٟ٘مضاقب٘ االمتشاىات ّـ

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 راصٗ االمتشاىات ّ املعارالتإ

 

 

 

 :-االختقافات 

  ٕمتابع٘ تيفٔش اليعه التعلٔنٔ٘ يف البالر سات العالق٘ باليعاو التعلٔن

 ٍشِرلٔل لكْاعز معارلُ الؾَارات املنيْس٘ مً  ّإعزاربزّل٘ الهْٓت 

 .الزّل

  ّ ٘األديبٔ٘تطبٔل قْاعز قبْل الطلب٘ يف املزاصؼ ارتاف. 

  ٘بالتعاٌّ مع متابع٘ الطلب٘ الهْٓتٔني امللتظمني املغذلني املزاصؼ ارتاف

 .ادتَات املعئ٘

  ٘علٙ امتشاىات اليكل، ّاعتنار ىتاٜذَا يف املزاصؼ العضبٔ٘ اإلؽضافمتابع. 

 ٘التقزٓل علٙ ؽَارات ختضز الطلب٘ مً املزاصؼ ارتاف. 

 التزقٔل علٙ عذالت الطلب٘ املكٔزًٓ مبزاصؼ التعلٔه ارتال. 

  ٗللفقْل الزصاعٔ٘ التأنز مً التظاو املزاصؼ بالهجاف٘ الطالبٔ٘ املكضص

 .ّمزٚ متٔظٍا

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  مراقبة االمتحانات وشئون الطلبة  -قسم االمتحانات 
 

 

 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

  قغه االمتشاىات

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 مضاقب٘ االمتشاىات ّؽؤٌّ الطلب٘

 

 

 

 :-االختقافات 

 علٙ امتشاىات اليكل ّاعتنار ىتاٜذَا يف املزاصؼ العضبٔ٘ اإلؽضاف. 

  ،٘الغذالت ارتاف٘ بَشا الؾأٌ ّإعزارتزقٔل نؾْف رصدات الطلب. 

  ّ ٕاألربٕاعتدضاز الهؾْف ّؽَارات القف الضابع الجاىْٖ بكغنَٔا العلن 

 .باملزاصؼ العضبٔ٘

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  مراقبة االمتحانات وشئون الطلبة  -قسم شئون الطلبة  
 

 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 ٌّ الطلبٟ٘قغه ـ

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 مضاقب٘ االمتشاىات ّؽؤٌّ الطلب٘

 

 

 

 :-االختقافات 

 دزًٓ يف شتتلف املضاسل، ّ الطلب٘ امليكْلني مً تتزقٔل ملفات الطلب٘ املػ

 .ّاىل مزاصؼ رّل٘ الهْٓت

 ٘مضادع٘ الكٔز يف عذالت الطلب. 

  ًٓمتابع٘ الطلب٘ الهْٓتٔني املغذلني يف مزاصؼ التعلٔه ارتال الش

ادتَات املدتق٘ بالْطاصٗ  ّإبالغ اإللظامٕٓيطبل علَٔه قاىٌْ التعلٔه 

 .باىتعامَه

  اإلدضاٛاتمتابع٘ الطلب٘ الشًٓ تتشنل الْطاصٗ مقاصٓفَه الزصاعٔ٘ ّاختاس 

 .املياعب٘ جتاٍَه

 ٖ ًللطلب٘ امللتشكني باملزاصؼ  األمضٍنُ اعتنار الؾَارات املزصعٔ٘ ّمل

 .ٍشِ الؾَارات خالل العطل٘ القٔفٔ٘ ّإفزاصارتاف٘، 

  ٚمتابع٘ التظاو املزاصؼ بالهجاف٘ الطالبٔ٘ املكضصٗ للفقْل الزصاعٔ٘ ّمز

 .متٔظٍا

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  إدارة االمتحانات والمعادالت  –مراقبة معادلة الشهادات 
 

 

 :-التيعٔنٔ٘ الْسزٗ 

 مضاقب٘ معارل٘ الؾَارات

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 راصٗ االمتشاىات ّ املعارالتإ

 

 

 

 :-االختقافات 

 رلٔل  ّإعزارعلٙ رصاع٘ اليعه التعلٔنٔ٘ يف الزّل املدتلف٘،  اإلؽضاف

 .لكْاعز معارل٘ الؾَارات

  ّ ٘ٔمً خاصز  األديبٔ٘التقزٓل علٙ معارل٘ الؾَارات الزصاعٔ٘ العضب

رّل٘ الهْٓت أّ راخل رّل٘ الهْٓت للطلب٘ الضاغبني يف االلتشام 

 .مبزاصعَا فٔنا عزا ىعاو املكضصات

  ٘ٔالتقزٓل علٙ معارل٘ الؾَارات الزصاعٔ٘ اليت تطلبَا ادتَات الضمس

 .بالزّل٘ ّ الؾضنات ّ املؤعغات ملْظفَٔا سغب الكضاصات امليعن٘ لشلو

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  مراقبة معادلة الشهادات  -قسم معادلة الشهادات العربية 
 

 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 الؾَارات العضبٔ٘ معارل٘قغه 

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 مضاقب٘ معارل٘ الؾَارات

 

 

 

 :-االختقافات 

  ،٘ٔرلٔل لكْاعز معارل٘  ّإعزاررصاع٘ اليعه التعلٔنٔ٘ يف الزّل العضب

 .الؾَارات الزصاعٔ٘

  ٘معارل٘ الؾَارات الزصاعٔ٘ مً خاصز رّل٘ الهْٓت، أّ راخلَا للطلب

 .الضاغبني يف االلتشام مبزاصؼ رّل٘ الهْٓت فٔنا عزا ىعاو املكضصات

 ٘ٔسفغ الْثاٜل ّ املغتيزات ارتاف٘ مبعارل٘ الؾَارات العضب. 

  ّ ٘معارل٘ الؾَارات الزصاعٔ٘ العضبٔ٘ اليت تطلبَا ادتَات الضمسٔ٘ بالزّل

 .ؽضنات ّاملؤعغات ملْظفَٔا سغب الكضاصات امليعن٘ لشلوال

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  مراقبة معادلة الشهادات  -قسم معادلة الشهادات األجنبية 
 

 

 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 األديبٔ٘قغه معارل٘ الؾَارات 

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 مضاقب٘ معارل٘ الؾَارات

 

 

 

 :-االختقافات 

  رلٔل لكْاعز معارل٘  ّإعزار، األديبٔ٘رصاع٘ اليعه التعلٔنٔ٘ يف الزّل

 .الؾَارات الزصاعٔ٘

  ٘ٔراخلَا  أّمً خاصز رّل٘ الهْٓت،  األديبٔ٘معارل٘ الؾَارات الزصاع

 .للطلب٘ الضاغبني يف االلتشام مبزاصؼ رّل٘ الهْٓت فٔنا عزا ىعاو املكضصات

  األديبٔ٘سفغ الْثاٜل ّ املغتيزات ارتاف٘ مبعارل٘ الؾَارات. 

  اليت تطلبَا ادتَات الضمسٔ٘ بالزّل٘ ّ الؾضنات  األديبٔ٘معارل٘ الؾَارات

 .ّ املؤعغات ملْظفَٔا سغب الكضاصات امليعن٘ لشلو

 

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  اإلدارة العامة للتعليم الخاص والنوعي  –إدارة الشئون المالية واإلدارية 
 

 

 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 اإلراصٌّٓ٘ املالٔ٘ ّ ٟراصٗ الؿإ

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 راصٗ العام٘ للتعلٔه ارتالاإل

 

 

 

 :-االختقافات 

  ٘املالٔ٘ اليت تكزمَا الْطاصٗ ملزاصؼ ارتاف٘  عاى٘اإلمٔظاىٔ٘  إعزارمتابع

 .مً الطلب٘ املغذلني بهل مزصع٘ املغتجياٗالفٝات  إلعزارّفكا 

  الكْٚ العامل٘  ّأدْصاقرتاح الزصاعات ّ البشْخ املتعلك٘ بتشزٓز الضعْو

 .الؾؤٌّ التعلٔنٔ٘ إراصٗبالتيغٔل مع  األٍلٔ٘يف املزاصؼ ّ املعاٍز 

  متابع٘ التظاو الْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف٘ باذتز األرىٙ الؽرتاطات ؽػل

 .ّظاٜف ٍٔٝ٘ التزصٓػ

 ف علٙ أعنال متابع٘ رّاو املْظفني ّامليتزبني باإلراصٗ العام٘ اإلؽضا

 .ارتاف٘ للتعلٔه

 اعتنار طلبات املزاصؼ ارتاف٘ العتكزاو العنال٘ مً خاصز البالر. 

 ٘متابع٘ تيفٔش تكْٓه نفاٛٗ العاملني باإلراصٗ العام . 

  حتزٓز الضعْو الزصاعٔ٘ لهل بضىامر ٓكْو علٙ تيفٔشِ املعَز، ّالتأنز

 .مبدتلف الْعاٜل مً التظاو املعَز مً حتقٔل الضعْو املكضصٗ

  متابع٘ التظاو املعَز بقضف الضّاتب طبكًا للنْاعٔز املكضصٗ ّطبكًا لؾضّط

 .التعاقز

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  إدارة الشئون المالية واإلدارية  -مراقبة الشئون اإلدارية 
 

 

 

 

 :-التيعٔنٔ٘ الْسزٗ 

 ٌّ اإلراصٟٓ٘مضاقب٘ الؿ

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 اإلراصٌّٓ٘ املالٔ٘ ّ ٟراصٗ الؿإ

 

 

 

 :-االختقافات 

  ٘ىعاص ) متابع استٔادات اإلراصٗ مً املْظفني ّامليتزبني للنزاصؼ ارتاف– 

 .بالتيغٔل مع إراصٗ الؾؤٌّ التعلٔنٔ٘ ّادتَات املدتق٘ بالْطاصٗ( ىاظضات

  ٙالتظاو الْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف٘ باذتز األرىٙ الؽرتاطات اإلؽضاف عل

 .ؽػل ّظاٜف ٍٔٝ٘ التزصٓػ

  إفزاص املْافكات العتكزاو العنال٘ مً خاصز الهْٓت للعنل يف الْسزات

 .التعلٔنٔ٘ ارتاف٘

 اإلؽضاف علٙ تيفٔش تكْٓه نفاٛٗ العاملني باإلراصٗ العام٘ للتعلٔه ارتال. 

 اصٓ٘ باإلراصٗ العام٘ للتعلٔه ارتالاإلؽضاف علٙ أعنال الغهضت. 

  ٗاإلؽضاف علٙ متابع٘ رّاو املْظفني ّامليتزبني مً اليعاص ّالياظضات باإلراص

 .العام٘ للتعلٔه ارتاف٘

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  مراقبة الشئون اإلدارية  -قسم الشئون الوظيفية واإلجازات  
 

 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 الْظٔفٔ٘ ّ اإلداطات ٌّٟقغه الؿ

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 ٌّ اإلراصٟٓ٘مضاقب٘ الؿ

 

 

 

 :-االختقافات 

  حتزٓز استٔادات اإلراصٗ مً املْظفني ّمتابع٘ تْفري تلو االستٔادات مع

 .ادتَات املدتق٘

  سفغ عذالت ّملفات العاملني باإلراصٗ ّمتابع٘ ؽؤّىَه الْظٔفٔ٘ ّتْفري

 .املعلْمات عيَه

  األرىٙ ملؤٍل نل ّظٔف٘ باملزصع٘، ّحتزٓز اذتز األرىٙ حتزٓز اذتز

 .ألدض نل ميَا

  ٗاختاس ناف٘ اإلدضاٛات املتعلك٘ باإلداطات املدتلف٘ للعاملني باإلراص

 .الزصاعٔ٘ اإلداطاتّامليتزبني بالْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف٘ فٔنا عزا 

 العنل  اختاس إدضاٛات تكْٓه نفاٛٗ املْظفني بتْطٓع اليناسز علٙ ّسزات

 .ّتلكَٔا بعز اعتٔفاَٜا ّإصعاهلا إىل ادتَات املعئ٘

  متابع٘ ؽؤٌّ العاملني يف املزاصؼ ارتاف٘ مً سٔح ؽضّط عنلَه

 .ّمضتباتَه

 إعزار ّسفغ الغذالت ّالزفاتض اليت تتننً بٔاىات العاملني باملزاصؼ. 

 ٗمتابع٘ رّاو املْظفني ّالعاملني باإلراص. 

 ّٜ٘ٔاليَأٜ٘ العتكزاو العنال٘ مً خاصز الهْٓت  إفزاص املْافكات املبز

 .للعنل يف الْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف٘ علٙ مْٛ مٔظاىٔ٘ نل ميَا

  ًٓحتزٓز استٔادات مضاقب٘ املزاصؼ العضبٔ٘ مً اليعاص ّالياظضات الش

ٓيتزبٌْ للعنل باملزاصؼ ارتاف٘، ّمضانظ ستْ األمٔ٘ ّتعلٔه الهباص 

تعلٔنٔ٘، ّاختاس إدضاٛات ىكلَه ّفكًا ذتاد٘ بالتيغٔل مع إراصٗ الؾٌْٝ ال

 .العنل

  ٘ٝٔالتقزٓل علٙ ؽَارات ملً َٓنُ األمض ّارتربٗ للعاملني يف اهل

 .التزصٓغٔ٘ ّاإلؽضافٔ٘ ّاإلراصٓ٘ ّاملالٔ٘ يف الْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف٘ 

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  مراقبة الشئون اإلدارية  -قسم السكرتارية  
 

 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 قغه الغهضتاصٓ٘

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 ٌّ اإلراصٟٓ٘مضاقب٘ الؿ

 

 

 

 :-االختقافات 

 ٗاعتالو الربٓز الْاصر ّفضطِ ّتْطٓعُ علٙ دَات االختقال باإلراص. 

  تغذٔل الربٓز القارص مً اإلراصٗ ّسفغ ىغذ ميُ ّمتابع٘ اعتالمُ يف

 .إلَٔاادتَات املضعل 

 ٗالكٔاو باألعنال املغاىزٗ مً طباع٘ ّتقْٓض ّغريٍا اليت تتطلبَا اإلراص. 

 ٗمتابع٘ القارص ّالْاصر راخل ّسزات اإلراص. 

 ٗمتابع٘ األعنال املتعلك٘ باملداطٌ ّالتأثٔح ّالقٔاى٘ باإلراص. 

 ّ٘ٔناف٘  سقض استٔادات ّسزات اإلراصٗ مً األرّات املهتبٔ٘ ّالكضطاع

 .التذَٔظات الالطم٘ ّاختاس إدضاٛات طلبَا مً ادتَ٘ املدتق٘

 ٗسفغ ّتضتٔب امللفات املْمْعٔ٘ ارتاف٘ باإلراص. 

 ت ّاليؾضات ّالتعامٔه علٙ الْسزات التابع٘ لإلراصٗ، ّتْطٓع ما اتْطٓع الكضاص

 .ٓتعلل ميَا علٙ الْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف٘

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      

 

 االختقال  بطاق٘

 1من  1صفحة  إدارة الشئون المالية واإلدارية  –مراقبة الشئون المالية 
 

 

 

 

 

 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 ٌّ املالٟٔ٘مضاقب٘ الؿ

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 اإلراصٌّٓ٘ املالٔ٘ ّ ٟراصٗ الؿإ

 

 

 

 :-االختقافات 

  ٗاإلؽضاف علٙ إعزار مؾضّع مٔظاىٔ٘ اإلعاى٘ املالٔ٘ اليت تكزمَا الْطاص

للنزاصؼ ارتاف٘ ّفكًا ألعزار الفٝات املغتجياٗ اليت حتزرٍا الْطاصٗ مً 

 .الطلب٘ املغذلني بهل مزصع٘

  متابع٘ إدضاٛات املطابك٘ احملاعبٔ٘ بني عذالت اإلراصٗ العام٘ للتعلٔه

 .ارتال مع اإلراصٗ املالٔ٘

 ٘اإلؽضاف علٙ إعزار الزصاعات املتعلك٘ بتشزٓز الضعْو ّأدض الكْٚ العامل 

 .يف الْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف٘

  ٘الْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف٘ يف اعتدزاو عيزات الكبض  التظاومتابع

 .املقزم علَٔا مً قبل اإلراصٗ العام٘ للتعلٔه ارتال

  متابع٘ التظاو املعاٍز بقضف الضّاتب طبكًا للنْاعٔز املكضصٗ ّطبكًا لؾضّط

 .التعاقز

 



  وزارة الرتبية                     

 والنوعي التعليم اخلاص  قطاع      
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 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 قغه القضف املالٕ

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 ٌّ املالٟٔ٘الؿمضاقب٘ 

 

 

 

 :-االختقافات 

 ٖلإلعاى٘ املالٔ٘ للنزاصؼ ارتاف٘ العضبٔ٘صإعزار مؾضّع املٔظاىٔ٘ التكز ٘ٓ. 

 ًٓتقضف هله اإلعاى٘ ّتزقٔل الغذالت املزصعٔ٘  سقض أعزار الطلب٘ الش

 .للتأنز مً ٍشا االعتشكام ّاعتبعار مً ال تتْافض فَٔه الؾضّط املطلْب٘

 ٘تكزٓه االعتؾاصات املالٔ٘ للْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف. 

  إدضاٛات املطابك٘ احملاعبٔ٘ بني عذالت فضف اإلعاى٘ املالٔ٘ للنزاصؼ

عتشكني هلا ّعذالت اإلراصٗ املالٔ٘ ارتاف٘ اليت تنه فٝات الطلب٘ امل

 .بالْطاصٗ

 ٘التقزٓل علٙ عيزات الكبض ارتاف٘ بالْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف. 
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 :-الْسزٗ التيعٔنٔ٘ 

 قغه اإلؽضاف املالٕ

 :-تبعٔ٘ الْسزٗ 

 املالٌّٔ٘ ٟمضاقب٘ الؿ

 

 

 

 :-االختقافات 

  إعزار الزصاعات املتعلك٘ بتشزٓز الضعْو املزصعٔ٘ ّصعْو الزصاع٘ يف

 .الْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف٘

  ٘ٔإعزار الزصاعات املتعلك٘ بأدْص الكْٚ العامل٘ يف الْسزات التعلٔن

 .ارتاف٘

 رصاع٘ طلبات املزاصؼ العضبٔ٘ ّاألديبٔ٘ بتعزٓل صعْمَا الزصاعٔ٘ إلقضاص 

 .مزٚ اذتاد٘ هلشا التعزٓل

  حتلٔل املٔظاىٔات ّاذتغابات ارتتامٔ٘ للْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف٘ الختاس

 .الكضاص املالٜه بؾأٌ اعتنضاصٍا يف العنل

  ٘مضادع٘ نؾْف الضّاتب ارتاف٘ بالعاملني بالْسزات التعلٔنٔ٘  ارتاف

 .ّاعتشكاقاتَهللتأنز مً فضفَه لضّاتبَه 

  ٌالْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف٘ تغتدزو عيزات الكبض التأنز مً أ

املقزم علَٔا مً اإلراصٗ العام٘ للتعلٔه ارتال، ّسلو إلسهاو الضقاب٘ علٙ 

 .املْاصر املالٔ٘ ملزاصؼ التعلٔه ارتال

 ٘التقزٓل علٙ ؽَارات صّاتب العاملني بالْسزات التعلٔنٔ٘ ارتاف. 
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