
2018:      /    / طبقا للوضع وحدة تنظيمية ليس لها مستوى تنظيميوحدة تنظيمية معتمدة

 وزارة التربية
 الوحدات التنظيمية التابعة لقطاع التعليم العام

جهاز التوجيه 
 الفني العام
010137 

 مجلس مديري المناطق
010172 

 الفنية مكتب المتابعة
 قسم السكرتارية 010138

0101192 

 التعليم العام ادارة التنسيق ومتابعة
010136 

 قسم المتابعة الفنية
01015197 

 قسم السكرتارية
0101190 

مراقبة الشئون التعليمية 
 للرياض واالبتدائي

01015194 

مراقبة الشئون التعليمية 
 للمتوسط والثانوي

01015195 

مراقبة االمتحانات 
 وشئون الطلبة
01015196 

 قسم رياض األطفال
01015198 

 قسم االبتدائي
01015199 

 قسم المتوسط
01015200 

 قسم الثانوي
01015201 

قسم الرياض 
 واالبتدائي

01015202 

قسم المتوسط 
 والثانوي

01015203 

 قسم تعليم الكبار
010171 

 وزارة  التربية 
 عة لقطاع التعليم العام الوحدات التنظيمية التاب

 إدارة التطوير والتنمية
 مراقبة التطوير والتنظيم االداري

 

 شئون المعاهدالدينية مراقبة 
0101161 

 قسم الشئون التعليمية
 والطالبية

0101415 

 قسم 
 التربوية األنشطة

0101414 

 الطالبية قسم البعوث
0101384 

  قسم خدمة المجتمع
0101413 

 قسم السكرتارية
0101234 

 اإلدارة العامة لمنطقة
 الجهراء التعليمية 

010135 

 منطقةالعامة ل اإلدارة
 االحمدي التعليمية

010170 

اإلدارة العامة لمنطقة 
 الفروانية التعليمية

010133 

  اإلدارة العامة لمنطقة
 حولي التعليمية

010169 

اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة 
 التعليمية

010134 

 اإلدارة العامة لمنطقة
 مبارك الكبير التعليمية

010168 

 الوكيل المساعد للتعـليم العام 
010115 

 مراقبة االرشاد الديني
0101232 

 الديني ادارة التعليم
010162 



2018:      /    / طبقا للوضع وحدة تنظيمية ليس لها مستوى تنظيميوحدة تنظيمية معتمدة

 قسم الشئون القانونية
0101184 

 قسم التخطيط والمعلومات
0101253 

قسم تعليم الكبار 
 ومحو االمية
0101282 

 التوجية الفني
 للمواد 

0101346 

 مراقبة
 التعليم االبتدائي 

0101348 

 مراقبة رياض االطفال
0101272 

 مراقبة التعليم المتوسط
0101273 

 مراقبة
 التعليم الثانوي 

0101349 

قسم االنشطة الفنية 
 والثقافية

0101700 

 قسم 
 االنشطة الرياضية

0101677 

 مكتب توجيه 
 الكشافة والمرشدات

0101699 

 قسم 
 التقنيات التربوية

0101594 

 قسم المكتبات
0101701 

 قسم الخدمة
 االجتماعية
0101678 

 قسم 
 الخدمة النفسية
0101595 

 قسم المحاسبة
0101344 

قسم الشئون 
 الوظيفية

0101675 

قسم االجازات 
 والدوام

0101697 

األعمال  قسم
 المدنية

0101431 

قسم األعمال 
 الكهربائية

 والميكانيكية
0101452 

 صيانة منطقة مراقبة
 التعليميةاألحمدي 

0101177 

 قسم التعيين
01015391 

قسم الملفات 
 وانهاء الخدمة
01015390 

 قسم 
 الخدمات العامة
0101674 

 قسم 
 العهد المخزنية
01015419 

 قسم 
السكرتارية 

 والسجل
0101696 

 قسم العالقات العامة واإلعالم التربوي
01015412 

 وزارة  التربية 
التابعة لالدارة العامة لمنطقة الوحدات التنظيمية 

 اللحمدي التعليمية في قطاع التعليم العام 
 إدارة التطوير والتنمية

 مراقبة التطوير والتنظيم االداري
 

 ادارة الشئون الهندسية
01015503 

 األحمدي التعليمية منطقة
010170 

 مراقبة
 الخدمات العامة 

0101281 

 مراقبة 
 الموارد البشرية

0101345 

 ادارة الشئون االدارية والفنية
0101198 

 مراقبة التقنيات
 التربوية والمكتبات 

0101352 

مراقبة الخدمات 
 االجتماعية والنفسية

0101351 

 ادارة االنشطة التربوية
0101252 

مراقبة األنشطة 
 المدرسية

0101350 

مراقبة االمتحانات 
 وشئون الطلبة
0101347 

قسم شئون 
 الطلبة

0101676 

قسم 
 االمتحانات
0101698 

 ادارة الشئون التعليمية
0101182 



2018:      /    / طبقا للوضع وحدة تنظيمية ليس لها مستوى تنظيميوحدة تنظيمية معتمدة

 قسم الشئون القانونية
010179 

 قسم التخطيط والمعلومات
010180 

 ادارة الشئون التعليمية
010183 

قسم تعليم الكبار 
 ومحو االمية
0101538 

 التوجية الفني
 للمواد 

0101539 

 مراقبة
 التعليم االبتدائي 

0101496 

 مراقبة رياض االطفال
0101540 

 مراقبة التعليم المتوسط
0101541 

 مراقبة
 التعليم الثانوي 

0101495 

قسم االنشطة الفنية 
 والثقافية

0101557 

 قسم 
 االنشطة الرياضية

0101556 

 مكتب توجيه 
 الكشافة والمرشدات

0101553 

 قسم 
 التقنيات التربوية

0101561 

 قسم المكتبات
0101560 

 قسم الخدمة
 االجتماعية
0101558 

 قسم 
 الخدمة النفسية
0101559 

 قسم المحاسبة
0101510 

قسم الشئون 
 الوظيفية

0101551 

قسم االجازات 
 والدوام

0101552 

األعمال  قسم
 المدنية

0101425 

قسم األعمال 
 الكهربائية

 والميكانيكية
0101447 

مبارك  صيانة منطقة مراقبة
 التعليميةالكبير

0101174 

 قسم التعيين
01015393 

قسم الملفات 
 وانهاء الخدمة
01015396 

 قسم 
 الخدمات العامة
0101550 

 قسم 
 العهد المخزنية
01015472 

 قسم 
السكرتارية 

 والسجل
0101549 

 قسم العالقات العامة واإلعالم التربوي
01015415 

 وزارة  التربية 
التابعة لالدارة العامة لمنطقة الوحدات التنظيمية 

 مبارك الكبير التعليمية في قطاع التعليم العام 
 إدارة التطوير والتنمية

 مراقبة التطوير والتنظيم االداري
 

 ادارة الشئون الهندسية
01015501 

 مبارك الكبيرالتعليمية منطقة
010168 

 مراقبة
 الخدمات العامة 

0101511 

 مراقبة 
 الموارد البشرية

0101512 

 ادارة الشئون االدارية والفنية
010182 

 مراقبة التقنيات
 التربوية والمكتبات 

0101498 

مراقبة الخدمات 
 االجتماعية والنفسية

0101537 

 ادارة االنشطة التربوية
010181 

مراقبة األنشطة 
 المدرسية

0101499 

مراقبة االمتحانات 
 وشئون الطلبة
0101497 

قسم شئون 
 الطلبة

0101562 

قسم 
 االمتحانات
0101563 



2018:      /    / طبقا للوضع وحدة تنظيمية ليس لها مستوى تنظيميوحدة تنظيمية معتمدة

 قسم الشئون القانونية
0101149 

 قسم التخطيط والمعلومات
0101148 

قسم تعليم الكبار 
 ومحو االمية
0101297 

 التوجية الفني
 للمواد 

0101298 

 مراقبة
 التعليم االبتدائي 

0101301 

 مراقبة رياض االطفال
0101300 

 مراقبة التعليم المتوسط
0101302 

 مراقبة
 التعليم الثانوي 

0101303 

قسم االنشطة الفنية 
 والثقافية

0101633 

 قسم 
 االنشطة الرياضية

0101632 

 مكتب توجيه 
 الكشافة والمرشدات

0101631 

 قسم 
 التقنيات التربوية

0101637 

 قسم المكتبات
0101636 

 قسم الخدمة
 االجتماعية
0101634 

 قسم 
 الخدمة النفسية
0101635 

 قسم المحاسبة
0101291 

قسم الشئون 
 الوظيفية

0101629 

قسم االجازات 
 والدوام

0101630 

األعمال  قسم
 المدنية

0101449 

قسم األعمال 
 الكهربائية

 والميكانيكية
0101448 

 صيانة منطقة مراقبة
 التعليميةالفروانية 

0101221 

 قسم التعيين
01015392 

قسم الملفات 
 وانهاء الخدمة
01015471 

 قسم 
 الخدمات العامة
0101628 

 قسم 
 العهد المخزنية
01015421 

 قسم 
السكرتارية 

 والسجل
0101627 

 قسم العالقات العامة واإلعالم التربوي
01015414 

 وزارة  التربية 
التابعة لالدارة العامة لمنطقة الوحدات التنظيمية 

 الفروانية التعليمية في قطاع التعليم العام 
 إدارة التطوير والتنمية

 مراقبة التطوير والتنظيم االداري
 

 ادارة الشئون الهندسية
01015502 

 الفروانية التعليمية منطقة
010133 

 مراقبة
 الخدمات العامة 

0101292 

 مراقبة 
 الموارد البشرية

0101293 

 ادارة الشئون االدارية والفنية
0101145 

 مراقبة التقنيات
 التربوية والمكتبات 

0101296 

مراقبة الخدمات 
 االجتماعية والنفسية

0101295 

 ادارة االنشطة التربوية
0101146 

مراقبة األنشطة 
 المدرسية

0101294 

مراقبة االمتحانات 
 وشئون الطلبة
0101299 

قسم شئون 
 الطلبة

0101638 

قسم 
 االمتحانات
0101639 

 ادارة الشئون التعليمية
0101147 



2018:      /    / طبقا للوضع وحدة تنظيمية معتمدة

 قسم السكرتارية
0101234 

 مراقبة شئون المعاهد الدينية
0101161 

 مراقبة االرشاد الديني
0101232 

قسم الشئون 
التعليمية 
 والطالبية

0101415 

قسم االنشطة 
 التربوية

0101414 

قسم البعوث 
 الطالبية

0101384 

قسم خدمة 
 المجتمع

0101413 

 إدارة التطوير والتنمية
 مراقبة التطوير والتنظيم االداري

 التعليم الديني إدارة
010162 

 وزارة التربية
 الوحدات التنظيمية التابعة لقطاع التعليم العام



2018:      /    / طبقا للوضع 

وحدة تنظيمية ليس لها مستوى تنظيميوحدة تنظيمية معتمدة

 قسم الشئون القانونية
0101157 

 قسم التخطيط والمعلومات
0101156 

قسم تعليم الكبار 
 ومحو االمية
0101309 

 التوجية الفني
 للمواد 

0101310 

 مراقبة
 التعليم االبتدائي 

0101405 

 مراقبة رياض االطفال
0101311 

 مراقبة التعليم المتوسط
0101406 

 مراقبة
 التعليم الثانوي 

0101407 

قسم االنشطة الفنية 
 والثقافية

0101651 

 قسم 
 االنشطة الرياضية

0101650 

 مكتب توجيه 
 الكشافة والمرشدات

0101649 

 قسم 
 التقنيات التربوية

0101655 

 قسم المكتبات
0101654 

 قسم الخدمة
 االجتماعية
0101652 

 قسم 
 الخدمة النفسية
0101653 

 قسم المحاسبة
0101400 

قسم الشئون 
 الوظيفية

0101647 

قسم االجازات 
 والدوام

0101648 

األعمال  قسم
 المدنية

0101430 

قسم األعمال 
 الكهربائية

 والميكانيكية
0101429 

 صيانة منطقة مراقبة
 التعليميةالجهراء 

0101176 

 قسم التعيين
01015271 

قسم الملفات 
 وانهاء الخدمة
01015280 

 قسم 
 الخدمات العامة
0101646 

 قسم 
 العهد المخزنية
01015418 

 قسم 
السكرتارية 

 والسجل
0101645 

 قسم العالقات العامة واإلعالم التربوي
01015413 

 وزارة  التربية 
التابعة لالدارة العامة لمنطقة الوحدات التنظيمية 

 الجهراء التعليمية في قطاع التعليم العام 
 إدارة التطوير والتنمية

 مراقبة التطوير والتنظيم االداري
 

 ادارة الشئون الهندسية
01015504 

 الجهراء التعليمية منطقة
010135 

 مراقبة
 الخدمات العامة 

0101398 

 مراقبة 
 الموارد البشرية

0101399 

 ادارة الشئون االدارية والفنية
0101153 

 مراقبة التقنيات
 المكتباتو

0101403 

مراقبة الخدمات 
 االجتماعية والنفسية

0101402 

 ادارة االنشطة التربوية
0101154 

مراقبة األنشطة 
 المدرسية

0101401 

مراقبة االمتحانات 
 وشئون الطلبة
0101404 

قسم شئون 
 الطلبة

0101656 

قسم 
 االمتحانات
0101657 

 ادارة الشئون التعليمية
0101155 



2018:      /    / طبقا للوضع وحدة تنظيمية ليس لها مستوى تنظيميوحدة تنظيمية معتمدة

 قسم الشئون القانونية
010184 

 قسم التخطيط والمعلومات
0101105 

قسم تعليم الكبار 
 ومحو االمية
0101536 

 التوجية الفني
 للمواد 

0101504 

 مراقبة
 التعليم االبتدائي 

0101507 

 مراقبة رياض االطفال
0101506 

 مراقبة التعليم المتوسط
0101508 

 مراقبة
 التعليم الثانوي 

0101509 

قسم االنشطة الفنية 
 والثقافية

0101572 

 قسم 
 االنشطة الرياضية

0101571 

 مكتب توجيه 
 الكشافة والمرشدات

0101570 

 قسم 
 التقنيات التربوية

0101567 

 قسم المكتبات
0101566 

 قسم الخدمة
 االجتماعية
0101568 

 قسم 
 الخدمة النفسية
0101569 

 قسم المحاسبة
0101530 

قسم الشئون 
 الوظيفية

0101564 

قسم االجازات 
 والدوام

0101565 

األعمال  قسم
 المدنية

0101380 

قسم األعمال 
 الكهربائية

 والميكانيكية
0101271 

 صيانة منطقة مراقبة
 التعليميةحولي 

0101222 

 قسم التعيين
01015395 

قسم الملفات 
 وانهاء الخدمة
01015394 

 قسم 
 الخدمات العامة
0101587 

 قسم 
 العهد المخزنية
01015420 

 قسم 
السكرتاريه 

 والسجل
0101586 

 قسم العالقات العامة واإلعالم التربوي
01015411 

 وزارة  التربية 
التابعة لالدارة العامة لمنطقة الوحدات التنظيمية 

 حولي التعليمية في قطاع التعليم العام 
 إدارة التطوير والتنمية

 مراقبة التطوير والتنظيم االداري
 

 ادارة الشئون الهندسية
01015499 

 حولي التعليمية منطقة
010169 

 مراقبة
 الخدمات العامة 

0101531 

 مراقبة 
 الموارد البشرية

0101532 

 ادارة الشئون االدارية والفنية
010186 

 مراقبة التقنيات
 التربوية والمكتبات 

0101533 

مراقبة الخدمات 
 االجتماعية والنفسية

0101534 

 ادارة االنشطة التربوية
0101104 

مراقبة األنشطة 
 المدرسية

0101535 

مراقبة االمتحانات 
 وشئون الطلبة
0101505 

قسم شئون 
 الطلبة

0101554 

قسم 
 االمتحانات
0101555 

 ادارة الشئون التعليمية
010185 



2018:      /    / طبقا للوضع وحدة تنظيمية ليس لها مستوى تنظيميوحدة تنظيمية معتمدة

 قسم الشئون القانونية
0101144 

 قسم التخطيط والمعلومات
0101143 

قسم تعليم الكبار 
 ومحو االمية
0101391 

 التوجية الفني
 للمواد 

0101392 

 مراقبة
 التعليم االبتدائي 

0101395 

 مراقبة رياض االطفال
0101394 

 مراقبة التعليم المتوسط
0101396 

 مراقبة
 التعليم الثانوي 

0101397 

قسم االنشطة الفنية 
 والثقافية

0101615 

 قسم 
 االنشطة الرياضية

0101614 

 مكتب توجيه 
 الكشافة والمرشدات

0101613 

 قسم 
 التقنيات التربوية

0101619 

 قسم المكتبات
0101618 

 قسم الخدمة
 االجتماعية
0101616 

 قسم 
 الخدمة النفسية
0101617 

 قسم المحاسبة
0101385 

قسم الشئون 
 الوظيفية

0101611 

قسم االجازات 
 والدوام

0101612 

األعمال  قسم
 المدنية

0101379 

قسم األعمال 
 الكهربائية

 والميكانيكية
0101450 

 صيانة منطقة مراقبة
 التعليميةالعاصمة 

0101175 

 قسم التعيين
01015268 

قسم الملفات 
 وانهاء الخدمة
01015269 

 قسم 
 الخدمات العامة
0101610 

 قسم 
 العهد المخزنية
01015270 

 قسم 
السكرتارية 

 والسجل
0101609 

 قسم العالقات العامة واإلعالم التربوي
01015410 

 وزارة  التربية 
التابعة لالدارة العامة لمنطقة الوحدات التنظيمية 

 العاصمة التعليمية في قطاع التعليم العام 
 إدارة التطوير والتنمية

 مراقبة التطوير والتنظيم االداري
 

 ادارة الشئون الهندسية
01015500 

 العاصمة التعليمية منطقة
010134 

 مراقبة
 الخدمات العامة 

0101386 

 مراقبة 
 الموارد البشرية

0101387 

 ادارة الشئون االدارية والفنية
0101140 

 مراقبة التقنيات
 التربوية والمكتبات 

0101390 

مراقبة الخدمات 
 االجتماعية والنفسية

0101389 

 ادارة االنشطة التربوية
0101141 

مراقبة األنشطة 
 المدرسية

0101388 

مراقبة االمتحانات 
 وشئون الطلبة
0101393 

قسم شئون 
 الطلبة

0101620 

قسم 
 االمتحانات
0101621 

 ادارة الشئون التعليمية
0101142 



  

2018:      /    / طبقا للوضع وحدة تنظيمية معتمدة

 قسم المتابعة الفنية
01015197 

مراقبة الشئون التعليمية 
 للمتوسط والثانوي

01015195 

 قسم المتوسط
01015200 

 قسم الثانوي
01015201 

 قسم السكرتارية
0101190 

 قسم 
 رياض األطفال
01015198 

 قسم اإلبتدائي
01015199 

قسم الرياض 
 واالبتدائي

01015202 

قسم المتوسط 
 والثانوي

01015203 

 قسم 
 تعليم الكبار 

010171 

 إدارة التطوير والتنمية
 مراقبة التطوير والتنظيم االداري

مراقبة الشئون التعليمية 
 للرياض واالبتدائي

01015194 

 إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام
010136 

 وزارة التربية
 الوحدات التنظيمية التابعة لقطاع التعليم العام

 مراقبة االمتحانات 
 وشئون الطلبة
01015196 




