
 وزارة الرتبية                

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة  وزٌر التربٌة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-يٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ ا

 ٚطٜض ايرتب١ٝ 

 

 :-االختقافات 

 اإلؽضاف ع٢ً ؽؤٕٚ ايٛطاص٠ َٔ خالٍ تٓفٝش ايغٝاع١ ايعا١َ يًشه١َٛ. 

 اإلؽضاف ع٢ً صعِ اجتاٖات ايٛطاص٠ ٚتٓفٝشٖا. 

  ٚايكٝاّ ظُٝع َا ٜتعًل بايٛطاص٠ َٔ عالقات قا١ْْٝٛ عٛا٤ ناْت راخ١ًٝ أ

 .خاصد١ٝ 
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 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة  معالً وزٌر التربٌة –( مستوى إدارة)مكتب التفتٌش والتدقٌق 
 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 (َغت٣ٛ إراص٠) َهتب ايتفتٝؿ ٚايتزقٝل

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 َعايٞ ٚطٜض ايرتب١ٝ

 

 

 

 :-االختقافات 

  ايتٓغٝل بني ايٛطاص٠ ٚنٌ َٔ رٜٛإ احملاعب١ ٚدت١ٓ املٓاققات املضنظ١ٜ

ٚرٜٛإ ارتز١َ املز١ْٝ بؾإٔ املداطبات ايضمس١ٝ املتعًك١ باملالسعات ايٛاصر٠ بني 

 .ادتٗات املشنٛص٠ 

  َٔ أٟ د١ٗ ناْت ٚاييت تضر إىل ايٛطاص٠ بؾإٔ ايكضاصات َتابع١ ناف١ املالسعات

 .اإلراص١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚتكاصٜض ؽؤٕٚ املٛظفني ٚايعكٛر بهاف١ أْٛاعٗا 

  ايكٝاّ بع١ًُٝ تفتٝؿ َفاد١٦ سغب ظضٚف ايعٌُ يًتأنز َٔ عال١َ

 .اإلدضا٤ات يف قطاعات ايٛطاص٠ املدتًف١ سغب ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح املٓع١ُ 

 ٍفعٛبات اييت قز تٛاد٘ ايعٌُ يف قطاعات ايٛطاص٠ ٚ املهتب بٝإ املعٛقات ٚا

 .ٚاقرتاح اذتًٍٛ املٓاعب١ هلا 

  َتابع١ إعزار تكاصٜض ٚ َشنضات ادت١ٗ املتعًك١ بايضر ع٢ً تكاصٜض َٚالسع١

 .ادتٗات ايضقاب١ٝ املدتًف١ بايزٚي١ ٚإبزا٤ ايضأٟ بؾأْٗا 

 رقٝل ٚأعُاٍ املهتب ٚايٛطاص٠ صفع ايتكاصٜض ايزٚص١ٜ ارتاف١ بٓتا٥ر املضادع١ ٚايت

 .ٚعضمٗا ع٢ً املؾضف ع٢ً املهتب 

  ايكٝاّ بأٟ َٗاّ أخض٣ ٜهًف بٗا املهتب َٔ قبٌ ايٛطٜض املعين باإلؽضاف ع٢ً

 ادت١ٗ اذته١َٝٛ
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 االختقال  بطاق١

 

 2من  1صفحة   لمعالً وزٌر التربٌة - مجلس الوكالء
 

 

 

 

 

 

 

 :-ايتٓع١ُٝٝ ايٛسز٠ 

 إراص٠ ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ ٚاإلراص١ٜ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 َعايٞ ٚطٜض ايرتب١ٝ

 

 :-االختقافات 

  ٕٛتًكٞ املضاعالت ٚايٛثا٥ل ايقارص٠ ٚايٛاصر٠ ملهتب ايٛطٜض املتعًك١ بايؾ٦

 .ايتع١ًُٝٝ ٚاإلراص١ٜ 

  ارتاف١ اإلؽضاف ع٢ً تضتٝب ٚدزٚي١ املٛاعٝز ٚايظٜاصات ٚيًكا٤ات ٚاالدتُاعات

 .بايٛطٜض 

  تضتٝب ايظٜاصات املٝزا١ْٝ اييت ٜكّٛ بٗا ايٛطٜض يًُزاصؼ. 

  اإلؽضاف ع٢ً َتابع١ تٓفٝش ايكضاصات ٚايتعًُٝات ارتاف١ بايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ

 .ٚاإلراص١ٜ ايقارص٠ عٔ ايٛطٜض ٚايتأنز َٔ تطبٝكٗا يف شتتًف قطاعات ايٛطاص٠ 

 بغري ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ  اإلؽضاف ع٢ً رصاع١ ٚحتًٌٝ ايتكاصٜض ارتاف١

 .بايتٓغٝل َع قطاع ايتعًِٝ ايعاّ  

  اإلؽضاف ع٢ً تٓغٝل ٚتقٓٝف املعًَٛات اييت حيتادٗا عٌُ ايٛطٜض ٚتٓعِٝ تزاٚهلا

 .ٚسفعٗا ٚايتٓغٝل يف سيو َع ادتٗات املدتق١ راخٌ ايٛطاص٠ ٚخاصدٗا 

 ٜض بايتٓغٝل َع إراص٠ اإلؽضاف ع٢ً اختاس ناف١ اإلدضا٤ات ايالط١َ يغفض ايٛط

 .ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ ايرتبٟٛ 

  اإلؽضاف ع٢ً إعزار تكاصٜض رٚص١ٜ ٚرصاعات تؾدٝق١ٝ عٔ طبٝع١ ايؾها٣ٚ

ٚايتعًُات ٚحتًًٝٗا سغب َقارص تكزميٗا ْٚٛعٝتٗا ٚاإلدضا٤ات اييت اختشت بؾأْٗا 

 .ٚاإلراصات املع١ٝٓ بٗا ٚنشيو َعزالت تهضاصٖا ٚإطاصٖا ايظَين 

 إلؽضاف ع٢ً إعزار تكاصٜض رٚص١ٜ عٔ إصتاطات ايٛسزات ايتٓع١ُٝٝ ايتابع١ ملهتب ا

 .ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ ٚاإلراص١ٜ 

  ايٓعض ٚاختاس اإلدضا٤ات ايالط١َ ضتٛ ايؾها٣ٚ ٚايتعًُات َٚتابعتٗا َع دٗات

 .االختقال 
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 االختقال  بطاق١

 

 2من  1صفحة   لمعالً وزٌر التربٌة - مجلس الوكالء
 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 زتًػ ايٛنال٤  

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 ايرتب١ٝملعايٞ ٚطٜض 

 

 :-االختقافات 

 :ٜؾهٌ زتًػ ايٛنال٤ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

    ص٥ٝغا   -ايغٝز ٚطٜض ايرتب١ٝ 

    ْا٥با يًض٥ٝػ    -ايغٝز ٚنٌٝ ٚطاص٠ ايرتب١ٝ 

    ٕٚأعنا٤   -ايغار٠ ٚنال٤ ايٛطاص٠ املغاعز 

    َكضصا   -ايغٝز َزٜض َهتب ايٛطٜض 
 

اجملًػ َٔ تزعٛ اذتاد١ إيِٝٗ َٔ املدتقني ٚجيٛط يًض٥ٝػ إٔ ٜزعٛ ذتنٛص ادتُاعات 

 :، ٚخيتك اجملًػ بإدضا٤ ايزصاعات ٚاختاس ايتٛفٝات ٚايتٛدٗات ايعا١َ يف األَٛص ايتاي١ٝ 

 

ايغٝاع١ ايعا١َ يًٛطاص٠ ، ٚعٝاعات ايكطاعات املدتًف١ يف م٤ٛ ايغٝاع١  -

 .ايعا١َ يًزٚي١ 

ف٦ات ارتاف١ ٚبقف١ عٝاع١ ايتعًِٝ ايعاّ ، ٚايتعًِٝ ايزٜين ، ٚتعًِٝ اٍ -

 :خاف١ َا ًٜٞ 

 .ايغًِ ايتعًُٝٞ - أ

 .ارتطط ايزصاع١ٝ ٚاملٓاٖر - ب

 .قٛاعز ايكبٍٛ  - ز

 .املباْٞ املزصع١ٝ  - ر
َغتٜٛات ايهفا١ٜ ألعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚأعنا٤ اإلراص٠   -ٖـ 

 .املزصع١ٝ

 .َعاٜري ختطٝط ايك٣ٛ ايعا١ًَ يًف٦ات املشنٛص٠ -ٚ 

 .ايرتبٟٛ املكرتسات ارتاف١ بتعزٌٜ أٚ تطٜٛض ايعٌُ - ط

 
 .اقرتاح ارتطط ٚايرباَر ايتٓفٝش١ٜ َٚتابع١ تٓفٝشٖا  -

إقضاص املؾضٚعات ايتع١ًُٝٝ ٚاملؾضٚعات ايعا١َ َٚؾضٚعات املباْٞ ايالط١َ  -

 .ملٛاد١ٗ ايتٛعع يف ارتزَات ايتع١ًُٝٝ أٚ حتغني ْٛعٝتٗا 

َؾضٚعات ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح قبٌ إسايتٗا يًغًط١ املدتق١ العتُارٖا متٗٝزا  -

 .إلفزاصٖا 
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 االختقال  بطاق١

 

 2من  2صفحة   لمعالً وزٌر التربٌة - مجلس الوكالء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 زتًػ ايٛنال٤  

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 ملعايٞ ٚطٜض ايرتب١ٝ

 .املٛامٝع احملاي١ َٔ زتًػ ايٛطصا٤ أٚ َٔ ايغًط١ ايتؾضٜع١ٝ أٚ  إسز٣ دتاْٗا  -

تٓفٝش ارتطط ايرتب١ٜٛ ٚاقرتاح اذتًٍٛ املٓاعب١ هلا املؾهالت اييت قز تعرتض  -

 .العُٝا َا ٜتعًل َٓٗا مبا تهؾف عٓ٘ َتابع١ ايتطبٝل املٝزاْٞ يًُٛار ايزصاع١ٝ 

 .َؾضٚع َٝظا١ْٝ ايٛطاص٠  -

األٚماع ايتٓع١ُٝٝ ٚاإلراص١ٜ ٚاقرتاح اإلدضا٤ات ايالط١َ يتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  -

 .ٚصفع نفا٠٤ األرا٤

 .ٚاإلٜفار يف بعجات أٚ إداطات رصاع١ٝ خطط ايتزصٜب  -

 .ايزصاعات ٚايتٛفٝات اييت تٓتٗٞ إيٝٗا ايًذإ اييت تؾهًٗا ايٛطاص٠  -

املٛمٛعات اييت ختضز عٔ اختقال نٌ ٚنٌٝ ٚطاص٠ َغاعز يف قطاع٘ أٚ  -

 .املٛمٛعات اييت ٜؾرتى يف تٓفٝشٖا أنجض َٔ قطاع 

 .ٖا َتابع١ عري ايعٌُ يف ايٛطاص٠ ٚايتٓغٝل بني فضٚع -

 .ايٓعض يف قبٍٛ املعْٛات ٚايتربعات ٚاهلبات اييت تكزّ يًٛطاص٠  -

 .َا ٜض٣ ايغٝز ايٛطٜض عضم٘ ع٢ً اجملًػ َٔ َٛمٛعات  -

 

ٜٚهٕٛ ادتُاع اجملًػ بٓا٤ ع٢ً رع٠ٛ َٔ ص٥ٝغ٘ َض٠ ٚاسز٠ نٌ أعبٛعني 

 .ٚنًُا رعت اينضٚص٠ إىل سيو 

 

املؾاص إيٝٗا قبٌ عضمٗا ع٢ً ٜتِ تؾهٌٝ ايًذإ ايتاي١ٝ يزصاع١ املٛمٛعات 

 .اجملًػ 

 .دت١ٓ ايتدطٝط  (1

 .دت١ٓ ارتطط ٚاملٓاٖر ايزصاع١ٝ  (2

 .دت١ٓ املٝظا١ْٝ  (3

 .دت١ٓ ايتٓعِٝ  (4

 .دت١ٓ ت١ُٝٓ ايك٣ٛ ايعا١ًَ  (5

ٚجيٛط يًُذًػ إٔ ٜؾهٌ دتاْا َؤقت١ يزصاع١ َٛمٛع أٚ أنجض َٔ املٛمٛعات اييت 

 .ال تزخٌ مُٔ اختقافات ايًذإ ايغابك١ 
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 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   لمعالً وزٌر التربٌة - المجلس األعلى للتعلٌم
 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 اجملًػ األع٢ً يًتعًِٝ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 ملعايٞ ٚطٜض ايرتب١ٝ

 

 :-االختقافات 

 :ًٜٞ اختقافات اجملًػ األع٢ً يًتعًِٝ فُٝا  1987يغ١ٓ  4سزر املضعّٛ األَريٟ صقِ 

  اقرتاح ايغٝاعات ايتع١ًُٝٝ. 

  إقضاص ارتطٛط ايرتب١ٜٛ ٚبضاَر تٓفٝش ايغٝاعات ايعا١َ يًتعًِٝ َٚتابع١ تٓفٝشٖا. 

  تعزٌٜ َزر ايزصاع١ باملضاسٌ ايتع١ًُٝٝ املدتًف١. 

  اقرتاح تعزٌٜ أسهاّ قإْٛ ايتعًِٝ ايعاّ ٚغريٙ َٔ قٛاْني ايتعًِٝ ٚايًٛا٥ح

 .ايقارص٠ تٓفٝشا هلا 

  إبزا٤ املؾٛص٠ يًٛطٜض يف األَٛص ايرتب١ٜٛ األخض٣ اييت ٜض٣ عضمٗا ع٢ً اجملًػ. 
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 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   المجلس األعلى للتعلٌم  -األمانة العامة للمجلس األعلى للتعلٌم
 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 األَا١ْ ايعا١َ يًُذًػ األع٢ً يًتعًِٝ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 اجملًػ األع٢ً يًتعًِٝ

 

 :-االختقافات 

 اإلعزار الدتُاعات اجملًػ األع٢ً يًتعًِٝ ٚجتٗٝظ املغتٓزات ٚايٛثا٥ل ايالط١َ. 

  فٝاغ١ قضاصات ٚتٛفٝات اجملًػ ٚإصعاهلا إىل ادتٗات املع١ٝٓ َٚتابع١ تٓفٝشٖا. 

  ٟٛتٛفري قاعز٠ بٝاْات عٔ املتدققني ٚسٟٚ ارترب٠ يف اجملاٍ ايرتب. 

  اييت ٜطًبٗا اجملًػ ٚسيو باالؽرتاى َع األدٗظ٠ املدتق١ إعزار ايبشٛخ ٚايزصاعات

 .بايٛطاص٠

 ِٗاعتكزاّ ارتربا٤ أٚ ايباسجني إلدضا٤ رصاعات ستزر٠ ٚتغٌٗٝ أرا٤ َُٗت. 

  َعادت١ املؾهالت ٚايقعٛبات اييت تٛاد٘ تٓفٝش قضاصات اجملًػ. 

  ٌٝسقض ٚتًكٞ املغتذزات َٔ ايزصاعات ايرتب١ٜٛ ٚعضمٗا ع٢ً اجملًػ يتفع

 .االعتفار٠ َٓٗا 

  إعزار َؾضٚع املٝظا١ْٝ ايغ١ٜٛٓ يألَا١ْ ايعا١َ ، َٚتابع١ فضف املغتشكات املاي١ٝ

 .يًدربا٤ ٚاالعتؾاصٜني ايشٜٔ تغتعني بِٗ األَا١ْ 
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 1من  1صفحة   األمانة العامة للمجلس األعلى للتعلٌم  -مراقبة متابعة مشارٌع المجلس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايتٓع١ُٝٝ ايٛسز٠ 

 َضاقب١ َتابع١ َؾاصٜع اجملًػ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 األَا١ْ ايعا١َ يًُذًػ األع٢ً يًتعًِٝ

 

 :-االختقافات 

  َتابع١ َا ٜقزص عٔ اجملًػ األع٢ً يًتعًِٝ َٔ قضاصات ٚتٛفٝات. 

  ايتٓغٝل َع ادتٗات املع١ٝٓ يف تٓفٝش تٛفٝات اجملًػ. 

 تٓفٝش ايكضاصات ايقارص٠ عٔ اجملًػ إعزار تكاصٜض رٚص١ٜ عٔ ْتا٥ر َتابع١. 

  ٌسقض املؾهالت ٚايقعٛبات اييت تٛاد٘ تٓفٝش قضاصات اجملًػ ٚاقرتاح عب

 .َعادتتٗا 

 َتابع١ املؾضٚعات اييت ٜؾضف عًٝٗا اجملًػ األع٢ً يًتعًِٝ ع٢ً تٓفٝشٖا. 

  َتابع١ تٓفٝش ايكضاصات ايقارص٠ عٔ زتًػ ايٛنال٤ بٓا٤ ع٢ً تٛفٝات اجملًػ

 .يًتعًِٝ األع٢ً 

  تٛفري َتطًبات ايًذإ ٚفضم ايعٌُ اييت ٜتِ تؾهًٝٗا يتٓفٝش خط١ َؾضٚعات

 .اجملًػ األع٢ً يًتعًِٝ 
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 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   مراقبة متابعة مشارٌع المجلس -قسم المتابعة 
 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 قغِ املتابع١ 

 :-ايٛسز٠ تبع١ٝ 

 َضاقب١ َتابع١ َؾاصٜع اجملًػ

 

 :-االختقافات 

  َٔ َتابع١ َا ٜقزص عٔ اجملًػ األع٢ً يًتعًِٝ َٔ قضاصات ٚتٛفٝات ٚايتأنز

 .ٚفٛهلا إىل ادتٗات املع١ٝٓ 

  سقض استٝادات ايًذإ ٚفضم ايعٌُ اييت ٜؾهًٗا اجملًػ األع٢ً يتٓفٝش

 .تٛفريٖا َٔ راخٌ أٚ خاصز ايٛطاص٠ ايزصاعات ٚاملؾضٚعات املطًٛب١ ٚايعٌُ ع٢ً 

  ٌَتابع١ ارتطط ٚايرباَر ارتاف١ بايزصاعات ٚايبشٛخ ايرتب١ٜٛ اييت تتِ راخ

 .ايٛطاص٠ ٚاذتقٍٛ ع٢ً ايتكاصٜض ارتتا١َٝ ٚتبٜٛبٗا ٚاعتدالل ريٌٝ َضدعٞ هلا 

  حتزٜز املؾهالت اييت تٛاد٘ عٌُ ايًذإ ٚفضم ايعٌُ ٚاقرتاح عبٌ َعادتتٗا. 

 يقعٛبات ٚاملؾهالت اييت تٛاد٘ تٓفٝش قضاصات اجملًػ َعادت١ ا. 

  َتابع١ ايكضاصات ايرتب١ٜٛ اييت تقزصٖا ايٛطاص٠ ٚتٛثٝكٗا ٚإعزار تكاصٜض رٚص١ٜ

 .بؾأْٗا 
 



 وزارة الرتبية                

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   األمانة العامة للمجلس األعلى للتعلٌم - مراقبة شئون المجلس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 َضاقب١ ؽ٦ٕٛ اجملًػ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 األَا١ْ ايعا١َ يًُذًػ األع٢ً يًتعًِٝ

 

 :-االختقافات 

  تًكٞ املٛمٛعات املكضص عضمٗا ع٢ً اجملًػ. 

  ايتٓغٝل يعكز ادتُاعات اجملًػ َع األعنا٤. 

  اختاس اإلدضا٤ات ايالط١َ يتٛفري َتطًبات عكز دًغات اجملًػ. 

 ستامض ادتُاعات  فٝاغ١ ستامض ادتُاعات اجملًػ باإلماف١ إىل سفغ

 .ايًذإ اييت تٓبجل عٔ اجملًػ 

  إعزار قاعز٠ بٝاْات عٔ املتدققني يف اجملاٍ ايرتبٟٛ ٚنشيو عٔ املٛمٛعات

 .اييت ٜتِ عجٗا أٚ رصاعتٗا 

  إعزار تكزٜضات ٚاستٝادات َٝظا١ْٝ اجملًػ ٚاختاس اإلدضا٤ات ايالط١َ يًقضف

 .بايتٓغٝل َع اإلراص٠ املاي١ٝ 

 

 



 وزارة الرتبية                

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   مراقبة شئون المجلس – قسم اإلعداد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 قغِ اإلعزار

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 َضاقب١ ؽ٦ٕٛ اجملًػ

 

 :-االختقافات 

  تًكٞ املٛمٛعات املكضص عضمٗا ع٢ً اجملًػ ٚايتأنز َٔ ٚدٛر َضفكاتٗا. 

  ٍٚاألعُاٍ ٚستامض االدتُاعات ٚإصعاهلا إىل ايغار٠ أعنا٤ اجملًػ إعزار دز. 

  اختاس اإلدضا٤ات ايالط١َ يعكز االدتُاع يف املٛعز احملزر. 

  ايتشنري الدتُاعات ايًذإ ايفضع١ٝ اييت تٓبجل عٔ اجملًػ. 

  فٝاغ١ قضاصات ٚتٛفٝات اجملًػ. 

  ٚتكزِٜ ايعٕٛ هلِ تغٌٗٝ ١َُٗ ارتربا٤ ٚايباسجني ايشٜٔ تغتكزَِٗ األَا١ْ

 .َٚزِٖ مبا حيتادْٛ٘ َٔ ٚثا٥ل َٚغتٓزات 

 

 



 وزارة الرتبية                

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   مراقبة شئون المجلس – قسم المعلومات واإلعالم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 قغِ املعًَٛات ٚاإلعالّ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 َضاقب١ ؽ٦ٕٛ اجملًػ

 

 :-االختقافات 

  بايٓعاّ ايرتبٟٛ ختظٜٔ قاعز٠ بٝاْات تتعًل. 

  ٟٛإعزار قا١ُ٥ َتذزر٠ باملدتقني ٚسٟٚ ارترب٠ ٚايهفا٠٤ يف اجملاٍ ايرتب. 

  ٚمع ٚتٓفٝش أعًٛب سفغ ٚاعرتداع ٚثا٥ل اجملًػ. 

  إدضا٤ االتقاالت َع األدٗظ٠ اإلعال١َٝ يًُؾاصن١ يف تٛع١ٝ اجملتُع

 . باملغتذزات ايرتب١ٜٛ اييت ٜكضٖا اجملًػ األع٢ً 

 صاط رٚص اجملًػ ٚاعتطالع ايضأٟ يف ؽإٔ ايكناٜا ايرتب١ٜٛايعٌُ ع٢ً إب. 

 

 



 وزارة الرتبية                

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   األمانة العامة للمجلس األعلى للتعلٌم - قسم السكرتارٌة
 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 قغِ ايغهضتاص١ٜ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 األَا١ْ ايعا١َ يًُذًػ األع٢ً يًتعًِٝ

 

 :-االختقافات 

  عذالت ًَٚفات ايعاًَني باإلراص٠ َٚتابع١ ؽؤِْٚٗ ايٛظٝف١ٝ َٚا سفغ

 .ٜطًب عِٓٗ َٔ بٝاْات 

  اعتالّ ايربٜز ايٛاصر٠ يألَا١ْ ٚفضطٙ ٚتٛطٜع٘ ع٢ً دٗات االختقال بٗا. 

  َتابع١ ايقارص ٚايٛاصر راخٌ أدٗظ٠ األَا١ْ ايعا١َ. 

  َتابع١ األعُاٍ املتعًك١ بأعُاٍ املداطٕ ٚايتأثٝح ٚايقٝا١ْ. 

  سقض استٝادات األَا١ْ َٔ األرٚات املهتب١ٝ ٚايكضطاع١ٝ ٚناف١

 .ايتذٗٝظات ايالط١َ ٚاختاس إدضا٤ات طًبٗا َٔ ادت١ٗ املدتق١ 

  تٛطٜع ايكضاصات ٚايٓؾضات ٚايتعاَِٝ ع٢ً ايٛسزات ايتابع١ يألَا١ْ. 

  سفغ ٚتضتٝب املًفات املٛمٛع١ٝ ارتاف١ بأعُاٍ األَا١ْ ايعا١َ. 

 رٜٔ ٚايظا٥ضٜٔ ع٢ً األَا١ْ ٚتٓعِٝ َٛاعٝز َكابالتِٗ َع اعتكباٍ املرتر

 .املدتقني بٗا 
 

 



 وزارة الرتبية                

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   لمعالً وزٌر التربٌة -اللجنة الوطنٌة الكوٌتٌة للتربٌة والعلوم الثقافة
 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ايهٜٛت١ٝ يًرتب١ٝ 

 ٚايعًّٛ ايجكاف١

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 ٚطٜض ايرتب١ٝملعايٞ 

 

 :-االختقافات 

  املؾاصن١ يف رصاع١ َؾضٚعات االتفاقٝات ايرتب١ٜٛ ايع١ًُٝ ٚايجكاف١ٝ ٚايف١ٝٓ

املكرتس١ بني رٚي١ ايهٜٛت ٚايزٍٚ األعنا٤  مبٓع١ُ ايْٝٛغهٛ ٚاملٓع١ُ 

ايعضب١ٝ يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايجكاف١ َهتب ايرتب١ٝ ايعضبٞ يزٍٚ ارتًٝر املٓع١ُ 

 .يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايجكاف١ اإلعال١َٝ 

  تٓعِٝ املؤمتضات ٚاالدتُاعات ٚاذتًكات ايزصاع١ٝ ٚاملعاصض اييت تكُٝٗا يف

 .ايهٜٛت أٟ َٔ تًو املٓعُات ٚاملهاتب ٚاجملايػ ايتابع١ هلا 

  اعتُار تكاصٜض األَا١ْ ايعا١َ املتعًك١ مبتابع١ تٓفٝش ايكضاصات اييت تتدش يف

 . ٠ يتًو املٓعُات املؤمتضات ٚاالدتُاعات ايعاّ

  رصاع١ بضاَر َٚؾاصٜع املٓعُات ايزٚي١ٝ ٚايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ بٗزف اإلعٗاّ يف

 .صفع َغت٣ٛ ايرتب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايجكاف١ يف رٚي١ ايهٜٛت 

  ايتعإٚ َع تًو املٓعُات عٛا٤ ناْت سه١َٝٛ أٚ غري سه١َٝٛ عٔ طضٜل

 . اخل ... املؾاصن١ يف ادتُاعاتٗا َٚؤمتضاتٗا

 يغٝاع١ ايعا١َ يعٌُ األَا١ْ ايعا١َ يًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ٚمع ا . 

  ايتعإٚ َع اهل٦ٝات ٚاملؤعغات اذته١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ يف ايهٜٛت فُٝا خيك

 .عٌُ تًو املٓعُات 

  اعتُار تكاصٜض األَا١ْ ايعا١َ املتعًك١ مبتابع١ تٓفٝش ايكضاصات ٚايتٛفٝات اييت

 .تتدش يف االدتُاعات ايعا١َ يتًو املٓعُات 

 ؽضاف ع٢ً ٚمع ايغٝاع١ اإلعال١َٝ يتعضٜف املٛاطٓني بأٖزاف ْٚؾاطات اإل

 .   املٓعُات املدتًف١ ايعا١ًَ يف زتاٍ ايرتب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايجكاف١ 

  ايكٝاّ بزٚص اعتؾاصٟ يألدٗظ٠ املدتًف١ يف رٚي١ ايهٜٛت فُٝا ٜتعًل بايتعإٚ َع

 .املٓعُات املشنٛص٠ أعالٙ 

 ٚي١ ايهٜٛت يًُذايػ ٚايًذإ املٓبجك١ َٔ تًو رصاع١ ايرتؽٝشات املدتًف١ يز

 .املٓعُات ٚتكزِٜ املؾٛص٠ ايالط١َ 

  جتتُع ايًذ١ٓ َضتني يف ايغ١ٓ بٓا٤ ع٢ً رع٠ٛ َٔ ص٥ٝػ ايًذ١ٓ. 



 وزارة الرتبية                

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 2من  1صفحة   اللجنة الوطنٌة الكوٌتٌة للتربٌة والعلوم الثقافة -األمانة العامة للجنة الوطنٌة الكوٌتٌة للتربٌة والعلوم 
 

 :-ايتٓع١ُٝٝ ايٛسز٠ 

األَا١ْ ايعا١َ يًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ايهٜٛت١ٝ 

 يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ايهٜٛت١ٝ يًرتب١ٝ 

 ٚايعًّٛ ايجكاف١

 

 :-االختقافات 

  تٓعِٝ ايعالقات َع املٓعُات ايعامل١ٝ ٚايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ 

  ( سه١َٝٛ غري سه١َٝٛ ) ٚايعًّٛ اييت تعٌُ يف زتاٍ ايرتب١ٝ

 .ٚايجكاف١ ٚايعٌُ ع٢ً تُٓٝتٗا 

  اقرتاح ق١ُٝ املغاُٖات املاي١ٝ ايطٛع١ٝ ْٚٛعٗا يف تًو املٓعُات َٚتابع١

 .تٓفٝشٖا 

  َتابع١ عزار املغاُٖات املاي١ٝ يزٚي١ ايهٜٛت يف تًو املٓعُات. 

  ٍٚاملؾاصن١ يف إعزار َؾضٚعات االتفاقات ايرتب١ٜٛ ٚايع١ًُٝ ٚايجكاف١ٝ َع ايز

 .١ٜ ٚاإلعال١َٝ ٚاألدٓب١ٝ َٚتابع١ تٓفٝش املكض َٓٗا ايعضب

  ٌايعٌُ ع٢ً تٓعِٝ تبارٍ املعًَٛات ايرتب١ٜٛ ٚايجكاف١ٝ بني ادتٗات املدتق١ راخ

رٚي١ ايهٜٛت ٚبني ايزٍٚ ٚاملٓعُات اييت تعٌُ يف ْفػ اجملاٍ بايتٓغٝل َع 

 .ادتٗات املدتق١ يف ايزٚي١ 

 ٚي١ٝ اييت ختزّ اجملاالت ايرتب١ٜٛ ايع١ًُٝ املؾاصن١ يف املؤمتضات املعاصض ايز

ٚايجكاف١ٝ بني رٚي١ ايهٜٛت ٚايزٍٚ ٚاملٓعُات اييت تعٌُ يف ْفػ اجملاٍ 

 .بايتٓغٝل َع دٗات االختقافات بزٚي١ ايهٜٛت 

  اختاس َا ًٜظّ َٔ إدضا٤ات يتشكٝل االعتفار٠ ايها١ًَ َٔ املٓعُات ايزٚي١ٝ

 .ٚايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ 

 ٍع١ٜٛٓ يًُٓح ايزصاع١ٝ يًتعًِٝ ايعاّ ٚايتعًِٝ ايزٜين املكز١َ َٔ إعزار ارتط١ ا

رٚي١ ايهٜٛت يًزٍٚ املدتًف١ ٚاعتُارٖا َٚتابع١ تٓفٝشٖا َع ادتٗات املدتًف١ 

 .ٚاإلؽضاف عًٝٗا 

  ايتٓغٝل ٚاملتابع١ ع٢ً املغت٣ٛ ايعاملٞ ٚايعضبٞ ٚاإلعالَٞ يف ٚمع ارتطط

األْؾط١ ايع١ًُٝ مبا ٜتُاؽ٢ َع  ٚايرباَر ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ يتطٜٛض

املعطٝات ايجكاف١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚإَهاْات املٓطك١ ٚخقٛفٝاتٗا ٚتٛع١ٝ 

 .ايؾباب بأ١ُٖٝ ايجكاف١ ايع١ًُٝ 
 

 

  



 وزارة الرتبية                

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 2من  2صفحة   اللجنة الوطنٌة الكوٌتٌة للتربٌة والعلوم الثقافة -األمانة العامة للجنة الوطنٌة الكوٌتٌة للتربٌة والعلوم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

األَا١ْ ايعا١َ يًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ايهٜٛت١ٝ 

 يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ايهٜٛت١ٝ يًرتب١ٝ 

 ٚايعًّٛ ايجكاف١

  ايعٌُ ع٢ً إجيار ب١٦ٝ فش١ٝ ٚتضب١ٜٛ ْٚفغ١ٝ ع١ًُٝ َٔ أدٌ ايُٓٛ ٚاإلمنا٤

املعضف١ ٚايعٞ ايرتبٟٛ ايٓفغٞ ٚايقشٞ بني أفضار اجملتُع ايؾاًَني يًطفٌ ْٚؾض 

 .َٔ أدٌ حتغني ْٛع١ٝ سٝا٠ األعض٠ يف رٚي١ ايهٜٛت 

  تٓعِٝ اؽرتاى طالب رٚي١ ايهٜٛت يف املغابكات ايطالب١ٝ ايعامل١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ

ٚايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ بايتٓغٝل َع إراص٠ ايعالقات ايعا١َ ايرتبٟٛ ٚاإلراصات سات 

 .بايؾ٦ٕٛ ايطالب١ٝ ٚايؾباب١ٝ ايق١ً 

  ايتشنري الدتُاعات ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ايهٜٛت١ٝ يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايجكاف١

ٚإعزار دزٍٚ أعُاهلا ٚنتاب١ ستامضٖا ٚفٝاغ١ قضاصاتٗا ٚتٛفٝاتٗا َٚتابع١ 

 .تٓفٝش املكض َٓٗا 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 1من  1صفحة   والعلوماألمانة العامة للجنة الوطنٌة الكوٌتٌة للتربٌة  - المركز اإلقلٌمً للطفولة واألمومة
 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 املهتب اإلقًُٝٞ ملٓع١ُ ًَغت

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

األَا١ْ ايعا١َ يًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ايهٜٛت١ٝ 

 يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ

 

 :-االختقافات 

  ٚايتهٓٛيٛد١ٝ اييت تفعٌ املعطٝات ايجكاف١ٝ إعزار ارتطط ٚايرباَر ايع١ًُٝ

 .ٚايع١ًُٝ ٚايب١ٝ٦ٝ يزٚي١ ايهٜٛت 

  َتابع١ تٓفٝش ايكضاصات اييت تقزص َٔ املٓع١ُ ايعامل١ٝ ًَغت َٚكضٖا باصٜػ. 

  ٞايتٓغٝل بني ادتٗات ٚاملؤعغات ايع١ًُٝ املدتًف١ يف قاص٠ آعٝا ٚاملضنظ ايض٥ٝغ

 .ملهاتب اإلق١ًُٝٝ ايتابع١ هلا ٚنشيو ا( املًغت ) يًُٓع١ُ ايعامل١ٝ 

  ٌايتشنري ملؾاصن١ رٚي١ ايهٜٛت يف ايٓؾاطات ايع١ًُٝ ٚايجكاف١ٝ َج (

ادتاَعات  –املعغهضات ايؾباب١ٝ  –املعاصض ايع١ًُٝ  –ايٓزٚات  –املًتكٝات 

 ايضاد١ٝ إىل حتكٝل أٖزاف املٓع١ُ ايعامل١ٝ ( ايقٝف١ٝ 

  ( املًغت. ) 

  ٚايتهٓٛيٛد١ٝ يًُٓع١ُ َع ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ تفعٌٝ ايعالقات ايع١ًُٝ

 .ايهٜٛت١ٝ يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايجكاف١ ٚاملٓعُات سات ايعالق١ 

  تٛع١ٝ ايؾباب بأ١ُٖٝ ايجكاف١ ايع١ًُٝ ٚرٚصٖا يف تطٜٛض اجملتُع عٔ طضٜل

 .تٓفٝش ايرباَر ايجكاف١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚايٓزٚات ٚاملغابكات 

 يتك١ٝٓ يز٣ اجملتُع ايهٜٛيتاملغا١ُٖ يف تطٜٛض ايجكاف١ٝ ايع١ًُٝ ٚا. 

  ايعٌُ ع٢ً ؽػٌ أٚقات ايفضاغ بايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا يز٣ ايؾباب. 

  صفع ايتكاصٜض ايزٚص١ٜ عٔ أْؾط١ املهتب ستًٝا ٚإقًُٝٝا إىل املٓع١ُ ايعامل١ٝ. 
 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 1من  1صفحة   والعلوماألمانة العامة للجنة الوطنٌة الكوٌتٌة للتربٌة  - المركز اإلقلٌمً للطفولة واألمومة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 املضنظ اإلقًُٝٞ يًطفٛي١ ٚاأل١ََٛ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

يًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ايهٜٛت١ٝ األَا١ْ ايعا١َ 

 يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ

 

 :-االختقافات 

  إعزار بضاَر تزصٜب١ٝ تؾٌُ مجٝع استٝادات األعض٠ يف ايهٜٛت. 

  َٔ إعزار دًغات سٛاص بني َزصبات املضنظ ٚزتُٛع١ َٔ أفضار اجملتُع

بٗزف تٛعٝتِٗ يف اجملاالت ايرتب١ٜٛ ( املٛاطٓني ٚايطايبات) صبات ايبٝٛت 

 .ٚايقش١ٝ ٚايجكاف١ٝ 

  تٛع١ٝ ٚتجكٝف ٚإصؽار األعض اييت ٜتعشص عًٝٗا ايكزّٚ إىل املضنظ. 

  عكز ايٓزٚات ارتاصد١ٝ يف املزاصؼ ٚاهل٦ٝات ٚاملؤعغات اذته١َٝٛ ٚغري

 .اذته١َٝٛ بزٚي١ ايهٜٛت يتٛع١ٝ مجٝع ف٦ات اجملتُع 

  عكز رٚصات تزصٜب١ٝ يت١ُٝٓ َٗاصات األ١ََٛ ٚايطفٛي١. 

 ٍعٛخ اييت تتعًل باأل١ََٛ ٚايطفٛي١ يف رٚي١ ايهٜٛت إدضا٤ ايزصاعات ٚا. 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 1من  1صفحة   المركز اإلقلٌمً للطفولة واألمومة - المكتب الفنً
 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 املهتب ايفين

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 املضنظ اإلقًُٝٞ يًطفٛي١ ٚاأل١ََٛ

 

 :-االختقافات 

 ٟاإلؽضاف ع٢ً ارتط١ ايغ١ٜٛٓ ملضنظ ايطفٛي١ ٚاأل١ََٛ ٚاإلفار٠ بايضأ. 

  تكِٝٝ أعُاٍ ٚأْؾط١ املضنظ. 

  أرا٤ أعُاٍ املضنظ املغا١ُٖ يف صفع. 

  َتابع١ ْتا٥ر ايبشٛخ ٚايزصاعات. 

  تظٜٚز املضنظ بايرباَر املطٛص٠ ٚتزصٜب املزصبات ع٢ً ٖشٙ ايرباَر. 

  ٚمع بضاَر ٚأْؾط١ يضفع نفا٠٤ َزصبات املضنظ. 
 .تطٜٛض آي١ٝ ايعٌُ يف املضنظ 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 1من  1صفحة   المركز اإلقلٌمً للطفولة واألمومة - قسم البرامج والتدرٌب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 قغِ ايرباَر ٚايتزصٜب

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 املضنظ اإلقًُٝٞ يًطفٛي١ ٚاأل١ََٛ

 

 :-االختقافات 

  ٚمع خطط ٚبضاَر ٚأْؾط١ املضنظ. 

  َتابع١ ايتدطٝط ٚايتٓفٝش املٝزاْٞ هلشٙ األْؾط١ ٚايرباَر. 

  ِٜٖشٙ ايرباَر ٚاألْؾط١ املؾاصن١ َع األقغاّ األخض٣ يف تكز. 

  املؾاصن١ يف اإلعزار ٚايتٓعِٝ هلشٙ ايرباَر ٚاألْؾط١ ٚاختٝاص أَانٔ إقاَتٗا

 .ٚتٛفري استٝاداتٗا 

  اإلؽضاف ع٢ً ايرباَر ٚايزٚصات ايتزصٜب١ٝ سات ايعالق١ بأٖزاف املضنظ

 .ٚاختقافات٘ 

 ٟب١ٝ املؾاصن١ َع قغِ ايبشٛخ ٚايزصاعات يف تكزِٜ ْتا٥ر ايزٚصات ايتزص

 .ٚتعزٌٜ َغاصٖا يف م٤ٛ ٖشٙ ايٓتا٥ر 

 
 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 1من  1صفحة   المركز اإلقلٌمً للطفولة واألمومة - البحوث والدراساتقسم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 قغِ ايبشٛخ ٚايزصاعات

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 املضنظ اإلقًُٝٞ يًطفٛي١ ٚاأل١ََٛ

 

 :-االختقافات 

  ايزصاعات ٚايبشٛخ املتعًك١ بايطفٛي١ ٚاأل١ََٛ إعزار. 

  َغاعز٠ املغتؾاصٜٔ يف إعزار ٚتٓفٝش ايبشٛخ ٚايزصاعات. 

  َتابع١ ٚتزقٝل أعُاٍ طباع١ ايزصاعات ٚايبشٛخ. 

  إعزار َٚتابع١ ايٓؾضات ايزٚص١ٜ َٚتابع١ طباعتٗا. 

  َٔ تٓفٝش َٚتابع١ َا ٜطًب َٔ طباع١ خاف١ مبغتًظَات ايزٚصات 

  ( إعالْات  –بطاقات رع٠ٛ  –بٛعرتات. ) 

  سفغ سكٛم ايطبع يًزصاعات ٚايبشٛخ ارتاف١ باملضنظ. 

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 1من  1صفحة   المركز اإلقلٌمً للطفولة واألمومة - السكرتارٌةقسم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 قغِ ايغهضتاص١ٜ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 اإلقًُٝٞ يًطفٛي١ ٚاأل١ََٛاملضنظ 

 

 :-االختقافات 

  سفغ عذالت ًَٚفات ايعاًَني باإلراص٠ َٚتابع١ ؽؤِْٚٗ ايٛظٝف١ٝ َٚا ٜطًب

 .عِٓٗ َٔ بٝاْات 

   اعتالّ ايربٜز ايٛاصر ٚفضطٙ ٚتٛطٜع٘ ع٢ً دٗات االختقال باإلراص٠. 

  ادتٗات تغذٌٝ ايربٜز ايقارص َٔ اإلراص٠ ٚسفغ ْغذ َٓ٘ َٚتابع١ اعتالَ٘ يف

 .املضعٌ إيٝٗا 

   ايكٝاّ باألعُاٍ املغاْز٠ َٔ طباع١ ٚتقٜٛض ٚغريٖا اييت تتطًبٗا اإلراص٠                                                                                                                       . 

  َتابع١ ايقارص ٚايٛاصر راخٌ ٚسزات اإلراص٠. 

  َتابع١ األعُاٍ املتعًك١ باملداطٕ ٚايتأثٝح ٚايقٝا١ْ باإلراص٠. 

  سقض استٝادات ٚسزات اإلراص٠ َٔ األرٚات املهتب١ٝ ٚايكضطاع١ٝ ٚناف١

 .ايتذٗٝظات ايالط١َ ٚاختاس إدضا٤ات طًبٗا َٔ ادت١ٗ املدتق١ 

  سفغ ٚتضتٝب املًفات املٛمٛع١ٝ ارتاف١ باإلراص٠. 

 ٚ ايتعاَِٝ ع٢ً ايٛسزات ايتابع١ يإلراص٠ تٛطٜع ايكضاصات ٚايٓؾضات. 

  اعتكباٍ املرتررٜٔ ٚايظا٥ضٜٔ يإلراص٠ ٚتٓعِٝ َٛاعٝز َكابالتِٗ َع املدتقني يف

 .ايًذ١ٓ 

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 1من  1صفحة   األمانة العامة للجنة الوطنٌة الكوٌتٌة للتربٌة والعلوم – المنظمات الدولٌة والعربٌة والدولٌةمراقبة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

ايزٚي١ٝ ٚايعضب١ٝ َضاقب١ املٓعُات 

 ٚايزٚي١ٝ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

األَا١ْ ايعا١َ يًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ايهٜٛت١ٝ 

 يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ

 

 :-االختقافات 

  اإلعزار ملؾاصن١ رٚي١ ايهٜٛت يف املؤمتضات ٚاذتًكات ايزصاع١ٝ ٚايزٚصات

ايتزصٜب١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ايزٚص١ٜ ع٢ً املغت٣ٛ ايزٚيٞ ٚاإلقًُٝٞ ٚايعضبٞ 

 .ٚاإلعالَٞ ٚايٛطين يف زتاٍ ايرتب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايجكاف١ 

  ايتٓغٝل َع املٓعُات ايعضب١ٝ ٚايزٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚاإلعال١َٝ يعكز ادتُاعات

 .اجملايػ ايتٓفٝش١ٜ ٚتٛفري ايزصاعات ايالط١َ هلا 

  َتابع١ تٓفٝش تٛفٝات ٚقضاصات املٓعُات ايزٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايعضب١ٝ

 .١ٜ ٚايعًّٛ ٚايجكاف١ ٚاإلعال١َٝ  يًرتب

  اإلفار٠ َٔ ايتكاصٜض ٚايزصاعات اييت تقزصٖا املٓعُات ايزٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ

 .ٚايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايجكاف١ 

  تبارٍ املعًَٛات َع املٓعُات ايزٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ  يًرتب١ٝ

 .ٚايعًّٛ ٚايجكاف١ 

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 1من  1صفحة   مراقبة المنظمات الدولٌة والعربٌة والدولٌة - قسم مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج العربٌة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

قغِ َهتب ايرتب١ٝ ايعضبٞ يزٍٚ ارتًٝر 

 ايعضب١ٝ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

َضاقب١ املٓعُات ايزٚي١ٝ ٚايعضب١ٝ 

 ٚايزٚي١ٝ

 

 :-االختقافات 

  اختاس َا ًٜظّ َٔ إدضا٤ات يتبارٍ املعًَٛات بهاف١ أؽهاهلا َع َهتب ايرتب١ٝ

 .ايعضبٞ يزٍٚ ارتًٝر ايعضب١ٝ 

  ايرتتٝب ٚاإلعزار ٚايتشنري َٚتابع١ إدضا٤ات املؾاصن١ يف أْؾط١ َهتب

ايرتب١ٝ ايعضبٞ َٔ املؤمتضات أٚ اذتًكات ايزصاع١ٝ أٚ ايزٚصات ايتزصٜب١ٝ أٚ 

 .متاعات االز

  ًٞايتشنري الدتُاعات اجملًػ ايتٓفٝشٟ ملهتب ايرتب١ٝ ايعضبٞ ٚتظٜٚز ممج

 .رٚي١ ايهٜٛت بايٛثا٥ل ٚايزصاعات ايالط١َ 

  َتابع١ تٓفٝش ايتٛفٝات اييت تتٛفٌ هلا تًو االدتُاعات. 

  ّتًكٞ ايتكاصٜض ٚاإلفزاصات اييت ٜقزصٖا َهتب ايرتب١ٝ ايعضبٞ ٚاختاس َا ًٜظ

ادتٗات سات ايعالق١ راخٌ ايزٚي١ ايهٜٛت َٚتابع١ تٓفٝش  يتٛطٜعٗا ع٢ً

 .ايتٛفٝات ايٛاصر٠ بٗا 

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 1من  1صفحة   مراقبة المنظمات الدولٌة والعربٌة والدولٌة - قسم المنظمات العربٌة واإلسالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة
 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

ٚاإلعال١َٝ يًرتب١ٝ قغِ املٓعُات ايعضب١ٝ 

 ٚايعًّٛ ٚايجكاف١

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

َضاقب١ املٓعُات ايزٚي١ٝ ٚايعضب١ٝ 

 ٚايزٚي١ٝ

 

 :-االختقافات 

  اختاس َا ًٜظّ َٔ إدضا٤ات يتبارٍ املعًَٛات بهاف١ أؽهاهلا َع املٓعُات

 .ايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايجكاف١ َٚهاتبٗا اإلق١ًُٝٝ 

  ٚاإلعزار ٚايتشنري َٚتابع١ إدضا٤ات املؾاصن١ فُٝا تعكزٙ أٟ َٔ ايرتتٝب

املٓعُتني أٚ أسز َضانظُٖا َٔ املؤمتضات أٚ اذتًكات ايزصاع١ٝ أٚ ايزٚصات 

 .ايتزصٜب١ٝ ٚاالدتُاعات 

  ايتشنري يالدتُاعات اجملايػ ايتٓفٝش١ٜ يًُٓعُات ايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ

يػ بايٛثا٥ل ٚايزصاعات ايالط١َ ٚتظٜٚز ممجًٞ رٚي١ ايهٜٛت يف تًو اجملا

 .َٚتابع١ تٓفٝش تٛفٝات تًو االدتُاعات 

  تًكٞ ايتكاصٜض ٚاإلفزاصات اييت تقزصٖا املٓعُات ايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ ٚاختاس َا

ًٜظّ يتٛطٜعٗا ع٢ً ادتٗات سات االختقال راخٌ رٚي١ ايهٜٛت َٚتابع١ تٓفٝش 

 .ايتٛفٝات ايٛاصر٠ بٗا 

 عابكات ٚايرباَر ٚاألْؾط١ ايطالب١ٝ ايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ تٓغٝل املؾاصن١ يف امل

 بايتعإٚ َع ادتٗات املدتق١ بزٚي١ ايهٜٛت

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 1من  1صفحة   نظمات الدولٌة والعربٌة والدولٌةمراقبة الم -قسم منظمة الٌونسكو للتربٌة والعلوم والثقافة 
 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

قغِ َٓع١ُ ايْٝٛغهٛ يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ 

 ٚايجكاف١

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

َضاقب١ املٓعُات ايزٚي١ٝ ٚايعضب١ٝ 

 ٚايزٚي١ٝ

 

 :-االختقافات 

  اختاس َا ًٜظّ َٔ إدضا٤ات يتبارٍ املعًَٛات يهاف١ أؽهاهلا َع املٓع١ُ ايزٚي١ٝ

 ( .ايْٝٛغهٛ)يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايجكاف١  

 ت املؾاصن١ فُٝا تعكزٙ املٓع١ُ أٚ أسز َضانظٖا تضتٝب َٚتابع١ إدضا٤ا

 .اإلق١ًُٝٝ َٔ َؤمتضات أٚ سًكات رصاع١ٝ أٚ رٚصات تزصٜب١ٝ أٚ ادتُاعات 

  اإلعزار ٚايتشنري ملا تعكزٙ املٓع١ُ أٚ اسز َضانظٖا اإلق١ًُٝٝ ٚايًذإ ايتابع١

 .هلا َٔ ادتُاعات ْٚزٚات ٚرٚصات تزصٜب١ٝ َٚعاصض بزٚي١ ايهٜٛت 

 الدتُاعات اجملًػ ايتٓفٝشٟ يًُٓع١ُ ٚاملهاتب ٚايًذإ املدتًف١  ايتشنري

ايتابع١ هلا ٚتظٜٚز ممجٌ رٚي١ ايهٜٛت يف االدتُاعات اييت تعكزٖا املٓع١ُ 

بايٛثا٥ل ٚايزصاعات  ايالط١َ  ٚاينضٚص١ٜ  يًُٛمٛعات املطضٚس١ ع٢ً دزٍٚ 

 .األعُاٍ َٚتابع١ تٓفٝش تٛفٝات تًو االدتُاعات 

  ًٜظّ َٔ إدضا٤ات يتعُِٝ ايفا٥ز٠ َٔ ايزصاعات ٚايبشٛخ اييت تقزص عٔ اختاس َا

 .املٓع١ُ أٚ أسز َضانظٖا اإلق١ًُٝٝ 

  تٓغٝل املؾاصن١ يف األْؾط١ ٚاملغابكات ايطالب١ٝ ايعامل١ٝ بايتعإٚ َع ادتٗات

 .املدتًف١ يف ايهٜٛت 

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 1من  1صفحة  األمانة العامة للجنة الوطنٌة الكوٌتٌة للتربٌة والعلوم -مراقبة المعلومات والمنح الدراسٌة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 َضاقب١ املعًَٛات ٚاملٓح ايزصاع١ٝ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

األَا١ْ ايعا١َ يًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ايهٜٛت١ٝ 

 يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ

 

 :-االختقافات 

  ْتا٥ذٗا ٚتٛطٜعٗا ع٢ً اذتقٍٛ ع٢ً ايبشٛخ ٚايزصاعات ايرتب١ٜٛ ٚاعتدالل

 .ادتٗات سات ايعالق١ بزٚي١ ايهٜٛت 

  تٛثٝل ايهتب ٚايزٚصٜات ٚتقٓٝفٗا ٚتضتٝبٗا ٚفٗضعتٗا. 

  تضمج١ ايتكاصٜض ٚايزصاعات ايرتب١ٜٛ ٚايع١ًُٝ ٚايجكاف١ٝ يتغٌٗٝ اإلفار٠ َٓٗا. 

  إعزار خط١ املٓح ايزصاع١ٝ املكز١َ َٔ رٚي١ ايهٜٛت يًزٍٚ املدتًف١ َٚتابع١

 .سٖا تٓفٞ

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 1من  1صفحة   مراقبة المعلومات والمنح الدراسٌة - قسم التوثٌق والمعلومات والترجمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 قغِ ايتٛثٝل ٚاملعًَٛات ٚايرتمج١

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 َضاقب١ املعًَٛات ٚاملٓح ايزصاع١ٝ

 

 :-االختقافات 

  ٚإدضا٤ ايبشٛخ ٚايزصاعات يف زتاٍ عٌُ األَا١ْ ايعا١َ مبؾاصن١ ارتربا٤ أ

 .املغتؾاصٜٔ أٚ ادتٗات ايٛط١ٝٓ املع١ٝٓ 

  االستفاظ بٓغذ َٔ ايزصاعات ٚايبشٛخ ْٚتا٥ر املؤمتضات ٚاالدتُاعات ٚايتكاصٜض

٠ اييت تقٌ يألَا١ْ َٔ ادتٗات األخض٣ أٚ تًو اييت ٜتِ إعزارٖا يف األَا١ْ ايعاّ

 .ٚاعتدالل ايٓتا٥ر اييت تٛفًت إيٝٗا 

  تٛثٝل ايزصاعات ٚايبشٛخ اييت تعٗض ْؾاط رٚي١ ايهٜٛت يف زتاالت ايرتب١ٝ

 .ٚايعًّٛ ٚايجكاف١ 

  سفغ ايهتب ٚايزٚصٜات ٚفٗضعتٗا ٚتقٓٝفٗا ٚتضتٝبٗا ٚفٗضعتٗا ٚتٝغريٖا

 .رتز١َ املغتفٝزٜٔ 

 قاف١ٝ يتغٌٗٝ اإلفار٠ َٓٗا تضمج١ ايتكاصٜض ٚايزصاعات ايرتب١ٜٛ ٚايع١ًُٝ ٚايح. 

  اعتدالل أِٖ ستتٜٛات ايهتب ٚايزٚصٜات اييت تِٗ املعٓني يف شتتًف اجملاالت

 .ايرتب١ٜٛ ٚايجكاف١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚايعٌُ ع٢ً ْؾضٖا 

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 1من  1صفحة   مراقبة المعلومات والمنح الدراسٌة - قسم المنح الدراسٌة
 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 قغِ املٓح ايزصاع١ٝ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 َضاقب١ املعًَٛات ٚاملٓح ايزصاع١ٝ

 

 :-االختقافات 

  ٍٚإعزار خط١ ٚ َٝظا١ْٝ املٓح ايزصاع١ٝ املكز١َ َٔ رٚي١ ايهٜٛت يًز

ياليتشام املدتًف١ ٚادتُعٝات ايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ إلتاس١ ايفضف١ يطالبٗا 

 .مبزاصؼ ايتعًِٝ ايعاّ ٚايزٜين 

  اقرتاح ؽضٚط اذتقٍٛ ع٢ً املٓح ايزصاع١ٝ املكز١َ َٔ رٚي١ ايهٜٛت ٚتٛطٜعٗا

ع٢ً ايبًزإ ٚادتُعٝات املغتفٝز٠ ٚإخطاصٖا بٓقٝبٗا َٔ تًو ارتط١ بايتعإٚ 

 .َع ادتٗات املدتق١ راخٌ رٚي١ ايهٜٛت ٚخاصدٗا 

 عتٝفا٥ٗا يًؾضٚط املٛمٛع١ ٚحتزٜز تًفٞ طًبات ايرتؽٝح يًتأنز َٔ ا

 .املغتفٝزٜٔ َٓٗا َٚضاع١ً ادتٗات املغتفٝز٠ 

  اختاس إدضا٤ات اعتكزاّ ايطالب املكبٛيني ٚاختاس إدضا٤ات تغذًِٝٗ باملزاصؼ

 .ٚغريٖا َٔ اإلراصات ( بايتٓغٝل َع املٓاطل ايتع١ًُٝٝ ) ٚاملعاٖز املكبٛيني بٗا 

 صتٝب ايتشاقِٗ باملغانٔ ايزاخ١ًٝ ٚسفغ اختاس إدضا٤ات َٓح اإلقا١َ هلِ ٚت

 .ادتٛاطات ارتاف١ بِٗ 

  َتابع١ أسٛاهلِ ايزصاع١ٝ ٚاملعٝؾ١ٝ بايتٓغٝل َع ادتٗات املدتق١ بايٛطاص٠ (

 ( .إراص٠ ارتزَات االدتُاع١ٝ ٚايٓفغ١ٝ 

  ِْٗتضتٝب إدضا٤ات ايغفض املٛمس١ٝ ٚايغ١ٜٛٓ يطًب١ املٓح ايزصاع١ٝ يبًزا. 

  بايبٝاْات ٚايغذالت عٔ املتدضدني ٚايعٌُ ع٢ً تأنٝز ف١ً االستفاظ

 .املتدضدني بزٚي١ ايهٜٛت 

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 1من  1صفحة   األمانة العامة للجنة الوطنٌة الكوٌتٌة للتربٌة والعلوم - مراقبة البرامج واالتفاقٌات التربوٌة
 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 َضاقب١ ايرباَر ٚاالتفاقٝات ايرتب١ٜٛ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

ايعا١َ يًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ايهٜٛت١ٝ األَا١ْ 

 يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ

 

 :-االختقافات 

  ًّٛاملؾاصن١ يف ٚمع ارتط١ ايعا١َ يًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ايهٜٛت١ٝ يًرتب١ٝ ٚايع

 .ٚايجكاف١

  ٚمع خط١ املضاقب١ ٚاإلؽضاف ع٢ً تٓفٝشٖا َٚتابعتٗا َع ايكطاعات األخض٣ يف

 .ايًذ١ٓ 

 إعزار ايٓؾضات ٚايهتٝبات  ايتعضٜف بأٖزاف ٚأْؾط١ ايًذ١ٓ عٔ طضٜل

 .ٚاإلعالٕ 

  تٓعِٝ َٛاعِ ثكاف١ٝ ٚع١ًُٝ ٚتضب١ٜٛ ٚاإلؽضاف عًٝٗا. 

  تٓعِٝ املؤمتضات ٚايًكا٤ات ٚايٓزٚات ٚايزٚصات ايتزصٜب١ٝ ايرتب١ٜٛ ٚايجكاف١ٝ

 .ٚايع١ًُٝ 

  إعزار فٝاغ١ االتفاقٝات ايجكاف١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚايرتب١ٜٛ بايتٓغٝل َع ادتٗات سات

 .ٍ رٚي١ ايهٜٛت ايعالق١ راخ

  ٍٚاملؾاصن١ يف إعزار َؾضٚعات االتفاقٝات ايرتب١ٜٛ ٚايع١ًُٝ ٚايجكاف١ٝ َع ايز

 .ايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ ٚاألدٓب١ٝ 

  ٌَتابع١ االتفاقٝات ايرتب١ٜٛ ٚايع١ًُٝ ٚايجكاف١ٝ َع ادتٗات سات ايعالق١ راخ

 .رٚي١ ايهٜٛت ٚخاصدٗا 

  ٚايجكاف١ٝ َع عفاصات ايزٍٚ سات ايعالق١ َتابع١ االتفاقٝات ايرتب١ٜٛ ٚايع١ًُٝ

 .َٔ خالٍ ٚطاص٠ ارتاصد١ٝ 

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 1من  1صفحة  مراقبة البرامج واالتفاقٌات التربوٌة  -قسم البرامج واألنشطة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 قغِ ايرباَر ٚاألْؾط١

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 َضاقب١ ايرباَر ٚاالتفاقٝات ايرتب١ٜٛ

 

 :-االختقافات 

  إعزار ارتط١ ايغ١ٜٛٓ يظٜاصات ارتربا٤ ٚاالعتؾاصٜني ٚٚفٛر املٓعُات ايزٚي١ٝ

 .ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ يزٚي١ ايهٜٛت 

  إعزار بضاَر طٜاصات ارتربا٤ ٚايٛفٛر يًذٗات املع١ٝٓ راخٌ ٚخاصز ايٛطاص٠

 .ٜل َع إراص٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ ايرتبٟٛ َٚضافكتِٗ بايتٓػ

  تٓعِٝ ٚإعزار ٚصـ ايعٌُ ارتاف١ باملٓعُات ايزٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايعضب١ٝ

 .ٚاإلعال١َٝ اييت تعكز راخٌ ايهٜٛت 

  إفزاص ايٓؾضات ٚاملطبٛعات اإلعال١َٝ عٔ األْؾط١ املدتًف١ ايين تتٛىل تٓفٝشٖا

 .األَا١ْ 

 اإلعالّ  يف ايتعضٜف بأْؾط١ املٓعُات ايزٚي١ٝ ايتٓغٝل َع أدٗظ٠ ٚٚعائ ٍ

 .ايرتب١ٜٛ املدتًف١ 

  سقض َتطًبات ادتٗات املدتًف١ َٔ ايهتب ٚاملطبٛعات املتعًك١ بأْؾط١

املٓعُات ايزٚي١ٝ ايرتب١ٜٛ ٚايجكاف١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚتظٜٚز تًو ادتٗات بٗا بايتٓغٝل 

 .َع قغِ ايتٛثٝل ٚاملعًَٛات ٚايرتمج١ 

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 1من  1صفحة  مراقبة البرامج واالتفاقٌات التربوٌة   -والثقافٌة قسم االتفاقٌات التربوٌة والعلمٌة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

قغِ االتفاقٝات ايرتب١ٜٛ ٚايع١ًُٝ 

 ٚايجكاف١ٝ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 َضاقب١ ايرباَر ٚاالتفاقٝات ايرتب١ٜٛ

 

 :-االختقافات 

  ايعالق١ بإعزار االتفاقٝات ايرتب١ٜٛ ٚايع١ًُٝ ٚايجكاف١ٝ ايتٓغٝل َع ادتٗات سات

 .بايتٓغٝل َع ٚطاص٠ ارتاصد١ٝ ٚاجملًػ ايٛطين يًجكاف١ ٚايفٕٓٛ ٚاآلراب 

  إعزار االتفاقٝات َع املؤعغات ٚاهل٦ٝات ايرتب١ٜٛ ٚايع١ًُٝ ٚايجكاف١ٝ راخٌ رٚي١

 .ايهٜٛت 

 فاصات ايزٍٚ املٛدٛر٠ راخٌ تفعٌٝ االتفاقٝات ايرتب١ٜٛ ٚايع١ًُٝ ٚايجكاف١ٝ َع ؼ

 .رٚي١ ايهٜٛت بايتٓغٝل َع ٚطاص٠ ارتاصد١ٝ 

  َتابع١ تطبٝل االتفاقٝات ايرتب١ٜٛ ٚايجكاف١ٝ ٚايع١ًُٝ املعتُز٠ بني رٚي١

 .ايهٜٛت ٚايزٍٚ األخض٣ 

  إعزار فٝاغ١ االتفاقٝات ايرتب١ٜٛ ٚايجكاف١ٝ ٚايع١ًُٝ. 

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   األمانة العامة للجنة الوطنٌة الكوٌتٌة للتربٌة والعلوم - المكتب الفنً
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 املهتب ايفين

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

األَا١ْ ايعا١َ يًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ايهٜٛت١ٝ 

 يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ

 

 :-االختقافات 

  املؾاصن١ يف ادتُاعٝات إعزار ايتكاصٜض ٚايزصاعات ٚايبشٛخ اييت تتطًبٗا

 .املٓعُات ايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ ٚايزٚي١ٝ 

  َتابع١ ْتا٥ر املؤمتضات ٚايٓزٚات اييت تكُٝٗا املٓعُات املدتًف١ ٚاعتدالل

 .املؤؽضات ايف١ٝٓ ٚإفار٠ ادتٗات املع١ٝٓ بٗا 

  ايعٌُ ع٢ً حتزٜز إدضا٤ات تٓفٝش ايتٛفٝات اييت تتٓاعب َع ظضٚف رٚي١

. فٝشٖا بايتٓغٝل َع ادتٗات املع١ٝٓ ايهٜٛت ٚتبغٝط تٔ

 .إعزار ايتكاصٜض ايغ١ٜٛٓ اييت تربط أْؾط١ ٚخطط ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ  -

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   األمانة العامة للجنة الوطنٌة الكوٌتٌة للتربٌة والعلوم - قسم السكرتارٌة
 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 قغِ ايغهضتاص١ٜ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

األَا١ْ ايعا١َ يًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ايهٜٛت١ٝ 

 يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ

 

 :-االختقافات 

  ِْٗٚسفغ عذالت ًَٚفات ايعاًَني باألَا١ْ ايعا١َ يًذ١ٓ َٚتابع١ ؽؤ

 .ايٛظٝف١ٝ َٚا ٜطًب عِٓٗ َٔ بٝاْات 

  َٔ تغذٌٝ ايربٜز ايقارص َٔ األَا١ْ ايعا١َ يًذ١ٓ ٚفضطٙ ٚايتشكل

تقزٜضٙ ٚسفغ ْغذ َٓ٘ َٚتابع١ اعتالَ٘ يف ادتٗات املضعٌ  َضفكات٘ ثِ

 .إيٝٗا 

  ايكٝاّ باألعُاٍ املغاْز٠ َٔ طباع١ ٚتقٜٛض ٚغريٖا اييت تتطًبٗا األَا١ْ

          .                                                                                                               ايعا١َ يًذ١ٓ 

  َتابع١ األعُاٍ املتعًك١ باملداطٕ ٚايتأثٝح ٚايقٝا١ْ باألَا١ْ ايعا١َ

 .يًذ١ٓ 

  سقض استٝادات األَا١ْ ايعا١َ يًذ١ٓ َٔ األرٚات املهتب١ٝ ٚايكضطاع١ٝ

 .ٚناف١ ايتذٗٝظات ايالط١َ َٚتابع١ طًبٗا َٔ ادت١ٗ املدتق١ 

  ايعا١َ يًذ١ٓ سفغ ٚتضتٝب املًفات املٛمٛع١ٝ ارتاف١ باألَا١ْ. 

  تٛطٜع ايكضاصات ٚايٓؾضات ٚايتعاَِٝ ع٢ً ايٛسزات ايتابع١ يًٛطاص٠. 

  اعتكباٍ املضادعني ٚايظا٥ضٜٔ يألَا١ْ ايعا١َ يًذ١ٓ ٚتٓعِٝ َٛاعٝز

 َكابالتِٗ َع املدتقني بايًذ١ٓ 
 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   لمعالً وزٌر التربٌة -(مستوى مراقبة )مجلس التربٌة الخاصة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 (َغت٣ٛ َضاقب١ ) ايرتب١ٝ ارتاف١زتًػ  

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 ملعايٞ ٚطٜض ايرتب١ٝ

 

 :-االختقافات 

  ختتك  َضاقب١  ايرتب١ٝ ارتاف١ َٔ اهل١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ ٚاالختقافٝني

 .ايٓفغٝني ٚصفعٗا يًذٗات املدتق١ يف ايٛطاص٠ 

 ٞاملٛمٛعات املتعًك١ بايطًب١ ايفا٥كني ٚايف٦ات ارتاف١  تًك. 

  َتابع١ تٓفٝش ارتطط اييت تتعًل بت١ُٝٓ قزصات ايف٦ات ارتاف١ ٚايفا٥كني. 

  سقض املؾهالت ٚايقعٛبات اييت تٛاد٘ تٓفٝش ايكضاصات ارتاف١ بايف٦ات

 .ارتاف١ ٚايفا٥كني ٚاختاس َا ًٜظّ بؾأْٗا 

 َاٍ َضاقب١ ايرتب١ٝ ارتاف١ خالٍ ايعاّ ايزصاعٞ إعزار ايتكاصٜض ايزٚص١ٜ عٔ أع

 .ٚصفعٗا يًذٗات املدتق١ 

  تًكٞ ايزصاعات ٚايبشٛخ اييت ٜكّٛ بٗا ارتربا٤ ٚايباسجٕٛ سٍٛ ايف٦ات ارتاف١

 .ٚايفا٥كني 

  َتابع١ األقغاّ ايتابع١ يًُضاقب١ ٚاعتُار خططٗا ايغ١ٜٛٓ. 

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة  )مستوى مراقبة )مجلس التربٌة الخاصة  (-قسم مستوى) مكتب رعاٌة الفائقٌن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 (َغت٣ٛ  قغِ) صعا١ٜ ايفا٥كني َهتب

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 (َغت٣ٛ َضاقب١ ) ايرتب١ٝ ارتاف١زتًػ  

 

 :-االختقافات 

  َتابع١ تٓفٝش ارتطط ٚايرباَر املكضص٠ يضعا١ٜ ايفا٥كني. 

  ٚايقعٛبات اييت تتعًل بتٓفٝش َؾضٚع ايفا٥كني ٚصفع تكاصٜض حتزٜز املؾهالت

 .عٓٗا دتٗات االختقال 

  حتزٜز َتطًبات تٓفٝش َؾضٚع صعا١ٜ ايفا٥كني َٔ ايٓٛاسٞ املار١ٜ ٚايبؾض١ٜ. 

  تٓفٝش سضنات ايٓكٌ ايزاخًٞ بني فقٍٛ صعا١ٜ ايفا٥كني يف املٓطك١ ايتع١ًُٝٝ

. 

  يف فقٍٛ صعا١ٜ ايفا٥كني عغب ايكضاصات ايرتؽٝح يًٛظا٥ف اإلؽضاف١ٝ يًعاًَني

 .املٓع١ُ 

  صفع تكاصٜض رٚص١ٜ ملضاقب١ ايرتب١ٝ ارتاف١. 

  ٍٛٚمع تكاصٜض ايهفا٠٤ يًُعًُني ٚاملؾضفني ايفٓٝني ٚاملعًُني األٚا٥ٌ يف فق

 .ايفا٥كني 

  تقُِٝ ٚإعزار ايٛعا٥ٌ املٓاعب١ يرباَر صعا١ٜ ايطالب ايفا٥كني. 

 با٤ ٚاألَٗات ٚفل بضْاَر تٛع١ٝ ٖارف١ تٓفٝش بضاَر ايتٛع١ٝ يآل. 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة  )مستوى مراقبة )مجلس التربٌة الخاصة  (-مستوى قسم ) مكتب رعاٌة الفئات الخاصة 
 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

َغت٣ٛ ) َهتب صعا١ٜ ايف٦ات ارتاف١ 

 (قغِ 

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 (َغت٣ٛ َضاقب١ ) ايرتب١ٝ ارتاف١زتًػ  

 

 :-االختقافات 

  َتابع١ ارتطط ٚايرباَر املكضص٠ يًف٦ات ارتاف١. 

  حتزٜز املؾهالت ٚايقعٛبات اييت تتعًل بتٓفٝش بضاَر صعا١ٜ ايف٦ات  ارتاف١ ،

 .ٚصفع تكاصٜض عٓٗا دتٗات االختقال 

  حتزٜز َتطًبات تٓفٝش َؾضٚع ايف٦ات ارتاف١ َٔ ايٓٛاسٞ املار١ٜ ٚايبؾض١ٜ. 

  اإلؽضاف ع٢ً تؾدٝك ايطًب١ َتهضصٟ ايضعٛب َع ادتٗات املدتق١ يتشزٜز

 .َز٣ َٓاعب١ َغت٣ٛ ايشنا٤ ٚايكزصات يرباَر صعا١ٜ بط٦ٝٞ ايتعًِ

  َتابع١ تٓفٝش بضاَر صعا١ٜ ايتالَٝش بط٦ٝٞ ايتعًِ ٚ ايتٛسزٜني بايتعإٚ    َع

 .املدتقني ٚارتربا٤ يف ٖشا اجملاٍ 

 ْاعب١ يرباَر صعا١ٜ تالَٝش ايف٦ات ارتاف١ تقُِٝ ٚإعزار ايٛعا٥ٌ امل. 

  َتابع١ فقٍٛ بط٦ٝٞ ايتعًِ يف املزاصؼ ٚاإلؽضاف ع٢ً تٓفٝش ايرباَر َٚتابعتٗا

 .ٚتكُٝٗا بايتعإٚ َع املعًُني ٚاملدتقني يف إعزار املٓاٖر 

  اقرتاح ايزٚصات ايتزصٜب١ٝ ٚٚصـ ايعٌُ ايالط١َ يت١ُٝٓ نفا٠٤ ايعاًَني يف

 .ايربْاَر 

 ٜش بضاَر ايتٛع١ٝ يآلبا٤ ٚاألَٗات ٚفل بضْاَر تٛع١ٝ ٖارف١ تٓف. 

  تٓفٝش سضنات ايٓكٌ ايزاخًٞ يًُعًُني بني ايف٦ات ارتاف١ يف املٓطك١

 .ايتع١ًُٝٝ 

  تضؽٝح ايٛظا٥ف اإلؽضاف يًعاًَني يف فقٍٛ ايف٦ات ارتاف١ عغب ايكضاصات

 .املٓع١ُ 

  صفع تكاصٜض رٚص١ٜ ملضاقب١ ايرتب١ٝ ارتاف١. 

 تكاصٜض ايهفا٠٤ يًُعًُني ٚاملؾضفني ايفٓٝني ٚاملعًُني األٚا٥ٌ يف فقٍٛ  صفع

 .ايف٦ات ارتاف١ 

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   لمعالً وزٌر التربٌة -المركز الوطنً لتطوٌر التعلٌم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

  صنظ ايٛطين يتطٜٛض ايتعًِٝامل

 :-ايٛسز٠  تبع١ٝ

 ملعايٞ ٚطٜض ايرتب١ٝ

 

 :-االختقافات 

 :َٔ ايٛسزات ايتٓع١ُٝٝ ايتاي١ٝ  ايٛطين يتطٜٛض ايتعًِٜٝتهٕٛ َضنظ 

 ملهتب ايفينا 

 َضنظ ْعِ املعًَٛات 

 َهتب ايؾؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلراص١ٜ 

 َٞهتب إراص٠ املؾاصٜع ٚايتدطٝط االعرتاتٝذ 

 َهتب ايتغٜٛل ٚاالتقاالت 

  ٚايتزقٝل ايزاخًَٞهتب ايضقاب١ 

 ِٜٛإراص٠ ايكٝاؼ ٚايتك 

 ًِإراص٠ ت١ُٝٓ املع 

 إراص٠ تطٜٛض املٓاٖر ايزصاع١ٝ 

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   المركز الوطنً لتطوٌر التعلٌم -لمعالً وزٌر التربٌة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 ملهتب ايفينا

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 ايتعًِٝصنظ ايٛطين يتطٜٛض امل

 

 :-االختقافات 

  تكزِٜ االعتؾاصات ٚارتطط ٚإعزار ايتكاصٜض اييت ٜتطًبٗا ايعٌُ يف َهتب

 .املزٜض ايعاّ ٚزتًػ أَٓا٤ املضنظ 

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   المركز الوطنً لتطوٌر التعلٌم  -مركز نظم المعلومات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-يٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ ا

 ْعِ املعًَٛاتَضنظ 

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 صنظ ايٛطين يتطٜٛض ايتعًِٝامل

 

 :-االختقافات 

  ٘رعِ أْؾط١ املضنظ َٔ خالٍ ْعِ املعًَٛات ٚتطٜٛض َؾاصٜع٘ ٚاالصتكا٤ بأرا٥. 

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   المركز الوطنً لتطوٌر التعلٌم -مكتب الشؤون المالٌة واإلدارٌة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 َهتب ايؾؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلراص١ٜ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 صنظ ايٛطين يتطٜٛض ايتعًِٝامل

 

 :-االختقافات 

  ٌإراص٠ ٚختطٝط ٚتٛدٝ٘ بضاَر ٚعٝاعات ايؾ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلراص١ٜ بؾه

َتهاٌَ ٚتٓافغٞ يتُهني املضنظ َٔ تٛظٝف ٚتطٜٛض ٚحتفٝظ ٚاذتفاظ ع٢ً 

 .ايهٛارص 

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   المركز الوطنً لتطوٌر التعلٌم  -مكتب إدارة المشارٌع والتخطٌط االستراتٌجً
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

َهتب إراص٠ املؾاصٜع ٚايتدطٝط 

 االعرتاتٝذٞ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 صنظ ايٛطين يتطٜٛض ايتعًِٝامل

 

 :-االختقافات 

  ايتدطٝط االعرتاتٝذٞ ٚتطٜٛض َؾاصٜع املضنظ رعِ أْؾط١ املضنظ ٚخاف١

 ٚتكِٝٝ األرا٤ املؤعغٞ

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   المركز الوطنً لتطوٌر التعلٌم  -مكتب التسوٌق واالتصاالت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 َهتب ايتغٜٛل ٚاالتقاالت

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 ايٛطين يتطٜٛض ايتعًِٝ صنظامل

 

 :-االختقافات 

  ايتدطٝط ٚايتٓعِٝ ٚاإلؽضاف ع٢ً أعُاٍ االتقاالت ٚايتغٜٛل رتزَات املضنظ َع

 .ناف١ األطضاف املع١ٝٓ 

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   المركز الوطنً لتطوٌر التعلٌم  -مكتب الرقابة والتدقٌق الداخلً
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايتٓع١ُٝٝ ايٛسز٠ 

 َهتب ايضقاب١ ٚايتزقٝل ايزاخًٞ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 صنظ ايٛطين يتطٜٛض ايتعًِٝامل

 

 :-االختقافات 

  إدضا٤ رصاعات َغتك١ً يفشك ٚتكِٝٝ أْؾط١ املضنظ املدتًف١ ٚايتزقٝل ع٢ً

 .ايٓعِ ٚاإلدضا٤ات ارتاف١ بٗا 

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   المركز الوطنً لتطوٌر التعلٌم  -إدارة القٌاس والتقوٌم
 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 إراص٠ ايكٝاؼ ٚايتكِٜٛ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 صنظ ايٛطين يتطٜٛض ايتعًِٝامل

 

 :-االختقافات 

  ٘إدضا٤ ايبشٛخ ٚ ايزصاعات ايؾا١ًَ اييت تع٢ٓ بٛاقع ايٓعاّ ايرتبٟٛ ٚقٝاؼ نفا٤ت

 .األٖزاف املٛمٛع١ ي٘يف م٤ٛ 

 َضاقب١ أرا٤ املزاصؼ ٚ ايطًب١ ٚ املعًُني َٚغاعزتِٗ ع٢ً ايتطٜٛض ٚايتشغني. 

  تظٜٚز أٚيٝا٤ األَٛص َٚتدشٟ ايكضاص باملعًَٛات ايالط١َ عٔ َز٣ حتكٝل املزصع١

 .يزٚصٖا ايرتبٟٛ

 ٟٛتطٜٛض َٓٗذٝات ٚتكٓٝات ايتكِٜٛ ايرتب. 

  ٜتعًل مبذاالت ايكٝاؼ ٚ ايتكِٜٛ ايرتبٟٛ تكزِٜ ارتزَات االعتؾاص١ٜ فُٝا

 .ملؤعغات ايزٚي١ يف اإلفالح ايرتبٟٛ

  تٓفٝش اختباصات تكِٝٝ قزصات ايطًب١ خضجيٞ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ ياليتشام

 .بهًٝات ايتعًِٝ ايعايٞ عٛا٤ يف ايكطاع اذتهَٛٞ أٚ ايكطاع ارتال

 ٜٚض ايعٌُ ايرتبٟٛجتضٜب املغتشزثات ايرتب١ٜٛ بٗزف اإلفار٠ َٔ ْتا٥ذٗا يف تط. 

  ًِٝايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ يألطضاف املع١ٝٓ بايكٝاؼ ٚ ايتكِٜٛ ايرتبٟٛ َٔ َؤعغات ايتع

 .املدتًف١

  بٓا٤ ٚت١ُٝٓ دغٛص ايتٛافٌ ٚ ايتعإٚ َع املضانظ املع١ٝٓ بؾ٦ٕٛ ايكٝاؼ

 .ٚايتكِٜٛ ع٢ً املغت٣ٛ ارتًٝذٞ أٚ ايعضبٞ أٚ ايزٚيٞ

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   المركز الوطنً لتطوٌر التعلٌم  -المعلمإدارة تنمٌة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 إراص٠ ت١ُٝٓ املعًِ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 صنظ ايٛطين يتطٜٛض ايتعًِٝامل

 

 :-االختقافات 

 متٗني ٚظٝف١ ايتزصٜػ ٚإفزاص صخق١ ايتزصٜػ يًُعًُني. 

  سزٜجٞ االيتشام مب١ٓٗ ايتعًِٝت١ُٝٓ قزصات َٚٗاصات َٚعاصف املعًُني. 

  ت١ُٝٓ قزصات ٚ َٗاصات َٚعاصف املعًُني طٛاٍ فرت٠ ارتز١َ يتٛانب ايتطٛصات

 .ايعقض١ٜ املتالسك١ يف ناف١ اجملاالت

  تعظٜظ ٚتطٜٛض املٗاصات ايف١ٝٓ ٚ ايكٝار١ٜ يًذٗاط اإلراصٟ عٛا٤ باملزصع١ أٚ املٓطك١

 .ايتع١ًُٝٝ

 ملني ٚإعزار املٓاٖر ايتزصٜب١ٝ ٚ تطٜٛض سقض االستٝادات ايتزصٜب١ٝ يًُع

 .َعٝٓات ايتع١ًُٝٝ

 تكِٝٝ ايرباَر ايتزصٜب١ٝ ٚبٓا٤ ْعِ املعًَٛات ايتزصٜب١ٝ. 

  بٓا٤ ٚت١ُٝٓ دغٛص ايتٛافٌ ٚ ايتعإٚ َع املضانظ املع١ٝٓ بؾ٦ٕٛ ت١ُٝٓ ٚتزصٜب

 .املعًِ ع٢ً املغت٣ٛ ارتًٝذٞ أٚ ايعضبٞ أٚ ايزٚيٞ

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   الوطنً لتطوٌر التعلٌم المركز -إدارة تطوٌر المناهج الدراسٌة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 إراص٠ تطٜٛض املٓاٖر ايزصاع١ٝ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 صنظ ايٛطين يتطٜٛض ايتعًِٝامل

 

 :-االختقافات 

 ايضؤ١ٜ  ٚمع األٖزاف ايعا١َ يًرتب١ٝ ٚ اجملاالت ٚ املٛار ايتع١ًُٝٝ مبا ٜتٓاعب َع

 .ايرتب١ٜٛ

  ٚ اإلؽضاف ع٢ً إعزار املٓاٖر ٚ املٛار ايتع١ًُٝٝ ٚاختٝاص أفنٌ ايعٓافض َٔ ارتربات

 .ايفٓٝني

  إدضا٤ ايبشٛخ ٚ ايزصاعات ايؾا١ًَ اييت تع٢ٓ بٛاقع املٓاٖر ايزصاع١ٝ اذتاي١ٝ ٚقٝاؼ

 .نفا٤تٗا يف م٤ٛ املغتذزات ٚ املغتشزثات يف فٓاع١ املٓاٖر

 ىل املٓاٖر ٚ املٛار ايتع١ًُٝٝ ادتزٜز٠ إلَهإ تكٛميٗا قبٌ إدضا٤ ايتذاصب ع

 .تعُُٝٗا ٚاقرتاح ايتٛفٝات ايالط١َ

  بٓا٤ ٚ ت١ُٝٓ دغٛص ايتٛافٌ ٚ ايتعإٚ َع املضانظ املع١ٝٓ بؾ٦ٕٛ تطٜٛض املٓاٖر

 .ع٢ً املغت٣ٛ ارتًٝذٞ أٚ ايعضبٞ أٚ ايزٚيٞ

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة     وزٌر التربٌة - التربوي إدارة العالقات العامة واإلعالم
 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 إراص٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ ايرتبٟٛ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

   ٚطٜض ايرتب١ٝ 

 

 

 :-االختقافات 

  ٌتٓعِٝ ادتٛاْب اإلعال١َٝ عٔ ايكناٜا ايرتب١ٜٛ باعتدزاّ ناف١ ايٛعا٥

اجملتُع ظٗٛر ٚأْؾط١ ٚطاص٠ ايرتب١ٝ ٚسيو َٔ خالٍ تكزِٜ اإلعال١َٝ ، ٚإعالّ 

 .املعًَٛات ٚاألخباص ٚإعزار ايهتٝبات ٚايٓؾضات اإلعال١َٝ 

  َتابع١ َا ٜٓؾض أٚ ٜشاع يف ٚعا٥ٌ اإلعالّ املدتًف١ عٔ أْؾط١ ايٛطاص٠ ٚايكناٜا

 ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٚإسايت٘ إىل ادتٗات املغ٦ٛي١ بايٛطاص٠ متٗٝزا يزصاعت٘

ٚاختاس اإلدضا٤ات ايالط١َ بؾأْ٘ ، ٚنشيو تٓعِٝ املؤمتضات ايقشف١ٝ اييت ٜزعٛ 

 .إيٝٗا ايٛطٜض أٚ ٚنٌٝ ايٛطاص٠  

  إعزار خط١ ع١ٜٛٓ يًُعاصض ٚاملؤمتضات ٚايًكا٤ات ٚايٓزٚات ٚاالدتُاعات

احمل١ًٝ ٚايزٚي١ٝ ٚغريٖا َٔ األْؾط١ اييت تضبط ايٛطاص٠ باجملتُع ٚاهل٦ٝات 

تضب١ٜٛ ايعضب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ ، ٚاختاس اإلدضا٤ات ايالط١َ يتٓفٝش ٖشٙ ايتع١ًُٝٝ ٚاٍ

ارتط١ يف ايتٛقٝتات احملزر٠ ٚسيو بايتعإٚ َع ادتٗات املع١ٝٓ يف ايٛطاص٠ 

 .ٚخاصدٗا 

  رعِ ٚت١ُٝٓ ايعالقات بني ايٛطاص٠ اهل٦ٝات ايتع١ًُٝٝ ٚايجكاف١ٝ احمل١ًٝ

باجملاالت ايرتب١ٜٛ ٚايجكاف١ٝ  ٚارتاصد١ٝ ٚتبارٍ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات املتعًك١

 .بني ايٛطاص٠ ٖٚشٙ اهل٦ٝات بٓا٤ ع٢ً طًب ادتٗات املع١ٝٓ بايٛطاص٠ 

  ختطٝط ٚتٓفٝش ايرباَر ارتاف١ باعتكباٍ مٝٛف ايٛطاص٠ ٚإعزار بضاَر اإلقا١َ

ٚايظٜاصات هلِ ٚنشيو ايرباَر ارتاف١ بتٛفري ايضعا١ٜ االدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ 

ايٛطاص٠ ٚسيو بايتعإٚ َع ادتٗات املع١ٝٓ راخٌ ايٛطاص٠ ٚايضٜام١ٝ يًعاًَني ب

 .ٚخاصدٗا 

  تغٝري َهتب االعتعالَات ٚخز١َ املٛاطٓني بايٛطاص٠ يٝهٕٛ مبجاب١ سًك١

 –ايٛفٌ بني أدٗظ٠ ايٛطاص٠ ٚأفشاب املعاَالت َٔ َٛظفني أٚ َٛاطٓني ٚإصؽارِٖ 

يًتٛد٘ إىل إراصات ستزر٠ يف ايٛطاص٠ أٚ إبالغِٗ مبا مت يف  –سني ًٜظّ سيو 

 . َعاَالتِٗ 
 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   العامة واإلعالم التربويإدارة العالقات  -مراقبة العالقات العامة 
 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 َضاقب١ ايعالقات ايعا١َ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 إراص٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ ايرتبٟٛ

 

 

 :-االختقافات 

  ختطٝط ٚتٓفٝش ايرباَر ارتاف١ باعتكباٍ ٚإقا١َ ٚطٜاصات مٝٛف ايٛطاص٠

ٚسيو بايتعإٚ َع ادتٗات املع١ٝٓ راخٌ ايٛطاص٠ ، أثٓا٤ فرت٠ اإلقا١ََٚضافكتِٗ 

 .ٚخاصدٗا

  َِٗٚاعتكباٍ املزصعني ٚاملزصعات املتعاقزٜٔ خاصدٝا َع ايٛطاص٠ عٓز قز

ٚسيو بايتعإٚ َع ادتٗات املع١ٝٓ ، يًبالر ٚتٝغري إذتاقِٗ بزٚص اينٝاف١

 .بايٛطاص٠

  نباص ايعاًَني بايٛطاص٠ ٚنشيو تٓعِٝ ايرباَر ارتاف١ بغفض ٚطٜاصات

 .اذتاٍ بايٓغب١ يًشفالت ايعا١َ اييت تكُٝٗا ايٛطاص٠

  ت١ُٝٓ ٚصعا١ٜ ايعالقات بني شتتًف ف٦ات ايعاًَني بايٛطاص٠ ٚاملٓاطل

ايتع١ًُٝٝ َٔ خالٍ تٓعِٝ اذتفالت ٚاملغابكات االدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ 

يف ايعضٚف ايطاص١٥  إماف١ إىل تكزِٜ املغاعزات ايعاد١ً، ٚايضٜام١ٝ هلِ 

 .نايٛفا٠ ٚايهٛاصخ َٚا ؽاب٘ سيو

  تًك٢ ؽهاٟٚ ٚاعتفغاصات املضادعني عٔ َعاَالتِٗ َع أدٗظ٠ ايٛطاص٠

َٚتابعتٗا يز٣ ايٛسزات ايتٓع١ُٝٝ املع١ٝٓ بٗا ٚإفارتِٗ مبا مت فٝٗا أٚ 

 .إصؽارِٖ ملا جيب عًُ٘ بؾأْ٘ 

 

 

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة  مراقبة العالقات العامة  -قسم االتصال الجماهٌري واالستعالمات 
 

  

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 قغِ االتقاٍ ادتُاٖريٟ ٚاالعتعالَات

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 َضاقب١ ايعالقات ايعا١َ

 

 

 :-االختقافات 

  ِٗاعتكباٍ مجٗٛص املضادعني ملباْٞ ايٛطاص٠ ايض٥ٝغ١ٝ ٚايضر ع٢ً اعتفغاصات

 .اإلراصات املع١ٝٓ ٚإصؽارِٖ اىل َا ميهٔ عًُ٘ بؾإٔ َعاَالتِٗ ٚتٛدِٝٗٗ إىل 

  تًكٞ ايؾهاٟٚ املٛدب١ إىل ايٛطاص٠ ٚإسايتٗا اىل ادتٗات املع١ٝٓ ملتابع١ َا

 .ٜتدش ضتٖٛا َٔ إدضا٤ات 

 َتابع١ َعاَالت سٟٚ ايؾٗزا٤ ٚاألعض٣ ٚاملفكٛرٜٔ َع ادتٗات املدتق١ بايٛطاص٠. 

  تهجض سٛهلا ايؾهاٟٚ ٚصفع تكاصٜض سٛهلا ايتعضف ع٢ً املٛمٛعات اييت

 يًذٗات يزصاعتٗا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة  مراقبة العالقات العامة   -االجتماعٌةقسم الضٌافة واألنشطة 
 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 قغِ اينٝاف١ ٚاألْؾط١ االدتُاع١ٝ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 َضاقب١ ايعالقات ايعا١َ

 

 

 :-االختقافات 

  ختطٝط ٚتٓفٝش ايرباَر ارتاف١ باعتكباٍ ٚإقا١َ مٝٛف ايٛطاص٠ َٚضافكتِٗ أثٓا٤

 .فرت٠ اإلقا١َ بايتعإٚ َع ادتٗات املع١ٝٓ راخٌ ايٛطاص٠ ٚخاصدٗا 

  تضتٝب طٜاصات مٝٛف ٚطاصات ايزٚي١ يًُزاصؼ ٚاملعاٖز ايتابع١ يًٛطاص٠. 

  اذتفالت ايعا١َ اييت تكُٝٗا ايٛطاص٠ املؾاصن١ بايتٓعِٝ ٚاإلؽضاف ع٢ً. 

  ِٝت١ُٝٓ ٚصعا١ٜ ايعالقات بني شتتًف ف٦ات ايعاًَني بايٛطاص٠ َٔ خالٍ تٓع

 .اذتفالت ٚاملغابكات االدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚايضٜام١ٝ ٚتٓفٝش ايضسالت 

  ًٝا َع ايٛطاص٠ ٚاملعاصٜٔ عٓز اعتكباٍ املزصعني ٚاملزصعات املتعاقزٜٔ خاصد

ر ٚتٝغري إدضا٤ات إذتاقِٗ بزٚص اينٝاف١ أٚ ايغهٓات بايتعإٚ َع قزَِٚٗ يًبال

 .ادتٗات املع١ٝٓ 

  تٓعِٝ اعتدزاّ قاعات االدتُاعات مبباْٞ ايٛطاص٠ ٚاإلؽضاف ع٢ً إعزارٖا. 

  ٘تكزِٜ املغاعزات ايعاد١ً يف ايعضٚف ايطاص١٥ نايٛفا٠ ٚايهٛاصخ َٚا ؽاب

 .سيو

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   إدارة العالقات العامة واإلعالم التربوي - مراقبة اإلعالم التربوي
 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 َضاقب١ اإلعالّ ايرتبٟٛ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 إراص٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ ايرتبٟٛ

 

 

 :-االختقافات 

  ٌتٓعِٝ ادتٛاْب اإلعال١َٝ عٔ ايكناٜا ايرتب١ٜٛ باعتدزاّ ناف١ ايٛعا٥

إماف١ إىل َتابع١ َا ، اإلعال١َٝ َٔ أدٌ إعالّ اجملتُع ظٗٛر ٚأْؾط١ ايٛطاص٠ 

ٜٓؾض أٚ ٜشاع يف ايٛعا٥ٌ املدتًف١ عٔ أْؾط١ ايٛطاص٠ ٚإعزار ايضرٚر املٓاعب١ 

 .بؾأْٗا ٚسيو بايتعإٚ َع ادتٗات املع١ٝٓ يف ايٛطاص٠ 

 راخٌ ايبالر  رعِ ٚت١ُٝٓ ايعالق١ بني ايٛطاص٠ ٚاهل٦ٝات ايرتب١ٜٛ املدتًف١

ٚخاصدٗا ٚاالعتفار٠ مبا تكزَ٘ ٖشٙ اهل٦ٝات يف اجملاالت ايجكاف١ٝ ٚايرتب١ٜٛ 

إماف١ اىل تٓعِٝ تبارٍ ايظٜاصات يًٛفٛر ايضمس١ٝ ٚايطالب١ٝ بني رٚي١ ايهٜٛت 

 .ٚايزٍٚ ايعضب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ ٚسيو بايتٓغٝل َع َضاقب١ ايعالقات ايعا١َ 

 ات ٚايٓزٚات احمل١ًٝ ٚارتاصد١ٝ يضبط ايٛطاص٠ تٓعِٝ املعاصض ٚاملؤمتضات ٚايًكا٤

باجملتُع ٚاهل٦ٝات ايرتب١ٜٛ ٚايجكاف١ٝ ، إماف١ إىل تٓعِٝ املؤمتضات ايقشف١ٝ 

 .اييت ٜزعٛ إيٝٗا ايٛطٜض أٚ ٚنٌٝ ايٛطاص٠ 

  ٔإعزار ٚإْتاز األفالّ ٚايؾضا٥ح اإلعال١َٝ ٚايزعا١ٝ٥ ٚاملكاالت ايقشف١ٝ ع

يرتب١ٜٛ ٚسيو يًُؾاصن١ بٗا يف املٓاعبات إصتاطات ايٛطاص٠ َٚؾضٚعاتٗا ا

إماف١ إىل إفزاص ْؾض٠ إخباص١ٜ تتنُٔ ، املدتًف١ راخٌ ايهٜٛت أٚ خاصدٗا 

أِٖ أخباص ٚقضاصات ٚإصتاطات ايٛطاص٠ ٚتٛطٜعٗا ع٢ً ناف١ ايكطاعات ٚاملؤعغات 

ٚنشيو اإلعزار يًُؤمتضات ايرتب١ٜٛ ايغ١ٜٛٓ مبٓاعب١ بز٤ ايعاّ ، ايرتب١ٜٛ 

 .أٚ اْتٗا٥٘ ٚغري سيو  ايزصاعٞ

 

 

 

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   مراقبة اإلعالم التربوي -قسم اإلعالم والصحافة 
 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 قغِ اإلعالّ ٚايقشاف١

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 َضاقب١ اإلعالّ ايرتبٟٛ

 

 

 :-االختقافات 

  ٔايكناٜا ايرتب١ٜٛ باعتدزاّ ناف١ ايٛعا٥ٌ تٓعِٝ ادتٛاْب اإلعال١َٝ ع

 .اإلعال١َٝ َٔ أدٌ إعالّ اجملتُع ظٗٛر ٚأْؾط١ ايٛطاص٠ 

  َتابع١ َا ٜٓؾض أٚ ٜشاع َٔ ايٛعا٥ٌ املدتًف١ عٔ أْؾط١ ايٛطاص٠ ٚإعزار ايضرٚر

 .ٚسيو بايتعإٚ َع ادتٗات املع١ٝٓ بايٛطاص٠ ، املٓاعب١ بؾاْٗا 

 ِٖأخباص ٚقضاصات ٚإصتاطات ايٛطاص٠ ٚتٛطٜعٗا ع٢ً  إفزاص ْؾض٠ إخباص١ٜ تتنُٔ أ

 .ناف١ ايكطاعات ٚاملؤعغات ايرتب١ٜٛ 

  رعِ ٚت١ُٝٓ ايعالق١ بني ايٛطاص٠ ٚاهل٦ٝات ايرتب١ٜٛ املدتًف١ راخٌ ايبالر

 .ٚخاصدٗا ٚاالعتفار٠ مبا تكزَ٘ ٖشٙ اهل٦ٝات يف اجملاالت ايجكاف١ٝ ٚايرتب١ٜٛ

 ِ١ٜ ٚايطالب١ٝ بني رٍٚ ايهٜٛت ٚايزٍٚ تٓعِٝ تبارٍ ايظٜاصات يًٛفٛر ايضع

 .ايعضب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ 

  تٓعِٝ املعاصض ٚاملؤمتضات ٚايًكا٤ات ٚايٓزٚات احمل١ًٝ ٚارتاصد١ٝ يضبط ايٛطاص٠

 .باجملتُع ٚاهل٦ٝات ايرتب١ٜٛ ٚايجكاف١ٝ 

  إعزار ايهتٝبات ٚايٓؾضات اإلعال١َٝ. 

 ٔأْؾط١ ايٛطاص٠ ٚايكناٜا  َتابع١ َا ٜٓؾض أٚ ٜشاع يف ٚعا٥ٌ اإلعالّ املدتًف١ ع

ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٚإسايت٘ اىل ادتٗات املغ٦ٛي١ بايٛطاص٠ متٗٝزا يزصاعت٘ 

 .ٚاختاس اإلدضا٤ات ايالط١َ بؾاْ٘ 

  إعزار ايٓؾضات ايزاخ١ًٝ عٔ أْؾط١ ايٛطاص٠ املدتًف١ بٗزف إعالّ ايعاًَني بٗا. 

  ٚاألْؾط١ املدتًف١ إعزار أصؽٝف خال بايقٛص ٚاملٛامٝع اييت ختك املغؤٚيني. 

  إعزار ايتكضٜض ايغٟٓٛ ألْؾط١ ايٛطاص٠ بايتعإٚ َع ناف١ األدٗظ٠ ٚاإلراصات

 .ايتابع١ هلا 

 

 



 وزارة الرتبية                         

                وزير الرتبية  قطاع                   

 

 االختقال  بطاق١

 

 1من  1صفحة   مراقبة اإلعالم التربوي  -قسم السمعٌات والبصرٌات
 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 قغِ ايغُعٝات ٚايبقضٜات

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 َضاقب١ اإلعالّ ايرتبٟٛ

 

 

 :-االختقافات 

  تكزِٜ ايتقٛصات ٚاملكرتسات بؾإٔ ايرباَر ٚاملٛار اإلعال١َٝ املٓاعب١ إلْتادٗا

 .ٚتهًفتٗا املاي١ٝ 

  أعزار ٚإْتاز األفالّ ٚايؾضا٥ح اإلعال١َٝ ٚايزعا١ٝ٥ عٔ إصتاطات ايٛطاص٠

يًُؾاصن١ بٗا يف  ٚسيو، َٚؾضٚعاتٗا ايرتب١ٜٛ بايتعإٚ َع ادتٗات املع١ٝٓ 

 .املٓاعبات املدتًف١ راخٌ ايهٜٛت ٚخاصدٗا 

  اعتدزاّ ناف١ ٚعا٥ٌ اإلعالّ ايغُع١ٝ ٚايبقض١ٜ َٔ أدٌ إعالّ اجملتُع

 .ظٗٛر ٚأْؾط١ ايٛطاص٠ 

  تٛفري األدٗظ٠ ايغُع١ٝ ٚايبقض١ٜ يف ايكاعات املدقق١ يًكا٤ات ٚادتُاعٝات

 .فال األخض٣ بايٛطاص٠ املغؤٚيني بايٛطاص٠ بايتعإٚ َع دٗات االخت

  تغذٌٝ ٚقا٥ع استفاالت ايٛطاص٠ َٚؤمتضاتٗا ع٢ً أؽضط١ مسع١ٝ ٚبقض١ٜ. 

  إعزار أصؽٝف مسعٞ ٚبقضٟ يًُٛار اإلعال١َٝ املٓتذ١ راخٌ اإلراص٠ أٚ اييت

 .تضرٖا َٔ دٗات أخض٣ 
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 االختقال  بطاق١

 1من  1صفحة   إدارة العالقات العامة واإلعالم التربوي - قسم السكرتارٌة
 

 

 :-ايٛسز٠ ايتٓع١ُٝٝ 

 قغِ ايغهضتاص١ٜ

 :-تبع١ٝ ايٛسز٠ 

 إراص٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ ايرتبٟٛ

 

 

 :-االختقافات 

  سفغ عذالت ًَٚفات ايعاًَني باإلراص٠ َٚتابع١ ؽ٦ِْٛٗ ايٛظٝف١ٝ

 .َٚاٜطًب عِٓٗ َٔ بٝاْات 

 ٘ات االختقال باإلراص٠ اعتالّ ايربٜز ايٛاصر ٚفضطٙ ٚتٛطٜع٘ ع٢ً د. 

  تغذٌٝ ايربٜز ايقارص َٔ اإلراص٠ ٚسفغ ْغذ َٓ٘ َٚتابع١ اعتالَ٘ يف

 .ادتٗات املضعٌ إيٝٗا 

  ايكٝاّ باألعُاٍ املغاْز٠ َٔ طباع١ ٚتقٜٛض ٚغريٖا اييت تتطًبٗا اإلراص٠. 

  َتابع١ ايقارص ٚايٛاصر راخٌ ٚسزات اإلراص٠. 

  ٕٚايتأثٝح ٚايقٝا١ْ باإلراص٠ َتابع١ األعُاٍ املتعًك١ باملداط. 

  سقض استٝادات ٚسزات اإلراص٠ َٔ األرٚات املهتب١ٝ ٚايكضطاع١ٝ ٚناف١

 .ايتذٗٝظات ايالط١َ ٚاختاس إدضا٤ات طًبٗا َٔ ادت١ٗ املدتق١ 

  سفغ ٚتضتٝب املًفات املٛمٛع١ٝ ارتاف١ باإلراص٠. 

 اص٠ تٛطٜع ايكضاصات ٚايٓؾضات ٚايتعاَِٝ ع٢ً ايٛسزات ايتابع١ يإلر. 

  اعتكباٍ املرتررٜٔ ٚايظا٥ضٜٔ يإلراص٠ ٚتٓعِٝ َٛاعٝز َكابالتِٗ َع

 .املدتقني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


