الملحق رقم ()2
اختصاصات التقسيمات اإلدارية بوزارة التربية والتعليم المرفقة بالقرار الوزاري رقم ()2222/89

أوالً :التقسيمات التابعة للوزير مباشرة:
(أ) مكتب الوزير ،ويختص باآلتي:
 -1تنظيم المواعيد والمقابالت واالتصاالت وحفظ الملفات والوثائق السرية المرتبطة بالوزير
وضمان المحافظة على سريتها وسالمتها.
 -2إعداد ومراجعة جداول أعمال ومحاضر اجتماعات المجالس واللجان التي يرأسها الوزير أو
يشارك في عضويتها وتحديد تواريخ انعقادها ومتابعة تنفيذ ما تصدره من قرارات أو توصيات
وإعداد التقارير الالزمة بشأنها.
 -3تلقي المكاتبات ال واردة إلى الوزير وتسجيلها وإعدادها للعرض عليه وتنفيذ توجيهاته بشأنها
وتوزيعها على التقسيمات المختصة لدراستها.
 -4التنسيق مع المديريات والدوائر المختصة بالوزارة في شأن إعداد البحوث والدراسات والتقارير
التي يوجه الوزير بشأنها.
 -5التنسيق مع المديريات والدوائر المختصة بالوزارة لتوفير البيانات والمعلومات التي تساعد
الوزير على اتخاذ القرارات المناسبة.
 -6تدوين محاضر لقاءات الوزير مع الوفود الرسمية وفق توجيهاته.
 -7متابعة الموضوعات التي تحال من الوزير إلى المديريات والدوائر بالوزارة وإعداد تقارير عما
تم بشأنها.
 -8اإلشراف على إعداد وتنفيذ خطة متكاملة بأنشطة العالقات العامة بالوزارة في ضوء التوجيهات
الصادرة بهذا الشأن.
 -9إعداد خطة عمل سنوية ألوليات العمل بالمكتب وتنفيذها على مدار العام ورفع تقارير عما تم
إنجازه ومعوقات التنفيذ إن وجدت.
 -11اإلشراف على الموضوعات ذات الصبغة التربوية ،والتي ترد من أمانة مجلس التعاون لدول
الخليج.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
ويضم المكتب الدوائر التالية:


دائرة التنسيق والمتابعة ،وتختص باآلتي- :
 -1إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم
إنجازه ،ومعوقات التنفيذ إن وجدت.
 -2تنسيق مقابالت الوزير ،والمواعيد المتعلقة بأعماله.
 -3متابعة إنجاز الموضوعات المحولة من مكتب الوزير إلى التقسيمات المعنية.
 -4متابعة نتائج االجتماعات التي يشارك فيها الوزير ،والقرارات الصادرة فيها.
 -5حفظ جداول أعمال ،ومحاضر اجتماعات المجالس واللجان التي يحضرها الوزير
والمحافظة على سريتها.
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إعداد ملفات للموضوعات التي تعرض على مجلس الوزراء ،وتحتاج إلى متابعة مستمرة.
تنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة من الوزير أو مكتب الوزيرومتابعتها.
متابعة تنفيذ الخطط المعتمدة بالوزارة بالتنسيق مع المديريات والدوائر المختصة وإعداد
تقارير بنتائج المتابعة.
تنظيم األرشيف الخاص بالبيانات والمعلومات ،وتوثيقها لتسهيل الرجوع إليها.
توزيع القرارات والتعاميم الصادرة من الوزير وفق النظام المعمول به.
وضع الضوابط والنظم والرموز الخاصة بعمليات فرز البريد.
تنظيم حفظ صور المراسيم السلطانية والقوانين والقرارات الوزارية.
القيام بكافة أعمال النسخ والتصوير وترقيم وتسجيل الموضوعات الواردة والصادرة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم التنسيق ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تنسيق مواعيد مقابالت الوزير.
 -3نقل توجيهات الوزير إلى التقسيمات والجهات المعنية.
 -4تلقي كافة الموضوعات المطلوب عرضها على الوزير ،واستكمال األوراق
والمستندات المطلوب إرفاقها بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -5إعداد ملخص باألوراق والمستندات قبل عرضها على الوزير عند الحاجة.
 -6أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم المتابعة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2متابعة تنفيذ تعليمات وتوجيهات الوزير المبلغة للتقسيمات المعنية.
 -3تخصيص سجل لمتابعة كافة الموضوعات التي تصدر عن مكتب الوزير.
 -4متابعة إنجاز الموضوعات التي تم تحويلها من الوزير إلى التقسيمات/الجهات
المختصة.
 -5متابعة نتائج االجتماعات التي يحضرها الوزير ،ومتابعة ما يصدر عنها من
قرارات.
 -6متابعة تنفيذ القرارات الوزارية والتعاميم الصادرة من الوزير.
 -7إعداد تقرير شهري حول المتابعات ،ورفعه إلى رئيس مكتب الوزير.
 -8أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم السجالت ،ويختص باآلتي:
 -2إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
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تسجيل المراسالت الواردة والصادرة من وإلى مكتب الوزير.
تدقيق محتويات المراسالت الــواردة من حيث اكتمال البيانات والمرفقات.
وضع رقم الملف المناسب للموضوع حسب التصنيف الموضوعي.
مراجعة المراسالت ،والتأكد من استيفائها لكافة إجراءاتها ومرفقاتها.
استكمال إجراءات التوثيق من حيث إعداد اإليصاالت والسجالت المخصصة
لإلرسال.
توزيع النسخ من أصل المراسالت للوحدات المختصة.
تنظيم وحفظ صور المراسيم السلطانية والقوانين والقرارات الوزارية.
االحتفاظ بصور المراسالت الصادرة والواردة بالملفات الخاصة بها.
القيام بأعمال النسخ والتصوير وترقيم وتسجيل الموضوعات والقرارات والمكاتبات
الواردة لمكتب الوزير والصادرة عنه.
فهرسة المراسالت الصادرة والواردة إلكترونيا ً لتسهيل عملية الرجوع إليها.
قيد المراسالت الصادرة والواردة في سجالت الصادر والوارد وترقيمها وختمها
بعد اعتمادها.
توزيع القرارات الصادرة من الوزير على التقسيمات المعنية.
تنظيم األرشيف الخاص بالبيانات والمعلومات وتوثيقها لتسهيل الرجوع إليها.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة المجالس واللجان ،وتختص باآلتي- :
 -1إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم
إنجازه ،ومعوقات التنفيذ إن وجدت.
 -2التحضير ألعمال المجالس واللجان التي يرأسها الوزير ،أو يشارك في عضويتها ودراسة
الموضوعات المعروضة حسب توجيهاته بالتنسيق مع التقسيمات والجهات المختصة.
 -3توفير البيانات والمعلومات التي تساعد الوزير على اتخاذ القرارات المناسبة فيما يختص
عضوا فيها.
بالموضوعات المتعلقة بالمجالس واللجان التي يرأسها أو يكون
ً
 -4التنسيق بين أعضاء المجالس واللجان بشأن تواقيت انعقاد االجتماعات وأولويات
المواضيع بجداول األعمال.
عضوا فيها والقرارات
 -5متابعة أعمال المجالس واللجان التي يرأسها الوزير أو يكون
ً
والتوصيات التي تصدر عنها وآليات تنفيذها ،بالتنسيق مع الجهات المختصة.
 -6إخطار الجهات المختصة بالقرارات التي تصدر عن المجالس واللجان الوزارية التي
يشارك الوزير في عضويتها ومتابعة تنفيذها.
 -7اإلشراف على القرارات والتوصيات الصادرة عن مكتب التربية العربي لدول الخليج
والمؤتمر العام لوزراء التربية والتعليم بدول الخليج العربية فيما يخص األمور التربوية
التي تهم السلطنة.
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 -8اإلشراف على البرامج التربوية المشتركة والمقدمة من قبل مكتب التربية العربي لدول
الخليج وإبداء الرأي حولها.
 -9إعداد الملفات وتلخيص المذكرات التي تخص أعمال هذه المجالس واللجان بالتنسيق مع
التقسيمات والجهات المختصة.
 -11حفظ ملفات ومحاضر اجتماعات المجالس واللجان والمحافظة على سريتها.
 -11تلقي الدعوات والمخاطبات الموجهة إلى الوزير من المجالس واللجان التي يرأسها أو
يشارك في عضويتها ،ومن الهيئات والمنظمات اإلقليمية والعربية والدولية ذات الصلــة
باختصاصات الوزارة ،والتنسيق بشأنها مع التقسيمات المختصة بالوزارة.
 -12أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم المجالس ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2التحضير ألعمال المجالس التي يرأسها الوزير ،أو يشارك في عضويتها ،ودراسة
الموضوعات المعروضة حسب توجيهاته بالتنسيق مع التقسيمات والجهات
المختصة داخل الوزارة وخارجها.
 -3توفير البيانات والمعلومات التي تساعد الوزير على اتخاذ القرارات المناسبة فيما
يختص بالموضوعات المتعلقة بالمجالس.
 -4التنسيق بين أعضاء المجالس بشأن تواقيت انعقاد االجتماعات وأولويات المواضيع
بجداول األعمال.
عضوا فيها ،والقرارات
 -5متابعة أعمال المجالس التي يرأسها الوزير أو يكون
ً
والتوصيات التي تصدر عنها ،وآليات تنفيذها ،بالتنسيق مع الجهات المختصة.
 -6إخطار الجهات المختصة بالقرارات التي تصدر عن المجالس ،ومتابعة تنفيذها.
 -7إعداد الملفات وتلخيص المذكرات التي تخص أعمال المجالس بالتنسيق مع
التقسيمات والجهات المختصة.
 -8حفظ ملفات ومحاضر اجتماعات المجالس والمحافظة على سريتها.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم اللجان ،ويختص باآلتي:
 -2إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2التحضير ألعمال اللجان التي يرأسها الوزير أو يشارك في عضويتها ،ودراسة
الموضوعات المعروضة حسب توجيهاته بالتنسيق مع التقسيمات والجهات
المختصة.
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 -3توفير البيانات والمعلومات التي تساعد الوزير على اتخاذ القرارات المناسبة فيما
يختص بالموضوعات المتعلقة باللجان.
 -4التنسيق بين أعضاء اللجان بشأن تواقيت انعقاد االجتماعات وأولويات المواضيع
بجداول األعمال.
عضوا فيها والقرارات
 -5متابعة أعمال اللجان التي يرأسها الوزير أو يكون
ً
والتوصيات التي تصدر عنها وآليات تنفيذها ،بالتنسيق مع الجهات المختصة.
 -6إخطار الجهات المختصة بالقرارات التي تصدر عن اللجان ومتابعة تنفيذها.
 -7إعداد الملفات وتلخيص المذكرات التي تخص أعمال اللجان بالتنسيق مع التقسيمات
والجهات المختصة.
 -9حفظ ملفات ومحاضر اجتماعات اللجان والمحافظة على سريتها.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-

قسم شؤون مكتب التربية العربي لدول الخليج ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3دراسة الموضوعات الواردة من مكتب التربية العربي لدول الخليج مع المختصين
بالسلطنة والرد عليها.
 -4دراسة البرامج التربوية المشتركة والمقدمة من قبل مكتب التربية العربي لدول
الخليج وإبداء الرأي حولها.
 -5دراسة وتحليل وثائق المجلس التنفيذي والمؤتمر العام لوزراء التربية والتعليم بدول
الخليج العربية وإبداء الرأي حولها.
 -6مد مكتب التربية العربي بالمعلومات والبيانات التي يطلبها من الوزارة وذلك بعد
اعتمادها من الجهات المختصة.
 -7متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن مكتب التربية العربي لدول الخليج
والمؤتمر العام لوزراء التربية والتعليم بدول الخليج العربية فيما يخص األمور
التربوية التي تهم السلطنة.
 -8تزويد الدوائر المعنية بالوزارة بالوثائق والدراسات التي ترد إلى القسم من مكتب
التربية العربي لدول الخليج واألمانة العامة لمجلس التعاون.
 -9حفظ الوثائق والقرارات الصادرة عن مكتب التربية العربي لدول الخليج وتيسير
الرجوع اليها.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال المتحف.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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دائرة العالقات العامة ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم
إنجازه ومعوقات التنفيذ إن وجدت.
 -2القيام بكافة ما يلزم من أعمال خاصة باستصدار التأشيرات وجوازات السفر واستقبال
ووداع المسؤولين عند السفر في المهمات الرسمية.
 -3استقبال الوفود والمشاركين في المؤتمرات والندوات وضيوف الوزارة بالتنسيق مع
التقسيمات والجهات المختصة.
 -4إعداد حفالت االستقبال لضيوف الوزارة في المناسبات التي تخصها.
 -5تدبير أماكن الندوات والمؤتمرات والمباحثات الرسمية واإلشراف على تجهيزها بالتنسيق
مع التقسيمات والجهات المختصة.
 -6تهيئة متطلبات مراسم توقيع االتفاقيات الثنائية التي تبرمها الوزارة مع األطراف التربوية
في الدول الشقيقة في مجال التربية والتعليم.
 -7توجيه الدعوات للمشاركين في المؤتمرات والندوات والمناسبات األخرى التي تعقدها
الوزارة.
 -8إعداد برامج زيارات لضيوف الوزارة ،وتحديد المرافقين لهم بالتنسيق مع الجهات
المعنية.
 -9أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم العالقات  ،ويختص باآلتي :
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اتخاذ إجراءات استقبال الضيوف وتوفير وسائل النقل لهم.
 -3توزيع الدعوات على المدعوين للمؤتمرات والندوات والمناسبات التي تقيمها
الوزارة.
 -4تدبير أماكن إقامة الزوار والضيوف.
 -5تدبير أماكن عقد المؤتمرات والندوات التربوية التي تعقدها الوزارة.
 -6إعداد حفالت االستقبال لضيوف الوزارة في المناسبات التي تخصها ،والتنسيق
لتحديد المرافقين.
 -7إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -8أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم الوفود والمهمات الرسمية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل للقسم.
 -2اتخاذ إجراءات الحصول على تأشيرات وفود الوزارة الرسمية المغادرة للسلطنة.
 -3استخراج تأشيرات المهام الرسمية وتجديدها.
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الحصول على تأشيرات الزيارة لضيوف الوزارة.
القيام باستقبال ووداع الوفود التي تصل الى السلطنة للمشاركة في الفعاليات التي
تقيمها الوزارة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

(ب) دائرة الدراسات التربوية والتعاون الدولي ،وتختص باآلتي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
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إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه،
ومعوقات التنفيذ إن وجدت.
اإلشراف على تنفيذ خطط وبرامج التعاون الدولي المرتبطة باختصاصات الوزارة.
متابعة التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية والعمل على توطيدها وفق سياسة الوزارة.
متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات التي تشاارك الاوزارة فاي عضاويتها
مع التقسيمات التنظيمية المختصة والجهات المعنية.
إحالااة الدراسااات والموضااوعات التااي تاارد ماان الهيئااات والمنظمااات إلااى التقساايمات التنظيميااة
المختصة التخاذ الالزم ومتابعة التنفيذ.
اإلشراف علاى دراساة وتقيايم ومتابعاة الموضاوعات الاواردة مان الهيئاات والمنظماات اإلقليمياة
والدولية المختلفاة ،والتنسايق بشاأنها ماع التقسايمات التنظيمياة المختصاة والجهاات المعنياة والارد
عليها.
المشاركة في المؤتمرات واجتماعات الهيئات ،والمنظمات ،واإلقليمية ،والدولية.
متابعة تقييم البرامج التي تقدمها الهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية ،وإعداد تقارير بشأنها.
اإلشااراف علااى بناااء مسااودات االتفاقيااات الثنائيااة ومااذكرات التفاااهم التااي تعقاادها الااوزارة مااع
المؤسسات التربوية والتعليمية بالدول األخرى واإلشراف على تنفيذها.
اإلشراف على إعداد استراتيجية للعالقات الثنائية بما يخدم التعليم في السلطنة.
العمل على تعزيز وتطوير العالقات الثنائية بين السلطنة والدول األخرى في مجال التعليم.
متابعة معالجة المشكالت والمعوقات التي تواجه تنفيذ االتفاقيات الثنائية.
متابعة ومراقبة أداء المراكز الدولية وإعداد تقارير حول فاعلية البرامج التي تنفذها.
التقييم المستمر للخدمات التي تقدمها المراكز والمؤسسات في ضوء االتفاقيات المبرمة معها.
اإلشراف على إعداد المعايير واالشتراطات التي تبنى عليها قبول الطلبة فاي المانا المقدماة مان
هذه المراكز أو مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة.
تحديد أهم القضايا التربوية التي تمثل أولوية للوازرة بالتنسيق مع المعنيين.
ا لمشاركة في اقتراح اآلليات التي تكفل التقليل من الهدر التربوي وزيادة الكفاءة اإلنتاجياة للنظاام
التعليمي.
وضع إطار مرجعي حول بناء المشاريع التربوية وإدارتها.
بناء قاعدة بيانات بالمبادرات والمشاريع (المنفذة-الجاري تنفيذها  -المخطط تنفيذها).
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-21
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-31
-31
-32

دراسة المبادرات المشاريع التربوية المقترحاة ،بالتنسايق ماع التقسايمات المعنياة ورفاع توصايات
بشأنها.
رصد أهم التحديات والمشكالت التي تواجه النظام التعليمي بالسلطنة بالتنسيق مع المعنيين.
تحديااد المجاااالت والقضااايا والظااواهر التربويااة ذات األولويااة بالدراسااة والبحااث ،بالتنساايق مااع
المعنيين.
دراسة المخططات وأدوات الدراسة التي يقدمها الدارسون والباحثون ،والتاي تادرس وتبحاث فاي
النظام التعليمي بالسلطنة ،وإبداء الرأي حولها.
دراسة المقترحات البحثية والمسوح اإلحصائية المتعلقة بتطوير العمل التربوي التي تعد وتقتارح
من قبل تقسيمات الوزارة المختلفة ،وإبداء الرأي حولها.
المشاركة في إعداد التقرير السنوي عن التعليم ،وأية تقارير أخرى يتم التوجيه بشأنها.
رصااد وتوثيااق التوصاايات ومقترحااات التطااوير التااي تخاارج بهااا الدراسااات األكاديميااة والتقييميااة
والتقارير والمؤتمرات والندوات ،والتي تتناول النظام التعليمي بالسلطنة ،ورفعها لإلدارة العليا.
متابعة ومراقبة تنفيذ المشاريع التربوية المعتمدة من قبل الوزارة ،ورفع تقارير دورية بشأنها.
تحديد وقياس نتائج الخدمات المقدمة في سياق رؤية ورسالة الوزارة.
ضمان الجودة في الخدمات المقدمة وفقا للمعايير الدولية.
التواصاال مااع الوحاادات الحكوميااة والجهااات المعنيااة لتسااهيل مهمااة المراكااز والمؤسسااات وفقااا
التفاقيات التعاون المنظمة لعملها.
اإلشراف على البرامج المقدمة من المراكز الثقافية للطلبة أو الموظفين داخل السلطنة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم الدراسات التربوية ويختص باآلتي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسايير أعماال القسام ومتابعاة تنفياذها ،ورفاع تقاارير
عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
توصيف المشاريع التربوية التي تقع ضمن اختصاصات القسم.
دراسة المبادرات والمشاريع التربوية المقترحة ،بالتنسيق مع التقسيمات المعنية ورفع
توصيات بشأنها.
وضع إطار مرجعي حول بناء المشاريع التربوية وإدارتها.
متابعة ومراقبة تنفيذ المشاريع التربوية المعتمدة من قبل الوزارة ورفع تقارير دورية
بشأنها.
بناء قاعدة بيانات بالمبادرات والمشاريع (المنفذة-الجاري تنفيذها  -المخطط تنفيذها).
المساهمة في بناء القدرات البشرية في مجال إدارة المبادرات والمشاريع التربوية.
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-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17

-18

-19
-21
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29

تحديد المجاالت والقضايا والظواهر التربوية ذات األولوية بالدراسة والبحاث ،والمشااركة
في اقتراح السياسات المناسبة لتجاوزها بالتنسيق مع المعنيين.
متابعة عمل الفرق واللجان البحثية التي تشكل بالمديريات التعليمية بالمحافظات
إعداد قاعدة بيانات بالعناوين البحثية ذات األولوية للنظام التعليماي ،وإرشااد الارانبين فاي
استكمال دراساتهم العليا لتناولها كموضوع لدراستهم.
دراسة المخططات وأدوات الدراسة التي يقدمها الدارسون والباحثون والتي تدرس وتبحث
في النظام التعليمي بالسلطنة ،وإبداء الرأي حولها.
إجراء الدراسات والبحوث المساوحات اإلحصاائية ذات العالقاة بالنظاام التعليماي التاي ياتم
التوجيه بشأنها.
دراسة المقترحات البحثية والمسوح اإلحصائية المتعلقة بتطاوير العمال الترباوي التاي تعاد
وتقترح من قبل تقسيمات الوزارة المختلفة ،وإبداء الرأي حولها.
المشاركة في إعداد التقرير السنوي عن التعليم ،وأية تقارير أخرى يتم التوجيه بشأنها.
توثيق وأرشافة الدراساات والبحاوث والتقاارير والماؤتمرات والنادوات التاي تتنااول النظاام
التعليمي بالسلطنة.
تلخاايص أهاام الدراسااات والبحااوث والتقااارير والمااؤتمرات والناادوات التااي تتناااول النظااام
التعليمي بالسلطنة.
رصاااد وتوثياااق التوصااايات ومقترحاااات التطاااوير التاااي تخااارج بهاااا الدراساااات األكاديمياااة
والتقييميااة والتقااارير والمااؤتمرات والناادوات ،والتااي تتناااول النظااام التعليمااي بالساالطنة،
ورفعها لإلدارة العليا.
الوقوف على مستجدات النظام التعليمي العالمي؛ من خاالل متابعاة أحادث وأهام الدراساات
والبحوث والتقارير والمؤتمرات ذات العالقة بالتعليم ،وإعاداد ملخصاات أو تقاارير عنهاا،
ورفعها لإلدارة العليا.
إقامة شبكات تعاون مع الجهات األكاديمية والبحثية داخل وخارج السلطنة.
المساهمة في تعزيز القدرات البحثية للمعنيين بالبحث التربوي بالوزارة.
تحديد أهم القضايا التربوية التي تمثل أولوية للوازرة بالتنسيق مع المعنيين.
توضيا دور السياسات التعليمية في تنفيذ السياسات الحكومية.
رصد سياسات وتوجهات القطاع الخاص تجاه التعليم.
رصد االستجابات المجتمعية تجاه السياسات التعليمية باالوزارة ،كأحاد ماداخل تطاوير هاذه
السياسات.
دراسة ومراجعة المقترحات والمواضيع التي ترفع إلى لجنة السياسات قبال عرضاها علاى
اللجنة.
المشاركة في اللجان وفرق العمل المعنية بالسياسات التعليمية بالوزارة.
التأكد من مواءمة سياسة النظام التعليمي بالوزارة باالستراتيجيات الوطنية.
نشر فلسفة التعليم بالسلطنة والتعريف بها ،واقتراح التحديث المناسب لها عند الحاجة.
تحديد وقياس نتائج الخدمات المقدمة في سياق رؤية ورسالة الوزارة.
-9-

-31
-31
-32
-33
-

ضمان الجودة في الخدمات المقدمة وفقا للمعايير الدولية.
إجراء الدراسات التطويرية ذات العالقة بأعمال القسم.
إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم التعاون الدولي ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير أعمال القسم ،ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم
إنجازه ،ومعوقات التنفيذ إن وجدت.
 -2تنفيذ خطط وبرامج التعاون الدولي المرتبطة باختصاصات الوزارة.
 -3التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية والعمل على توطيدها وفق سياسة الوزارة.
 -4تنفيذ التوصيات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات التاي تشاارك الاوزارة فاي عضاويتها
مع التقسيمات التنظيمية المختصة والجهات المعنية.
 -5تلقاااي الموضاااوعات والمخاطباااات الم تعلقاااة بالهيئاااات والمنظماااات والماااؤتمرات اإلقليمياااة
والدوليااة ذات الصاالة باختصاصااات الااوزارة ،والتنساايق بشااأنها مااع التقساايمات التنظيميااة
المختصة والجهات المعنية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها.
 -6التنسيق مع الهيئاات والمنظماات اإلقليمياة والدولياة فيماا يتعلاق بالمشااركة فاي الماؤتمرات
والفعاليات الخارجية ذات العالقة بأنشطة الوزارة المختلفة.
 -7دراسااة وتقياايم ومتابعااة الموضااوعات الااواردة ماان الهيئااات والمنظمااات اإلقليميااة والدوليااة
المختلفااة ،والتنساايق بشااأنها مااع التقساايمات التنظيميااة المختصااة والجهااات المعنيااة والاارد
عليها.
 -8المشاركة في المؤتمرات واجتماعات الهيئات ،والمنظمات ،واإلقليمية ،والدولية.
 -9تقييم البرامج التي تقدمها الهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية ،وإعداد تقارير بشأنها.
 -11متابعة اشتراك الوزارة في الهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة.
 -11بناااء مسااودات االتفاقيااات الثنائيااة ومااذكرات التفاااهم التااي تعقاادها الااوزارة مااع المؤسسااات
التربوية والتعليمية بالدول األخرى واإلشراف على تنفيذها.
 -12إعداد استراتيجية للعالقات الثنائية بما يخدم التعليم في السلطنة.
 -13العمل على تعزيز وتطوير العالقات الثنائية بين السلطنة والدول األخرى في مجال التعليم.
 -14إعداد التقارير والمذكرات حول العالقات التعليمية بين السلطنة والدول األخرى.
 -15معالجة المشكالت والمعوقات التي تواجه تنفيذ االتفاقيات الثنائية.
 -16متابعة ومراقبة أداء المراكز الدولية وإعداد تقارير حول فاعلية البرامج التي تنفذها.
 -17التقييم المستمر للخدمات التاي تقادمها المراكاز والمؤسساات فاي ضاوء االتفاقياات المبرماة
معها.
 -18وضااع المعااايير واالشااتراطات التااي تبنااى عليهااا قبااول الطلبااة فااي الماانا المقدمااة ماان هااذه
المراكز أو مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة.
 -19إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -21أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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(ج) مكتب الحوكمة (بمستوى دائرة) ،ويختص باآلتي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16

إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير فصلية
عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
بناء وإعداد نظام الحوكمة بالوزارة بالتنسيق مع التقسيمات والجهات المختصة ،ومتابعة العمل
به.
ضمان وضوح مبادئ الحوكمة في منهجية العمل بالوزارة والتوعية بها ونشرها.
متابعة االلتزام بكافة مبادئ الحوكمة من قبل جميع تقسيمات الوزارة بالتنسيق مع المعنيين.
متابعة وتقييم مدى تحقق األهداف المنشودة لتطبيق نظام الحوكمة بالوزارة على الوجه األكمل
بالتنسيق مع المعنيين.
التأكد من مواءمة الخطط االستراتيجية للوزارة بالسياسات التعليمية العامة للدولة بالتنسيق مع
التقسيمات المعنية.
المشاركة في اقتراح ،وتحديث األطر والقوانين والتشريعات.
رصد التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق الحوكمة في الوزارة.
المشاركة في إنشاء نظام فعال إلدارة مخاطر العمل المؤسسي بالوزارة وتخفيف آثار المخاطر
واألزمات ،بما فيها المالية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
رفع تقارير دورية لإلدارة العليا عن واقع تطبيق مبادئ الحوكمة بالوزارة ومدى تحقق األهداف
المنشودة من ذلك.
المشاركة في تطوير األساليب واألدوات المستخدمة في إنتاج المؤشرات التعليمية.
التأكد من أن المواد أو البرامج التي ينتجها أو تستخدمها الدائرة خاضعة لقوانين الملكية الفكرية.
ضمان تدفق المعلومات بشكل فعّال داخل الوزارة بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
المشاركة في تنفيذ برامج التدريب ذات العالقة ،بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال الدائرة.
أي مهام أخرى تسند للدائرة.
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(د) مكتب المندوب الدائم لدى اليونسكو ،ويختص باآلتي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13

إعداد وتنفيذ خطة عمل للمكتب ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ إن
وجدت.
توثيق عرى التعاون بين السلطنة ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)،
والدول األعضاء بالمنظمة.
إقامة عالقات عمل مع أجهزة المنظمة ،ولجانها المختلفة والعمل على تعميقها والمحافظة عليها.
متابعة كافة المستجدات الدولية فيما يتعلق بمجاالت عمل المنظمة وموافاة الجهات المختصة
بالسلطنة بها.
السعي للحصول على دعم المنظمة لتقديم خبراء في مجاالت التربية والثقافة والعلوم.
السعي لالستفادة من برامج المنظمة الرئيسية المتعلقة باألنشطة التربوية والعلمية والثقافية.
تعزيز التعاون مع المنظمة لصون وحماية البيئة ،والتراث الثقافي والفني ،ونيرها من اآلثار
بالسلطنة.
تبادل المطبوعات ،واألعمال الفنية ،والمواد العلمية ،وسائر المواد اإلعالمية.
االستفادة من خبرات الدول األعضاء في مجاالت عمل المنظمة؛ من خالل طلب االستشارة
الفنية ،وبرامج التعاون ،والبرامج التدريبية.
تمثيل السلطنة في لجان المنظمة المختلفة ،ورفع اقتراحات السلطنة إلى المنظمة ‘والسعي
لتحقيقها من خالل عالقاتها مع الدول األعضاء وأجهزة المنظمة.
تأكيد حضور السلطنة في المجتمع الدولي ،من خالل توطيد العالقات مع مكاتب المندوبين
الدائمين للدول األعضاء ،وتشجيع التبادل الثقافي.
التنسيق مع أمانه اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم في كل ما يخص عمل المنظمة،
وعضوية السلطنة في اللجان المنبثقة عنها.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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(ه) أمانة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم ،وتختص باآلتي:
-1

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15

التعااون ماع منظمااة األمام المتحادة للتربيااة والعلام والثقافاة (اليونسااكو) والمنظماة العربياة للتربيااة
والثقافااة والعلااوم (األلسااكو) والمنظمااة اإلسااالمية للتربيااة والعلااوم والثقافااة (األسيسااكو) فااي تنفيااذ
البرامج والمشروعات التربوية والعلمية والثقافية في السلطنة.
التعاون مع كافة اللجان الوطنية العربية واألجنبية المماثلة ،وتبادل اآلراء والمشورة فيما يخاتص
بعمل المنظمات.
دراسة مشروعات البرامج والميزانية للمنظمات الثالث ،ووضع التوصيات الالزمة بصددها.
دراسة تقارير الوفود للمنظمات الثالث ،وتقديم التوصيات بشأن ما جاء فيها إلى اجتماعات اللجنة
إلقرارها.
دراسة ما تقره المنظمات الثالث من مشروعات ،واقتراح ماا يمكان تنفياذه منهاا فاي حادود خطاط
التنمية في السلطنة.
دعم تعيين العمانيين في المنظمات الدولية ،واإلقليمية بالتنسيق مع الجهات ذات االختصاص.
اقتراح تشكيل الوفاود للمشااركة فاي الماؤتمرات والنادوات واللقااءات التربوياة والثقافياة والعلمياة
ذات الصلة بالمنظمات.
رفع التوصيات والقرارات التي تصدر عن اللجنة إلى الجهات المختصة بالسلطنة.
االتصال بالمؤلفين والباحثين إلعاداد التقاارير والبحاوث والدراساات التاي تساهم بهاا السالطنة فاي
أنشطة المنظمات الثالث.
تزويااد الوفااود الرساامية التااي تمثاال الساالطنة فااي المااؤتمرات الدوليااة واإلقليميااة للمنظمااات الااثالث
بالتوصيات الالزمة.
نشر أهاداف المنظماات الاثالث ونشااطاتها بوساائل اإلعاالم المحلياة ،وبياان جهودهاا لادعم التقادم
وحفظ التراث الثقافي واإلنساني ،وتحقيق التفاهم والسالم الدوليين.
نشاار جهااود الساالطنة فااي المجاااالت التربويااة والثقافيااة والعلميااة فااي إطااار العالقااة مااع المنظمااات
الثالث بالتعاون مع أجهزة اإلعالم المحلية.
ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في أمانة اللجنة بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
إعداد التقارير الدورية ،والتقرير السنوي عن نشاطات اللجنة وأمانتها.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم أمانة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم الدوائر واألقسام التالية:


قسم التنسيق والمتابعة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3استقبال ضيوف مكتب األمين ،وإعداد واتخاذ ما يلزم لذلك.
 -4عرض البريد على األمين بعد دراسته وتنظيمه ومتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأنه.
 -5تنظيم لقاءات ومواعيد األمين مع المعنيين.
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-7
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دراسة الموضوعات التي ترد إلى المكتب ،والتنسيق مع التقسيمات والجهات المعنية
باألمانة وخارجها وإعداد المذكرات حولها لألمين.
اإلعداد والتنسيق الجتماعات األمين داخل األمانة.
متابعة تنفيذ التعاميم ،وما يصدر من األمين من قرارات.
توفير البيانات والمعلومات ،والتي من شأنها مساعدة األمين التخاذ القرارات المناسبة
وذلك بالتنسيق مع المعنيين داخل األمانة وخارجها.
إعداد كشف بالحقيبة الدبلوماسية ،ومحتوياتها ،وتأمين وصولها إلى الجهات المعنية.
اإلعداد لزيارات األمين الداخلية والخارجية بالتنسيق مع التقسيمات والجهات المختصة
داخل األمانة وخارجها.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم الشؤون المالية ،ويخص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3إدارة المراسالت وتنظيم التواصل مع المنظمات الثالث من ناحية ،وبين الجهات الحكومية
والخاصة بالدولة من ناحية أخرى.
 -4إعداد الموازنات المالية لألنشطة والفعاليات المقترح تنفيذها مع المنظمات الثالث.
 -5مراجعة البنود المالية في االتفاقيات والعقود التي تبرم بين السلطنة والمنظمات الثالث
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -6متابعة المبالغ المحولة حسب البنود المالية في العقود الموقعة مع المنظمات.
 -7متابعة تنفيذ المتطلبات ،وتوفير االحتياجات حسب البنود المالية في العقود الموقعة مع
المنظمات.
 -8دفع التعويضات المالية للمشاركين الخارجيين -ان وجدت -حسب العقود الموقعة مع
المنظمات بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -9ملء االستمارات المحددة من المنظمات الثالث فيما يخص الجانب المالي من تنفيذ
الفعاليات واألنشطة.
 -11إعداد التقارير المالية للفعاليات واألنشطة المنفذة وإرسالها للمنظمات بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
 -11متابعة سداد مساهمة السلطنة الخاصة بانضمامها إلى المنظمات الدولية الثالث بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
 -12متابعة الحساب البنكي الخاص باألمانة من حيث الكشوف الحسابية الخاصة ،وإصدار
الشيكات والمعامالت البنكية األخرى بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -13متابعة النواحي المالية للبرامج التي تنفذها األمانة ،وذلك بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -14القيام باألعمال الخاصة بإعداد الكشوف والسجالت المتعلقة بالشؤون المالية واإلدارية.
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-15
-16
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-19

القيام بأعمال النسخ والتصوير وإعداد نسخ الملفات والمطبوعات للمشاركين في فعاليات
وأنشطة اللجنة.
دراسة وثائق البرامج والميزانية للمنظمات الثالث المتصلة بقضايا الشؤون اإلدارية
والمالية ووضع التوصيات المناسبة بشأنها.
إبداء الرأي وتقديم المشورة في الشؤون والموضوعات اإلدارية والمالية التي تحال إلى
القسم من امين اللجنة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.



قسم المنح والجوائز ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3المساهمة في وضع الخطة العامة ألمانة اللجنة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة.
 -4العمل على تنظيم وتقديم الترشيحات المناسبة للجوائز والمنا والمهام التي تعلن عنها
المنظمات الثالث وفق المعايير والمواصفات المطلوبة.
 -5اإلعالم عن الجوائز والمنا المقدمة من قبل المنظمات الثالث عن طريق وسائل اإلعالم
المختلفة.
 -6دراسة األعمال والمشاريع المقدمة من قبل الجهات المختلفة في السلطنة للجوائز المعلنة
من قبل المنظمات الثالث.
 -7متابعة األعمال والمشاريع والمنا المشاركة من قبل الجهات المختلفة في السلطنة مع
الجهات المعنية بذلك في المنظمات الثالث.
 -8اإلعالن عن المشاريع الفائزة في الجوائز المعلنة من قبل المنظمات الثالث للجهات ذات
العالقة بالسلطنة.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.



قسم المؤتمرات والمجالس التنفيذية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3المساهمة في وضع األهداف العامة للخطة االستراتيجية ألمانة اللجنة ومراحل تنفيذها
وعناصرها وأنشطتها بالتعاون مع الدوائر واألقسام المختلفة في أمانة اللجنة.
 -4تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات العامة للمنظمات ومجالسها التنفيذية ،وتعميمها على
المؤسسات المعنية في السلطنة لألخذ بها.
 -5التنسيق والمتابعة الجتماعات السلطنة في المجالس التنفيذية ،والمؤتمرات والتي تعقدها
المنظمات الثالث.
 -6تنظيم وتحقيق االتصال بين المنظمات الثالث من ناحية ،وبين الجهات الحكومية والخاصة
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بالسلطنة من ناحية أخرى.
 -7تزويد الوفود الرسمية التي تمثل السلطنة في المؤتمرات الدولية واإلقليمية بالوثائق
والتوصيات الالزمة بالتعاون مع القطاعات المختلفة بأمانة اللجنة.
 -8دراسة وثائق البرامج والميزانية للمنظمات الثالث ووضع التوصيات المناسبة بشأنها.
 -9إعداد التقارير الدورية والسنوية ألنشطة القطاع داخل السلطنة وخارجها.
 -11دراسة طلبات الدول األعضاء بالمنظمات الثالث الرانبة بدعم السلطنة لعضوية المجالس
واللجان المختلفة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالسلطنة.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.


دائرة المدارس المنتسبة لليونسكو وبرامج الشباب وأندية اليونسكو ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2المساهمة في وضع األهداف العامة للخطة االستراتيجية ألمانة اللجنة ،ومراحل تنفيذها
وعناصرها وأنشطتها بالتعاون مع الدوائر واألقسام المختلفة في أمانة اللجنة.
 -3إرساء وتفعيل أهداف ومبادئ منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
 -4اإلعداد والتنفيذ ألنشطة برامج ذات صلة بدور الشباب في بناء مجتمعاتهم.
 -5إصدار نشرات ودوريات إعالمية خاصة بالمدارس المنتسبة وبرامج الشباب.
 -6متابعة برامج وخطط المدارس المنتسبة لليونسكو وأندية اليونسكو بالسلطنة.
 -7إعداد تقارير دورية وسنوية عن أنشطة وبرامج المدارس المنتسبة حسب ما يقتضية
العمل.
 -8تنظيم برامج وأنشطة لالحتفال باأليام والمناسبات الدولية ودعوة المدارس الحكومية
والخاصة للمشاركة.
 -9متابعة تنفيذ المدارس المنتسبة وأندية اليونسكو للبرامج والمشاريع.
 -11المشاركة في المشاريع والمسابقات الدولية التي تنظمها اليونسكو وأندية اليونسكو حول
العالم.
 -11تنظيم الملتقيات والمنتديات الشبابية السنوية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
 -12تزويد المدارس المنتسبة لليونسكو وأندية اليونسكو بالنشرات والدوريات التي تصدرها
أمانة اللجنة ،والنشرات التي تصل من المنظمات الثالثة.
 -13دراسة الطلبات الجديدة للمدارس المتقدمة لالنتساب إلى الشبكة العالمية للمدارس المنتسبة.
 -14أي مهام أخرى تسند تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم المدارس المنتسبة لليونسكو ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
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 -2إعداد خطة سنوية للمدارس المنتسبة لليونسكو تتماشى مع الخطة العامة للشبكة
العالمية للمدارس المنتسبة لليونسكو وتوجهات المنظمة.
 -3اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -4المساهمة في وضع الخطة العامة لألمانة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة.
 -5الوقوف على أنشطة وبرامج المدارس المنتسبة من أجل تطويرها وتحسين أدائها في
كل سنة دراسية.
 -6اإلشراف على المدارس المنتسبة لليونسكو بالسلطنة من خالل ما تقدمه المدارس
من أنشطة وبرامج.
 -7استقبال ودراسة الطلبات الجديدة للمدارس المتقدمة لالنتساب إلى الشبكة العالمية
للمدارس المنتسبة.
 -8متابعة تنفيذ المدارس المنتسبة للبرامج والمشاريع من خالل تنظيم زيارات ميدانية
للمدارس.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-

قسم أندية اليونسكو ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد خطة سنوية ألندية اليونسكو بالسلطنة ،تتماشى مع الخطة العامة ألندية
اليونسكو وتوجهات المنظمة.
 -3اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -4المساهمة في وضع الخطة العامة لألمانة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة.
 -5إنشاء وتشكيل أندية اليونسكو بالسلطنة.
 -6الوقوف على أنشطة وبرامج أندية اليونسكو من أجل تطويرها وتحسين أدائها.
 -7اإلشراف على أندية اليونسكو بالسلطنة من خالل ما تقدمه من أنشطة وبرامج،
وتطوير أعمالها.
 -8متابعة تنفيذ أندية اليونسكو للبرامج والمشاريع من خالل تنظيم زيارات ميدانية.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم برامج الشباب ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3المساهمة في وضع الخطة العامة ألمانة اللجنة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة.
 -4تنظيم الملتقيات والمنتديات الشبابية السنوية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
 -5متابعة تنفيذ األنشطة والبرامج ذات الصلة بدور الشباب في بناء مجتمعاتهم من
خالل األنشطة والبرامج التي تعرض من قبل المنظمات الثالث.
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إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة شؤون المنظمات ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2المساهمة في وضع األهداف العامة للخطة االستراتيجية ألمانة اللجنة ،ومراحل تنفيذها،
وعناصرها وأنشطتها بالتعاون مع الدوائر واألقسام المختلفة في أمانة اللجنة.
 -3اإلشراف على إعداد وتصميم ونشر إصدارات أمانة اللجنة.
 -4التنسيق مع الجهات اإلعالمية المختلفة حول عقد ندوات وحلقات تلفزيونية وإذاعية في
مجال قضايا المنظمات الثالث.
 -5العمل على توثيق الفعاليات والبرامج التي تنظمها أمانة اللجنة وحفظ تلك الوثائق.
 -6اإلعالم باأليام والمناسبات المعلنة من قبل المنظمات الثالث.
 -7استقبال الوفود والمشاركين في الفعاليات التي تقيمها أمانة اللجنة من داخل السلطنة
وخارجها.
 -8استقبال ضيوف أمانة اللجنة وإعداد واتخاذ ما يلزم لذلك.
 -9العمل على تطوير وتزويد الموقع اإللكتروني ألمانة اللجنة بالبيانات حول أنشطة األمانة.
 -11تعريف المجتمع بأهداف المنظمات الثالث ،وبيان جهودها من خالل وسائل اإلعالم
المختلفة.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:



قسم العالقات الخارجية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3استقبال الوفود والمشاركين في الفعاليات التي تقيمها أمانة اللجنة من داخل السلطنة
وخارجها وإعداد واتخاذ ما يلزم لذلك.
 -4متابعة حجز تذاكر السفر والفنادق واستصدار التأشيرات للضيوف والمشاركين في
الفعاليات التي تقيمها أمانة اللجنة.
 -5التنسيق واإلشراف على االحتفاالت التي تقيمها أمانة اللجنة.
 -6إعداد برامج لضيوف أمانة اللجنة وتحديد المرافقين لهم بالتنسيق مع التقسيمات والجهات
المختصة.
 -7متابعة توزيع الدعوات على المدعوين للمؤتمرات والندوات والمناسبات التي تقيمها أمانة
اللجنة.
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-14
-15

المساهمة في وضع األهداف العامة للخطة االستراتيجية ألمانة اللجنة ،ومراحل تنفيذها،
وعناصرها ،وأنشطتها.
تنظيم عمل اجتماعات اللجان المتخصصة ،ورفع تقارير حولها.
دراسة المشاريع والمبادرات والتقارير الواردة من القطاعات المختلفة في أمانة اللجنة،
وكذلك الواردة من المنظمات الثالث مع اللجان المتخصصة.
دراسة التقارير التي تقدمها الوفود العمانية المشاركة في المؤتمرات العامة والمجالس
التنفيذية مع اللجان المتخصصة.
طرح مبادرات ومشاريع لزيادة التعاون مع المنظمات الثالث.
دراسة البرامج ومشروعات الميزانية المقترحة من قبل المنظمات الثالث لكل دورة مالية
من دورات المنظمات والتنسيق مع اللجان المتخصصة بشأنها.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم اإلعالم ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3المساهمة في وضع الخطة العامة ألمانة اللجنة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة.
 -4اإلشراف على أعمال النشر التي تقوم بها أمانة اللجنة من دوريات ووثائق
ومالحق.
 -5متابعة ما ينشر في وسائل اإلعالم المختلفة فيما يخص أمانة اللجنة ودراستها واتخاذ
اإلجراءات حيالها.
 -6التنسيق مع الجهات اإلعالمية المختصة لتنظيم التغطية اإلعالمية للفعاليات التي
تقوم بها أمانة اللجنة.
 -7موافاة وسائل اإلعالم المختلفة باألخبار واألنشطة التي تعنى بعمل أمانة اللجنة.
 -8العمل على تصميم ونشر إصدارات أمانة اللجنة.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم الترجمة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3القيام بأعمال الترجمة التي تتطلبها أعمال أمانة اللجنة.
 -4ترجمة المخاطبات الواردة إلى مكتب الوزير ،والتي تتعلق بالرد على الرسائل
الرسمية الواردة من المنظمات الدولية والجهات الخارجية.
 -5القيام بترجمة االتفاقيات والعقود التي تبرم بين السلطنة والمنظمات الثالث والجهات
الخارجية.
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 -6ترجمة التقارير والوثائق الواردة من مكتب الوزير.
 -7ترجمة التقارير الصادرة من أمانة اللجنة والواردة من الجهات المختلفة من داخل
السلطنة وخارجها.
 -8ترجمة النشرات واألخبار الصادرة من أمانة اللجنة.
 -9إجراء المقابالت واللقاءات التي تتطلب المحادثة بغير اللغة العربية.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.


دائرة قطاع التربية ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2المساهمة في وضع األهداف العامة للخطة االستراتيجية ألمانة اللجنة ،ومراحل تنفيذها
وعناصرها وأنشطتها بالتعاون مع الدوائر واألقسام المختلفة في أمانة اللجنة.
 -3التعاون مع المنظمات الثالث في تنفيذ البرامج والمشروعات ذات العالقة بقطاع التربية
في السلطنة.
 -4العمل مع المنظمات الثالث حول تحقيق أهداف التعليم للجميع ،واألهداف اإلنمائية لأللفية
المتصلة بالتعليم.
 -5العمل على بناء القدرات الوطنية في مجال التربية عن طريق التدريب وتبادل الخبرات
بالتعاون مع المنظمات الثالث.
 -6العمل على تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات العامة للمنظمات ومجالسها التنفيذية
وتعميمها على المؤسسات المعنية لألخذ بها في تطوير قطاع التربية بالسلطنة.
 -7العمل على إثراء إصدارات أمانة اللجنة من مجالت ونشرات بالمواضيع التربوية.
 -8العمل على التنسيق والمتابعة بين السلطنة والمنظمات الثالث فيما يتعلق باالتفاقيات ذات
العالقة بالقطاع.
 -9اإلشراف على تدقيق واعتماد البيانات االحصائية الصادرة إلى المنظمات الثالث.
دراسة وتحليل البيانات اإلحصائية الواردة من المنظمات الثالث ورفع التقارير عنها.
-11
 -11إعداد التقارير الدورية والسنوية ألنشطة القطاع داخل السلطنة وخارجها.
 -12تنفيذ برامج وأنشطة لالحتفال بالمناسبات واأليام العالمية التربوية.
 -13دراسة كل ما يرد من المنظمات الثالث من وثائق تربوية وإبداء الرأي ورفع التوصيات
بالتعاون مع لجنة التربية.
 -14أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم التعليم المدرسي والفني ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
-21-

 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3المساهمة في وضع الخطة العامة ألمانة اللجنة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة.
 -4العمل على تنفيذ برامج ومشروعات تخدم الطفولة المبكرة ومحو األمية والتعليم
األساسي وما بعد األساس بالتعاون مع المنظمات الثالث.
 -5العمل على بناء القدرات الوطنية في مجال التعليم األساسي والعام عن طريق
التدريب وتبادل الخبرات بالتعاون مع المنظمات الثالث.
 -6العمل على تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات العامة للمنظمات ومجالسها التنفيذية
وتعميمها على المؤسسات المعنية لألخذ بها في تطوير قطاع التربية بالسلطنة.
 -7التعاون مع المنظمات الثالث فيما يتعلق بقضايا التعليم للجميع.
 -8االحتفال باأليام والمناسبات التربوية العالمية.
 -9العمل على صيانة مبادرات ألنشطة وبرامج تخدم الطفولة المبكرة ومحو األمية
والتعليم نير النظامي.
 -11إعداد التقارير الدورية والسنوية ألنشطة القسم داخل السلطنة وخارجها.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-

قسم التعليم العالي والبحث العلمي ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3المساهمة في وضع الخطة العامة ألمانة اللجنة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة.
 -4العمل على تنفيذ برامج ومشروعات التعليم العالي ،والتعليم المهني ،والتقني
وتحسين نوعية التعليم وجودته ،والبحث العلمي بالتعاون مع المنظمات الثالث.
 -5العمل على دعم وتطوير السياسات التربوية من خالل األبحاث الكمية والنوعية.
 -6العمل على دعم استخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات في مؤسسات التعليم
العالي والبحث العلمي.
 -7دراسة ما يعرض من مبادرات ومواضيع ذات اختصاص بقطاع التعليم مع لجنة
التربية.
 -8إعداد التقارير الدورية والسنوية ألنشطة القسم داخل السلطنة وخارجها.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم البيانات اإلحصائية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3المساهمة في وضع الخطة العامة ألمانة اللجنة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة.
 -4التعاون مع المنظمات الثالث حول نشر اإلحصاءات المتعلقة بمجاالت عملها.
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جمع وحفظ البيانات اإلحصائية الواردة من المنظمات الثالث.
دراسة وتحليل البيانات اإلحصائية الواردة من المنظمات الثالث ورفع التقارير
عنها.
العمل على بناء القدرات الوطنية للعاملين في مجال اإلحصاء وتحسين مهارتهم
الفنية بالتعاون مع المنظمات الثالث.
التعاون مع المعاهد المتخصصة في مجال اإلحصاء في المنظمات الثالث.
إرسال ومتابعة االستمارات اإلحصائية الواردة من المنظمات الثالث إلى الجهات
المعنية بالسلطنة.
تدقيق واعتماد البيانات االحصائية الصادرة إلى المنظمات الثالث.
تزويد الجهات المعنية بالسلطنة باإلحصاءات.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة قطاع الثقافة ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2المساهمة في وضع األهداف العامة للخطة االستراتيجية ألمانة اللجنة ومراحل تنفيذها
وعناصرها وأنشطتها بالتعاون مع الدوائر واألقسام المختلفة في أمانة اللجنة.
 -3التعاون مع المنظمات الثالث في تنفيذ البرامج والمشروعات ذات العالقة بقطاع الثقافة في
السلطنة.
 -4العمل على إرساء وتفعيل أهداف ومبادئ المنظمات الثالثة في المجال الثقافي والتراثي.
 -5العمل على حماية التراث الثقافي العماني واستدامته.
 -6تزويد الوفود الرسمية التي تمثل السلطنة في المؤتمرات الدولية واإلقليمية في قطاع الثقافة
بالوثائق والتوصيات الالزمة.
 -7العمل على تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات العامة للمنظمات ومجالسها التنفيذية
وتعميمها على المؤسسات المعنية لألخذ بها في تطوير قطاع الثقافة في السلطنة.
 -8اإلعالم عن التراث العماني وعن جهود السلطنة في صون التراث والحفاظ عليه.
 -9إعداد وتنفيذ فعاليات االحتفال بمناسبة دولية ،أو يوم عالمي في مجال قطاع الثقافة.
 -11التعاون مع المنظمات الثالث وكافة اللجان الوطنية بالدول األعضاء في اليونسكو في
مجال بناء قطاع الثقافة.
 -11العمل على تسجيل المواقع األثرية والرموز التراثية نير المادية العمانية بسجل التراث
العالمي بالتعاون مع الجهات المختصة بالسلطنة.
 -12إعداد التقارير الدورية والسنوية ألنشطة القطاع داخل السلطنة وخارجها.
 -13دراسة وثائق البرامج والميزانية للمنظمات الثالث ووضع التوصيات المناسبة بشأنها.
 -14العمل على إثراء إصدارات أمانة اللجنة من مجالت ونشرات بالمواضيع الثقافية.
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 -15أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم الشؤون الثقافية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد الخطة السنوية ألعمال القسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3المساهمة في وضع الخطة العامة ألمانة اللجنة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة.
 -4العمل على إسهام الثقافة في التنمية المستدامة.
 -5العمل على تنمية ثقافة اإلسالم من خالل التبادل والحوار بين الثقافات ودعم التنوع
الثقافي مع الدول األعضاء في المنظمات الثالث.
 -6تنفيذ فعاليات ثقافية في السلطنة بالتعاون مع المنظمات الثالث.
 -7االحتفال باأليام والمناسبات الثقافية العالمية.
 -8إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -9أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم التراث المادي ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3المساهمة في وضع الخطة العامة ألمانة اللجنة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة.
 -4التنسيق والمتابعة مع مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بالمواقع العمانية المسجلة
في قائمة التراث العالمي التابع لمنظمة اليونيسكو ورفع تقارير دورية للمنظمة.
 -5العمل على التنسيق والمتابعة بين السلطنة والمنظمات الثالث فيما يتعلق باالتفاقيات
الثقافية.
 -6التعاون مع المنظمات الثالث فيما يتعلق بقضايا حماية التراث المادي.
 -7التنسيق والمتابعة فيما يتعلق باجتماعات السلطنة في لجنة التراث العالمي.
 -8العمل على اقتراح مبادرات ألنشطة وبرامج لخدمة وتنمية التراث المادي.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم التراث غير المادي ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3المساهمة في وضع الخطة العامة ألمانة اللجنة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة.
 -4التنسيق والمتابعة مع مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بالمواقع العمانية المسجلة
في قائمة التراث العالمي ورفع تقارير دورية للمنظمة عنها.
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 -5العمل على التنسيق والمتابعة بين السلطنة والمنظمات الثالث فيما يتعلق باالتفاقيات
الثقافية.
 -6التعاون مع المنظمات الثالث فيما يتعلق بقضايا حماية التراث نير المادي.
 -7العمل على إبراز أهمية المحافظة على التراث العماني في مجتمعاتنا بتنوعه؛
الطبيعي والثقافي ،والمنقول ونير المنقول ،والمادي ونير المادي من خالل
البرامج والندوات والفعاليات المختلفة.
 -8المساهمة في تسجيل رموز أشكال التعبير الثقافي لدى اليونسكو.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.


دائرة قطاع العلوم ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2المساهمة في وضع األهداف العامة للخطة االستراتيجية ألمانة اللجنة ،ومراحل تنفيذها
وعناصرها وأنشطتها بالتعاون مع الدوائر واألقسام المختلفة في أمانة اللجنة.
 -3العمل على إرساء وتفعيل أهداف ومبادئ المنظمات الثالثة في مجاالت العلوم المختلفة.
 -4التعاون مع المنظمات الثالث في تنفيذ البرامج والمشروعات ذات العالقة بقطاع العلوم
الطبيعية واإلنسانية واالجتماعية في السلطنة.
 -5تعزيز وتنمية القدرات الوطنية في مجال العلوم الطبيعية واإلنسانية واالجتماعية عن
طريق التدريب والمشاركات الداخلية والخارجية بالتعاون مع المنظمات الثالث.
 -6إعداد التقارير الخاصة حول مستوى التعاون بين السلطنة والمنظمات الثالث في مجاالت
العلوم المختلفة.
 -7تنظيم برامج وأنشطة داخل السلطنة في مختلف المجالت العلمية بالتعاون مع المنظمات
الثالث.
 -8دراسة وثائق البرامج والميزانية للمنظمات الثالث ووضع التوصيات المناسبة بشأنها.
 -9أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم العلوم الطبيعية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد الخطة السنوية ألعمال القسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3المساهمة في وضع الخطة العامة لألمانة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة.
 -4العمل على بناء القدرات الوطنية في مجال العلوم األساسية والعلوم الهندسية عن
طريق التدريب وتبادل الخبرات بالتعاون مع المنظمات الثالث.
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 -5العمل على تعزيز تطبيق العلوم والهندسة والتكنلوجيا المالئمة من أجل تحقيق
التنمية المستدامة.
 -6نشر الوعي في مجتمعاتنا حول استخدام وإدارة الموارد الطبيعية واالستعداد
للكوارث من خالل البرامج والفعاليات المختلفة.
 -7ترشيا المشاركين بالفعاليات التي تقيمها المنظمات الثالث في مجال العلوم لطبيعية
داخل السلطنة وخارجها.
 -8االحتفال باأليام والمناسبات العلمية العالمية.
 -9العمل على إثراء إصدارات أمانة اللجنة من مجالت ونشرات بالمواضيع العلمية
والتربوية.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-



قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3المساهمة في وضع الخطة العامة ألمانة اللجنة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة.
 -4نشر الوعي في مجتمعاتنا حول أهمية أخالقيات علوم التكنولوجيا ،بما فيه أخالقيات
البيولوجيا من خالل إقامة البرامج والفعاليات المختلفة.
 -5العمل في قضايا علوم االستشراف والفلسفة ،وتحسين األمن البشري  ،وإدارة
التحوالت االجتماعية.
 -6العمل على بناء القدرات الوطنية في العلوم االجتماعية واإلنسانية عن طريق
التدريب وتبادل الخبرات بالتعاون مع المنظمات الثالث.
 -7ترشيا المشاركين في الفعاليات التي تقيمها المنظمات الثالث في مجال العلوم
االنسانية واالجتماعية داخل السلطنة وخارجها.
 -8العمل على تحفيز الجهات المختلفة في السلطنة للمشاركة في الجوائز المعلنة من
قبل المنظمات.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة قطاع االتصال والمعلومات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2المساهمة في وضع األهداف العامة للخطة االستراتيجية ألمانة اللجنة ومراحل تنفيذها
وعناصرها وأنشطتها بالتعاون مع الدوائر واألقسام المختلفة في أمانة اللجنة.
 -3التعاون مع المنظمات الثالث في تنفيذ البرامج والمشروعات ذات العالقة بقطاع االتصال
والمعلومات في السلطنة.
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-17
-18
-19
-21
-21

تزويد الوفود الرسمية التي تمثل السلطنة في المؤتمرات الدولية واإلقليمية في قطاع
االتصال والمعلومات بالوثائق والتوصيات الالزمة.
دراسة وثائق البرامج والميزانية الواردة من المنظمات الثالث ووضع التوصيات المناسبة
بشأنها.
العمل على مشاركة العالم في تحقيق السلم والتنمية البشرية في عصر العولمة من خالل
االتصال والمعلومات.
العمل على توثيق عرى التعاون بين األمم إلرساء القيم واألهداف اإلنسانية المشتركة بين
الدول.
وضع تصورات مناسبة للمساهمة في بناء قطاع االتصال والمعلومات في السلطنة
بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة.
اإلعالم عن جهود السلطنة في مجال بناء قطاع االتصال والمعلومات في المنظمات
الدولية المعنية بذلك.
تنظيم وتحقيق االتصال بين المنظمات الثالث من ناحية ،وبين الجهات الحكومية والخاصة
بالدولة من ناحية أخرى.
تعريف المجتمع بأهداف المنظمات الثالث وجهودها من خالل وسائل اإلعالم المختلفة.
االحتفال بالمناسبات واأليام الدولية المعنية بقطاع االتصال والمعلومات.
العمل على تعزيز الروابط بين السلطنة والمنظمات الثالث واالستفادة منها في بناء قطاع
االتصال والمعلومات بالسلطنة.
التعاون مع كافة اللجان الوطنية بالدول األعضاء في اليونسكو في مجال بناء قطاع
االتصال والمعلومات.
إعداد التقارير الدورية والسنوية ألنشطة القطاع داخل السلطنة وخارجها.
العمل على تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات العامة للمنظمات ومجالسها التنفيذية
وتعميمها على المؤسسات المعنية في السلطنة لألخذ بها في تطوير قطاع االتصال
والمعلومات بالسلطنة.
دراسة ما يعرض من مبادرات ومواضيع ذات اختصاص بقطاع االتصال والمعلومات مع
لجنة االتصال والمعلومات.
العمل على بناء القدرات الوطنية في مجال االتصال والمعلومات عن طريق التدريب
وتبادل الخبرات بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بذلك.
العمل على إسهام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تطوير التعليم والعلوم والثقافة وبناء
مجتمع المعرفة.
دراسة كل ما يرد من المنظمات الثالث من وثائق ودراسات خاصة بمجال االتصال
والمعلومات وإبداء المالحظات بالتعاون مع لجنة االتصال والمعلومات.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
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-

قسم تنمية االتصال ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3المساهمة في وضع الخطة العامة ألمانة اللجنة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة.
 -4التعاون مع المنظمات الثالث في البرامج التي تطرحها بما فيها برامج تنمية
االتصال.
 -5اإلشراف على الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير االتصال عن طريق التدريب
وتبادل الخبرات بالتعاون مع المنظمات.
 -6اقتراح مبادرات ألنشطة وبرامج لخدمة وتنمية االتصال.
 -7إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -8أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم مجتمع المعلومات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3المساهمة في وضع الخطة العامة ألمانة اللجنة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة.
 -4تصميم وتنفيذ برامج وأنشطة في مجال نشر المعرفة وإنتاجها.
 -5التعاون مع المنظمات الثالث في البرامج التي تطرحها والمتعلقة بالمعلومات.
 -6التعاون مع الشبكات العالمية العاملة في إنتاج المعرفة للعمل على تنمية اإلبداعات
العلمية في المجتمع العماني.
 -7اقتراح مبادرات ألنشطة وبرامج لخدمة وتنمية المجتمع.
 -8اإلشراف على الدراسات والبحوث الخاصة بمجتمع المعلومات بالتعاون مع لجنة
اإلعالم واالتصال.
 -9إدارة موقع األمانة اإللكتروني على الشبكة العالمية للمعلومات.
 -11إعداد وتنفيذ الفعاليات في المناسبات الدولية واأليام العالمية في مجال اختصاص
القسم.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم التصميم الجرافيكي ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3تصميم مطبوعات الوزارة المختلفة من كتب ومنشورات وتقارير وطنية وكذلك
الملصقات واللوحات اإلعالنية.
 -4تصميم المطبوعات الدولية الخاصة بالوزارة.
 -5تصميم قرطاسيات الوزارة مثل األوراق الرسمية ،واألظرف ،وبطاقات األعمال.
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عمل التصاميم الخاصة بالمؤتمرات والندوات والفعاليات مثل اإلعالنات وبطاقات
الدعوة وشهادة التقدير التي يتم التوجيه بها م قبل مكتب الوزير.
اإلخراج الفني لتصاميم المطبوعات من حيث فكرة العرض والمواصفات الخاصة
بالطباعة.
اقتراح قائمة أسماء المطابع المختصة لطباعة اإلصدارات.
متابعة عملية اإلخراج الفني للمطبوعات أثناء الطباعة في المطابع المختصة.
توثيق المطبوعات التي أنجزت.
تقديم تقرير دوري عما تم إنجازه من أعمال في مجال التصميم.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-28-

(و) المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين ،ويختص باآلتي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21
-21
-22
-23

المشاركة في إعداد الخطط الخمسية والعامة والمستقبلية ألعمال المعهد ،بما يتوافق مع أهداف
التعليم في السلطنة.
نشر رسالة المعهد ورؤيته وأهدافه من خالل وسائل اإلعالم المختلفة بالتنسيق مع التقسيمات
المعنية.
ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في المعهد بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
حصر االحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة بالبرامج التدريبية.
إعداد الخطط والبرامج التدريبية وفق أولويات التطوير في الحقل التربوي.
تحديد الوظائف التي يتولى المعهد تدريبها ورفعها للوزير إلقرارها.
تحديد الوظائف التي يتولى المعهد اقتراح خطة البعثات والمنا واإلجازات الدراسية لها ورفعها
للوزير إلقرارها.
إعداد الموازنة السنوية للمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين بالتنسيق مع التقسيمات
المختلفة.
متابعة تطبيق سياسات ومعايير الجودة للبرامج التدريبية ،ودعم أداء المتدربين بالمعهد وفق
المعايير المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل السلطنة وخارجها.
منا شهادات مشاركة للمتدربين للبرامج االستراتيجية والقصيرة.
اإلشراف على تصميم وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية ،وفقا ً لنوعيتها ومستوياتها األكاديمية
والمهنية.
متابعة تطبيق سياسات ومعايير االعتماد األكاديمي ،ودعم أداء المتدربين بالمعهد.
تقييم الخطط التدريبية بشكل دوري ،وتقديم المقترحات التي تساهم في تطوير البرامج التدريبية.
التحقق من ضمان جودة البرامج وفق المعايير المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل
السلطنة وخارجها.
القيام بالدراسات والبحوث العلمية المرتبطة بالتدريب لضمان تطوير البرامج التربوية المستقبلية.
تصميم وتطوير المجال التقني بالمعهد باالعتماد على معايير أنظمة الجودة ومتابعة عمليات
التشغيل.
العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية بالمعهد ،وتقييم العائد التدريبي.
الربط بين مراكز التدريب بالمديريات التعليمية بالمحافظات للوصول إلى التكامل في عملية تقديم
البرامج التدريبية وإيجاد شراكة نوعية بينها.
استخدام البرامج اإللكترونية التي تسهم في تطوير وتجويد العمل.
التواصل مع الشركات والمؤسسات والجهات ذات العالقة لتأسيس شراكات فاعلة تخدم رسالة
وتنوع مصادر الدعم المادي والفني.
المعهد ّ
إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال المعهد.
إعداد التقارير الفصلية والسنوية عن اعمال المعهد ورفعها الى مجلس اإلدارة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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ويضم المعهد الدوائر واألقسام التالية:


قسم التنسيق والمتابعة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم في ضوء اختصاصاته.
 -2متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر من المدير العام.
 -3متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر المختلفة بالمعهد.
 -4متابعة الموضوعات المحالة من وإلى المعهد المطلوب الرد عليها.
 -5متابعة نتائج االجتماعات التي يحضرها المدير العام ،ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات
واجبة التنفيذ وتخص دوائر المعهد.
 -6تسجيل البريد الوارد للمعهد ،وتوزيعه على الدوائر واألقسام المختصة وفق ما يخوله به
المدير العام.
 -7حفظ سرية الرسائل التي يتم طباعتها ،أو التي يتم تسجيلها في الصادر.
 -8تنظيم دفاتر الصادر والوارد.
 -9إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضوعات الصادرة أو الواردة للمعهد.
 -11اإلشراف على توزيع البريد الصادر عن المعهد على الجهات المختلفة.
 -11اتخاذ إجراء استقبال ضيوف المعهد ،وتوفير وسائل النقل الالزمة لهم بالتنسيق مع التقسيم
المختص.
 -12إعداد برامج زيارات ضيوف المعهد ،وتدبير أماكن إقامتهم بالتنسيق مع التقسيم المختص.
 -13توجيه الدعوات للمشاركين من موظفي المعهد في المؤتمرات والندوات والمناسبات
األخرى التي تعقدها الوزارة.
 -14أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.



قسم التخطيط والتطوير ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط السنوية بالقسم في ضوء اختصاصه ،وبما يحقق أهداف وبرامج
المعهد ،ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه.
 -2المشاركة في إعداد الخطط االستراتيجية للمعهد بالتنسيق مع تقسيماته.
 -3دراسة خطط العمل المقترحة من تقسيمات المعهد ومتابعة تنفيذها.
 -4اإلشراف على متابعة مؤشرات األداء للمعهد ومعدالت اإلنجاز.
 -5دراسة التحديات التي تواجه سير العمل والبرامج التي ينفذها المعهد ،وتقديم المقترحات
والتوصيات والحلول المناسبة بشأنها.
 -6التنسيق مع تقسيمات المعهد لضمان المراجعة السنوية لكافة اإلجراءات المرتبطة بالجودة
واقتراح تطويرها.
 -7دراسة وتحليل مدى تطبيق معايير وسياسات ضمان الجودة المعتمدة بالمعهد.
 -8إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -9أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصه.
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المكــــــتبة الرئيسية (بمستوى قسم) ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال القسم ،ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير
عما تم إنجازه ،ومعوقات التنفيذ.
 -2بناء نظام المكتبة في المعهد ،والعمل على التطوير والتحسين المستمر.
 -3تحليل وتقييم احتياجات المستفيدين من أجل تقديم خدمات أفضل.
 -4تلبية احتياجات تقسيمات الوزارة المختلفة والمتدربين من مصادر البحث.
 -5تزويد المكتبة بالمستلزمات ومصادر المعلومات المختلفة الورقية واإللكترونية.
 -6التوصية بشراء ما تحتاجه المكتبة من مستلزمات في حدود االعتمادات المقررة ،ومتابعة
ذلك مع التقسيمات المختصة.
 -7تنظيم اإلجراءات التقنية في المكتبة وفقا ألحدث النظم والوسائل العصرية والنظام
اإللكتروني إلدارة المكتبة.
 -8توفير خدمات إعارة المراجع من المكتبة وفقا للوائا والقواعد المنظمة لذلك.
 -9نشر المعلومات من خالل إصدار األدلة والملخصات ونيرها.
 -11توفير كافة الخدمات الخاصة للمستفيدين والباحثين والمختصين بالعملية التدريبية.
 -11إعداد وتوفير بيئة اطالع أفضل للمستفيدين.
 -12تطبيق نظام اإلعارة بين المكتبات.
 -13العمل على تجميع وفهرسة بحوث ومشاريع ومؤلفات منتسبي الوزارة.
 -14إعداد الفهارس الموحدة للكتب وتصنيف المواد والكتب آليا.
 -15التعاون مع المكتبات التربوية األخرى داخل السلطنة وخارجها.
 -16توفير المعلومات األساسية عن المواد السمعية والبصرية المتوفرة إلتاحة استخدامها من
قبل التقسيمات المختلفة بالوزارة.
 -17التأكد من أن المواد والبرامج التي ينتجها أو يستخدمها القسم خاضعة لقوانين الملكية
الفكرية.
 -18إجراء الدراسات التطويرية ذات العالقة بأعمال القسم.
 -19إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -21أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها



مراكز التدريب بالمديريات التعليمية بالمحافظات ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للمركز في ضوء اختصاصاته.
 -2تقديم الدعم المتواصل لنشر رؤية وأهداف المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين
الى جميع المستهدفين بالمديريات التعليمية بالمحافظات ،والعمل على تحقيق أهدافه من
خالل وسائل اإلعالم المختلفة والسبل المتاحة .
 -3تنفيذ الخطط التدريبية المعتمدة من المعهد التخصصي للبرامج التدريبية وأنشطتها المختلفة
المنفذة .
 -4اقتراح خطط االنماء المهني السنوية الخاصة بمركز التدريب بالمحافظة وفقا لالحتياجات
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التدريبية .
المشاركة في إعداد مقترح الموازنة التشغيلية السنوية الخاصة بمركز التدريب بالمحافظة.
تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية وفقا ً لنوعية البرامج ومستواها األكاديمي والمهني.
حصر االحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة في البرامج التدريبية.
متابعة تطبيق معايير االعتماد األكاديمي والمهني في البرامج التدريبية.
تقييم الخطط والبرامج التدريبية بشكل دوري ،وتقديم المقترحات التي تساهم في تطوير
البرامج التدريبية.
التأكد من تطبيق أسس ومعايير الترشا في البرامج التدريبية.
متابعة شؤون المتدربين بالمحافظة ،وتحفيزهم وتقديم الدعم لهم ،وإنشاء قاعدة بيانات
للتدريب ،ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع التقسيمات المعنية األخرى.
البحث والتقصي الختيار المستهدفين للمشاركة في البرامج التدريبية إن تطلب ذلك لرفع
أدائهم الوظيفي ،وتنمية مهاراتهم في العمل بالتنسيق مع التقسيمات المعنية األخرى.
التواصل المباشر مع المتدربين والمترشحين ،وإبالنهم بمواعيد تنفيذ البرامج التدريبية،
وحثهم على ضرورة االلتزام بالبرنامج التدريبي وفترات تنفيذه؛ وفق التوقيت الزمني
المحدد لكل متدرب.
رفع تقرير سنوي باإلنجازات التي تم تحقيقها خالل العام ،والتحديات والصعوبات التي
واجهت العمل بمركز التدريب ،واقتراح الحلول المناسبة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال المركز.
القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها في نطاق اختصاصاته.

قسم الشؤون اإلدارية والمالية ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم في ضوء اختصاصاته.
 -2تنفيذ القوانين واللوائا والقرارات والتعاميم المرتبطة بالعمل.
 -3توفير احتياجات المعهد من الموارد البشرية بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -4اإلشراف على الموارد البشرية ورعايتها ،والعمل على توفير البيئة اآلمنة والصحية
والمحفزة للعمل.
 -5توفير الخدمات لموظفي المعهد من نقليات وصيانة ،وتغذية وأنظمة تشغيلية ونيرها.
 -6إعداد الموازنة السنوية للمعهد واإلشراف على تنفيذها ومتابعة الصرف مع التقسيمات ذات
االختصاص بديوان عام الوزارة.
 -7متابعة صرف الرواتب واألجور اإلضافية ونيرها لموظفي المعهد ،والبدالت الخاصة
بالموفدين من والى المعهد بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -8تنفيذ القوانين المالية واللوائا الخاصة بالمخازن والمشتريات ونيرها.
 -9تنظيم وحفظ السجالت المالية والمصروفات ونيرها من السندات.
 -11القيام بعمليات الشراء الخاصة بالمعهد سواء عن طريق المناقصات ،أو الممارسات ،أو
بالطريق المباشر ،وفق قانون ونظام المناقصات.
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القيام بإجراءات التخزين لمستلزمات موظفي المعهد المختلفة ،وصرفها للتقسيمات الطالبة
لها ،وفقا ً لإلجراءات واللوائا ،وإدارة السجالت الالزمة لذلك.
تنفيذ األحكام واإلجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية.
إعداد خطة موازنة تدريب وتطوير الموظفين السنوية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
العمل على توفير كافة االحتياجات والمتطلبات الالزمة لتنفيذ برامج التدريب وفق الخطة
االستراتيجية للمعهد ،وبالتنسيق مع دائرة شؤون المتدربين.
تنفيذ إجراءات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالقسم.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاص القسم.



قسم تقنية المعلومات ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد خطة عمل القسم السنوية ومتابعة تنفيذها.
 -2دراسة احتياجات المعهد من أجهزة ،وأنظمة ،وشبكات ،واختيارها ،والعمل على سالمتها.
 -3القيام بإجراء التحليل الفني لعقود مشاريع خدمات نظم المعلومات ،وكذلك بشراء األجهزة
واألنظمة وخدمة الصيانة والشبكات ،وإعداد الشروط المرجعية الفنية للمناقصات بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة بالمعهد وديوان عام الوزارة.
 -4متابعة تطوير وتحسين وتحديث أنظمة المعلومات الالزمة لعمل المعهد.
 -5اإلشراف الفني على استخدام األجهزة والبرامج المتخصصة لضمان حسن أدائها والعمل
على معالجة ما يطرأ عليها ،وتقديم الدعم الفني ،وأعمال الصيانة الالزمة لها.
 -6إعداد الموازنة التقديرية السنوية في مجال أنشطة تقنية المعلومات بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة بالمعهد ،ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
 -7إعداد الدراسات الخاصة بتطوير خدمات تقنية المعلومات بالمعهد بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -8تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الالزمة إلدارة وصيانة األجهزة والشبكة وقواعد
المعلومات بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -9إعداد وتطوير البرامج والنظم التطبيقية المتعلقة بحفظ واسترجاع المعلومات الخاصة
بالمعهد.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصات القسم.



دائرة البرامج الداعمة ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للدائرة في ضوء اختصاصاتها.
 -2بناء قاعدة بيانات بحثية خاصة بالمعهد.
 -3إعداد وتنفيذ الدراسات والبحوث ،وتوثيق نتائجها ونشرها.
 -4القيام بدراسة التوجهات العالمية الحديثة في مجال التدريب ،ومستجدات طرائق التدريس
لالستفادة منها في إعداد البرامج التدريبية.
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نشر ثقافة البحث من خالل برامج المعهد وأداء مهامه.
إعداد وتنفيذ البرامج واألنشطة لتعزيز الحوار والنقاش؛ من خالل المؤتمرات
واالستشارات اإللكترونية واالخبار والمقاالت اإللكترونية.
العمل على تبادل الممارسات الجيدة من خالل أعمال المعهد داخليا وخارجيا بشكل مباشر
أو إلكتروني.
وضع األنظمة والضوابط المتعلقة بتسجيل واختيار أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف
المرتبطة بها الرانبين بااللتحاق ببرامج الدراسات العليا.
تبني مبادرات االبتكار واإلبداع في مجال التعليم والتعلم.
إعداد البرامج الداعمة لإلبداع واالبتكار لتطوير استراتيجيات التدريس والمصادر
التعليمية.
إعداد األنشطة والبرامج الداعمة لخدمة المجتمع ،وتوطيد الشراكة المجتمعية.
تحديد نقاط القوة ومجاالت التطوير في األنشطة التعاونية الخاصة بالبرامج التدريبية
الداعمة.
اقتراح برامج التدريب والتأهيل السنوية لموظفي الدائرة لتطوير أدائهم ورفع مستوى
مهاراتهم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم مجموعات التعلم المهنية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم في ضوء اختصاصاته.
 -2العمااال علاااى تهيئاااة البيئاااة المناسااابة لتشاااجيع الحاااوارات المهنياااة وتباااادل األفكاااار
والخبرات.
 -3العمل على تصميم وتنفيذ البرامج واألنشطة التي تدعم التعاون والحوار والنقاش من
خالل المؤتمرات اإلقليمية ونيرها.
 -4العمل على تصميم وتنفيذ البرامج واألنشطة التي تدعم التعاون والحوار والنقاش من
خالل االستشارات اإللكترونية.
 -5العمل على تصميم وتنفيذ البرامج واألنشطة التي تدعم التعاون والحوار والنقاش من
خالل األخبار والمقاالت اإللكترونية.
 -6العمل على تصميم وتنفيذ األنشطة التي تدعم التعااون والحاوار والنقااش فيماا يتعلاق
بالتعاون بين برامج المعهد والجهات المختلفة.
 -7العمل على نشر ثقافة مجموعات التعلم المهنية وتفعيلها من خالل البرامج التدريبية
المعدة لها.
 -8متابعااة األنش ا طة التعاونيااة لتحديااد نقاااط القااوة ومجاااالت التطااوير كأنشااطة المنتاادى
والموسوعة «ويكي» ونيرها.
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 -9متابعة األنشطة التعاونية لتحديد نقاط القوة ومجاالت التطوير حول أنشطة التعلم
التعاونية في بيئة العمل.
 -11متابعة األنشطة التعاونية لتحديد نقاط القوة ومجاالت التطوير حول تعاون المعهد
مع الجهات األخرى.
 -11تحديد وتبادل الممارسات الجيدة من خالل نشر نماذج لخطط الحصص الدراسية
والمصادر ودراسات الحالة ،ومواد البحث.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاته.
-

قسم البحوث والدراسات التدريبية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم في ضوء اختصاصاته.
 -2دراسة االحتياجات البحثية للمعهد.
 -3تحليل وتقييم الدراسات والبحوث العلمية.
 -4تقديم مقترحات األنشطة البحثية التي تخدم التطوير االستراتيجي للمعهد.
 -5إعداد وصيانة أدوات البحث وتطبيقها في الدراسات واستخالص النتائج وتوثيقها.
 -6نشر نتائج البحوث من خالل المؤتمرات المحلية والدولية والدوريات العلمية ذات
الصلة.
 -7التعاون مع المؤسسات البحثية ذات الصلة محليا ودوليا.
 -8االطالع على تجارب وتقنيات البحث الحديثة.
 -9القيام بدراسة التوجهات العالمية الحديثة في مجال التدريب ومستجدات طرائق
التدريس لالستفادة منها في إعداد البرامج التدريبية.
 -11إجراء الدراسات اإلدارية والتنظيمية التي تسهم بشكل مباشر في تطوير أساليب
العمل بالمعهد بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -11إعداد البرامج الداعمة لالبتكار لتطوير استراتيجيات التدريس والمصادر التعليمية.
 -12ترسيخ مفهوم وأهمية االبتكار كركيزة للتطوير من خالل تقديم محاضرات توعوية
وإرشادية وبرامج تدريبية.
 -13تلقى المقترحات االبتكارية ودراسة مدى قابليتها للتطبيق ومتابعة تنفيذها.
 -14االطالع على التجارب المختلفة في مجال دعم وتشجيع االبتكار واستخالص أهم
النتائج وتطبيقها بشكل عملي.
 -15إعداد البرامج الداعمة لطرائق التدريس الحديثة وتجريب المصادر التعليمية
الجديدة.
 -16إعداد األنشطة والبرامج واالستشارات التربوية الداعمة ألولياء األمور.
 -17إعداد األنشطة والبرامج الداعمة لخدمة المجتمع ،وتوطيد الشراكة المجتمعية.
 -18إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -19أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاته.
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قسم التأهيل ومتابعة الدارسين ،وتختص باآلتي- :
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل القسم ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه
ومعوقات التنفيذ إن وجدت.
 -2وضع السياسات والخطط الخاصة بالدراسات العليا بما يلبي احتياجات الوزارة من
الكفاءات المؤهلة علميا وفنيا.
 -3وضع األنظمة والضوابط المتعلقة بتسجيل واختيار أعضاء الهيئة التدريسية
والوظائف المرتبطة بها الرانبين بااللتحاق ببرامج الدراسات العليا.
 -4إعداد جداول أعمال اجتماعات اللجنة التي تتولى دراسة ترشيحات االلتحاق ببرامج
الدراسات العليا.
 -5تحديد االحتياجات من برامج التأهيل واالبتعاث ألعضاء الهيئة التدريسية والوظائف
المرتبطة بها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -6المشاركة في إعداد الموازنة السنوية للمعهد والخاصة ببرامج التأهيل واالبتعاث
ألعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها.
 -7التنسيق مع المؤسسات والجامعات الحكومية والخاصة المختصة ببرامج التأهيل
واالبتعاث.
 -8التنسيق مع المديريات التعليمية بالمحافظات حول ترشيا الرانبين بالتسجيل
للدراسات العليا من أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها حسب األنظمة
واللوائا المتبعة في الوزارة.
 -9إعداد قاعدة بيانات تفصيلية للدارسين الملتحقين بالمؤسسات المحلية والدولية.
 -11إعداد التقارير واإلحصائيات الدورية عن فاعلية برامج التأهيل واالبتعاث وفق
منهجيات علمية معتمدة.
 -11إعداد وتنظيم خطة برامج التأهيل واالبتعاث والمنا واإلجازات الدراسية للدارسين
ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
 -12إعداد خطة المشاركات في المؤتمرات والندوات والملتقيات داخل السلطنة وخارجها
والمتعلقة ببرامج الدراسات العليا ومتابعة تنفيذها.
 -13متابعة الموفدين للدراسة من خالل مؤسساتهم التعليمية والجهات المعنية.
 -14أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة البرامج التدريبية ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للدائرة في ضوء اختصاصاتها.
 -2المشاركة في إعداد الخطة السنوية للمعهد ومتابعة تنفيذها.
 -3اقتراح خطة البرامج التدريبية االستراتيجية بالتنسيق مع التقسيمات والجهات ذات العالقة
من داخل وخارج المعهد والعمل على تطويرها ومتابعة تنفيذها.
 -4اإلشراف على تحديد االحتياجات التدريبية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -5القيام بدراسات لتحديد البرامج التي تلبي االحتياجات التدريبية.
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االستفادة من نتائج الدراسات والبحوث في مجال التدريب ومستجدات طرائق التدريس في
إعداد البرامج التدريبية.
اإلشراف على إعداد مدربي البرامج التدريبية داخل المعهد.
إعداد األدلة االسترشادية الخاصة بالمدرب والمتدرب والمواد التدريبية التي تساعد على
تنفيذ البرامج وأنشطة المعهد.
تحديد االحتياجات من القاعات والوسائل والتقنيات المساعدة لتقديم المادة التدريبية
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعداد وتنفيذ الخطط التدريبية الالزمة لتنفيذ المواضيع المستجدة ومواءمتها مع الخطة
االستراتيجية.
اإلشراف على الزيارات الميدانية لمدربي البرامج التدريبية.
اإلشراف على الزيارات الميدانية الخاصة بالتطبيق العملي للبرامج التدريبية.
معالجة التحديات ذات الصلة بتنفيذ البرامج التدريبية التي تواجه المتدربين بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
اإلشراف على تنفيذ البرامج التدريبية بمراكز التدريب بالمديريات التعليمية بالمحافظات.
اإلشراف على إعداد وتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية القصيرة وتطويرها.
إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بتنمية مهارات اللغة العربية الفصحى.
المشاركة في تقييم البرامج التدريبية.
اإلشراف على تطوير مادة البرامج التدريبية.
اقتراح برامج التدريب والتأهيل السنوية لموظفي الدائرة لتطوير أدائهم ورفع مستوى
مهاراتهم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
المشاركة في متابعة أداء المدربين في البرامج التدريبية أثناء التدريب.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصات الدائرة.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم برامج القيادة التربوية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم في ضوء اختصاصاته.
 -2تحديد االحتياجات التدريبية للمشرفين ،والمعلمين األوائل ،ومديرو المدارس
ومساعديهم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3إعداد وتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية في ضوء االحتياجات التدريبية وفقا ً
لمتطلبات االعتماد.
 -4تحديد المحاور العامة ،وأولويات التدريب عند وضع خطة البرامج التدريبية
السنوية.
 -5تصميم وتنفيذ برامج تدريب المدربين في برامج القيادة التربوية.
 -6إعداد األدلة االسترشادية الخاصة بالمدرب والمتدرب والمواد التدريبية.
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تحديد االحتياجات من القاعات والوسائل والتقنيات المساعدة لتقديم المادة التدريبية
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالمعهد.
تنفيذ ومتابعة خطة الزيارات الميدانية لمتطلبات برامج القيادة المدرسية وتسليم
تقارير حول الزيارات.
المشاركة في تنفيذ برامج تدريبية قصيرة للمدربين لتطوير البرامج التدريبية.
المشاركة في متابعة أداء المدربين في البرامج التدريبية أثناء التدريب.
التغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ برامج القيادة المدرسية.
متابعة تنفيذ برامج القيادة المدرسية بمراكز التدريب بالمديريات التعليمية
بالمحافظات.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاته.

-

قسم برامج المعلمين ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم في ضوء اختصاصاته.
 -2تحديد االحتياجات التدريبية لبرامج المعلمين بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3إعداد وتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية في ضوء االحتياجات التدريبية وفقا ً
لمتطلبات االعتماد للمعلمين الجدد ومعلمي المواد.
 -4تحديد المحاور العامة وأولويات التدريب عند وضع خطة البرامج التدريبية السنوية.
 -5إعداد وتدريب مدربي برامج المعلمين.
 -6تصميم وتنفيذ برامج تدريب مدربي برامج للمعلمين.
 -7إعداد األدلة االسترشادية الخاصة بالمدرب ،والمتدرب ،والمواد التدريبية.
تحديد االحتياجات من القاعات والوسائل والتقنيات المساعدة لتقديم المادة التدريبية
-8
للمعلمين بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -9تنفيذ ومتابعة خطة الزيارات الميدانية لمتطلبات برامج المعلمين ،وتسليم تقارير
حول الزيارات.
 -11المشاركة في تنفيذ برامج تدريبية قصيرة للمدربين لتطوير البرامج التدريبية
للمعلمين.
 -11المشاركة في متابعة أداء المدربين في البرامج التدريبية أثناء التدريب.
 -12التغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ برامج المعلمين.
 -13متابعة تنفيذ برامج المعلمين بمراكز التدريب بالمديريات التعليمية بالمحافظات.
 -14إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -15أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصات.

-

قسم برامج الوظائف المساندة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم في ضوء اختصاصاته.
 -2تحديد االحتياجات التدريبية للوظائف المساندة وللبرامج القصيرة بالتنسيق مع
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التقسيمات المختصة.
إعداد وتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية في ضوء االحتياجات التدريبية.
تحديد المحاور العامة ،وأولويات التدريب عند وضع خطة البرامج التدريبية
السنوية والبرامج التدريبية القصيرة.
إعداد الموازنة الخاصة بالبرامج القصيرة وبرامج الوظائف المساندة.
إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بتنمية مهارات اللغة العربية الفصحى.
إعداد وتدريب مدربي برامج الوظائف المساندة والبرامج القصيرة.
تصميم وتنفيذ برامج تدريب المدربين في برامج الوظائف المساندة والبرامج
القصيرة.
إعداد األدلة االسترشادية الخاصة بالمدرب والمتدرب والمواد التدريبية.
تحديد احتياجات القاعات من الوسائل والتقنيات المساعدة لتقديم المادة التدريبية
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
تنفيذ ومتابعة خطة الزيارات الميدانية لمتطلبات برامج الوظائف المساندة والبرامج
القصيرة ،وتسليم تقارير حول الزيارات.
اإلشراف على تنفيذ البرامج القصيرة وبرامج الوظائف المساندة بمراكز التدريب
بالمديريات التعليمية بالمحافظات ومتابعتها.
تنفيذ برامج تدريبية قصيرة للمدربين لتطوير البرامج التدريبية.
المشاركة في متابعة أداء المدربين في البرامج التدريبية أثناء التدريب.
اإلشراف على تقييم البرامج التدريبية.
اإلشراف على عملية اإلنماء المهني بالمدارس.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاته.

قسم المحتوى اإللكتروني ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم في ضوء اختصاصاته وبما يحقق أهداف وبرامج
المعهد ومتابعة تنفيذها ورفع تقارير عما تم إنجازه.
 -2اإلشراف على نظام المحتوى اإللكتروني بالمعهد ،والتأكد من عمله بشكل سليم.
 -3توزيع الصالحيات واألدوار المتوفرة في النظام كل حسب المهام المنوط بها في
المعهد.
 -4توفير أدلة إلكترونية للمستخدمين لتسهيل عملية التعامل مع النظام.
 -5التأكد من توافق الوحدات اإللكترونية ،وعملها بالشكل المطلوب وفق الخطة
التدريبية للمعهد.
 -6تصميم وتحديث الوحدات اإللكترونية حسب المعايير المعتمدة في المعهد.
 -7العمل على تدريب مستخدمي النظام لرفع مستوى األداء وكفاءة االستخدام.
 -8توفير الدورات والندوات وحلقات التدريب الالزمة لخدمة المحتوى اإللكتروني،
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وتطويره في المعهد.
 -9تنمية العالقات والتعاون مع المؤسسات والمراكز التعليمية المماثلة في مجال
المحتوى اإللكتروني محليا ودوليا.
 -11توفير الدراسات واألبحاث والنصائا والتوصيات الخاصة بمجال عمل القسم.
 -15إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -16أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاته.


دائرة التقييم واالعتماد ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للدائرة في ضوء اختصاصاتها.
 -2إعداد خطة لمتطلبات االعتماد األكاديمي والمهني الخاص بالمعهد.
 -3التعريف بمتطلبات االعتماد األكاديمي والمهني الداخلي والخارجي ومتابعة تنفيذها.
 -4المشاركة في نشر المعايير المهنية واألكاديمية بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -5اإلشراف على تنفيذ برامج توعوية حول المعايير المهنية واألكاديمية للمدربين والموظفين
بالمعهد.
 -6اإلشراف على تقييم المدربين والمتدربين والبرامج التدريبية بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -7اإلشراف على تحليل نتائج المتدربين في الفترات التدريبية ،ومناقشة النتائج مع التقسيمات
المختصة.
 -8متابعة تطبيق منهجية العائد من االستثمار في تقييم البرامج التدريبية.
 -9اقتراح آليات دعم المدربين ،وتطوير أدائهم بالتعاون مع التقسيمات المختصة.
 -11المشاركة في تطوير البرامج التدريبية مع التقسيمات المختصة.
 -11تحديد الممارسات الجيدة في تنفيذ البرامج التدريبية ،والمتسقة مع المعايير المهنية
واألكاديمية وتعميمها على المدربين.
 -12التنسيق مع المؤسسات والهيئات المختصة باالعتماد محليا ودوليا.
 -13التعاون مع مؤسسات التقييم داخل وخارج السلطنة.
 -14االطالع على مستجدات التقييم واالعتماد محليا ً وعالمياً ،والتعرف على مجاالت التعاون.
 -15اقتراح برامج التدريب والتأهيل السنوية لموظفي الدائرة لتطوير أدائهم ،ورفع مستوى
مهاراتهم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -16أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصات الدائرة.
وتضم الدائرة األقسام التالية- :
-

قسم االعتماد ،ويختص باآلتي:
إعداد خطة العمل السنوية للقسم في ضوء اختصاصاته.
-1
تجميع ومتابعة التقارير واألدلة المطلوبة لالعتماد المحلي والدولي مع التقسيمات
-2
المختصة بالمعهد.
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تجميع وتوثيق أدلة حول الممارسات الجيدة لتطبيق المعايير المهنية واألكاديمية،
ونشرها في البرامج التدريبية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
التنسيق مع المؤسسات والهيئات المختصة باالعتماد محليا ودوليا.
التنسيق مع التقسيمات المختصة لضمان إدراج المعايير المهنية في معايير التقييم.
تنفيذ برامج توعوية حول المعايير المهنية للمدربين والموظفين بالمعهد.
تنفيذ برامج توعوية حول المعايير المهنية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة آليات تطبيق المعايير المهنية في المدارس.
متابعة استخدام المعايير المهنية في جميع البرامج التدريبية في المعهد ،وضمان
استخدامها في التقييم الذاتي للمدربين والمتدربين.
متابعة استخدام المعايير المهنية في تقييم أعمال المتدربين :التدريب المباشر
والتدريب اإللكتروني ،وبيئة العمل.
متابعة متطلبات التراخيص للبرامج التدريبية بالتنسيق مع التقسيمات والجهات
المختصة.
المشاركة في مراجعة نتائج المتدربين في البرامج التدريبية ،وتحليل نتائجها.
إعداد التقارير الدورية حول تنفيذ متطلبات االعتماد ،واقتراح طرق التغلب على
التحديات.
توحيد وتنفيذ أعمال التقييم للمتدربين في نهاية كل فترة ،وإصدار التقارير المرتبطة
بها.
متابعة تنفيذ أعمال الفحص والتدقيق الداخلي لمهام التقييم في جميع البرامج
التدريبية.
التنسيق ألعمال الفحص والتدقيق الخارجي لمهام التقييم في جميع البرامج التدريبية
مع الجهات المختصة.
مراجعة المواصفات الفنية للبرامج المستحدثة أو التعديل في البرامج القائمة.
المشاركة في مراجعة المواد التدريبية المستحدثة أو التعديالت في البرامج القائمة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاته.

قسم تقييم البرامـــج ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم في ضوء اختصاصاته.
 -2المشاركة في مراجعة معايير تقييم البرامج ،ومتابعة عمليات توحيد معايير التقييم
في البرامج التدريبية.
 -3المشاركة في متابعة اتساق عمليات تقييم المهام في كل برنامج ،وعلى مستوى
جميع البرامج التدريبية.
 -4العمل على تطوير البرامج التدريبية مع التقسيمات المختصة.
 -5المشاركة في تنفيذ برامج قصيرة للمدربين لتطوير البرامج بالتنسيق مع المختصين
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بدائرة البرامج التدريبية.
 -6تحديد الممارسات الجيدة في البيئة المدرسية ،والعمل على نشرها في البرامج
التدريبية المختلفة.
 -7المشاركة في مراجعة نتائج المتدربين في البرامج التدريبية ،وتحليل نتائجها.
 -8المشاركة في مراجعة آليات متابعة أثر التدريب ،وطرق تقديم الدعم والمساندة
للمتدربين.
 -9متابعة أداء المدربين في تنفيذ البرامج التدريبية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -11المشاركة في إعداد المواصفات الفنية للبرامج المستحدثة ومراجعتها.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاته.
-

قسم تقـــييم المتدربين ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم في ضوء اختصاصاته.
 -2إعداد تقارير دورية حول مستوى رضا المتدربين عن البرامج التدريبية المنفذة،
وتزويد التقسيمات المختصة بالمعهد بالنتائج.
 -3تجميع نتائج المتدربين في التدريب المباشر في جميع البرامج التدريبية بالتعاون مع
التقسيمات المختصة.
 -4تجميع وتحليل نتائج المتدربين في التدريب اإللكتروني في جميع البرامج التدريبية
بالتعاون مع التقسيمات المختصة.
 -5تجميع وتحليل نتائج المتدربين في بيئة العمل في جميع البرامج التدريبية بالتعاون
مع التقسيمات المختصة بالمعهد.
 -6تحليل نتائج المتدربين في كل فترة تدريبية ،ومناقشتها مع المدربين ،والوقوف على
آليات تطويرها وتحسينها بالتعاون مع التقسيمات المختصة.
 -7متابعة إرسال تقارير التغذية الراجعة لكل متدرب في نهاية كل فترة تدريبية
بالتعاون التقسيمات المختصة بالمعهد.
 -8تحليل نتائج المتدربين بعد اكتمال البرامج التدريبية ،وتحليل مؤشرات تطور أدائهم،
وتزويد التقسيمات المختصة بالمعهد بالنتائج.
 -9تجميع وتحليل البيانات المرتبطة بمتابعة أثر العائد التدريبي ،بالتعاون مع التقسيمات
المختصة.
 -11تحديد البرامج التدريبية التي سيتم تطبيق قياس العائد التدريبي عليها ،وتحديد
مصادر جمع البيانات بالتعاون مع الجهات.
 -11تدريب المدربين على آليات تطبيق أدوات قياس العائد من البرامج التدريبية
بمستوياته المختلفة.
 -12تجميع البيانات المطلوبة حول نتائج الطلبة لقياس العائد من البرامج التدريبية
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
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 -13إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -14أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاته.


دائرة شؤون المتدربين ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للدائرة في ضوء اختصاصاتها.
 -2المشاركة في إعداد الخطط االستراتيجية للمعهد ،وجدولة البرامج التدريبية وتحديد المدد
الزمنية لتنفيذ التدريب بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3تطبيق أحكام الئحة شؤون المتدربين بالمعهد ،ومتابعة تنفيذها بشأن المواضيع المختلفة
المتعلقة بالمتدربين ،حسب القرارات والتعاميم الصادرة ذات العالقة.
 -4تنظيم آلية القبول والتسجيل في اختيار المترشحين بالبرامج التدريبية حسب شروط
االلتحاق المعتمدة لكل برنامج تدريبي ،وإصدار القرارات اإلدارية الالزمة.
 -5إدارة قواعد البيانات الخاصة بالمتدربين ،وحفظ الوثائق المرتبطة بها ،وتوفير
االحصاءات والمعلومات الخاصة بالمتدربين حسب متطلبات العمل.
 -6التواصل المباشر مع التقسيمات المختصة بالمديريات التعليمية بالمحافظات بشأن تنفيذ
البرامج التدريبية ،ومتابعة المتدربين.
 -7توفير االحتياجات الالزمة ،والخدمات اللوجستية للتدريب والمتدربين.
 -8دراسة التحديات التي تعترض المتدربين والعمل على حلها طبقا ً ألحكام الئحة شؤون
المتدربين بالمعهد والقرارات والتعاميم الصادرة ذات العالقة.
 -9متابعة التزام المتدربين بحضور البرامج التدريبية حسب األنظمة المعمول بها ،ورفع
تقارير بشأنها.
 -11اقتراح وتنفيذ البرامج الخاصة باألنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية للمتدربين.
 -11اقتراح برامج التدريب والتأهيل السنوية لموظفي الدائرة لتحسين أدائهم ،ورفع مستوى
مهاراتهم.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم جدولة البرامج ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم في ضوء اختصاصاته.
 -2المشاركة في إعداد الخطة السنوية التدريبية بالمعهد ،ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع
التقسيمات اإلدارية األخرى.
 -3جدولة مواعيد البرامج التدريبية بالمعهد ،وفي المديريات التعليمية بالمحافظات
وإجراء التعديالت الالزمة عليها حسب متطلبات العمل ،واألنظمة المعمول بها في
المعهد.
 -4جدولة زيارات المدربين للمتدربين بالمديريات التعليمية بالمحافظات بالتنسيق مع
المختصين بهذا الشأن.
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-5
-6
-7
-

تحديد القدرة االستيعابية السنوية من المترشحين الجدد للبرامج التدريبية بالتنسيق
مع التقسيمات األخرى بالمعهد.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل في نطاق اختصاصاته.

قسم القبول والتسجيل ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم في ضوء اختصاصاته.
 -2إدارة قبول ،وتسجيل المترشحين في برامج المعهد المختلفة والمتابعة الخاصة
بالمتدربين.
 -3اإلعالن عن البرامج التدريبية في الوسائل المختلفة حسب الخطة التدريبية المعدة
للمعهد ،والتنسيق حول ذلك مع التقسيمات المختصة بالمديريات التعليمية
بالمحافظات.
 -4استقبال بيانات المترشحين للتدريب في البرامج التدريبية المختلفة ،وتنظيم عملية
القبول والتسجيل وفقا ً لشروط االلتحاق المحددة لكل برنامج تدريبي.
 -5تحديث قاعدة البيانات اإللكترونية الخاصة للمتدربين.
 -6تنظيم توزيع المتدربين على المجموعات التدريبية والمدربين.
 -7متابعة التزام المتدربين بالتدريب وانتظامهم العملي حسب اللوائا المنظمة لشؤون
المتدربين ،وحصر المتغيبين والمنقطعين عن التدريب واتخاذ اإلجراءات الالزمة
بشأنهم.
 -8دراسة حاالت المتدربين التي تؤدي إلى عدم استكمال البرنامج التدريبي والتعديالت
في مواعيد حضورهم ووضع الحلول المناسبة لها.
 -9التواصل مع مراكز التدريب بالمديريات التعليمية بالمحافظات والرد على الخطابات
الواردة منها.
 -11توفير اإلحصاءات والمعلومات الخاصة بالمتدربين حسب متطلبات العمل وتحليل
المؤشرات المرتبطة بها ،ومخاطبة التقسيمات المختصة لالستفادة منها.
 -11المشاركة في متابعة أحوال المتدربين ،ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي
تعترضهم ،والتواصل المباشر معهم ،والسعي الى تلبية احتياجاتهم طوال فترة
التحاقهم بالبرامج التدريبية.
 -12المشاركة في إعداد كشوف الدرجات الفعلية للمتدربين مع الدائرة المختصة بتقييم
المتدربين وإصدار التقارير والشهادات الوصفية لهم.
 -13إعداد تقرير سنوي شامل عن المتدربين الملتحقين في برامج المعهد ،وأهم
اإلنجازات التي تم تحقيقها خالل العام والتحديات والصعوبات التي واجهت التدريب
ووضع المقترحات التطويرية لها.
 -14تحرير شهادات لمن يهمه األمر الخاصة بالمتدربين.
 -15إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
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 -16أي مهام أخرى تدخل في نطاق اختصاصاته.
-

قسم خدمات المتدربين ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم في ضوء اختصاصاته.
 -2متابعة أحوال المتدربين ،ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترضهم
والتواصل المباشر معهم ،والسعي الى تلبية احتياجاتهم طوال فترة التحاقهم بالبرامج
التدريبية.
 -3تحديد احتياجات المتدربين من المواد التدريبية والمعينات السمعية والبصرية
وتوفيرها ،وإعداد القوائم التفصيلية والحصرية لها.
 -4متابعة توفير خدمات اإلقامة والنقل للمتدربين القادمين من المحافظات التعليمية،
وإدارة تنظيمهم وتوزيعهم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -5استالم قوائم أسماء المتدربين المستحقين للبدالت ومخاطبة التقسيمات ذات العالقة
إلتمام الصرف حسب األنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
 -6المشاركة في تنظيم زيارات المتدربين الى المؤسسات الحكومية والخاصة المرتبطة
بالتدريب في المعهد ،وتوفير االحتياجات الالزمة لها.
 -7اقتراح البرامج واألنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية للمتدربين واإلشراف على
تنفيذها ،واستكمال كافة اإلجراءات المرتبطة بها مع ذوي العالقة.
 -8نشر وتوزيع التعاميم والقرارات الخاصة بالمتدربين وتعميمها داخل المعهد
والمديريات التعليمية بالمحافظات.
 -9تحرير شهادات لمن يهمه األمر الخاصة بالمتدربين.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل في نطاق اختصاصاته.

-45-

(ز) المديرية العامة للتخطيط والتطوير االستراتيجي ،وتختص باآلتي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21
-21
-22
-23

إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال المديرية ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير فصلية
عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالمديرية ،واقتراح الدورات المناسبة الحتياجاتهم بالتنسيق
مع المعنيين.
جمع وتحديث البيانات اإلحصائية والجغرافية وتدقيقها ومراجعتها وتبويبها وإنتاج المؤشرات
التعليمية وتحليلها واعتمادها ونشرها وإتاحتها للمستفيدين.
بناء وتشغيل وتطوير نظام المعلومات الجغرافية بالوزارة.
حساب اإلسقاطات والتوقعات المستقبلية ألعداد الطلبة ،بهدف توفير احتياجاتهم من المباني
المدرسية والموارد البشرية والمستلزمات التعليمية األخرى.
ترجمة السياسات التعليمية الى أهداف استراتيجية للوزارة بالتنسيق مع المعنيين.
المشااااركة فاااي مراجعاااة السياساااات التعليمياااة الحالياااة للتأكاااد مااان فاعليتهاااا وكفاءتهاااا ومواكبتهاااا
للمستجدات التربوية والتطور المجتمعي ،والمشاركة في اقتراح التطوير المناسب عليها.
تحديد أهم القضايا التربوية التي تمثل أولوية للوزارة بالتنسيق مع المعنيين.
التأكد من مواءمة الخطط االساتراتيجية للاوزارة بالسياساات التعليمياة العاماة للدولاة بالتنسايق ماع
التقسيمات المعنية.
ربط خطط الوزارة وأهدافها االستراتيجية برؤية وأهداف عمان2141م.
إعداد الخطة االستراتيجية للوزارة بالتنسيق مع المعنيين.
إعداد ومتابعة ومراقبة تنفيذ الخطة االستراتيجية والخطط الخمسية وإعداد التقارير الفنية بشأنها.
المشاركة في دراسة العائد مقابل اإلنفاق على العملية التعليمية.
المشاركة في اقتراح بدائل إضافية لتمويل التعليم.
المشاركة في اقتراح اآلليات التي تكفل التقليل من الهدر التربوي وزيادة الكفاءة اإلنتاجية للنظام
التعليمي.
المشاركة في إعداد التقرير السنوي عن التعليم ،وأية تقارير أخرى يتم التوجيه بشأنها.
رصااد وتوثيااق التوصاايات ومقترحااات التطااوير التااي تخاارج بهااا الدراسااات األكاديميااة والتقييميااة
والتقارير والمؤتمرات والندوات ،والتي تتناول النظام التعليمي بالسلطنة ،ورفعها لإلدارة العليا.
متابعة ومراقبة تنفيذ المشاريع التربوية المعتمدة من قبل الوزارة ورفع تقارير دورية بشأنها.
تقدير احتياجات الوزارة المستقبلية من األراضي الالزمة للمباني المدرسية واإلدارية الجديدة،
وتحديد مواقع هذه األراضي.
تحديد احتياجات الوزارة السنوية والمستقبلية من األبنية المدرسية وتجهيزاتها والموارد البشرية
بالتنسيق مع المعنيين.
المساهمة في نشر ثقافة التطوير والجودة.
تطبيق نظم الجودة وفق أطر ومواصفات عالمية.
التخطيط ومتابعة تنفيذ عمليتي التدقيق الداخلي والخارجي لنظم الجودة ،والتقييمات على
التقسيمات المطبقة ألنظمة الجودة ومدى جاهزيتها.
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-24
-25
-26
-27
-28
-29
-31
-31
-32
-33

التوعية بمنهجيات التطوير والتحسين المستمر.
تقديم الدعم فيما يتعلق بأنظمة وأدوات تطوير وتحسين األداء ،ومتابعة تنفيذها.
العمل على تطوير تطبيقات أنظمة الجودة بالتعاون مع التقسيمات والجهات المختصة داخل
الوزارة وخارجها من خالل البحوث والدراسات والتجارب المرتبطة بها.
العمل على وضع نظام إلدارة التحديات والمخاطر والفرص ونقاط القوة ذات العالقة بتطبيق
أنظمة التطوير.
إعداد الدراسات التطويرية ذات العالقة بأعمال المديرية.
تحديد وقياس نتائج الخدمات المقدمة في سياق رؤية ورسالة الوزارة.
ضمان الجودة في الخدمات المقدمة وفقا للمعايير الدولية.
التأكد من أن المواد أو البرامج التي تنتجها أو تستخدمها المديرية خاضعة لقوانين الملكية
الفكرية.
إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال المديرية.
أي مهام أخرى تسند للمديرية.

وتضم المديرية الدوائر واألقسام التالية:


قسم التنسيق والمتابعة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن المدير العام.
 -3متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر المختلفة بالمديرية.
 -4متابعة الموضوعات المحالة من وإلى المديرية المطلوب الرد عليها.
 -5متابعة نتائج االجتماعات التي يحضرها المدير العام ،ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات
واجبة التنفيذ وتخص دوائر المديرية.
 -6إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضوعات الصادرة أو الواردة
للمديرية.
 -7أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.



دائرة اإلحصاء والمعلومات ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ،ورفع تقارير فصلية
عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2جمع وتدقيق البيانات اإلحصائية والجغرافية واستكمالها.
 -3تحديث البيانات اإلحصائية ،والجغرافية ومراجعتها وجدولتها.
 -4احتساب المؤشرات التعليمية وتحليلها.
 -5إدارة وتشغيل وتحديث نظام المعلومات الجغرافية.
 -6إنتاج الخرائط والمعلومات الجغرافية الداعمة للقرارات التربوية.
-47-

-7
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-9
-11
-11
-12
-13
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-15
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إعداد قاعدة بيانات جغرافية عن المباني المدرسية واإلدارية واألراضي التابعة لوزارة
التربية والتعليم.
المشاركة في تحديد المواقع المناسبة إلقامة المدارس الجديدة عليها باستخدام برامج نظم
المعلومات الجغرافية.
نشر وإتاحة البيانات اإلحصائية والمؤشرات التعليمية للمستفيدين الداخليين والخارجيين.
المشاركة في حساب اإلسقاطات والتوقعات المستقبلية للطلبة بالتنسيق مع المعنيين.
المشاركة مع الجهات ذات العالقة في المشاريع والدراسات المتعلقة بالتحليل المكاني أو
اإلحصائي.
تحديد وقياس نتائج الخدمات المقدمة في سياق رؤية ورسالة الوزارة.
ضمان الجودة في الخدمات المقدمة وفقا للمعايير الدولية.
المشاركة في تنفيذ برامج التدريب ذات العالقة بالتنسيق مع المعنيين بالوزارة.
إعداد التقارير والدراسات التطويرية ذات العالقة بأعمال الدائرة.
التأكد من أن المواد أو البرامج التي تنتجها أو تستخدمها الدائرة خاضعة لقوانين الملكية
الفكرية.
إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال الدائرة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة التقسيمات التالية:
-

قسم المعلومات اإلحصائية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال القسم ومتابعة تنفيذها ،ورفع
تقارير فصلية عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2تبويب وتوثيق اإلحصاءات التعليمية وتصنيفها وحفظها.
 -3حصر احتياجات تقسيمات الوزارة من البيانات اإلحصائية ،ومراجعة منطقيتها
بالتنسيق مع المعنيين.
 -4توفير وإتاحة المعلومات اإلحصائية للمستفيدين الداخليين والخارجيين.
 -5متابعة تدفق البيانات اإلحصائية وفق المخطط الزمني المحدد.
 -6حصر البيانات نير المكتملة بقاعدة بيانات الوزارة.
 -7ضمان استكمال البيانات والتحقق من دقتها بالتنسيق مع المعنيين.
 -8التنسيق مع التقسيمات والجهات ذات العالقة حول االرتداد في البيانات ومدى
منطقيتها.
 -9تطوير األساليب واألدوات المستخدمة في تصنيف ومعالجة وجدولة اإلحصاءات
التعليمية.
 -11التأكد من أن المواد أو البرامج التي ينتجها أو يستخدمها القسم خاضعة لقوانين
الملكية الفكرية.
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إعداد الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية.
المشاركة في تنفيذ برامج التدريب ذات العالقة ،بالتنسيق مع المعنيين.
إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم النظم الجغرافية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال القسم ومتابعة تنفيذها ،ورفع
تقارير فصلية عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2إدارة وتشغيل نظام المعلومات الجغرافية ،وتحديث بياناته.
 -3جمع ومراجعة البيانات الجغرافية كالروافد ومواقع المدارس والمباني والمنشآت
األخرى ،وكذلك األراضي الفضاء والمشاريع التابعة لوزارة التربية والتعليم.
 -4تدقيق المعلومات والبيانات الجغرافية وتبويبها.
 -5تصميم وإنتاج خرائط رقمية وورقية تلبي احتياجات تقسيمات الوزارة وخارجها.
 -6المشاركة في تنفيذ المشاريع التي تأخذ الطابع الجغرافي.
 -7إعداد قاعدة بيانات جغرافية عن المباني المدرسية واإلدارية واألراضي التابعة
لوزارة التربية والتعليم.
 -8المشاركة في تحديد المواقع المناسبة إلقامة المدارس الجديدة ،بالتنسيق مع
التقسيمات والجهات المعنية.
 -9القيام بالتحليل المكاني لالستفادة منها في التخطيط للخدمات التعليمية.
 -11تحديث البيانات الرقمية والجغرافية والصور الفضائية بالتنسيق مع المعنيين.
 -11تطوير األساليب والبرامج المستخدمة في إنتاج المعلومات الجغرافية.
 -12إعداد التقارير ذات العالقة بأعمال القسم.
 -13المشاركة في تنفيذ برامج التدريب ذات العالقة باختصاصات القسم بالتنسيق مع
المعنيين.
 -14تحديد وقياس نتائج الخدمات المقدمة في سياق رؤية ورسالة الوزارة.
 -15ضمان الجودة في الخدمات المقدمة وفقا للمعايير الدولية.
 -16التأكد من أن المواد والبرامج التي ينتجها أو يستخدمها القسم خاضعة لقوانين الملكية
الفكرية.
 -17إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -18أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم المؤشرات التعليمية والنشر ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال القسم ومتابعة تنفيذها ،ورفع
تقارير فصلية عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2حصر احتياجات تقسيمات الوزارة من المؤشرات التعليمية.
 -3قراءة وتحليل المعلومات اإلحصائية وإنتاج المؤشرات التعليمية.
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مراجعة اإلحصاءات السكانية المستخدمة في احتساب المؤشرات التعليمية.
توثيق المؤشرات التعليمية من خالل جدولتها وحفظها.
حصر ومتابعة مؤشرات التعليم في التقارير الدولية وأهداف التنمية المستدامة وإبداء
الرأي حولها.
توفير وإتاحة المؤشرات التعليمية للمستفيدين الداخليين والخارجيين.
إعداد الكتاب السنوي للمؤشرات التربوية.
تصميم الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية والكتاب السنوي للمؤشرات التربوية.
تصميم التقارير والنشرات اإلحصائية.
نشر المعلومات والمؤشرات التعليمية عن طريق التطبيقات والمواقع التابعة للوزارة
بوسائل التواصل االجتماعي.
نشر الثقافة اإلحصائية ورفع الوعي اإلحصائي ،وتعزيز االستخدام الصحيا
للبيانات والمعلومات اإلحصائية في صنع القرار ورسم السياسات.
تطوير األساليب والبرامج المستخدمة في تسويق النشر اإلحصائي.
تطوير األساليب واألدوات المستخدمة في إنتاج المؤشرات التعليمية.
التأكد من أن المواد أو البرامج التي ينتجها أو يستخدمها القسم خاضعة لقوانين
الملكية الفكرية.
المشاركة في تنفيذ برامج التدريب ذات العالقة ،بالتنسيق مع المعنيين.
إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تسند للقسم.

دائرة تخطيط االحتياجات التعليمية ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعماال الادائرة ومتابعاة تنفياذها ،ورفاع
تقارير فصلية عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2إعداد الخطط الخمسية التنموية للوزارة وتقدير احتياجاتهاا مان األبنياة المدرساية والماوارد
البشرية والمستلزمات التعليمية األخرى ،بالتنسيق مع المعنيين.
 -3إعداد مشروع التشكيالت المدرسية السنوية بالتنسيق مع المديريات التعليمية.
 -4تحدياد االحتياجاات السانوية والمساتقبلية مان المبااني المدرساية الجديادة ،والمبااني اإلداريااة
األخرى ،واإلضافات التربوية على المباني القائمة بالتنسيق مع المعنيين.
 -5تحديااد االحتياجااات الساانوية والمسااتقبلية ماان مسااتلزمات العمليااة التعليميااة ،وماان األجهاازة
والمعدات والكتب الدراسية والوسائط التعليمية ،بالتنسيق مع المعنيين.
 -6تحديد االحتياجات السنوية والمستقبلية من الموارد البشرية بالتنسيق مع المعنيين.
 -7التنسيق مع مؤسسات إعداد المعلمين بشأن االحتياجات السنوية من الهيئة التدريسية.
 -8دراسة طلبات تغيير المسميات الوظيفية من حيث االحتياج وتوافر الدرجات الشانرة.
 -9القيااام باإلسااقاطات المسااتقبلية لعاادد الطلبااة بهاادف تحديااد احتياجاااتهم ماان األبنيااة المدرسااية
والموارد البشرية والمستلزمات التعليمية األخرى.
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 -11دراسة طلبات ومقترحات األهالي الخاصة بإنشاء المدارس أو فتا مراحل تعليمية.
 -11إبراز السياسة الحكومية تجاه التعليم.
 -21ترجمة السياسات التعليمية الى أهداف استراتيجية للوزارة بالتنسيق مع المعنيين.
 -13التوعياااة والتعرياااف بأهاااداف السياساااات التعليمياااة باااالوزارة ،وباااأهم السياساااات التعليمياااة
المعمول بها.
 -14المشاركة في مراجعة السياساات التعليمياة الحالياة للتأكاد مان فاعليتهاا وكفاءتهاا ومواكبتهاا
للمستجدات التربوية والتطور المجتمعي ،والمشاركة في اقتراح التطوير المناسب عليها.
 -15المشاركة في اقتراح السياسات التربوية المناسبة ،باالستعانة بالدراسات والتقارير التقييمية
واالستشرافية ،والدراسات األكاديمية التي تجرى على النظام التعليمي.
 -21التأكد من مواءمة الخطط االستراتيجية للوزارة بالسياسات التعليمية العامة للدولة بالتنسايق
مع التقسيمات المعنية.
 -21إعداد الخطة االستراتيجية للوزارة بالتنسيق مع المعنيين.
 -21إعداد الخطط الخمسية للوزارة بالتنسيق مع المعنيين.
 -21متابعة ومراقبة تنفيذ الخطة االستراتيجية والخطط الخمسية وإعداد التقارير الفنية بشأنها.
 -21المشاركة في دراسة العائد مقابل اإلنفاق على العملية التعليمية.
 -12المشاركة في اقتراح بدائل إضافية لتمويل التعليم.
 -22إعداد الدراسات التطويرية الخاصة بأعمال الدائرة.
 -23المشاركة في تنفيذ برامج التدريب ذات العالقة بالتنسيق مع المعنيين.
 -24تحديد وقياس نتائج الخدمات المقدمة في سياق رؤية ورسالة الوزارة.
 -25ضمان الجودة في الخدمات المقدمة وفقا للمعايير الدولية.
 -26التأكد من أن المواد أو البرامج التاي تنتجهاا أو تساتخدمها الادائرة خاضاعة لقاوانين الملكياة
الفكرية.
 -27إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال الدائرة.
 -28أي مهام أخرى تسند للدائرة تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم التخطيط االستراتيجي ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفياذ الخطاط السانوية الالزماة لتسايير أعماال القسام ومتابعاة تنفياذها ،ورفاع
تقارير عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2ترجمة السياسات التعليمية الى أهداف استراتيجية للوزارة.
 -3إعداد الخطة االستراتيجية للوزارة بالتنسيق مع المعنيين.
 -4إعداد الخطط الخمسية للوزارة في ضوء الخطة االستراتيجية بالتنسيق مع المعنيين.
 -5متابعة ومراقبة تنفيذ الخطة االساتراتيجية والخطاط الخمساية وإعاداد التقاارير الفنياة
بشأنها.
-51-

-6
-7
-8
-9

-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-1
-

إعداد التقارير الفنية المتعلقة بالتنبؤ بالمستقبل مدعومة بمؤشرات وبيانات موثوقة.
المشاركة في مراجعة الهيكال التنظيماي للاوزارة وتقسايماتها بماا يتفاق والمساتجدات
التربوية واألهداف االستراتيجية للوزارة.
توظيااف البيانااات والمعلومااات والمؤشاارات التربويااة والسااكانية والجغرافيااة لتحقيااق
أهداف الخطط التربوية.
الوقااااوف علااااى توصاااايات ومقترحااااات الدراسااااات الوطنيااااة والدوليااااة التقييميااااة
واالستشااارافية ،وكاااذلك الدراساااات األكاديمياااة التاااي تجااارى علاااى النظاااام التعليماااي
بالسلطنة ،واالستفادة منها في عملية التخطيط االستراتيجي للنظام التعليمي.
االسااتفادة ماان نماااذج التخطاايط االسااتراتيجي لألنظمااة التعليميااة األخاارى ماان أجاال
تطوير التخطيط االستراتيجي بالسلطنة.
القيام بالتحليل البيئي للنظام التعليمي اعتمادا ً على أحد النماذج الدولية.
المساهمة في بناء القدرات البشرية في مجال التخطيط االستراتيجي.
تحديد وقياس نتائج الخدمات المقدمة في سياق رؤية ورسالة الوزارة.
ضمان الجودة في الخدمات المقدمة وفقا للمعايير الدولية.
إجراء الدراسات التطويرية ذات العالقة بأعمال القسم.
إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تخل ضمن نطاق االختصاص.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم تخطيط األبنية والتجهيزات التعليمية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال القسم ومتابعة تنفيذها ،ورفع
تقارير عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2إعداد الخطط الخمسية التنموية للوزارة ،وتقدير احتياجاتها من األبنية المدرسية
والتجهيزات والمستلزمات التعليمية بالتنسيق مع المعنيين.
 -3المشاركة في إعداد مشروع التشكيالت المدرسية السنوية.
 -4تحديد احتياجات النظام التعليمي السنوية والمستقبلية من األبنية المدرسة واإلدارية
والتجهيزات والمستلزمات التعليمية بالتنسيق مع المعنيين.
 -5تحديد اإلضافات اإلنشائية الجديدة على المباني المدرسية القائمة.
 -6دراسة طلبات ومقترحات األهالي الخاصة بإنشاء المدارس ،أو فتا مراحل تعليمية.
 -7دراسة الموقف التنفيذي للمباني المدرسية الجديدة واإلضافات على المباني القائمة،
وطرح الحلول والبدائل الكفيلة بالتغلب على التحديات التي تواجه تأخر عملية
التنفيذ.
 -8تقدير االحتياجات المستقبلية من األراضي الالزمة للمباني المدرسية الجديدة
والمباني اإلدارية األخرى.
 -9التنسيق مع الجهات ذات االختصاص بشأن بيانات السكان في سن الدراسة.
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تحديد مواقع المباني المدرسية الجديدة باستخدام الخريطة المدرسية بالتنسيق مع
المعنيين.
المشاركة في دراسة اإلسقاطات المستقبلية لعدد الطلبة بهدف تحديد احتياجاتهم من
األبنية المدرسية والتجهيزات والمستلزمات التعليمية والمرافق التربوية.
المشاركة في تحديد أسس توفير وإحالل األثاث واألجهزة والمعدات التعليمية.
تفعيل مفاهيم الخريطة المدرسية عند إجراء عملية التخطيط التنموي.
المراجعة الدورية لواقع الروافد المدرسية.
تطوير األساليب المستخدمة في تقدير االحتياجات المستقبلية من األراضي واألبنية
والتجهيزات والمستلزمات التعليمية.
إجراء التقارير والدراسات التطويرية ذات العالقة بأعمال القسم.
المشاركة في تنفيذ برامج التدريب ذات العالقة بالتنسيق مع المعنيين.
تحديد وقياس نتائج الخدمات المقدمة في سياق رؤية ورسالة الوزارة.
ضمان الجودة في الخدمات المقدمة وفقا للمعايير الدولية.
التأكد من أن المواد والبرامج التي ينتجها أو يستخدمها القسم خاضعة لقوانين الملكية
الفكرية.
إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم تخطيط الموارد البشرية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال القسم ومتابعة تنفيذها ،ورفع
تقارير عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2المشاركة في إعداد الخطط الخمسية للوزارة وتقدير احتياجاتها من الموارد البشرية.
 -3إعداد مشروع التشكيالت المدرسية السنوية بالتنسيق مع المعنيين.
 -4تحديد احتياجات الوزارة السنوية والمستقبلية من الموارد البشرية بالتنسيق مع
المعنيين.
 -5تحديد وإعداد المعدالت الوظيفية لجميع الوظائف بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -6المشاركة في دراسة اإلسقاطات المستقبلية لعدد الطلبة بهدف تحديد احتياجاتهم من
الموارد البشرية.
 -7دراسة طلبات تغيير المسميات الوظيفية من حيث االحتياج وتوافر الدرجات
الشانرة.
 -8إعداد التقارير والدراسات التطويرية ذات العالقة بأعمال القسم.
 -9تطوير األساليب المستخدمة في تقدير احتياجات الوزارة من الموارد البشرية.
 -11المشاركة في تنفيذ برامج التدريب ذات العالقة بالتنسيق مع المعنيين.
 -11تحديد وقياس نتائج الخدمات المقدمة في سياق رؤية ورسالة الوزارة.
 -12ضمان الجودة في الخدمات المقدمة وفقا للمعايير الدولية.
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 -13التأكد من أن المواد والبرامج التي ينتجها أو يستخدمها القسم خاضعة لقوانين الملكية
الفكرية.
 -14إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -15أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-



قسم اقتصاديات التعليم ،ويختص باآلتي:
 -2إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال القسم ومتابعة تنفيذها ،ورفع
تقارير عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -3المشاركة في دراسة العائد مقابل اإلنفاق على العملية التعليمية.
 -4المشاركة في اقتراح اآلليات التي تكفل التقليل من الهدر التربوي وزيادة الكفاءة
اإلنتاجية للنظام التعليمي.
 -5المساهمة في اقتراح آليات رفع كفاءة اإلنفاق على التعليم.
 -6المشاركة في اقتراح بدائل إضافية لتمويل التعليم.
 -7رصد التجارب الناجحة في مجال اإلنفاق على التعليم ،واقتراح كيفية االستفادة منها.
 -8المشاركة في إجراء الدراسات التطويرية ذات العالقة بأعمال القسم ،بالتنسيق مع
التقسيمات المعنية.
 -9اقتراح المشاريع والبرامج التي يسهل تمويلها وتنفيذها بالتعاون مع دائرة االستثمار
والمبادرات.
 -11المساهمة في بناء القدرات البشرية في مجال اقتصاديات التعليم.
 -11تحديد وقياس نتائج الخدمات المقدمة في سياق رؤية ورسالة الوزارة.
 -12ضمان الجودة في الخدمات المقدمة وفقا للمعايير الدولية.
 -13التأكد من أن المواد أو البرامج التي ينتجها أو يستخدمها القسم خاضعة لقوانين
الملكية الفكرية.
 -14المشاركة في تنفيذ برامج التدريب ذات العالقة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -15إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.

دائرة الجودة ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير
عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2المساهمة في نشر ثقافة التطوير والجودة.
 -3وضع أسس ومعايير تنفيذ سياسات التطوير والجودة.
 -4تطبيق أنظمة الجودة وفق أطر ومواصفات عالمية.
 -5متابعة سير تنفيذ أنظمة الجودة.
 -6متابعة ودعم التقسيمات في قياس وتحليل رضا المستفيد واألفعال المتخذة لرفع مستواه.
 -7التخطيط ومتابعة تنفيذ عمليتي التدقيق الداخلي والخارجي لنظم الجودة ،والتقييمات على
التقسيمات المطبقة ألنظمة الجودة ومدى جاهزيتها.
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التوعية بمنهجيات التطوير والتحسين المستمر.
تقديم الدعم فيما يتعلق بأنظمة وأدوات تطوير وتحسين األداء اإلداري ،ومتابعة تنفيذها.
العمل على تطوير تطبيقات أنظمة التطوير اإلداري والجودة بالتعاون مع التقسيمات
والجهات المختصة داخل الوزارة وخارجها من خالل البحوث والدراسات والتجارب
المرتبطة بها.
العمل على وضع نظام إلدارة التحديات والمخاطر والفرص ونقاط القوة ذات العالقة
بتطبيق أنظمة الجودة.
متابعة التحول اإللكتروني ألنظمة الجودة.
إعداد الدراسات التطويرية الخاصة بأعمال الدائرة.
تحديد وقياس نتائج الخدمات المقدمة في سياق رؤية ورسالة الوزارة.
ضمان الجودة في الخدمات المقدمة وفقا للمعايير الدولية.
التأكد من أن المواد أو البرامج التي تنتجها أو تستخدمها الدائرة خاضعة لقوانين الملكية
الفكرية.
إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال الدائرة.
المشاركة في تنفيذ برامج التدريب ذات العالقة ،بالتنسيق مع التقسيمات المختصة
بالوزارة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم نظم الجودة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال القسم ومتابعة تنفيذها ،ورفع
تقارير عما تم إنجازه.
 -2وضع أسس ومعايير تنفيذ سياسات الجودة.
 -3إرساء أنظمة الجودة وفق مواصفات عالمية في تقسيمات الوزارة والمديريات
التعليمية بالمحافظات.
 -4إيجاد حلول لتذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق أنظمة الجودة.
 -5متابعة التطبيق الفعلي للعمليات واألنشطة المتعلقة بتطبيقات الجودة وآليات توثيقها.
 -6دعم توثيق أنظمة الجودة من إنشاء وتحديث وإلغاء.
 -7متابعة التحول اإللكتروني ألنظمة الجودة واقتراح البرامج واألدوات اإللكترونية
المناسبة.
 -8وضع آليات لضمان الممارسة الفعلية والدائمة ألنظمة الجودة على مستوى المهام
اليومية للتقسيمات والموظفين.
 -9تطوير وتأهيل العاملين بالقسم وفقا للمهام واالختصاصات.
 -11إعداد الدراسات التطويرية الخاصة بأعمال القسم.
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تحديد وقياس نتائج الخدمات المقدمة في سياق رؤية ورسالة الوزارة.
ضمان الجودة في الخدمات المقدمة وفقا للمعايير الدولية.
التأكد من أن المواد أو البرامج التي ينتجها أو يستخدمها القسم خاضعة لقوانين
الملكية الفكرية.
المشاركة في تنفيذ برامج التدريب ذات العالقة ،بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخر تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم مراجعة نظم الجودة ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال القسم ومتابعة تنفيذها ،ورفع
تقارير عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2تخطيط ومتابعة تنفيذ عملية التدقيق الداخلي والتقييمات الداخلية على أنظمة الجودة.
 -3متابعة أداء العمليات واألنشطة التابعة لمجاالت تطبيق أنظمة الجودة وتحليل أدائها
واتجاهاتها.
 -4متابعة حاالت عدم المطابقة واألفعال التصحيحية ومخططات األفعال ذات العالقة
بها.
 -5إعداد الدراسات التطويرية الخاصة بأعمال القسم.
 -6المشاركة في تنفيذ برامج التدريبية المتعلقة بمهام القسم.
 -7العمل على إيجاد حلول لتذليل التحديات والصعوبات التي تواجه عملية التدقيق
الداخلي بالتنسيق مع الجهات المعنية
 -8إعداد الكادر الفني المؤهل في مجاالت التدقيق الداخلي ألنظمة الجودة.
 -9اإلعداد لتنفيذ عملية التدقيق الخارجي بالتنسيق مع التقسيمات والجهات المعنية
ومتابعة تنفيذها.
 -11تحديد وقياس نتائج الخدمات المقدمة في سياق رؤية ورسالة الوزارة.
 -11ضمان الجودة في الخدمات المقدمة وفقا للمعايير الدولية.
 -12إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -13أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم التطوير والتحسين المستمر ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسير أعمال القسم ومتابعة تنفيذها ،ورفع
تقارير عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2المشاركة في وضع أسس ومعايير تنفيذ سياسات الجودة.
 -3التوعية بمنهجيات واستراتيجيات التحسين في أنظمة الجودة.
 -4دعم تقسيمات الوزارة والمديريات التعليمية فيما يخص عملية التطوير والتحسين
المستمر.
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دراسة البيانات الناتجة عن تطبيق خطط وأدوات التحسين وتقييمها وتوظيفها بما
يخدم النظام التعليمي.
متابعة تطور أداء العمليات التشغيلية في جوانب التطوير والتحسين لضمان
استمرارهما.
رصد التحديات والمخاطر التي تواجه عملية التطوير والتحسين المستمر في األداء
والمشاركة في إيجاد حلول لمواجهتها.
دراسة التطبيقات الجيدة الناتجة من تطبيق أنظمة التطوير والجودة ،واتخاذ ما يلزم
نحو تعميمها في التقسيمات ذات العالقة.
متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المعتمدة الناتجة عن اجتماعات هياكل إدارة نظم
الجودة ولجانها ،ورفع تقارير بذلك.
متابعة المستجدات العلمية في مجال التطوير والتحسين المؤسسي وتوظيف ذلك في
تطوير األداء.
دعم التقسيمات في اختيار وتطبيق أنظمة وأدوات التطوير والتحسين المستمر،
والمشاركة في التخطيط لها وتنفيذها.
دعم التقسيمات في تحديد الفرص وطرق استثمارها لتطوير األداء.
متابعة ودعم التقسيمات في قياس رضا المستفيد وتحسين الخدمات ذات الرضا
المنخفض.
إعداد الدراسات التطويرية الخاصة بأعمال القسم.
تحديد وقياس نتائج الخدمات المقدمة في سياق رؤية ورسالة الوزارة.
ضمان الجودة في الخدمات المقدمة وفقا للمعايير الدولية.
التأكد من أن المواد أو البرامج التي ينتجها أو يستخدمها القسم خاضعة لقوانين
الملكية الفكرية.
المشاركة في تنفيذ برامج التدريب ذات العالقة ،بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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(ح) دائرة خدمة المراجعين ،وتختص باآلتي:
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إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه
ومعوقات التنفيذ إن وجدت.
استقبال المراجعين واستالم طلباتهم.
تزويد المراجعين بالمعلومات المطلوبة بشأن طلباتهم وإرشادهم إلى التقسيمات المعنية بالوزارة.
تصنيف طلبات المراجعين وتوجيههم إلى استيفاء الخلفيات المطلوبة.
إنشاء سجل لقيد ما يتم تسليمه من طلبات وموضوعات خاصة بالمراجعين وإحالتها إلى
التقسيمات المختصة بالوزارة.
فرز طلبات المراجعين وعرض ما يلزم منها على الوزير ألخذ التوجيه بشأنها.
متابعة مختلف تقسيمات الوزارة في المواضيع المقدمة من المواطنين لضمان عدم تأخرها.
إبالغ مقدم الطلب سواء عند مراجعته للوزارة ،أو عبر الرسائل النصية أو البريد االلكتروني
باإلجراءات التي اتخذت حيال طلبه ،والنتيجة التي انتهت إليها.
تحليل الطلبات لمعرفة اتجاهاتها ورفعها إلى الوزير بالمقترحات الواجب اتباعها.
الرد على جميع مكالمات المتصلين ،وإبالنهم باإلجراءات التي اتخذت بشأن طلباتهم.
إبالغ المراجعين عبر الرسائل النصية أو البريد اإللكتروني عن سير معامالتهم المقدمة للوزير.
تتبع معامالت المراجعين إلكترونيا ،وإبالغ مدير الدائرة باإلجراءات التي اتخذت بشأنها.
ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في الدائرة بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم استقبال وتسجيل الطلبات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3استقبال المراجعين واستالم طلباتهم ،وإرشادهم إلى استيفاء الخلفيات المطلوبة ،وتوجيههم
إلى التقسيمات المعنية.
 -4إنشاء سجل لقيد ما يتم استالمه وتسليمه من طلبات وموضوعات خاصة بالمراجعين
والتقسيمات المحالة إليها.
 -5فرز طلبات المراجعين ،وعرض ما يلزم منها على المدير ألخذ التوجيه بشأنها.
 -6إحالة المواضيع الواردة للمديريات والدوائر المختصة بذلك.
 -7إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -8أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم المتابعة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
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متابعة المواضيع المقدمة من قبل المواطنين والمحالة من الدائرة إلى التقسيمات المختصة،
ومتابعة سير المعامالت المقدمة  ،وضمان سرعة البت فيها في إطار اللوائا والقوانين
المعمول بها في الوزارة.
إعداد سجالت واستمارات منظمة لسير العمل متضمنة البيانات األساسية لعملية متابعة
المواضيع مع التقسيمات المختصة بالوزارة.
إعداد تقرير نصف سنوي عن القسم والتحديات التي يواجهها.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

مركز االتصال (قسم) ،ويختص باآلتي- :
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3الرد على استفسارات المتصلين.
 -4إخطار المراجعين بما انتهى إليه األمر بشأن معامالتهم بإحدى وسائل االتصال.
 -5متابعة المستجدات التربوية والتنويه بشأنها.
 -6إعداد الردود على أي استفسارات تتعلق بطلبات وشكاوى المواطنين وأخذ التوجيه بشأنها.
 -7إعداد تقرير نصف سنوي عما يتم تلقيه من بالنات ،وما اتخذ حولها من إجراءات من قبل
التقسيمات المختصة ،ورفعه إلى مدير الدائرة.
 -8إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -9أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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(ط) دائرة التواصل واإلعالم ،وتختص باآلتي:
-1
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إعداد وتنفيذ الخطط اإلعالمية السنوية ألنشطة وبرامج الوحدة /المؤسسة ومشاركتها مع الجهات
المعنية.
إعداد خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
تقديم رؤية إعالمية شاملة وفق متطلبات الوحدة  /المؤسسة.
إدارة عناصر ومكونات الهوية البصرية للوحدة  /المؤسسة.
العمل على إعداد وتصميم وتنفيذ المحتوى اإلعالمي وفق الخطة اإلعالمية (التصاميم والصور
ومقاطع الفيديو والرسوم الجرافيكية والمطبوعات).
القيام بصيانة وتحرير المحتوى النصي من البيانات الصحفية والمنشورات والمطبوعات
ونيرها من المواد اإلعالمية ،وما تتطلبه من تدقيق لغوي وترجمة إعالمية.
إدارة المحتوى اإلعالمي على الموقع اإللكتروني ،ومنصات التواصل االجتماعي للوحدة /
المؤسسة.
القيام بإعداد المحتوى اإلعالمي المقروء والمرئي والمسموع الذي يصدر عن الوحدة  /المؤسسة
والتنسيق بشأنه مع الجهات المعنية.
تنظيم الفعاليات اإلعالمية التي تنفذها الوحدة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
التنسيق مع الجهات المعنية من أجل التغطية اإلعالمية للمؤتمرات والندوات والفعاليات التي
تقيمها الوحدة ،وإجراء المقابالت واألنشطة الصحفية واإلعالمية التي ترنب المؤسسات
اإلعالمية إجراءها.
إعداد وتنفيذ الحمالت اإلعالمية والحمالت التسويقية؛ وفق الخطط والبرامج السنوية بالتنسيق مع
الجهات المعنية.
العمل على رصد ومتابعة كل ما يتم نشره عن الوحدة  /المؤسسة في كافة وسائل اإلعالم
والمواقع اإللكترونية وإعداد الردود المناسبة – إن تطلب األمر – بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة في الوحدة /المؤسسة.
التواصل وتعزيز العالقة مع الكتاب والصحفيين والمؤسسات اإلعالمية حول المواضيع التي
يطرحونها من أجل توضيا الحقائق وتزويدهم بالمعلومات بما يخدم توجه المؤسسة وأهدافها.
االلتزام بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في القضايا والموضوعات المشتركة لضمان توحيد
الرسائل اإلعالمية الحكومية ،بما يتوافق مع اإلجراءات الرسمية المعمول بها في هذا الشأن.
العمل على إبراز الدور اإلعالمي وضمان جاهزيته في إدارة األزمات التي تكون الوحدة /
المؤسسة طرفا فيها بالتنسيق مع التقسيمات األخرى بالوحدة  /المؤسسة.
تفعيل وإدارة أنشطة التواصل الداخلي لتعزيز الوالء المؤسسي للموظفين.
ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في الدائرة بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
مهام تسند للدائرة في نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة إلى األقسام التالية:
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-

قسم التواصل االستراتيجي ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط اإلعالمية السنوية ألنشطة وبرامج الوحدة  /المؤسسة ومشااركتها ماع
الجهات المعنية.
 -2إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -3اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -4تقديم رؤية إعالمية شاملة وفق متطلبات الوحدة  /المؤسسة.
 -5إعااداد وتنفيااذ الحمااالت اإلعالميااة والحمااالت التسااويقية وفااق الخطااط والباارامج الساانوية
بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 -6االلتاازام بالتنساايق مااع المؤسسااات المعنيااة فااي القضااايا والموضااوعات المشااتركة لضاامان
توحيد الرسائل اإلعالمية الحكومية ،بما يتوافق ماع اإلجاراءات الرسامية المعماول بهاا فاي
هذا الشأن.
 -7العمل على إبراز الدور اإلعالمي وضمان جاهزيته في إدارة األزمات التي تكون الوحدة /
المؤسسة طرفا فيها بالتنسيق مع التقسيمات األخرى بالوحدة  /المؤسسة.
 -8تفعيل وإدارة أنشطة التواصل الداخلي لتعزيز الوالء المؤسسي للموظفين.
 -9العمل على رصد ومتابعة كل ما يتم نشره عن الوحدة  /المؤسسة في كافة وساائل اإلعاالم
والمواقع اإللكترونية وإعداد الردود المناسبة – إن تطلب األمر – بالتنسيق ماع التقسايمات
المختصة في الوحدة  /المؤسسة.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

-

قسم التواصل الرقمي ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3إدارة المحتوى اإلعالمي على الموقع اإللكتروني ومنصات التواصل االجتمااعي للوحادة /
المؤسسة.
 -4التنسيق مع أصحاب الحسابات الفاعلة في الشابكات االجتماعياة والمواقاع اإللكترونياة ذات
التأثير مان أجال التغطياة اإلعالمياة للماؤتمرات والنادوات والفعالياات التاي تقيمهاا الوحادة،
وإجااراء المقااابالت واألنشااطة الصااحفية واإلعالميااة التااي ترنااب المؤسسااات اإلعالميااة
إجراءها.
 -5التواصل وتعزيز العالقة مع أصحاب الحسابات الفاعلة في الشابكات االجتماعياة والمواقاع
اإللكترونياااة ذات التاااأثير حاااول المواضااايع التاااي يطرحونهاااا مااان أجااال توضااايا الحقاااائق
وتزويدهم بالمعلومات بما يخدم توجه المؤسسة وأهدافها.
 -6إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -7أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.
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-

قسم اإلعالم ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3تنظيم الفعاليات اإلعالمية التي تنفذها الوحدة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -4التنسيق مع الجهات المعنياة مان أجال التغطياة اإلعالمياة للماؤتمرات والنادوات والفعالياات
التااي تقيمهااا الوحاادة ،وإجااراء المقااابالت واألنشااطة اإلعالميااة التااي ترنااب المؤسسااات
اإلعالمية إجراءها.
 -5الق يام بصيانة وتحرير المحتوى النصي من البيانات الصحفية والمنشاورات والمطبوعاات
ونيرها من المواد اإلعالمية وما تتطلبه من تدقيق لغوي وترجمة إعالمية.
 -6التواصل وتعزيز العالقة ماع الكتااب والصاحفيين والمؤسساات اإلعالمياة حاول المواضايع
التي يطرحونها من أجل توضيا الحقائق وتزويدهم بالمعلومات بماا يخادم توجاه المؤسساة
وأهدافها.
 -7إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -8أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

-

قسم المحتوى اإلبداعي ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3إدارة عناصر ومكونات الهوية البصرية للوحدة  /المؤسسة.
 -4العمال علاى إعااداد وتصاميم وتنفياذ المحتااوى اإلعالماي وفاق الخطااة اإلعالمياة (التصاااميم
والصور ومقاطع الفيديو والرسوم الجرافيكية والمطبوعات ..الخ) التي تصدر عن الوحدة/
المؤسسة والتنسيق بشأنه مع الجهات المعنية.
 -5إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -6أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.
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(ي) دائرة أمن المعلومات اإللكترونية ،وتختص باآلتي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15

إعداد خطة عمل سنوية ألولويات العمل بالدائرة ،وبرمجة تنفيذها على مادار العاام ورفاع تقاارير
دورية عما تم انجازه ،ومعوقات التنفيذ إن وجدت.
إيجاد وتفعيل نظام إلدارة األمن اإللكتروني والسالمة المعلوماتية بالوحدة.
إعااداد خطااط التاادقيق والتقياايم األمنااي علااى الباارامج والشاابكات والاانظم ونشاااطات المسااتخدمين
ومتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بالحلول األمنية المناسبة.
إيجااااد ومراجعاااة السياساااات واإلجاااراءات الخاصاااة باااأمن المعلوماااات اإللكترونياااة ،والساااالمة
المعلوماتية بما في ذلك أمن الوثائق ومتابعة تنفيذها.
المشاركة في إعداد ومراجعة خطط الطوارئ واستمرارية األعمال.
ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في الدائرة بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
متابعة االلتزام بالمعاايير والسياساات المعتمادة فاي مجاال أمان المعلوماات اإللكترونياة ،والساالمة
المعلوماتية.
ضمان متابعة التحذيرات واإلعالنات األمنية الخاصة بالمخاطر والثغرات.
التعامل مع الحوادث األمنية للمعلومات اإللكترونية المعلوماتية واإلبالغ عنها.
تحليل المخاطر والتهديدات اإللكترونية ونطاق تأثيرها.
التنسيق بخصوص تحليل األدلة الرقمية المرتبطة بالحوادث األمنية.
التأكد من عدم إساءة استخدام األجهزة والنظم ،وااللتزام بتعليمات أمن وسالمة البيانات.
التنساايق بخصااوص تنفيااذ برنااامج التاادريب والتوعيااة فااي مجااال األماان اإللكترونااي والسااالمة
المعلوماتية اإللكترونية.
رفاع تقاارير دورياة الاى الم ساؤولين عان مؤشارات األداء الرئيساية ألمان المعلوماات اإللكترونيااة
والمخاطر والحوادث األمنية المكتشفة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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(ك) مكتب أمن الوزارة ،ويختص باآلتي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15

إعداد وتنفيذ خطة عمل المكتب ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ إن
وجدت.
اتخاذ اإلجراءات األمنية الالزمة للحفاظ على أمن وسالمة الوزارة والمباني التابعة لها
ومرتاديها.
العمل على إيجاد نظام أمني فعال داخل الوزارة لحماية المواد المصنفة والمحافظة على سريتها.
المشاركة في لجان التحقيق بفقدان مواد مصنفة أو تعرضها لالطالع من أشخاص نير مخولين.
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتدريب موظفي الوزارة والمباني التابعة لها وتوعيتهم في الجوانب
األمنية.
التنسيق مع أقسام األمن بالمديريات التعليمية بالمحافظات في المجاالت األمنية المختلفة.
القيام باتخاذ اإلجراءات الالزمة ألخذ البراءة األمنية للتعيينات والترقيات والتنقالت والندب
واإلعارة وتصحيا األسماء ،وكل ما يلزمه هذا اإلجراء لكافة موظفي الوزارة.
التنسيق مع التقسيمات والجهات المختصة لوضع وتطوير أنظمة متكاملة لمجاالت األمن
والسالمة في كافة المباني المدرسية.
العمل على تطبيق أسس وأنظمة األمن والسالمة بجميع المدارس.
العمل على جاهزية المدارس لمواجهة الحاالت الطارئة.
اتخاذ ما يلزم لتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والخطط الخاصة بإدارة األزمات ،وما يتصل
بها من قرارات وتوصيات الجهات واللجان ذات االختصاص.
إدارة التنسيق بين الوزارة والجهات األخرى فيما يتعلق بإدارة األزمات.
اإلشراف على تطبيق نظام عمل الحراس بالمدارس ونيرها من التقسيمات التابعة للوزارة،
ووضع التصورات والمقترحات في هذا الشأن.
ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في المكتب بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

ويضم المكتب األقسام التالية:
-

قسم أمن المنشآت ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3تنفيذ اإلجراءات األمنية الالزمة لمبنى الوزارة والمباني التابعة له.
 -4متابعة عمل أجهزة أنظمة الدخول للوزارة والمكاتب ،وإصدار البطاقات الخاصة بذلك.
 -5متابعة نظام المراقبة المرئية بمبنى ديوان عام الوزارة والمباني التابعة له.
 -6متابعة عمل أجهزة اإلنذار ومعدات األمن والسالمة وتنفيذ خطط اإلخالء لمبنى ديوان عام
الوزارة والمباني التابعة له.
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-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-

تنظيم دخول الموظفين والمراجعين إلى ديوان عام الوزارة ،في ساعات العمل الرسمية،
وإصدار البطاقات الالزمة لذلك.
تنظيم دخول الموظفين إلى مبنى ديوان عام الوزارة والمباني التابعة له بعد ساعات العمل
الرسمية وإصدار التصاريا الالزمة لذلك.
متابعة تطبيق السياسات العامة والتشريعات والقرارات والخطط الخاصة بإدارة األزمات
المرتبطة بأعمال القسم.
تنفيذ القرارات والتوصيات المتعلقة بإدارة األزمات التي تصدرها الجهات واللجان ذات
االختصاص المرتبطة بأعمال القسم.
التواصل مع المختصين بمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العالقة
بإدارة األزمات المرتبطة بأعمال القسم.
العمل على إخالء مبنى ديوان عام الوزارة والمباني التابعة لها من الموظفين نير
المصرح لهم والمراجعين بعد ساعات الدوام الرسمي.
القيام بزيارات نير مبرمجة لكافة مكاتب ديوان عام الوزارة والمديريات التابعة له
للوقوف والتأكد من سالمة تطبيق اإلجراءات األمنية.
متابعة التقيد بإنالق األجهزة الكهربائية واإللكترونية بعد انتهاء الدوام الرسمي.
اإلشراف على حراس مبنى ديوان عام الوزارة ،والمباني التابعة له  ،ومتابعة تنفيذهم
للتعليمات الصادرة لهم.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم الشؤون الوظيفية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3اتخاذ االجراءات الالزمة ألخذ البراءة الالزمة لحركة الموظفين طبقا ً لإلجراءات المعمول
بها.
 -4التنسيق مع الجهات المختصة ألخذ الموافقات األمنية على التعيينات الجديدة (الدائمة
والمؤقتة).
 -5التنسيق مع الجهات المختصة ألخذ الموافقات األمنية على الترقيات.
 -6التنسيق مع الجهات المختصة ألخذ الموافقات لتغيير األسماء لموظفي الوزارة.
 -7التنسيق مع الجهات المختصة ألخذ الموافقات على النقل والندب واإلعارة.
 -8عمل كل اإلجراءات من مخاطبات وتنسيق مع الجهات داخل الوزارة وخارجها لتنفيذ كل
ما ورد بالبنود السابقة.
 -9العمل على إدخال بيانات استمارات التعيينات الجديدة بالنظام اآللي وإرسالها لوزارة العمل
التخاذ ما يلزم بشأنها.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
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 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-

قسم األمن والسالمة المدرسية ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3متابعة تنفيذ متطلبات األمن والسالمة بجميع المدارس.
 -4متابعة تنفيذ خطط اإلخالء بالمدارس.
 -5القيام بزيارات نير مبرمجة للمدارس للوقوف على تطبيق نظم األمن والسالمة بها،
ورصد المالحظات ورفعها للمسئولين مع المقترحات الالزمة.
 -6القيام بوضع الدراسات والتوصيات من خالل التواصل مع الجهات المختلفة في مجال
األمن والسالمة؛ للنظر فيما يمكن تطبيقه منها بالمدارس.
 -7متابعة تطبيق السياسات العامة والتشريعات والقرارات والخطط الخاصة بإدارة األزمات
المرتبطة بأعمال القسم.
 -8تنفيذ القرارات والتوصيات المتعلقة بإدارة األزمات التي تصدرها الجهات واللجان ذات
االختصاص المرتبطة بأعمال القسم.
 -9التواصل مع المختصين بمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العالقة
بإدارة األزمات المرتبطة بأعمال القسم.
 -11العمل على توفير بيئة آمنة بالمدارس ،وجاهزيتها لمواجهة أي طارئ وذلك بالتنسيق مع
أقسام األمن بالمحافظات.
 -11العمل على نشر الوعي لدى المعلمين والطالب حول األخذ بأسباب األمن والسالمة.
 -12إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -13أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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(ل) دائرة الوثائق ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ إن
وجدت.
 -2تسجيل البريد الصادر والوارد ،وفقا للتسلسل العددي والزمني لنظام تصنيف الوثائق المعتمد.
 -3تسليم أصول البريد الوارد إلى التقسيمات المختلفة بالوزارة وحفظ نسخ منه.
 -4توجيه البريد الصادر إلى الجهات المعنية ،وحفظ نسخ منه.
 -5مساعدة كافة التقسيمات بالوزارة في الحصول على نسخ من البريد الصادر والوارد.
 -6إعداد األدوات اإلجرائية المتعلقة بإدارة الوثائق؛ وخاصة نظام تصنيف الوثائق ،وجداول مدد
بقائها ،وأدلة استرجاعها بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
 -7ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في الدائرة بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
 -8مساعدة الموظفين ،وتدريبهم على استخدام األدوات المتعلقة بإدارة الوثائق.
 -9مراجعة نظام التصنيف وجداول مدد استبقاء الوثائق كلما اقتضى األمر ذلك.
 -11تقديم المعونة الفنية للتقسيمات المعنية لتحويل وثائقها التي لم تعد جارية االستعمال إلى مكان
حفظ الوثائق الوسيطة.
 -11فرز الوثائق الوسيطة ،ثم ترحيلها إلى الهيئة أو إتالفها.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم البريد ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3تسجيل البريد الصادر والبريد الوارد للتسلسل العددي والزمني وفقا لنظام تصنيف الوثائق
المعتمد.
 -4تسليم أصول البريد الوارد الى التقسيمات المعنية بالوزارة وحفظ نسخ منه.
 -5توجيه البريد الصادر الى الجهات المعنية وحفظ نسخ منه.
 -6مساعدة كافة التقسيمات بالوزارة في الحصول على نسخ من البريد الصادر أو الوارد.
 -7توزيع القرارات والتعاميم والنشرات الصادرة من الوزارة على التقسيمات المختلفة
للوزارة.
 -8استالم المجالت والصحف اليومية من الجهة المعنية وتسليمها للتقسيم المختص.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم تنظيم الوثائق ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
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-3
-4
-5
-6
-7
-

إعداد األدوات اإلجرائية المتعلقة بإدارة الوثائق ،وخاصة منها نظام تصنيف الوثائق،
وجداول مدد بقائها  ،وأدلة استرجاعها بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
مساعدة الموظفين ،وتدريبهم على استخدام األدوات المتعلقة بإدارة الوثائق.
مراجعة نظام التصنيف وجداول مدد استبقاء الوثائق كلما اقتضى األمر ذلك.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم الحفظ ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3إسداء المعونة الفنية إلى التقسيمات المعنية لتحويل وثائقها التي لم تعد جارية االستعمال
إلى مكان حفظ الوثائق الوسيطة.
 -4ترتيب الوثائق الوسيطة وحفظها وتنظيم االطالع عليها.
 -5فرز الوثائق الوسيطة ثم ترحيلها إلى الهيئة أو إتالفها.
 -6إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -7أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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(م) الدائرة القانونية ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه
ومعوقات التنفيذ إن وجدت.
 -2دراسة وبحث المسائل القانونية فيما يتعلق بمجال أنشطة الوزارة.
 -3مراجعة مشروعات القوانين واللوائا والقرارات والعقود المتعلقة بأنشطة الوزارة من الناحية
القانونية قبل إصدارها.
 -4إبداء الرأي القانوني فيما يحال إلى الدائرة من موضوعات قانونية.
 -5تمثيل الوزارة أمام المحاكم والمشاركة بالرأي مع من يمثلها في القضايا التي تكون الوزارة طرفا ً
فيها وإعداد مذكرات الدفاع عنها.
 -6المشاركة في اللجان والمؤتمرات والندوات التي تثير موضوعات قانونية تهم الوزارة والتي
تكلف بحضورها.
 -7العمل على متابعة تنفيذ األحكام الصادرة لصالا الوزارة ،والتي تتطلب اتخاذ إجراءات للتنفيذ مع
التقسيمات والجهات المختصة.
 -8تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالدائرة والتنسيق بشأنها مع التقسيمات المختصة.
 -9ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في الدائرة بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن مهام االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم المراجعة القانونية والعقود ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائا والقرارات الوزارية واإلدارية والتعاميم التي
تصدرها الوزارة ،وذلك بالتنسيق مع التقسيمات والجهات المختصة.
 -4مراجعة العقود بكافة أنواعها التي تكون الوزارة طرفا ً فيها.
 -5إعداد ومراجعة االتفاقيات الدولية التي تخص الوزارة بالتنسيق مع التقسيمات والجهات
المختصة.
 -6إبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال إلى الدائرة.
 -7إجراء البحوث والدراسات القانونية الالزمة ألنشطة الوزارة.
 -8التنسيق مع وزارة العدل والشؤون القانونية بشأن نشر القرارات الوزارية بعد اعتمادها.
 -9العمل على تطوير القوانين واللوائا الخاصة بأنشطة الوزارة بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -11تمثيل الوزارة في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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-

قسم القضايا والتحقيقات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3تمثيل الوزارة أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها في الدعاوى المرفوعة منها أو
عليها ،وتقديم األوراق ،والمذكرات والمستندات ونيرها.
 -4استئناف الدعاوى وتسليم األحكام والمستندات والمذكرات وتقديم صحف الدعاوى والتوقيع
عليها وكل ما يتعلق بنظر الدعاوى أمام المحاكم.
 -5إجراء التحقيقات التي تحال إلى القسم وإعداد مذكرات التحقيق.
 -6اقتراح الجزاءات على المخالفين وعرضها على السلطة المختصة.
 -7إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -8أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم الشكاوي والتظلمات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3دراسة الشكاوى والتظلمات المقدمة من موظفي الوزارة أو ذوي الشأن والمحالة إلى
الوزير وعرض النتيجة عليه.
 -4بحث أسباب الشكاوى والتظلمات وإيجاد الحلول المناسبة لعالج أية أخطاء إدارية تتكشف
من خاللها.
 -5إعداد سجالت لقيد الشكاوى والتظلمات.
 -6إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -7أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم متابعة تنفيذ األحكام ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3استالم ملفات الدعاوى والطعون الصادر فيها أحكام واجبة التنفيذ من التقسيمات المختصة
وقيدها بالسجل المعد لذلك.
 -4متابعة إجراءات التنفيذ إلى حيث ثبوت واقعة التنفيذ ،وعرض أي صعوبات تعترض
التنفيذ على مدير الدائرة ليتولى اتخاذ االجراءات نحو معالجة إشكال التنفيذ أو عرضها
على الوزير ليقرر ما يراه بشأنها.
 -5تمثيل الوزارة أمام المحاكم المختصة في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية.
 -6تقديم طلبات تفسير األحكام أمام المحاكم المختصة إن كان ذلك الزما لتسهيل تنفيذ
األحكام.
 -7إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -8أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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(ن) دائرة التدقيق الداخلي ،وتختص باآلتي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

-11

-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18

إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،واعتمادها من رئيس الوحادة،
ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ إن وجدت.
التحقق مان تطبياق القاوانين واللاوائا والقارارات والانظم واإلجاراءات اإلدارياة والمالياة المقاررة
والتثبت من سالمة التصرفات والقيود الحسابية.
التاادقيق والفحااص الشااامل لكافااة أوجااه أنشااطة العماال ب االوزارة بكافااة تقساايماتها اإلداريااة والقيااام
بالزيارات لمتابعة سير األعمال.
تدقيق ومراجعة سندات الصرف لجميع المصروفات وفق القاوانين واللاوائا والانظم واإلجاراءات
اإلدارية والمالية المقررة والعقود واالتفاقيات المبرمة.
تدقيق ومراجعة سندات اإليرادات بكافاة أنواعهاا ،والتأكاد مان تحصايل اإليارادات واالساتردادات
والمسترجعات وفق القوانين واللوائا والنظم واإلجراءات والعقود واالتفاقيات المقررة.
مراجعة أعمال السلفة المستديمة والمؤقتة وفق القوانين واللوائا المنظمة لذلك.
اقتراح اإلجراءات الالزمة لترشيد اإلنفاق في الوزارة وضمان كفاءته.
فحص ومراجعة الدفاتر والحسابات والسجالت والمساتندات والقياود الحساابية لقياد المصاروفات،
واإليرادات ،واألموال ،واألصول.
إعداد الميزانية التقديرية السنوية ،مراجعة القاوائم الختامياة الخاصاة باالوزارة ،وفحاص الحسااب
الختااامي بعااد انتهاااء الساانة الماليااة خااالل الفتاارة المحااددة ،وإعااداد تقرياار بمااا تااراه ماان توصاايات
واقتراحات في هذا الشأن.
إجااراء الجاارد المفاااجا للمخااازن والخاازائن والساالف المسااتديمة والمؤقتااة ونيرهااا ماان األمااوال
واألصااول المخصصااة للااوزارة وفااق اللااوائا والاانظم والمنشااورات الماليااة المعمااول بهااا ،وإعااداد
تقرير بنتائج الجرد.
اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حالة اكتشاف أي مخالفات وتجاوزات إدارية أو مالية فور اكتشافها.
التدقيق على تشغيل واساتخدام المركباات الحكومياة ووساائل النقال المساتأجرة ،والمحافظاة عليهاا
وفحص ومراجعة سجالتها ومستنداتها ،والعقود الخاصة بوسائل النقل المستأجرة.
متابعة تنفيذ الخطط ،وأعماال اللجاان المشاكلة ،والتحقاق مان أداء واجباتهاا بصاورة ساليمة إدارياا
وماليا وقانونيا.
اقتااراح أو تعااديل الاانظم الكفيلااة بالتاادقيق والرقابااة ،وإجااراءات الضاابط الااداخلي لاادى الااوزارة
وتقسيماتها بما يتفق مع اختصاصات الوزارة وهيكلها التنظيمي.
المساهمة في إعداد النظم والدراسات المطلوبة من قبل الوزارة والجهات األخرى.
متابعة أعمال اللجان التحقيقية والتحقق من أداء واجباتها بصورة سليمة إداريا وماليا وقانونيا.
التحقااق ماان ماادى االلتاازام بااالقوانين واألنظمااة الماليااة والتشااريعات القانونيااة المتعلقااة باألعمااال
اإلنمائية ،والتأكد من تنفيذ المشاريع حسب الخطط الموضوعة لها ،والمستندات المؤيدة للصرف.
مراجعااة وفحااص إجااراءات ومتطلبااات أنظمااة التاادقيق الااداخلي المعتماادة بصااورة دوريااة بهاادف
تطوير هذه األنظمة ،واالسترشاد بمعايير المحاسابة والتادقيق الدولياة والعمال علاى تطويرهاا بماا
يتواكب مع تلك المعايير وتأهيل العاملين لذلك.
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-19
-21
-21

-22
-23
-24

متابعة وتقييم أداء وكفاءة العمل ،وتطبيق األنظمة ،وتفعيل اللوائا التنظيمية المعمول بها.
إعداد التقارير الدورياة بنتاائج الرقاباة والتادقيق تتضامن المخالفاات التاي أسافرت عنهاا المراجعاة
وأسبابها وطرق عالجها ووسائل تالفيها ورفعها إلى الوزير مباشرةً.
إع اداد تقااارير ربااع ساانوية بنتيجااة مراجعااة الحسااابات ،والمركااز المااالي وملخص اا ً للمالحظااات
والتوصيات التي وردت في التقارير الدورية ،ونتيجة متابعتها ،مع عرض التقارير على الوزير،
وموافاة كل من وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة بنسخه منها.
تلقي تقارير جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة ،والارد عليهاا بالتنسايق ماع تقسايمات الاوزارة،
ومتابعة تنفيذ توصياته.
ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في الدائرة بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:

-

قسم الرقابة اإلدارية والمالية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2المراجعة الدورية على الدفاتر والسجالت للتثبت من سالمة التصرفات اإلدارية ،والمالياة،
والقيود الحسابية ،واتباع القوانين واألنظمة المالية واإلدارية المعمول بها في السلطنة.
 -3القيااام بالزيااارات لكافااة أجهاازة الااوزارة والمااديريات التعليميااة بالمحافظااات؛ للوقااوف علااى
سالمة اإلجراءات اإلدارية والمالية ،وإعداد التقارير عن نتائج هذه الزيارات ،ورفعها إلى
الوزير.
 -4تقااديم المقترحااات لضاابط وترشاايد اإلنفاااق ،وبيااان أوجااه الاانقص أو القصااور فااي تطبيااق
القوانين واألنظمة اإلدارية والمالية واقتراح طرق تالفي ذلك.
 -5الرقابااة علااى كافااة األعمااال الماليااة وأعمااال الخاازائن والمخااازن والعقااارات والمنقااوالت
ووساااائل النقااال والسااالف والحساااابات البنكياااة والموازناااة والقاااوائم الختامياااة والمسااااهمات
والت برعات للتأكد من سالمة اإلجراءات وااللتزام بأحكام القوانين المنظمة لهذا الشأن.
 -6الرقابة علاى اإلجاراءات المتبعاة فاي المناقصاات والمشاتريات وتساليم األصاناف المشاتراة
ومطابقتها للمواصفات.
 -7الرقابااة علااى األعمااال اإلداريااة والماليااة للتثباات ماان مطابقتهااا ألحكااام القااوانين والل اوائا
والقرارات والتعاميم والنظم القانونية.
 -8الرقابااة علااى األعمااال اإلداريااة والماليااة للوفااد الاادائم لاادى اليونسااكو وفااق القااوانين والاانظم
المعمول بها.
 -9الرقابااة علااى أعمااال المديريااة العامااة للماادارس الخاصااة وفااق القااوانين واألنظمااة واللااوائا
واإلجراءات اإلدارية والمالية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
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-11

-11
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-15
-

الرقابة والضبط الداخلي على آليات ووسائل العمال التقنياة ونظام المعلوماات المعماول بهاا
وفااق القااوانين واألنظمااة واللااوائا واإلجااراءات اإلداريااة والماليااة بالتنساايق مااع الجهااات
المختصة.
الرقابة على قارارات الماوارد البشارية مان الناحياة اإلدارياة والمالياة للتثبات مان مطابقتهاا
ألحكام القوانين واللوائا والقرارات والتعاميم والنظم القانونية.
الرقابااة والضاابط الااداخلي علااى المساااهمات والتبرعااات وأعمااال المقاصااف والجمعيااات
بالمدارس في جميع قطاعات الوزارة وتقسيماتها اإلدارية وفق اإلجراءات والنظم واللوائا
المنظمة لهذا الشأن.
رفع تقارير دورية عن نتائج سير العمل.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم تدقيق المصروفات اإلنمائية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تدقيق ومراجعة سندات الصرف الخاصة بمساتحقات الشاركات عان األعماال التاي تنفاذها،
والمشاريع التي يتم إعداد تصميماتها واإلشراف عليها.
 -3تدقيق ومراجعة المستندات المؤيدة للصرف ومنها أوراق المناقصاة ،أو أوراق الممارساة،
والعقد ومحضر تسليم األعمال (كراسة العطاءات وشاروط المناقصاة أو الممارساة/جداول
الكمياااااات الخاصاااااة بالمشااااااريع المنفذة/العقاااااد المبااااارم ماااااع الشاااااركة أو المؤسساااااة أو
االستشاري/الضااامانات البنكياااة وبوليصاااات التاااأمين  ،ومااادى مطابقتهاااا ألنظماااة مجلاااس
المناقصات).
 -4تدقيق ومراجعة ساندات الصارف الخاصاة بمساتحقات االستشااريين (التصاميم /اإلشاراف)
على المشاريع المسندة من قبل مجلس المناقصات أو من قبل الوزارة.
 -5تااادقيق ومراجعاااة ساااندات الصااارف الخاصاااة بمساااتحقات الشاااركات /المؤسساااات المنفاااذة
للمشاريع بالوزارة وتقسيماتها اإلدارية.
 -6تاادقيق ومراجعااة ماادة التنفيااذ الفعلااي مااع المادة المقااررة وماادى اسااتحقاق نرامااات التااأخير
وخصمها من المستحقات وتوريدها الى وزارة المالية.
 -7مراعاة االلتزام بتطبيق القوانين واللوائا والنظم والقرارات المعمول بها فاي السالطنة عناد
تدقيق ومراجعة المصروفات اإلنمائية.
 -8التأكد من االرتباط بقيمة المستحقات على االعتمادات المخصصة لها بموازنة المشروعات
اإلنمائية.
 -9التااادقيق علاااى أعماااال االستشااااريين المشااارفين علاااى المشااااريع والتأكاااد مااان مطابقتهاااا
لالشتراطات والمواصفات.
 -11إعااداد سااجل لقيااد بيانااات العقااود وقيمااة مااا يااتم صاارفه ماان دفعااات حسااب تقاادم العماال
وااللتزامات المالية وبنود الموازنة اإلنمائية والرصيد المتوفر.
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 -11رفع تقارير دورية عن نتائج المراجعة إلى مدير الدائرة.
 -12إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم
 -13أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-

قسم تدقيق المصروفات الجارية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تدقيق ومراجعاة ساندات الصارف الخاصاة بالمصاروفات الجارياة وفاق تصانيف الميزانياة
العامة.
 -3التأكد من صحة االرتباط بقيمة المصروفات على االعتماد المخصصة وفقا ً لدليل تصانيف
الميزانية العامة.
 -4تاادقيق ومراجعااة سااندات الصاارف الخاصااة برواتااب شااانلي الوظااائف الدائمااة والمؤقتااة
وعقود العمل.
 -5تااادقيق ومراجعاااة كافاااة ساااندات الصااارف المتعلقاااة بالبااادالت المرتبطاااة براتاااب الموظاااف
والمنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية.
 -6تاادقيق ومراجعااة سااندات صاارف مسااتحقات المااوارد البشاارية لمصااروفات تااذاكر الساافر
والتعااويض النقاادي ماان قيمتهااا ،ومصااروفات الساافر والمكافااآت ،والتعااويض النقاادي عاان
اإلجازة ،واألجور اإلضافية ومستحقات نهاياة الخدماة للماوظفين ،ونفقاات الترحيال داخال
وخارج السلطنة.
 -7تدقيق ومراجعة سندات صرف تكاليف التدريب والتأهيل.
 -8التدقيق والمراجعة على التعديالت اليومية على رواتب وبدالت ومستحقات الموظفين التي
تصادر بهاذا الشاأن ،وإجاازة صارفها بعاد التحقاق مان قانونيتهاا وفاق أحكاام قاانون الخدماة
المدنية والئحته التنفيذية.
 -9رفع التقارير الدورية بنتائج المراجعة إلى مدير الدائرة.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم تدقيق المصروفات الرأسمالية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تدقيق ومراجعة سندات الصرف الخاصة بالمصروفات الرأسمالية لألصول الثابتة،
والمباني ،والمساكن ،والمركبات.
 -3تدقيق ومراجعة سندات الصرف الخاصة بمصروفات السلف المستديمة والمؤقتة ،وقيمة
المساهمات واالشتراكات الخاصة بالمنظمات العربية والدولية خارج السلطنة.
 -4تدقيق ومراجعة سندات الصرف الخاصة بالمصروفات الرأسمالية لألثاث ومعدات
المكاتب ،ووسائل النقل واآلالت ،والمعدات واألجهزة التقنية.
 -5تدقيق ومراجعة المستندات المؤيدة للمصروفات الرأسمالية ومنها أوراق المناقصات أو
الممارسات أو أوامر الشراء ونيرها من األوراق.
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 -6التأكد من صحة االرتباط بقيمة المصروفات الرأسمالية على االعتمادات المخصصة وفقا
لدليل تصنيف الموازنة العامة.
 -7مراعاة االلتزام بتطبيق القوانين واللوائا والنظم والقرارات المعمول بها في السلطنة لدى
تدقيق ومراجعة المصروفات الرأسمالية.
 -8رفع تقارير دورية عن نتائج سير العمل.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-

قسم تدقيق اإليرادات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تادقيق ومراجعاة قاعاادة البياناات اإللكترونيااة لنظاام اإليارادات بااالوزارة بمقتضاى القااوانين
واللوائا والقرارات ،ومقابل أداء الخدمات ،والضرائب ،والرساوم ،والعقاود ،واالتفاقياات،
المبرمة وأثمان بيع المنتجات والتصرفات التي يترتب عليها حقاوق مالياة لصاالا الخزاناة
العامة.
 -3تدقيق ومراجعة سجالت وقوائم اإليرادات المحصلة بجميع قطاعات الوزارة والتقسايمات
اإلدارية ،وفقا للقوانين ،واللوائا ،واألنظمة.
 -4التأكد والتحقق من استالم سندات القبض والكشوف التفصيلية الشاهرية لإليارادات التاي تام
تحصيلها وإيداعها ومطابقتها التخاذ إجراءات توريدها.
 -5التأكد والتحقق من كافة االستردادات والمسترجعات التي يترتب عليها حقوق مالية لصالا
الخزانة العامة.
 -6القيااام باااإلجراءات الالزمااة التااي تكفاال تحصاايل اإلياارادات المسااتحقة للااوزارة كاملااة وفااي
المواعيد المحددة.
 -7التأكااد والتحقااق ماان كشااوف اإلياارادات المحصاالة الكترونيااا ومطابقتهااا واتخاااذ إجااراءات
توريدها.
 -8تدقيق ومراجعة قوائم اإليرادات المستحقة والتي لم يتم تحصيلها خالل العام المالي واتخاذ
إجراءات تحصيلها والقيام بتوريدها.
 -9طلااب التقااارير ربااع الساانوية المتعلقااة بمطابقااة اإلياارادات التقديريااة مااع الفعليااة ،واتخاااذ
اإلجراءات وفقا للقوانين واألنظمة المعماول بهاا ألساباب الزياادة والعجاز ،وإيجااد الحلاول
والبدائل المناسبة  ،واقتراح ودراسة الرسوم للخدمات التي تقدمها الوزارة للموارد البشرية
لديها وأفراد المجتمع.
 -11رفع تقارير دورية عن نتائج سير العمل.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

أقسام التدقيق الداخلي بالمديريات التعليمية بالمحافظات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
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-2

-3

-4
-5
-6
-7
-8

-9
-11
-11

-12
-13
-14

-15
-16

متابعااة تطبيااق األنظمااة اإلداريااة والماليااة بالمااديريات التعليميااة بالمحافظااات ،والتثباات ماان
سالمة التصرفات اإلدارية والمالية والقيود الحسابية والعهد بكافة أنواعهاا واتبااع القاوانين
واألنظمة اإلدارية والمالية المعمول بها.
المراجعااة الدوريااة علااى السااجالت اإلداريااة والماليااة بالمااديريات التعليميااة بالمحافظااات
والتنبيااه إلااى أوجااه الاانقص أو القصااور فااي تطبيااق القااوانين واألنظمااة اإلداريااة والماليااة
واقتراح طرق تالفي ذلك.
تدقيق ومراجعة كافة المصروفات الجارية والرأسمالية واإلنمائية.
تاادقيق ومراجعااة قاارارات العقوبااة ومتابعااة إجااراءات المساااءلة اإلداريااة وأحكااام المحاااكم
بالدولة الصادرة في حق موظفي المديرية.
تدقيق ومراجعة قرارات النقال الاداخلي والتحقاق مان أنهاا صادرت وفقاا ً للقاوانين واللاوائا
والمنظمة لها.
اقتراح النظم الكفيلة بالتدقيق والضبط الداخلي ،وترشيد اإلنفاق ،واإلبالغ عن أي إهمال أو
تقصير يترتب عليه ضياع حق مالي أو تعريضه للضياع.
تاادقيق ومراجعااة كافااة اإلياارادات للتأكااد ماان سااالمة اإلجااراءات وااللتاازام بأحكااام القااوانين
المنظمااااة لهااااذا الشااااأن التااااي تكفاااال تحصاااايل اإلياااارادات ،والتحقااااق ماااان االسااااتردادات
والمسترجعات التي تترتب عليها حقوق مالية لصالا الخزانة العامة.
تدقيق ومراجعة كافة مصروفات ومستحقات الموارد البشرية ،والتحقق منها وفق القاوانين
واللوائا المنظمة لها.
اتخااااذ اإلجاااراءات الفورياااة الالزماااة فاااي حاااال اكتشااااف أي انحرافاااات أو تجااااوزات أو
مخالفات إدارية ومالية.
الرد على كافاة أعماال الخزيناة والمخاازن والعقاارات والمنقاوالت ووساائل النقال والسالف
والحسااابات البنكيااة والموا زنااة والقااوائم الختاميااة للتأكااد ماان سااالمة اإلجااراءات وااللتاازام
بأحكام القوانين المنظمة.
التحقق من اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على األماوال ،والموجاودات ،والممتلكاات،
وإجراء الجرد المفاجا لها ،والتأمين على أي منها ضد المخاطر.
تحديد ماواطن ساوء اساتخدام تقسايمات الماديريات التعليمياة بالمحافظاات لمواردهاا المالياة
والبشرية ،وتقديم المشورة واالقتراحات لمعالجتها وتالفيها مستقبال.
تدقيق ومراجعة المصروفات الجارية والرأسمالية واإلنمائية المعتمادة للماديريات التعليمياة
بالمحافظات في ضوء الخطة الخمسية ،والوقاوف علاى ماا تام تنفياذه وإعاداد تقاارير حاول
سير العمل وفق الخطة.
تحديد االحتياجاات التدريبياة للعااملين بالقسام ،واقتاراح البارامج والادورات وورش العمال
المناسبة الحتياجاتهم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعداد التقاارير الدورياة عان نتاائج فحاص األعماال اإلدارياة والمالياة واإلنمائياة لتقسايمات
المديريات التعليمية ورفعها للتقسيمات المختصة.
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 -17إعداد التقارير الدورية عن سير العمال تتضامن نتاائج التادقيق والضابط الاداخلي والفحاص
والمخالفات اإلدارية والمالية وأسبابها واقتراح الوسائل لتالفيها.
 -18إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -19أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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(س) مكتب الرخص المهنية للمعلمين ،ويختص باآلتي:
 -1إعااداد الخطااة الساانوية وتنفيااذها فااي ضااوء االختصاصااات ،وبمااا يحقااق أهااداف وباارامج الخطااط
الخمســـية للوزارة.
 -2اقتراح الخطط واالستراتيجيات التربوية والتعليمية المتعلقة بتمهين التعليم بماا يتوافاق ماع أهاداف
التعليم في السلطنة.
 -3إعداد التقارير الدورية والفصلية عن سير العمل ،ورفعها للتقسيمات المختصة.
 -4اإلشراف على إدارة وتنفيذ وتقييم العمليات المرتبطة بالرخص المهنياة علاى مساتوى دياوان عاام
الوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظات ،وتقديم الدعم المناسب لهم.
 -5رصد التحديات ،واقتراح الحلول المناسبة لتطوير نظام الرخص المهنية للمعلمين.
 -6بناء نظام إلكتروناي خااص باإدارة العملياات المتعلقاة بنظاام الارخص المهنياة وتطاويره بالتعااون
والتنسيق مع التقسيمات ذات االختصاص.
 -7تحديد وتطوير اآلليات والوسائل المناسبة لنشر ثقافة التمهين في المجتمعين التربوي والمحلي.
 -8التعاون والتنسيق ماع التقسايمات ذات االختصااص لمراجعاة وتطاوير اللاوائا واألنظماة المتعلقاة
بنظام الرخص المهنية.
 -9تحديد وتطوير المعايير المهنية للمعلمين واشتراطات ومتطلبات االلتحاق بمهنة التعلايم ،بالتنسايق
مع الجهات المختصة.
 -11التنسيق مع مؤسسات إعداد المعلمين لبناء وتطوير برامج اإلعداد وفقا للمعايير المهنية للمعلمين.
 -11إعداد اختبارات الرخص المهنية وتنفيذها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -12التعااااون والتنسااايق ماااع التقسااايمات المعنياااة بتااادريب المعلماااين ،وتقيااايم األداء المهناااي للمعلماااين
الستكمال متطلبات الرخص المهنية.
 -13تحدياااد ضاااوابط وم عاااايير ارتقااااء المعلماااين فاااي المساااارين التدريساااي والتدريساااي اإلشااارافي
وتطويرها ،بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -14التعاون مع التقسيمات والجهات المعنية بنظام الرخص المهنية علاى المساتوى المحلاي واإلقليماي
والعالمي والدولي لالستفادة من تجاربهم في تطوير العمل بالنظام.
 -15المشاركة في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بسياسة تمهين التعليم.
 -16تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالمكتاب واقتاراح الادورات التدريبياة المناسابة لهام بالتنسايق
مع التقسيمات المختصة.
 -17ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في المكتب بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
 -18إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال المكتب.
 -19أي مهام أخرى تدخل ضمن اختصاصات المكتب.
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(ع) المديريات العامة للتربية والتعليم في المحافظات التعليمية (مسقط /ظفار /الداخلية /شمال
الباطنة /جنوب الباطنة /جنوب الشرقية /شمال الشرقية) وتختص باآلتي- :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21
-21
-22

إعداد الخطط العامة والخطط المستقبلية ألعمال المديرية ،بما يتوافق مع أهداف التعليم في
السلطنة.
المشاركة في إعداد الخطط الخمسية /والسنوية للوزارة بالتنسيق مع التقسيمات ذات االختصاص.
تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالمديرية ،واقتراح الدورات المناسبة الحتياجاتهم بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
تنفيذ السياسات والقرارات التي تصدرها الوزارة المتعلقة بتوفير الخدمة التعليمية بالمحافظة.
تشجيع البحث واالبتكار والمبادرات التجديدية النابعة من الحقل التربوي.
اإلشراف على المراكز العلمية ومختبرات الروبوت في المحافظة والمشاركة في إعداد الخطط
التنفيذية السنوية لها لضمان تحقيق أهداف المركز.
المشاركة في العمل على تحسين وتطوير خدمات التوجيه المهني واإلرشاد الطالبي في
المدارس.
المشاركة في التوعية والتعريف بأهداف السياسات التعليمية بالمديرية ،وبأهم السياسات التعليمياة
المعمول بها.
المشااااركة فاااي مراجعاااة السياساااات التعليمياااة الحالياااة للتأكاااد مااان فاعليتهاااا وكفاءتهاااا ومواكبتهاااا
للمستجدات التربوية والتطور المجتمعي والمشاركة في اقتراح التطوير المناسب عليها.
متابعااة ومراقبااة تنفيااذ الخطااة االسااتراتيجية والخطااط الخمسااية بالمديريااة ،وإعااداد التقااارير الفنيااة
بشأنها.
تبنى البرامج التطويرية والمبادرات التربوية الهادفة وصوال إلى ضمان جودة األداء الميداني.
اقتراح أساليب تطوير العمل من واقع الممارسات ،وتحديثها وفق المستجدات.
تنفيذ برامج التعلم المستمر ،والتربية الخاصة في مدارس المحافظة ،ومتابعة سير العمل بها.
اإلشراف على سير العمل في المدارس الخاصة.
تطوير برامج التوعية التربوية والرعاية الطالبية.
اإلشراف الفني واإلداري على كافة الهيئات التدريسية واإلدارية بالمدارس الحكومية والخاصة.
اإلشراف اإلداري على كافة تقسيمات المديرية ،واإلدارات التابعة لها.
تطوير برامج التوعية اإلعالمية الهادفة إلى ربط المجتمع بالبيئة التربوية.
التنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة في مختلف الجوانب التي تخدم
العملية التعليمية.
متابعة الشؤون اإلدارية والمالية المتعلقة بالمدارس الحكومية التابعة للمحافظة وتقسيمات
المديرية.
اإلشراف العام على تحديد وتوفير احتياجات المديرية الالزمة من خدمات اإلسكان ووسائل النقل
بالتنسيق مع التقسيمات المعنية
متابعة تنفيذ المشاريع والصيانة والخدمات بالمحافظة.
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-23
-24
-25
-26
-27
-28

دراسة وتحديد احتياجات المحافظة من الكوادر والمباني المدرسية الحكومية ،ورفعها للتقسيمات
المختصة بالوزارة.
توفير التغذية الراجعة والمؤشرات اإلحصائية حول األداء التربوي بالمحافظة.
رفع تقارير دورية حول سير العمل التربوي بالمحافظة.
ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في المديرية بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
استقطاب تأييد المجتمع للبرامج ومشاريع التطوير التربوي.
أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم المديرية الدوائر واألقسام التالية- :


قسم التنسيق والمتابعة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تنسيق مشاركة تقسيمات المديرية في إعداد الخطة الخمسية للوزارة ،ومتابعة تنفيذها.
 -3متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن المدير العام.
 -4متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر المختلفة بالمديرية.
 -5متابعة الموضوعات المحالة من وإلى المديرية المطلوب الرد عليها.
 -6متابعة نتائج االجتماعات التي يحضرها المدير العام ،ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات
واجبة التنفيذ ،وتخص دوائر وأقسام المديرية.
 -7إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضوعات الصادرة أو الواردة
للمديرية.
 -8اتخاذ إجراء استقبال ضيوف المديرية وتوفير وسائل النقل الالزمة لهم بالتنسيق مع التقسيم
المختص.
 -9إعداد برامج زيارات ضيوف المديرية وتدبير أماكن إقامتهم بالتنسيق مع التقسيم المختص.
 -11توجيه الدعوات للمشاركين في المؤتمرات والندوات والمناسبات األخرى التي تعقدها
الوزارة.
 -11اتخاذ إجراءات الحصول على تأشيرات المهمات الرسمية بالتنسيق مع دائرة العالقات
العامة بالوزارة.
 -12استخراج تصاريا المرور البرية من حدود السلطنة.
 -13أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-

قسم البريد والوثائق ،ويختص باآلتي- :
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تسجيل البريد الصادر والوارد وفقا ً للتسلسل العددي والزمني وفقا ً لنظام تصنيف
الوثائق المعتمد.
 -3تسليم أصول البريد الوارد إلى التقسيمات المعنية بالمديرية وحفظ نسخ منه.
 -4توجيه البريد الصادر إلى الجهات المعينة وحفظ نسخ منه.
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-5
-6

-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13

مساعدة كافة التقسيمات بالوزارة في الحصول على نسخ من البريد الصادر أو
البريد الوارد.
إعداد األدوات اإلجرائية المتعلقة بإدارة الوثائق وخاصةً منها نظام تصنيف الوثائق
وجداول مدد استبقاء أدلة استرجاعها بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات
الوطنية.
مساعدة الموظفين ،وتدريبهم على استخدام األدوات المتعلقة بإدارة الوثائق.
مراجعة نظام التصنيف ،وجداول مدد استبقاء الوثائق كلما اقتضى األمر ذلك.
إسداء المعونة الفنية إلى التقسيمات المعنية لتحويل وثائقها التي لم تعد جارية
االستعمال إلى مكان حفظ الوثائق الوسيطة.
ترتيب الوثائق الوسيطة وحفظها وتنظيم االطالع عليها.
فرز الوثائق الوسيطة ثم ترحيلها الى الهيئة أو إتالفها.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى ضمن نطاق االختصاص.



قسم خدمة المراجعين ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2استقبال المراجعين بالمديرية التعليمية ،واستالم طلباتهم ،وتسجيلها ،وتصنيفها.
 -3نقل تعليمات المدير العام إلى التقسيمات المعنية فيما يخص طلبات المراجعين.
 -4إنشاء سجل لقيد ما تم تسجيله من طلبات وموضوعات وعرضها للمدير العام ،أو إحالتها
للدوائر المختصة بالمديرية.
 -5متابعة طلبات المراجعين المحالة للتقسيمات المختصة ،وسرعة إنجازها في فترة زمنية
محددة.
 -6رفع تقرير نصف سنوي إلى المدير العام ،ونسخة منه إلى دائرة خدمة المراجعين يبرز
أهم الطلبات والموضوعات الخاصة بالمراجعين ،متضمنا ً اإلجراءات التي اتخذت حيالها.
 -7توعية المراجعين باألنظمة واللوائا المنظمة للعمل المتعلقة بطلباتهم.
 -8الرد على جميع الطلبات المقدمة من المراجعين بعد انتهاء كل اإلجراءات ،وذلك باستخدام
إحدى وسائل االتصال.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى ضمن نطاق االختصاص.



قسم التواصل واإلعالم ،ويختص باآلتي:
 -1إعااداد وتنفيااذ الخطااط اإلعالميااة الساانوية ألنشااطة وباارامج المديريااة ومشاااركتها مااع دائاارة
التواصل واإلعالم في الوزارة العتمادها بما يتوافق والخطط السنوية للدائرة.
 -2العماال علااى إعااداد وتصااميم وتنفيااذ المحتااوى اإلعالمااي وفااق الخطااة اإلعالميااة المعتماادة
(التصاميم والصور ومقاطع الفيديو والرسوم الجرافيكية والمطبوعات).
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القيام بصيانة وتحرير المحتوى النصي من البيانات الصحفية والمنشاورات والمطبوعاات
الخاصااة بالمديريااة ونيرهااا ماان المااواد اإلعالميااة ومااا تتطلبااه ماان تاادقيق لغااوي وترجمااة
إعالمية.
إدارة المحتوى اإلعالمي للمديرية على منصات التواصل االجتماعي.
إعداد المحتوى اإلعالمي المقروء والمرئي والمسموع الذي يصدر عان المديرياة التعليمياة
والتنسيق بشأنه – إن تطلب األمر -مع دائرة التواصل واإلعالم في الوزارة.
تنظيم الفعاليات اإلعالمية التي تنفذها المديرية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
التنسيق ماع الجهاات المعنياة مان أجال التغطياة اإلعالمياة للفعالياات التاي تقيمهاا المديرياة،
وإجااراء المقااابالت واألنشااطة الصااحفية واإلعالميااة التااي ترنااب المؤسسااات اإلعالميااة
إجراءها.
إعااداد وتنفيااذ الحمااالت اإلعالميااة والحمااالت التسااويقية وفااق الخطااط والباارامج الساانوية
بالتنسيق مع دائرة التواصل واإلعالم في الوزارة.
العمل على رصد ومتابعة كل ما يتم نشره عن المديرية في كافاة وساائل اإلعاالم والمواقاع
اإللكترونية وإعداد الردود المناسبة – إن تطلب األمر – بالتنسيق مع التقسيمات المختصاة
في المديرية /الوزارة.
التواصل وتعزيز العالقة ماع الكتااب والصاحفيين والمؤسساات اإلعالمياة حاول المواضايع
التي يطرحونها عن المديرية ومدارسها مان أجال توضايا الحقاائق وتزويادهم بالمعلوماات
بما يخدم توجه الوزارة وأهدافها.
العماال علااى إبااراز الاادور اإلعالمااي وضاامان جاهزيتااه فااي إدارة األزمااات التااي تكااون
المديرية /مدارسها طرفا فيها بالتنسيق مع التقسيمات األخرى بالمديرية  /الوزارة.
تنظيم وتنسيق التواصل اإلعالمي مع مدارس المديرية التعليمية بالمحافظة.
تفعيل وإدارة أنشطة التواصل الداخلي في المديرية لتعزيز الوالء المؤسسي للموظفين.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى ضمن نطاق االختصاص.

قسم الشؤون القانونية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2دراسة وبحث المسائل القانونية فيما يتعلق بمجال أنشطة المديرية.
 -3مراجعة العقود المختلفة التي تكون المديرية طرفا فيها.
 -4تمثيل المديرية أمام المحاكم والمشاركة بالرأي مع من يمثلها في القضايا التي تكون
المديرية طرفا ً فيها ،وإعداد مذكرات الدفاع عنها.
 -5متابعة تنفيذ األحكام القضائية ،والتي تكون المديرية طرفا فيها.
 -6إجراء التحقيقات التي تحال إلى القسم ،وإعداد مذكرات التحقيق.
 -7اقتراح الجزاءات على المخالفين ،وعرضها على المدير العام.
 -8بحث شكاوى الموظفين ،والتحقيق فيها ،وعرض نتائجها على السلطة المختصة.
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 -9بحث التظلمات التي تحال إليه من المدير العام.
 -11إجراء البحوث والدراسات القانونية الالزمة للمديرية.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -12أي مهام أخرى ضمن نطاق االختصاص.


قسم أمن المديرية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اتخاذ اإلجراءات األمنية الالزمة للحفاظ على سالمة وأمن مباني المديرية ،والمدارس
التابعة لها.
 -3إيجاد نظام أمني فعال لحماية المواد المصنفة والمحافظة على سريتها.
 -4التنسيق مع مكتب أمن الوزارة بشأن النواحي األمنية.
 -5العمل على تدريب الموظفين والمعلمين على اتباع األساليب األمنية ،ووسائل السالمة في
أداء أعمالهم.
 -6تنظيم دخول الموظفين إلى مبنى المديرية والمباني التابعة لها ،والمدارس في نير أوقات
العمل الرسمية أو في العطالت األسبوعية وإصدار التصاريا الالزمة لذلك.
 -7تنظيم دخول المراجعين والزوار إلى مبنى المديرية والمباني التابعة لها.
 -8اإلشراف على حراس المديرية والمباني والمدارس التابعة لها ،ومتابعة تنفيذهم للتعليمات
األمنية الصادرة إليهم.
 -9التأكد من عدم وجود أشخاص داخل مبنى المديرية والمباني التابعة لها بعد انتهاء الدوام
الرسمي قبل إنالق األبواب عدا المصرح لهم.
 -11المشاركة في لجان التحقيق الخاصة بفقدان أية مواد مصنفة أو تعرضها لالطالع من قبل
أشخاص ال يحق لهم االطالع عليها.
 -11تعبئة استمارة البيانات الشخصية الخاصة بالتعيينات الجديدة وإدخال بياناتهم بنظام
المعمول به ثم إرسالها لمكتب أمن الوزارة الستكمال باقي اإلجراءات.
 -12إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -13أي مهام أخرى ضمن نطاق االختصاص.



قسم اإلبتكار واالولمبياد العلمي ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية للقسم في ضوء االختصاصات.
 -2اإلشراف على برامج االبتكارات واألولمبيادات العلمية الوطنية والروبوت والذكاء
االصطناعي والبرامج والفعاليات العلمية على مستوى المحافظة.
 -3نشر ثقافة العلوم والرياضيات واالبتكار والروبوت في مدارس المحافظة.
 -4إعداد الخطط التنفيذية السنوية لتطبيق األولمبياد الوطني في مواد العلوم والرياضيات
والبرمجة ،وتقييم االبتكارات العلمية الطالبية وتطبيق برامج الروبوت والذكاء
االصطناعي على مستوى المحافظة.
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 -5متابعة تنفيذ األولمبيادات الوطنية وتقييم االبتكارات العلمية وتنفيذ برامج الروبوت والذكاء
االصطناعي على مستوى المحافظة.
 -6رفد المدارس بالمستجدات السنوية في مجال االبتكارات العلمية ،واألولمبيادات الوطنية
والروبوت والذكاء االصطناعي.
 -7إعداد وتنفيذ الخطط التدريبية الالزمة للمعلمين والطلبة في مجال االبتكارات العلمية
واألولمبياد والروبوت والذكاء االصطناعي.
 -8تنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بتدريب الطلبة المتأهلين في األولمبياد الوطني والموهوبين
في االبتكارات العلمية والروبوت والذكاء االصطناعي على مستوى المحافظة ،إلعدادهم
للمنافسات الخارجية.
 -9إعداد التقارير السنوية حول ما تم إنجازه في مجال االبتكارات العلمية ،واالولمبيادات
الوطنية والروبوت والذكاء االصطناعي.
 -11أي أعمال أخرى في تدخل ضمن نطاق االختصاص.


دائرة التخطيط والتطوير :
 -1إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع التقاارير
عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2جمااع وتاادقيق البيانااات اإلحصااائية والجغرافيااة وتحااديثها ومعالجتهااا ومراجعتهااا وتبويبهااا
وإنتاج المؤشرات التعليمية وتحليلها ،وتفسيرها ،واعتمادها وحفظها.
 -3إدارة وتحديث نظام المعلومات الجغرافية وإنتاج الخارائط والمعلوماات الجغرافياة الداعماة
للقرارات التربوية.
 -4نشر البيانات والمؤشرات التعليمية وإتاحتها للمستفيدين الداخليين والخارجيين.
 -5المشاركة في تحديد المواقع المناسبة إلقامة المادارس الجديادة عليهاا باساتخدام بارامج نظام
المعلومات الجغرافية.
 -6المشاركة في المشاريع والدراسات في مجال التخطيط التربوي فيما يخص التحليل المكاني
للمباني واألراضي والمنشآت والمشاريع التابعة للمديرية.
 -7إعداد الخطة الخمسية للمديرية وتقدير احتياجاتهاا مان األبنياة المدرساية والماوارد البشارية
والمستلزمات التعليمية األخرى ،بالتنسيق مع المعنيين.
 -8تحديد االحتياجات السنوية والمستقبلية من األراضاي والمبااني المدرساية الجديادة والمبااني
اإلداريااة األخاارى بالمحافظااة ،واإلضااافات التربويااة علااى المباااني القائمااة بالتنساايق مااع
التقسيمات المعنية.
 -9تحديااد االحتياجااات الساانوية والمسااتقبلية ماان مسااتلزمات العمليااة التعليميااة ماان األجهاازة
والمعدات والكتب الدراسية والوسائل التعليمية بالمحافظة ،بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -11تحديااد االحتياجااات الساانوية والمساااتقبلية ماان المااوارد البشااارية بالمحافظااة بالتنساايق ماااع
التقسيمات المعنية.
 -11دراسة طلبات تغيير المسميات الوظيفية من حيث االحتياجات وتوفر الدرجات الشانرة.
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إعداد التشكيالت المدرسية السنوية بالمحافظة بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
إعداد خارطة شوانر وظائف الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها.
المشاركة في القيام باإلسقاطات المستقبلية لعدد الطلبة بهدف تحدياد احتياجااتهم مان األبنياة
المدرسية والموارد البشرية والمستلزمات التعليمية.
المشاركة في اقتراح اآلليات التي تكفل التقليل من الهدر التربوي وزيادة الكفاءة اإلنتاجية.
المشاركة في دراسة العائد مقابل اإلنفاق على العملية التعليمية.
دراسة طلبات ومقترحات األهالي الخاصة بإنشاء المدارس أو فتا مراحل تعليمية.
المساهمة في نشر ثقافة الجودة بتقسيمات المديرية والمدارس.
متابعة سير نظام إدارة الجودة في تقسيمات المديرية.
قياس رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المديرية.
تنفيذ عملية التدقيق الداخلي بالمديرية وتقسيمات الوزارة األخرى.
ضمان جاهزية تقسيمات المديرية لعملية التدقيق الخارجي على نظام الجودة.
العمل على إيجاد حلول تاذليل الصاعوبات والتحاديات والمخااطر التاي تواجاه تطبياق نظاام
إدارة الجودة.
تحديد وقياس نتائج الخدمات المقدمة في سياق رؤية ورسالة الوزارة.
ضمان الجودة في الخدمات المقدمة وفقا للمعايير الدولية.
إعداد الدراسات والبحوث التطويرية.
التأكد من أن الموارد أو البرامج التي تنتجها أو تستخدمها الادائرة خاضاعة لقاوانين الملكياة
الفكرية.
المشااااركة فاااي تنفياااذ بااارامج التااادريب ذات العالقاااة ،بالتنسااايق ماااع التقسااايمات المختصاااة
بالوزارة.
أي مهام أخرى تخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم اإلحصاء والمعلومات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال القسام ومتابعاة تنفياذها ،ورفاع التقاارير
عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2جمااع وتاادقيق البيانااات اإلحصااائية والجغرافيااة وتحااديثها ،ومعالجتهااا ،ومراجعتهااا،
وتبويبها.
 -3إنتاج المؤشرات التعليمية وتحليلها ،وتفسيرها ،واعتمادها ،وحفظها.
 -4إدارة وتحااديث نظااام المعلومااات الجغرافيااة وإنتاااج الخاارائط والمعلومااات الجغرافيااة
الداعمة للقرارات التربوية.
 -5اقتراح المواقع الجغرافية المناسبة للمباني المدرسية الجديدة ومسمياتها بالتنسايق ماع
التقسيمات المختصة والجهات المعنية.
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المشاركة في المشاريع والدراسات في مجال التخطيط التربوي فيماا يخاص التحليال
المكاني للمباني واألراضي والمنشآت والمشاريع التابعة للمديرية.
نشر المعلوماات اإلحصاائية والجغرافياة والمؤشارات التعليمياة وإتاحتهاا للمساتفيدين
الداخليين والخارجيين.
إعداد الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية بالمديرية التعليمية.
المشاااركة فااي إعااداد دراسااة اإلسااقاطات المسااتقبلية للطلبااة بالتنساايق مااع التقساايمات
المختصة.
المشاركة في إعداد الخطة الخمسية على مستوى المديرية التعليمية.
اقتراح البرامج التدريبية للعاملين بالقسم بهدف بناء قدراتهم بماا يحسان مان مساتوى
األداء.
المشاركة في تنفيذ برامج التادريب ذات العالقاة ،بالتنسايق ماع التقسايمات المختصاة
بالمديرية.
تحديد وقياس نتائج الخدمات المقدمة في سياق رؤية ورسالة الوزارة.
ضمان الجودة في الخدمات المقدمة وفقا للمعايير الدولية.
إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تسند للقسم.

قسم تخطيط االحتياجات التعليمية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفياذ الخطاط السانوية الالزماة لتسايير أعماال القسام ومتابعاة تنفياذها ،ورفاع
تقارير عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2إعااداد خطااة التشااكيالت المدرسااية الساانوية للمديريااة التعليميااة والتعريااف بهااا بعااد
اعتمادها ومتابعة سالمة تنفيذها بالتنسيق مع المختصين بالوزارة.
 -3المشاركة في إعداد الخطة االستراتيجية والخطط الخمسية للمديرية.
 -4تحديد االحتياجات السنوية والمستقبلية من األراضاي واألبنياة المدرساية واحتياجاات
المدارس القائمة من اإلضافات التربوية والمباني اإلدارية األخرى بالمحافظة.
 -5تحديااد االحتياجااات الساانوية والمسااتقبلية ماان المااوارد البشاارية بالمحافظااة ،بالتنساايق
التقسيمات المعنية.
 -6تحديد احتياجات المدارس من التجهيزات والكتاب المدرساية والمساتلزمات التعليمياة
بالمحافظة بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -7القيام بالزيارات الميدانية للمدارس لمتابعة سالمة تنفيذ خطة التشكيالت المدرسية.
 -8اقتراح مواقع المباني المدرسية الجديدة.
 -9إعداد خارطة شوانر جميع الوظائف بالمديرية ،وباألخص وظائف الحقل التربوي.
 -11دراسة طلبات ومقترحات األهالي الخاصة بإنشااء المادارس أو فاتا مراحال تعليمياة
ودراستها ومناقشتها مع المختصين بالوزارة.
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دراسااة الموقااف ال تنفيااذي للمشاااريع المتكاملااة واإلضااافات التربويااة وطاارح الحلااول
والبدائل الكفيلة بالتغلب على التحديات التي يواجهها الميدان التربوي.
تحديد وقياس نتائج الخدمات المقدمة في سياق رؤية ورسالة الوزارة.
ضمان الجودة في الخدمات المقدمة وفقا للمعايير الدولية.
إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تقع ضمن نطاق االختصاص.

قسم الجودة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفياذ الخطاط السانوية الالزماة لتسايير أعماال القسام ومتابعاة تنفياذها ،ورفاع
تقارير عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2المساهمة في نشر ثقافة الجودة بتقسيمات المديرية والمدارس.
 -3المشاااركة فااي وضااع أسااس ومعااايير تنفيااذ سياسااة الجااودة بالتنساايق مااع التقساايمات
المعنية بالوزارة.
 -4متابعة سير نظم إدارة الجودة في تقسيمات المديرية التعليمية.
 -5قياس رضا المستفيد من الخدمات التي تقدمها المديرية التعليمية.
 -6المشاااركة فااي عمليااة التاادقيق الااداخلي للجااودة علااى تقساايمات الااوزارة والمااديريات
التعليمية.
 -7ضمان جاهزية تقسيمات المديرية التعليمية لعملية التدقيق الخارجي.
 -8دعم تقسيمات المديرية في عملية تحديث العمليات.
 -9التوعية بمنهجيات واستراتيجيات تحسين األداء اإلداري.
 -11دعاام تقساايمات الااوزارة والمااديريات التعليميااة فيمااا يخااص عمليااة التطااوير اإلداري
والتحسين المستمر.
 -11دراسة البيانات الناتجاة عان تطبياق خطاط وأدوات التحساين وتقييمهاا وتوظيفهاا بماا
يخدم النظام التعليمي.
 -12متابعاااة تطاااور أداء العملياااات التشاااغيلية فاااي جواناااب التطاااوير والتحساااين لضااامان
استمرارهما.
 -13رصد التحديات والمخاطر التي تواجه عملية التطوير والتحساين المساتمر فاي األداء
والمشاركة في إيجاد حلول لمواجهتها.
 -14دراسة التطبيقات الجيدة الناتجة من تطبيق أنظمة التطوير والجودة ،واتخاذ ماا يلازم
نحو تعميمها في التقسيمات ذات العالقة.
 -15متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المعتمدة الناتجة عن اجتماعات هياكل إدارة نظام
الجودة ولجانها ورفع تقارير بذلك.
 -16متابعة المستجدات العلمية في مجال التطوير والتحسين المؤسسي وتوظيف ذلك فاي
تطوير األداء.
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دعاام التقساايمات فااي اختيااار وتطبيااق أنظمااة وأدوات التطااوير والتحسااين المسااتمر
والمشاركة في التخطيط لها وتنفيذها.
دعم التقسيمات في تحديد الفرص ،وطرق استثمارها لتطوير األداء.
متابعااة ودعاام التقساايمات فااي قياااس رضااا المسااتفيد وتحسااين الخاادمات ذات الرضااا
المنخفض.
إعداد الدراسات التطويرية الخاصة بأعمال القسم.
إيجاااد الحلااول للصااعوبات والتحااديات والمخاااطر التااي تواجااه تطبيااق النظااام فااي
المديرية التعليمية.
المشااارك ة فااي الباارامج التدريبيااة ذات العالقااة ،بالتنساايق مااع التقساايمات المختصااة
بالوزارة.
تحديد وقياس نتائج الخدمات المقدمة في سياق رؤية ورسالة الوزارة.
ضمان الجودة في الخدمات المقدمة وفقا للمعايير الدولية.
إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى ضمن نطاق االختصاص.

دائرة التوجيه المهني واإلرشاد الطالبي( ،متابعة المدارس الحكومية والخاصة) ،وتختص
باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير
عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2توفير خدمات اإلرشاد الطالبي وفق متطلبات واحتياجات المدارس.
 -3المشاركة في العمل على تحسين وتطوير خدمات التوجيه المهني واإلرشاد الطالبي في
المدارس.
 -4المشاركة في إعداد خطط وبرامج التدريب لرفع كفاءة أخصائي التوجيه المهني في
المدارس ،واألخصائيين النفسيين واألخصائيين االجتماعيين والمشرفين في المديريات
التعليمية بالمحافظات ،وكافة الموظفين المعنيين ونيرهم بالدائرة.
 -5توفير خدمات التوجيه المهني للطلبة وذلك لمساعدتهم وتوجيههم نحو المهن والوظائف
التي تتالءم مع قدراتهم ورنباتهم ومع متطلبات االقتصاد الوطني وسوق العمل.
 -6المشاركة في تنظيم المعارض المهنية التي تعرف الطلبة بعالم العمل وتحقق لهم اإلشباع
الذاتي وإكسابهم الخبرات العملية.
 -7العمل على تقديم التوجيه واالستشارة المهنية بجودة عالية وفق معايير التنمية المهنية
العالمية.
 -8إجراء الدراسات والبحوث وإعداد التقارير الفنية الخاصة بمجاالت التوجيه المهني
واإلرشاد الطالبي.
 -9المشاركة في وضع خطط اإلرشاد االجتماعي والنفسي والتوعية الصحية والتغذية
المدرسية ،وإعداد البرامج الخاصة بها.
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التنسيق مع مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق باالستفادة من إمكاناتهما في
التعامل مع الظواهر الطالبية المختلفة ،بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
متابعة كافة الجوانب اإلدارية والفنية المرتبطة بالمسابقات واألنشطة التربوية.
اإلشراف على األخصائيين االجتماعيين والنفسيين وأخصائي التوجيه المهني بالمدارس
والعمل على رفع كفاءتهم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
اإلشراف على إنشاء الجمعيات التعاونية.
متابعة برامج وخدمات الصحة المدرسية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المشاركة في تنفيذ األنشطة والبرامج التي تتضمنها خطة المديرية العامة للكشافة
والمرشدات.
تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين العاملين بالدائرة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم التوجيه المهني ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2نشر الوعي بأهمية التوجيه المهني في أوساط المعلمين والطلبة.
 -3توفير المصادر المتعلقة بالتوجيه المهني للمعلمين والطلبة.
 -4متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة للتوجيه المهني في المدارس.
 -5اقتراح الحلول المناسبة للتغلب على المعوقات التي قد تواجه المدارس في تطبيق
خطة التوجيه المهني.
 -6المشاركة في إنشاء بنك لالختبارات والمقاييس المقننة حسب البيئة العُمانية.
 -7اقتراح االحتياجات التدريبية للعاملين في مجال التوجيه المهني بالمديرية وتنفيذها
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -8تنظيم أنشطة توعوية مساندة في مجال التوجيه المهني.
 -9المشاركة في تقويم فاعلية اإلجراءات واالختبارات المعمول بها في مجال التوجيه
المهني.
 -11اإلشراف على أخصائي التوجيه المهني بالمدارس.
 -11متابعة أعمال مشرفي التوجيه المهني.
 -12رفع تقارير دورية عن األداء في مجال التوجيه المهني.
 -13إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -14أي مهام أخرى ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم اإلرشاد والتوعية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
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وضع خطط عمل وبرامج اإلرشاد النفسي واالجتماعي والصحي على مستوى
المديرية التعليمية بالمحافظة استنادًا إلى الخطط المعتمدة من قبل الدائرة المختصة
بالوزارة ومتابعة تنفيذها.
متابعة عمل األخصائيين االجتماعيين والنفسيين بالمدارس ،وأخصائيي التوعية
الصحية والعمل على رفع كفاءتهم وتقييم أدائهم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة
بالوزارة.
اإلشراف على تطبيق المقاييس واالختبارات المتعلقة بالجوانب النفسية واالجتماعية.
تعميم النشرات التوعوية على المدارس وتنظيم الندوات والمحاضرات المتعلقة
بمهام القسم.
تعميم ومتابعة النشرات الدورية التخصصية الواردة من الوزارة لتوعية المختصين
في المدارس بأساليب وآليات تنفيذ العمل.
اإلشراف على إنشاء الجمعيات التعاونية بالمدارس ،ومتابعة سير أعمالها.
متابعة نظافة المدارس والمقاصف ،والتأكد من توفر الشروط الصحية والغذائية
المعتمدة لألطعمة.
تشجيع المحافظة على البيئة المدرسية وخدمة المجتمع المحلي.
إعداد التقارير الفترية والسنوية ،ورفعها إلى التقسيمات المختصة بالوزارة.
تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين العاملين في مجال التوعية واإلرشاد الطالبي.
المساعدة في حصر الطلبة المحتاجين لرعاية اجتماعية وبحث األسباب والعمل على
توفير الرعاية الالزمة لهم من خالل خطة معتمدة.
معالجة المشكالت السلوكية والنفسية واالجتماعية والتربوية للطلبة بالتنسيق مع
األخصائيين االجتماعيين والدوائر المعنية بالوزارة.
المشاركة في متابعة الخطط العالجية للطلبة وضعاف التحصيل الدراسي المقترحة
من قبل لجنة متابعة التحصيل الدراسي.
متابعة تنفيذ برامج اإلرشاد االجتماعي والنفسي والصحي الالزمة للطلبة في
المدارس بالتنسيق مع الدائرة المعنية بالوزارة.
متابعة أعمال مشرفي اإلرشاد االجتماعي والنفسي.
تنفيذ البرامج التي تهدف إلى توثيق الروابط بين المعلمين واإلداريين والطلبة على
مستوى المديرية بالتنسيق مع الدائرة المعنية بالوزارة.
تقديم الدعم والمساعدة لألخصائيين االجتماعيين والنفسيين بالمدارس.
إعداد برامج اإلرشاد االجتماعي الالزمة للطلبة.
إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تسند للقسم.

قسم األنشطة التربوية ،يختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
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إعداد المشروعات والخطط والبرامج الخاصة باألنشطة الطالبية في جميع
المجاالت.
وضع برنامج زمني وخطة تنفيذية للمشاركة في المهرجانات واالحتفاالت
والمناسبات.
العمل على تطبيق لوائا الجوائز والمسابقات.
تطوير أسس المنافسات في المجاالت الفنية والثقافية والرياضية.
تنظيم المسابقات والمعارض في المناسبات المختلفة.
دعم األنشطة التربوية في المدارس ،والعمل على توفير متطلباتها.
تشجيع المحافظة على البيئة المدرسية ،وخدمة المجتمع المحلي.
وضع خطط األنشطة التربوية ،ومتابعة تنفيذها بالمدارس.
العمل على تنفيذ البرامج واألنشطة المختصة باالتحاد العُماني للرياضة المدرسية.
إعداد التقارير الفترية والسنوية ،ورفعها إلى جهات االختصاص.
إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تسند للقسم.

قسم الكشافة والمرشدات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد الخطة السنوية لألنشطة الكشفية واإلرشادية بالمدارس الحكومية والخاصة في
المديرية التعليمية بالمحافظة واإلشراف على تنفيذها.
 -2تنظيم البرامج التوعوية التي تسهم في تعزيز القيم واالتجاهات اإليجابية.
 -3استالم حصة المديرية المقررة للمدارس الحكومية من الزي الكشفي والمكمالت
واألدوات والمطبوعات من المديرية العامة للكشافة والمرشدات ،وتوزيعها على
الفرق الكشفية واإلرشادية.
 -4توجيه المدارس الخاصة بشراء الزي الكشفي واإلرشادي والمكمالت واألدوات من
المتجر الكشفي التابع للمديرية العامة للكشافة والمرشدات.
 -5اإلشراف على تفصيل الزي الكشفي واإلرشادي بشكل صحيا بما يتفق مع
المواصفات الرسمية للزي.
 -6إعداد التقارير الفترية والسنوية الخاصة باألنشطة وإرسالها للمديرية العامة للكشافة
والمرشدات.
 -7التنسيق مع قسمي اإلشراف الكشفي واإلرشادي في المديرية العامة للكشافة
والمرشدات لتنظيم زيارات اإلشراف والمتابعة الميدانية للفرق واألنشطة والفعاليات
األخرى.
 -8اإلشراف على الفرق الكشفية واإلرشادية بالمدارس الحكومية والخاصة في المديرية
وتسجيلها ،ورفعها سنويا للمديرية العامة للكشافة والمرشدات لالعتماد واإلشهار.
 -9المشاركة في تنفيذ األنشطة والبرامج التي تتضمنها خطة المديرية العامة للكشافة
والمرشدات.
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تنمية العضوية الكشفية واإلرشادية وفقا للمستهدف االستراتيجي للمديرية العامة
للكشافة والمرشدات.
إنشاء قاعدة بيانات لكافة منتسبي الحركة الكشفية واإلرشادية في المديرية التابع لها
وتحديثها بصفة مستمرة.
متابعة تطبيق نظام شارات الهواية والكفاية ،واستيفاء شروط منا تلك الشارات
وسجالت الحاصلين عليها ووضع قاعدة بيانات بشأنها ،وتوفير فرص التدريب
عليها.
رصد مستويات التأهيل القيادي للقادة والقائدات في المديرية التعليمية وفقا ً
لالحتياجات التدريبية والعمل على تلبيتها.
تسجيل العهد واألدوات والمهمات التي تدعم بها المديرية العامة للكشافة والمرشدات
أقسام الكشافة والمرشدات بالمديرية التعليمية.
التوعية بتقاليد الحركة الكشفية واإلرشادية ،وتفعيلها لدى منتسبي الحركة الكشفية
واإلرشادية في المديرية وإصدار النشرات والمواد التوعوية الخاصة بذلك بالتنسيق
مع قسمي اإلشراف الكشفي واإلرشادي في المديرية العامة للكشافة والمرشدات.
تفعيل مسابقة التفوق الكشفي واإلرشادي في المديرية ،ومتابعة كافة اإلجراءات
والفعاليات المتعلقة بها بما يضمن تقدم األداء وإجادته وتطويره.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة التربية الخاصة والتعلم المستمر( ،تختص بالمدارس الحكومية والخاصة) وتختص
باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير
عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2حصر حاالت األطفال في سن المدرسة من ذوي فئات التربية الخاصة بالمحافظة بالتنسيق
مع دائرة التربية الخاصة بالوزارة.
 -3تحديد حاجة المديرية من معلمي ومشرفي التربية الخاصة.
 -4متابعة شؤون الطلبة في برامج التربية الخاصة بمدارس المحافظة في ضوء الئحة شوؤن
الطلبة.
 -5متابعة سير العمل في برامج التربية الخاصة في مدارس المحافظة واإلشراف على معلمي
التربية الخاصة.
 -6دراسة احتياجات المديرية من مراكز محو األمية وتعليم الكبار وتوفير متطلباتها البشرية
والمالية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -7اإلشراف على مراكز محو األمية وتعليم الكبار إداريا ً وتنسيق النواحي الفنية مع
التقسيمات المختصة.
 -8اإلشراف على اعداد امتحانات مراكز محو األمية ونتائجها وإصدار الشهادات الخاصة
بها.
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إدارة وتنظيم امتحانات تعليم الكبار.
المشاركة في عقد الدورات والمشانل التدريبية للعاملين في مراكز محو األمية وتعليم
الكبارز
المشاركة في احتفاالت اليوم العالمي واليوم العربي لمحو األمية.
توعية الدارسين في مراكز محو األمية وتعليم الكبار بأساليب الدراسة عبر الشبكة الدولية
للمعلومات والقنوات التلفزيونية الفضائية.
تفعيل المبادرات القائمة في مجال محو األمية وتعليم الكبار واستحداث مبادرات إضافية
في هذا المجال.
تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين العاملين بالدائرة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام اآلتية:
-

قسم التعلم مدى الحياة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تحديد احتياجات المحافظة من المراكز ومتطلباتها البشرية والعمل على توفيرها
بالتنسيق مع التقسيمات المعنية بالوزارة.
 -3تسجيل الدارسين بمراكز محو األمية ومراكز تعليم الكبار.
 -4التأكد من استيفاء المراكز لمتطلباتها ،ومتابعة سير العمل بها.
 -5اإلشراف على إعداد امتحانات مراكز محو األمية ونتائجها وإصدار الشهادات
الخاصة بها.
 -6تنظيم وإدارة مراكز محو األمية وتعليم الكبار واإلشراف عليها.
 -7إعداد بيان إحصائي سنوي شامل لكافة مدخالت ومخرجات نظام محو األمية وتعليم
الكبار.
 -8القيام بتوزيع الشعب على المديرية التعليمية.
 -9االحتفال باليوم العربي واليوم العالمي لمحو األمية على مستوى المحافظة.
 -11تحديد وحصر االحتياجات التدريبية في مجال محو األمية وتعليم الكبار وتنفيذها.
 -11تشجيع القطاع الخاص واألهلي على دعم برامج ومشاريع محو األمية وتعليم
الكبار.
 -12المساهمة في تطوير برامج التعليم في مجال محو األمية وتعليم الكبار.
 -13توعية المواطنين بأهمية التعليم المستمر بالتنسيق مع قسم التواصل واإلعالم.
 -14توعية الدارسين ألساليب التعلم مدى الحياة عبر الشبكة الدولية للمعلومات.
 -15تسجيل المستفيدين من نظام التعليم المستمر وإعداد بيانات إحصائية بهم.
 -16إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -17أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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قسم التربية الخاصة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تشخيص وحصر حاالت األطفال في سن المدرسة من ذوي الفئات التربية الخاصة
في المحافظة بالتنسيق مع تقسيمات وجهات االختصاص المختلفة.
 -3التنسيق مع المدارس حول ذوي فئات التربية الخاصة ،وكيفية التعامل معهم.
 -4تحديد حاجة المديرية من معلمي ومشرفي التربية الخاصة.
 -5التنسيق مع التقسيمات المختصة لتوفير المتطلبات الالزمة لذوي فئات التربية
الخاصة في المدارس.
 -6المشاركة في تدريب معلمي التربية الخاصة.
 -7متابعة سير العمل في برامج التربية الخاصة في مدارس المحافظة واإلشراف على
معلمي التربية الخاصة.
 -8اإلشراف على عمليات تقويم الطلبة ببرامج التربية الخاصة ومراجعة نتائجها.
 -9اإلشراف على سالمة تنفيذ المناهج وتقديم التغذية الراجعه حولها.
 -11متابعة شؤون الطلبة في برامج التربية الخاصة بمدارس المحافظة في ضوء الئحة
شؤون الطلبة.
 -11إعداد بيانات احصائية سنوية شاملة لكافة مدخالت ومخرجات التربية الخاصة.
 -12تحويل الطلبة من وإلى برامج التربية الخاصة وذلك بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -13متابعة مشاركة طلبة برامج التربية الخاصة في األنشطة التربوية والمسابقات
الطالبية.
 -14حصر الطالب الموهوبين بالمدارس وفق أساليب وأدوات محدده ووضع قاعدة
بيانات محوسبة متكاملة بهم على مستوى المدارس والمحافظة بالتنسيق مع دائرة
التشخيص ورعاية الموهوبين.
 -15تنفيذ ومتابعة البرامج الموجهة للطلبة الموهوبين بالمدارس بالتنسيق مع دائرة
التشخيص ورعاية الموهوبين.
 -16إعداد برامج توعوية ألولياء أمور الطلبة ذوي فئات التربية الخاصة وتوجيه
المدارس لتبصيرهم بأحوال أبنائهم.
 -17إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -18أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة المشاريع والخدمات ،وتختص باآلتي:
 -1إ عداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير
عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2العمل على توفير األراضي الالزمة للمشاريع اإلنمائية.
 -3إعداد الرسومات الهندسية والتنفيذية لمشاريع األبنية وإعداد المواصفات والشروط الفنية.
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إعداد كراسات الشروط تمهيدا ً لطرح هذه المشاريع في مناقصات عامة أو محدودة حسب
األحوال.
إعداد العقود للمشاريع اإلنمائية والترميمات ،والصيانة الدورية ومتابعة تنفيذها واستالمها.
عمل الدراسات والمواصفات الخاصة بالتجهيزات والمعدات واألجهزة بالتنسيق مع
التقسيمات المعنية بالوزارة ،والعمل على تطويرها.
توفير التجهيزات والمعدات واألجهزة الالزمة بجميع تقسيمات المديرية ومدارسها وفقا ً
الحتياجاتها الفعلية بالتنسيق مع دائرتي المشتريات والمخازن بالمديرية العامة للشؤون
المالية.
التنسيق مع التقسيمات المعنية بالمديرية لتنفيذ خطة تدريب الموظفين على األجهزة
والمعدات.
إعداد خطة الصيانة الدورية السنوية للمباني والمعدات واألجهزة لجميع تقسيمات المديرية
ومدارسها وبرامج تنفيذها.
توفير خدمات الصيانة للمباني والتجهيزات والمعدات واألجهزة لجميع تقسيمات المديرية
وفقا ً للبرامج المعدة للصيانة الدورية والوقائية.
استالم جميع الفواتير الخاصة باالستشاريين والمقاولين والموردين ومراجعتها وإرسالها
إلى المديرية العامة للشؤون المالية للصرف.
تحديد وتوفير احتياجات المديرية الالزمة من خدمات اإلسكان ووسائل النقل بالتنسيق مع
التقسيمات المعنية.
توفير اللوازم المشتراة طبقا للوائا والنظم.
أي مهام تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية- :
-

قسم المشاريع ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد المواصفات والشروط الفنية الالزمة لمشاريع األبنية.
 -3تلقي بيانات احتياجات المديرية من األبنية واإلنشاءات وفحص هذه البيانات
ومطابقتها مع االشتراطات واألصول الفنية.
 -4إعداد سجل لقيد البيانات الكاملة عن العقود اإلنمائية ،وعدد المقاولين واالستشاريين
والموردين.
 -5تقدير الكميات المطلوبة لكل مشروع وتقدير التكلفة حسب المواصفات الفنية
لمشاريع األبنية.
 -6حفظ كافة الرسومات والبيانات والعقود واالتفاقيات والرسومات الخاصة بأبنية
المديرية.
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 -7تسلم جميع الفواتير الخاصة باالستشاريين والمقاولين والموردين ومراجعتها
وإرسالها إلى المديرية العامة للشؤون المالية للصرف.
 -8متابعة ومراقبة أعمال اإلنشاءات ومدى تطابقها للمواصفات والجداول الزمنية
المقررة للتنفيذ والجداول المعدة للكميات وإعداد تقارير عن القصور في التنفيذ.
 -9تسلم المباني التي تم إنجازها والتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات
المحددة لها.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-

قسم األراضي والرسومات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بالمحافظة لتوفير األراضي الالزمة إلنشاء
المشاريع اإلنمائية وبناء المؤسسات والمرافق التعليمية.
 -3إعداد الرسومات والكراسات والعقود الالزمة لمشاريع األبنية والصيانة والترميمات
والمقترحات التوضيحية.
 -4إعداد قاعدة بيانات متكاملة لمرافق وخدمات المباني المدرسية بالمحافظة.
 -5إعداد التصورات والمخططات التفصيلية لمشاريع الصيانة والترميمات والمقترحات
التوضيحية.
 -6استخراج ملكيات وكروكيات األراضي من الجهة الحكومية المختصة.
 -7استخراج إباحات البناء من الجهة الحكومية المختصة وتجديدها.
 -8استالم العالئم الخاصة بأراضي الوزارة وتثبيتها بالتنسيق مع الجهة الحكومية
المختصة.
 -9حفظ كافة المستندات وملكيات األرض الخاصة بأراضي الوزارة والعمل على
تنظيمها وتصنيفها وأرشفتها إلكترونيا.
 -11مراقبة وحماية األراضي التابعة للوزارة من التعدي عليها.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم الصيانة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد خطة سنوية إلجراء الصيانة الدورية لكافة المباني وإصالح األجهزة
والمعدات الكهربائية والميكانيكية التابعة للمديرية ومدارسها وتحديد مواصفاتها
والتنسيق لتوفير الموازنات الالزمة لها واإلشراف على تنفيذها.
 -3إعداد المواصفات والشروط الفنية الالزمة لمشاريع الصيانة والترميمات وأعمال
الصيانة الكهربائية والميكانيكية لألجهزة والمعدات.
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دراسة التعديالت والصيانة الالزمة لتمديدات وتوصيالت الكهرباء والماء ووضع
المواصفات والشروط الالزمة لها.
متابعة ومراقبة أعمال الصيانة والترميمات على األبنية واألجهزة والمعدات
الكهربائية والميكانيكية التابعة للمديرية ،ومدى تطابقها للمواصفات والجداول
الزمنية المقررة للتنفيذ والجداول المعدة للكميات ،وإعداد تقارير عن القصور في
التنفيذ.
استالم الفواتير الخاصة بأعمال الصيانة والترميمات واألجهزة والمعدات الكهربائية
والميكانيكية واعتمادها وإرسالها إلى المديرية العامة للشؤون المالية لصرفها.
تسلم المباني التي تم صيانتها ،والتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات
المحددة لها.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم النقليات والخدمات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2توفير االحتياجات الفعلية لمكاتب ديوان عام المديرية من األثاث واألدوات المكتبية
والصحف والمجالت وتنظيم مواقف السيارات واللوائا اإلرشادية والمؤن
االستهالكية وتوزيعها بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -3متابعة توفير السكن والنقل للمشاركين في مختلف البرامج والمناشط والفعاليات التي
تنفذها المديرية بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -4معاينة الوحدات السكنية المطلوب استئجارها ورفع تقارير عنها وتحديد اإليجارات
المناسبة لها ،وتسليمها عند انتهاء عقودها بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -5توفير وسائل النقل الالزمة؛ الحكومية والمستأجرة لموظفي ديوان عام المديرية
والمشرفين والوفود الزائرة واالحتفاالت الوطنية ،وتنظيم صرف الوقود لها،
واإلشراف على صيانتها وإصالحها.
 -6وضع نظام لتسجيل السيارات الحكومية وتوزيعها لخدمة تقسيمات المديرية.
 -7التنسيق مع التقسيمات المعنية بالمديرية في شأن الغرامات الناتجة عن سوء
استعمال السيارات والحوادث باالستعانة بتقارير الشرطة.
 -8التعاقد مع موردي المياه للمدارس والمجمعات السكنية.
 -9إعداد السجالت الالزمة لعمليات الحركة والنقل واإلشراف على السائقين وتوزيع
األعمال عليهم.
 -11متابعة عمل وصيانة أجهزة الحضور واالنصراف اإللكترونية بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
 -11متابعة أعمال النظافة ،والصرف الصحي ،والتشجير ،ومدى التزام الشركات
بالعقود المبرمة معهم.
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متابعة توفير عمال الشحن والتفريغ ،ومتابعة المقاهي المؤجرة بمباني المديرية.
اإلشراف على طلبات خدمة االتصاالت الهاتفية وتوصيالتها وحسن استخدامها
ونيرها من وسائل االتصال بمكاتب المديرية والمدارس التابعة لها.
استالم فواتير الكهرباء والمياه واالتصاالت ،وإحالتها إلى التقسيمات المختصة.
حصر مباني الوحدات السكنية المستأجرة ،ومتابعة إجراءات الصيانة لها بالتنسيق
مع التقسيمات والجهات المعنية.
توفير االستراحات الالزمة الستقبال المعلمين الجدد من نير العمانيين.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم النقل المدرسي ،ويختص باآلتي- :
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2حصر احتياجات المدارس من وسائل النقل المختلفة التي تخدم المدارس من (الطلبة
بفئاتهم المختلفة ،والهيئات التدريسية من نير العُمانيين ،والدارسين بمراكز تعليم
الكبار ومحو األمية) بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -3إعداد نظام لتسجيل وسائل نقل الطلبة المختلفة يكفل عدالة التوزيع لخدمة المدارس
التابعة للمديرية.
 -4اإلشراف والمتابعة والرقابة لوسائل النقل المختلفة بالمدارس التابعة للمديرية
بالتنسيق مع إدارات المدارس.
 -5مراجعة األيام الفعلية لوسائل النقل المختلفة خالل الشهر ومطابقتها على بطاقات
الدوام التي تعدها المدرسة ،مع إعداد كشوف الصرف مرفق بها البطاقات للقسم
المالي ليتولى مراجعتها وصرفها.
 -6تحديد تاريخ بداية تشغيل وسائل النقل المختلفة بالمدارس في بداية العام الدراسي
وكذا تاريخ توقفها أثناء عطلة نصف العام الدراسي واإلجازة الصيفية بالتنسيق مع
إدارات المدارس.
 -7العمل على توزيع وسائل النقل المختلفة أثناء امتحانات شهادة الدبلوم العام بفصليها
على مراكز االمتحانات المختلفة حسب عدد الطلبة بكل مركز مع توقيف باقي
السيارات والحافالت لعدم الحاجة إليها بالتنسيق مع التقسيمات المعنية بالمديرية في
هذا الشأن.
 -8العمل على متابعة تنفيذ العقود المبرمة مع أصحاب وسائل النقل المختلفة وااللتزام
بكل بنود العقد مع توقيع الغرامة المنصوص عليها بالعقد في حالة المخالفة.
 -9التأكد من توافر مواصفات األمن والسالمة المحددة بالعقد.
 -11مراقبة مدى التزام سائقي وسائل النقل المدرسي بأنظمة المرور بالتنسيق مع
التقسيمات الجهات المختصة.
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طرح الممارسات الستئجار الحافالت المدرسية الجديدة بالتنسيق مع التقسيمات
المعنية.
استالم المطالبات الشهرية لمالك وسائل النقل وتقديمها للتقسيمات المختصة
بالمديرية.
المشاركة في إعداد وتطوير اللوائا والنظم المتعلقة بالنقل المدرسي.
تنفيذ برامج توعوية للمعلمين والطلبة ولمالكي وسائقي وسائل النقل المدرسي
بالمدارس الحكومية والخاصة بالتنسيق مع التقسيمات والجهات المختصة حول
األمن والسالمة المرورية.
المشاركة في وضع نظام إلكتروني لمتابعة نقل الطلبة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم المشتريات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اتخاذ كافة التدابير الالزمة لتأمين كافة األنراض والمستلزمات المشتراة في الوقت
المناسب.
 -3اتخاذ إجراءات الشراء بالممارسة أو بالطرق المباشرة إذا لزم األمر.
 -4االرتباط بمبالغ الشراء وفق بنود وموارد الموازنة.
 -5متابعة تنفيذ عقود التوريد خالل المدة المنصوص عليها في العقد.
 -6إعداد بيانات إحصائية بحجم وأنواع وقيمة األنراض ،والمستلزمات التي يتم
شراؤها للمديرية.
 -7إصدار أوامر الشراء وتخزينها بالحاسب اآللي بعد الحصول على األسعار المناسبة
وفق اإلجراءات المتبعة.
 -8االشتراك في لجان الجرد ،وتحليل عروض المناقصات وتسليم ،وفحص األصناف
الموردة للمخازن.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة تقنية المعلومات ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير
عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2إتاحة استخدام تقنيات الحاسب اآللي والشبكات والمعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها
لتطوير العمليات بالمديريات التعليمية بالمحافظات.
 -3إعداد الخطط والبرامج التطويرية إلدارة تقنية المعلومات واالتصاالت بالمديرية التعليمية
واإلشراف عليها وفق خطط وتوجه الوزارة في هذا المجال.
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اقتراح الشروط والمواصفات الفنية للحاسبات اآللية وأنظمتها وتجهيزاتها التقنية التي
تحتاج دوائر المديرية والمدارس التابعة لها بالتنسيق مع المديرية العامة لتقنية المعلومات
بالوزارة.
متابعة توفير خدمة اإلنترنت واالتصاالت والشبكة الداخلية بين المديرية والوزارة
والمدارس على ضوء االحتياجات التعليمية واإلدارية.
متابعة تفعيل البريد اإللكتروني المعتمد لدى للوزارة.
صيانة األجهزة التعليمية والمكتبية في المحافظة والتأكد من حالتها التشغيلية لضمان أقصى
استفادة منها.
تحديد احتياجات المديرية والمدارس من األجهزة التعليمية والمكتبية والتنسيق مع الوزارة
لتوفيرها.
إدارة األنظمة المحوسبة واإلشراف على تطبيقها وتوفير التدريب الالزم للمشغلين وتقديم
الدعم الفني الالزم لتشغيلها.
متابعة وتنفيذ البرامج والفعاليات الداعمة للتطبيقات الرقمية.
متابعة توفير كافة المستلزمات التقنية الالزمة لمراكز مصادر التعلم ومختبرات الحاسب
اآللي ومختبرات العلوم وتوفير مستلزماتها التشغيلية التقنية.
حفظ وتحديث كافة بيانات األجهزة المكتبية والمدرسية والشبكية وملحقاتها وبيانات
توزيعها وفترات الضمان والشركات الموارد ومتابعة عمليات شراؤها.
متابعة توفير األنظمة الالزمة لتشغيل األجهزة والتطبيقات المكتبية والتعليمية الالزمة لسير
العمل اليومي والتأكد من الترخيص القانوني لها.
اإلشراف على المبادرات التطويرية لتقنية المعلومات بالتنسيق مع التقسيمات المعنية
بالوزارة.
التنسيق مع دائرة اإلشراف التربوي لتفعيل نظام التعلم اإللكتروني والمكتبة اإللكترونية
بالبوابة التعليمية ،وتقديم الدعم الفني الالزم لها.
إعداد البرامج التدريبية وخطط اإلنماء المهني.
وضع خطط الطوارئ لمشاريع وأعمال الدائرة.
أ ي مهام تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم الدعم الفني وإدارة األجهزة ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تقديم الدعم الفني لمستخدمي األجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها.
 -3تقديم المقترحات لتحسين عمل األجهزة وأنظمة التشغيل.
 -4تحديد احتياجات مباني المديرية والمدارس من أجهزة الحاسب اآللي ،وملحقاته
واألجهزة التعليمية وملحقاتها.
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حفظ وتحديث بيانات كافة األجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها وبيانات توزيعها
وفترات الضمان والشركات الموردة ،ومتابعة عمليات شراؤها
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التنسيق مع الشركات الموردة لألجهزة لتوفير قطع نيار وإصالح وصيانة األعطال
وتطبيق بنود العقد خالل فترة الضمان ،وتقديم خدمة الصيانة بعد إنتهاء فترة
الضمان بأسعار مناسبة.
وضع خطة دورية لزيارة المدارس بغرض التأكد من كفاءة عمل األجهزة الموردة
وتفعيلها.
التواصل المستمر والتنسيق مع الفني المقيم بالمدرسة لحل المشاكل الفنية وتحسين
أداء العمل.
تقديم مقترح بالمواصفات الفنية عند طلب األجهزة الجديدة أو استبدالها بالمديرية
وفحص األجهزة الموردة والبرمجيات قبل عملية التوزيع والتشغيل.
إعادة توزيع وفحص األجهزة المسترجعة من المدارس في حال صالحيتها.
المشاركة في تقديم المقترحات لتحسين عمل األجهزة واألنظمة حول جدوى توفير
أو استبدال أو ترقية أجهزة الحاسوب ،وملحقاته ،واألجهزة التعليمية وملحقاتها.
وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم.
أية مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.
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قسم نظم المعلومات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2المتابعة واالشراف على تفعيل نظام البوابة التعليمية المعتمد لدى الوزارة.
 -3إدارة خطط التوعية والتدريب للمجتمع والمستفيدين من نظام البوابة التعليمية
واألنظمة المحوسبة.
 -4متابعة تدفق البيانات المختلفة بالمديرية في نظام البوابة التعليمية واألنظمة
المحوسبة والتحقق من مصداقيتها وصحتها.
 -5استخراج البيانات والمعلومات وفقا لطلبات التقسيمات المعنية داخل المديرية.
 -6متابعة صالحيات مستخدمي نظام البوابة التعليمية حسب اختصاصاتهم.
 -7حصر التحديات التي تواجه المستخدمين في توظيف التقنيات المرتبطة بنظام البوابة
التعليمية ومتابعة اإلجراءات الالزمة لتذليلها.
 -8توفير التقارير الفنية بصورة فصلية عن أداء نظام البوابة التعليمية.
 -9المشاركة في تحليل وتقييم األنظمة وإعداد الوثائق التحليلية لألنظمة.
 -11متابعة تفعيل تطبيق البريد اإللكتروني لدى المستخدمين.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم الشبكات واالتصاالت ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
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حفظ وتحديث بيانات كافة األجهزة الخاصة بالشبكات السلكية والالسلكية وملحقاتها
وبياناتها والشركات الموردة ومتابعة ضمانها.
تقديم الرأي الفني حول جدوى توفير أو استبدال أو ترقية الشبكات السلكية
والالسلكية واألنظمة الخاصة باالتصاالت وأجهزة الحماية في المباني التابعة
للمديرية والمدارس.
االشراف الفني للشبكة السلكية والالسلكية في المباني التابعة للمديرية والمدارس.
تنفيذ المعايير األمنية للشبكات وحماية أجهزتها وملحقاتها.
التأكد من استمرارية تدفق البيانات على الشبكة على أسس منظمة.
اإلشراف الفني لغرف أجهزة الخوادم وملحقاتها ،وتنفيذ المعايير االمنية لها.
متابعة تطبيق برامج حماية الشبكة من الفايروسات واالختراق.
اإلشراف الفني لشبكة االتصاالت وأجهزتها وملحقاتها وانظمتها ،وتقديم الدعم الفني
لمستخدميها.
دراسة ومتابعة توفير خدمة االنترنت وتقديم الدعم الفني لها في المباني التابعة
للمديرية والمدارس.
توفير احتياجات المديرية من الهواتف وأنظمة االتصاالت األخرى بالتنسيق مع
التقسيمات والجهات المعنية.
وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة الشؤون اإلدارية وتختص باآلتي:
 -1إ عداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير
عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2تطبيق قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية فيما يتعلق بالترقيات ،والعالوات،
واإلجازات ،والمكافآت ،وانتهاء الخدمة ،وتصنيف الوظائف ،ومتابعة تنفيذ القوانين
واللوائا والقرارات والتعاميم ذات الصلة.
 -3اإلشراف على إعداد السجالت الخاصة بالموظفين والمعارين والمتعاقدين ،وذلك لحفظ كل
ما يتعلق بالشؤون الوظيفية؛ كالعالوات ،والبدالت ،والمكافآت ،واإلجازات ،واألداء
الوظيفي ،والشكاوى والتظلمات ،ومراقبة سن التقاعد ،وقرارات التعيين ،ونيرها من
المستندات والقرارات الخاصة بالموظفين.
 -4متابعة إعداد كشوف المنتهية خدماتهم من المعارين والمتعاقدين من نير العمانيين ورفعها
إلى التقسيمات المعنية.
 -5اتخاذ اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بتوفير احتياجات المديرية من الوظائف اإلدارية والفنية
والتدريسية المختلفة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -6متابعة تنفيذ إجراءات التعيين للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها واإلداريين
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
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اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسهيل إجراءات ندب ونقل الكوادر اإلدارية والفنية ونيرها
بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
اإلشراف على شؤون موظفي المديرية ،والقيام بدراسة سبل رفع مستوى أداء العمل
اإلداري بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
اإلشراف والمتابعة على قواعد وإجراءات االنضباط في العمل ،ومدى االلتزام بساعات
الحضور واالنصراف لموظفي الوزارة.
اإلشراف على إقامة األنشطة االجتماعية ،والثقافية ،والترفيهية ،والرياضية للعاملين
بالمديرية.
المشاركة في إعداد بعض الدراسات التحليلية الخاصة باألعمال اإلدارية بالمديرية
بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
القيام بالزيارات الميدانية لمتابعة سالمة تطبيق اإلجراءات والوقوف على أبرز المستجدات
في اإلجراءات اإلدارية.
تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالدائرة ،واقتراح الدورات المناسبة الحتياجاتهم
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
تزويد التقسيمات المعنية بكشوف حاالت الغياب والتأخير لموظفي المديرية ،من واقع
أجهزة البصمة اإللكترونية.
انشاء قواعد بيانات لكافة أعمال الدائرة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية- :
-

قسم الموارد البشرية ،ويختص باآلتي- :
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إحالة الموضوعات التي يلزم عرضها على لجنة شؤون الموظفين بديوان عام
الوزارة ،والعمل على تنفيذ قراراتها وإبالغ الجهات المختصة بها.
 -3دراسة طلبات تغيير المسميات الوظيفية والنقل من وظيفة إلى أخرى بالمديرية
بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -4االحتفاظ بالمستندات الالزمة في سجل الموظف لقيد ما يتعلق بالشؤون الوظيفية
كالعالوات والبدالت والمكافآت ،واإلجازات ،واألداء الوظيفي ،والشكاوى
والتظلمات ،ومراقبة سن التقاعد ،وقرارات التعيين ،ونيرها من المستندات
والقرارات الخاصة بالموظفين.
 -5استالم ومتابعة وتنفيذ طلبات اإلجازات بكافة أنواعها لموظفي المديرية ،والمعينين
بعقود خاصة وإصدار قرارات التصديق عليها بعد أخذ الموافقات الالزمة.
 -6استالم ودراسة طلبات إصابات العمل ،ومد الخدمة ،وطلبات اإلحالة إلى لجنة طبية
ومن ثم رفعها إلى التقسيمات المعنية بالوزارة.
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إعداد كشوف بأسماء الموظفين الذين ال ترى جهات عملهم الحاجة الستمرار عقود
خدمتهم وعرضها على لجنة شؤون الموظفين بديوان عام الوزارة؛ التخاذ القرار
المناسب.
إعداد كشوف بالموظفين نير العمانيين المراد تغيير صفة تعيينهم من معار إلى
متعاقد وإحالتها إلى التقسيمات المختصة بالوزارة.
تزويد التقسيمات المعنية بكشوف حاالت الغياب والتأخير لموظفي المديرية ،من
واقع أجهزة البصمة اإللكترونية.
استالم وإرسال طلبات ضم الخدمة ممن تم تعيينهم إلى التقسيمات المعنية بديوان
عام الوزارة.
استخراج بطاقة موظف لجميع العاملين التابعين للمديرية.
اإلبالغ عن حاالت الوفاة وأسبابها ،وإرسالها إلى التقسيمات المختصة بديوان عام
الوزارة.
استالم طلبات االستقاالت من الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها ،والوظائف
اإلدارية بالمديرية ورفعها بعد دراستها إلى التقسيمات المختصة بالوزارة.
تحديث بيانات الموظفين بالمديرية ،وأعضاء الهيئة اإلدارية والتدريسية والعمالية
بالمدارس في النظام المالي والبوابة التعليمية ،وفقًا لإلجراءات المتبعة.
إصدار قرارات المهمات الرسمية داخل السلطنة ،والدورات التدريبية وفق
التفويضات الصادرة في ذلك.
اتخاذ إجراءات صرف /إيقاف البدالت لموظفي المديرية.
توزيع نماذج تقويم األداء الوظيفي على الهيئات التدريسية ،والوظائف المرتبطة
بها ،وكافة تقسيمات المديرية ومتابعة إدخالها ،واتخاذ كافة اإلجراءات المتعلقة بها.
معالجة كشوف حاالت الغياب ،والتأخير لموظفي المديرية حسب األسس ،واألنظمة
المتبعة في ذلك.
متابعة المنقطعين عن العمل ،ومعالجة فترات الغياب ،ومخاطبة المختصين بديوان
عام الوزارة الستكمال اإلجراءات.
إصدار شهادات الخبرة ،والخدمة للموظفين ،وشهادات لمن يهمه األمر ،وشهادات
تجديد العقود لغير العمانيين.
اعداد قواعد بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم رعاية الموظفين ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستقبال وتوديع الموظفين نير العمانيين وأسرهم
المرافقة لهم حسب مقتضيات العمل.
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اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستخراج وتجديد تأشيرات اإلقامة للموظفين نير
العمانيين وتأشيرات الزيارة للمرافقين لهم ،واستخراج بطاقة المقيم.
القيام بإجراءات إلغاء إقامة المنتهية خدماتهم وأسرهم المرافقة لهم بالتنسيق مع
التقسيمات والجهات المعنية.
التنسيق إلجراءات نقل الكفالة ،من وإلى الوزارة للمعلمين ومرافقيهم وفق األسس
المعمول بها بالتنسيق مع التقسيمات والجهات المعنية.
إرسال تعميم االستقدام على نفقة الوزارة إلى مدارس المحافظة التعليمية الخاص
بالهيئة اإلدارية واإلشرافية والتدريسية لغير العمانيين الرانبين في استقدام أسرهم
على نفقة الوزارة وحصر طلبات االستقدام في كشوف مستقلة ورقيا ً وإلكترونيا ً
حسب التعليمات الواردة من الوزارة بهذا الشأن.
إرسال تعميم رنبات السفر إلى مدارس المحافظة التعليمية ألعضاء الهيئتين
اإلدارية والتدريسية من نير العمانيين ،وكذلك العمانيين الذين يعملون في محافظتي
ظفار ومسندم وهم من نير قاطنيها إلدخال رنباتهم إلكترونيا في نظام الترحيل
بشأن الرحالت التي تنظمها الوزارة أو التعويض النقدي فور ورود تعميم الوزارة
بهذا الشأن سنوياً.
مراجعة بيانات رنبات تذاكر السفر والتعويض النقدي لإلداريين والمشرفين
والمعلمين واألسر المرافقة لهم من خالل نظام الترحيل عبر البوابة التعليمية.
التنسيق مع التقسيمات المختصة بشأن إجراء كافة المعامالت المتعلقة بشراء تذاكر
السفر ومتابعة استرجاع قيمة التذاكر المعادة وتعويض األفراد عن قيمة التذاكر
المشتراة بواسطتهم.
التنسيق مع التقسيمات المختصة بشأن إجراءات التعويض عن قيمة التذاكر
للرانبين بالبقاء في السلطنة أثناء إجازاتهم السنوية وفق القواعد والنظم المعمول بها
في هذا الشأن.
رفع كشوف أسماء المعلمين المشاركين في أعمال التصحيا بالمحافظة إلى
التقسيمات المختصة بالوزارة التخاذ اإلجراءات الالزمة لحجز تذاكر السفر.
التنسيق مع قسم الموارد البشرية لموافاة القسم بأسماء أعضاء الهيئات اإلدارية
واإلشرافية والتدريسية المنتهية خدماتهم والمستقيلين التخاذ الالزم بشأنهم.
إعداد استمارات منا تصاريا السفر البري لمن يرنب من الموظفين نير العمانيين
بمدارس المديرية التعليمية بالمحافظة.
تلقي طلبات الحصول على بطاقة العالج المجاني للموظفين نير العمانيين وأسرهم
المرافقة لهم ورفعها للتقسيمات المختصة لعمل الالزم.
متابعة اإلجراءات اإلدارية بالمديرية التعليمية بالتنسيق مع التقسيمات المعنية
بالوزارة لحاالت الوفاة للموظفين نير العمانيين بالمحافظة.
المشاركة في اإلشراف على صندوق الزمالة وتنظيم أعماله اإلدارية والمالية
واستثماره وفق اللوائا بالديريات التعليمية بالمحافظات.
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التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص من أجل توفير تسهيالت وامتيازات
خاصة لموظفي الوزارة بأسعار اقتصادية وتعامالت ميسرة.
إقامة مسابقات وأنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية ورحالت ترفيهية بالتنسيق مع
الجهات المعنية.
التنسيق مع التقسيمات المختصة لدراسة وإقرار إدراج العروض على البوابة
التعليمية وفي مواقع التواصل االجتماعي بعد اعتمادها.
اقتراح المزايا والعروض الترويجية للموظفين.
إعداد قواعد بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم التعيينات والتنقالت ،ويختص باآلتي- :
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تنفيذ األحكام واإلجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ،والئحته
التنفيذية فيما يتعلق بالتعيين والندب والنقل والتعاقد باألجر اليومي وفق التفويضات
في الصالحيات.
 -3تنظيم طلبات النقل الداخلي للهيئات التدريسية والوظائف األخرى ،واتخاذ
اإلجراءات الالزمة بشأنها في ضوء األسس والضوابط الموضوعة.
 -4توزيع الموظفين الجدد والمنقولين والمنتدبين خارجيا على التقسيمات المختلفة
بالمديرية /المدارس بالمحافظة بعد التنسيق مع التقسيمات المختصة بديوان عام
الوزارة.
 -5فتا سجالت وملفات للموظفين الجدد ،ونقلها بعد استكمال إجراءات التعيين إلى قسم
الموارد البشرية بالمديرية.
 -6استالم خريطة الشوانر والدرجات الخاصة بالهيئات التدريسية من التقسيمات
المختصة.
 -7متابعة مباشرة عمل من تم تعيينهم حديثا ً من العُمانيين ونير العُمانيين وإخالء
طرف المنقولين والمنتدبين داخليا وخارجيا ،ورفعها لقسم الموارد البشرية التخاذ
اإلجراءات الالزمة.
 -8تلقي ودراسة طلبات االحتياجات من الوظائف اإلدارية والوظائف اإلدارية المساندة
وطلبات الهيئات التدريسية ومختلف طلبات النقل والندب واإلعارة ،التخاذ إجراءات
شغلها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -9دراسة طلبات التعاقدات المؤقتة للعُمانيين ،واستكمال إجراءاتهم.
 -11استكمال إجراءات التعيين ،وفقا ً ألحكام قانون الخدمة المدنية ،والئحته التنفيذية.
 -11استالم جميع طلبات التعاقد المحلي واألجر اليومي ،ودراسة انطباق شروط شغل
الوظيفة على المتقدمين العُمانيين ،ونير العُمانيين بالتنسيق مع التقسيمات المختصة
بالوزارة.
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 -12إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -13أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-



قسم التدريب والتأهيل ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2دراسة وتحديد االحتياجات التدريبية لموظفي المديرية باستثناء البرامج التدريبية
التي يقدمها المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين ،بالتنسيق مع تقسيماتها.
 -3المساهمة في إعداد الميزانية السنوية للتدريب بالتنسيق مع التقسيم المختص.
 -4إعداد خطة اإلنماء المهني السنوية للمديرية وفقا لالحتياجات التدريبية وتنفيذها
بالتنسيق مع دوائر وأقسام المديرية ،وتقييمها.
 -5إنشاء وتحديث قاعدة بيانات التدريب للمديرية بالتنسيق مع التقسيمات المعنية
األخرى.
 -6التأكد من تطبيق أسس ومعايير الترشيا للدراسات العليا التأهيلية لجميع موظفي
المديرية والمدارس التابعة لها ،ومتابعة شؤون المرشحين.
 -7تسهيل كافة المستلزمات للتدريب.
 -8اتخاذ ما يلزم لتفعيل التدريب اإللكتروني بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -9اإلشراف على مكتبة الدائرة ،وتنظيم أساليب االستفادة منها.
 -11التنسيق مع التقسيمات المختصة لصرف الفواتير المالية للبرامج التدريبية المنفذة.
 -11إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية لموظفي المديرية.
 -12إدارة قاعات التدريب وتهيئتها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -13التنسيق مع المؤسسات المختصة بالتدريب الحكومية والخاصة واالستفادة منها في
تنفيذ برامج التدريب بالمديرية.
 -14متابعة الموظفين الملتحقين بالدورات التدريبية.
 -15قياس أثر العائد من التدريب وفق منهجيات علمية معتمدة.
 -16متابعة النمو المهني للموظفين المديرية باستخدام آليات ،وأدوات مناسبة.
 -17إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -18أي مهام اخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة الشؤون المالية ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير
عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2إعداد مشروع الموازنة السنوية للمديرية واإلشراف على التنفيذ ،ومتابعة الصرف بعد
اعتماد الموازنة.
 -3متابعة النواحي المالية للمشروعات وذلك بالتنسيق مع التقسيمات االختصاص بالوزارة.
 -4إعداد قاعدة بيانات متضمنة أصناف محتويات المخازن وأعدادها وقيد الوارد والمنصرف
منها.
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 -5تسلّم األصناف المراد تخزينها من الجهات الموفرة لها وحفظها بطريقة سليمة ،وصرفها
للتقسيمات التابعة للمديرية وفقا لالئحة المخازن.
 -6تنظيم سجالت اإليرادات والمصروفات للبنك لحصة المديرية في أرباح الجمعيات،
واعتماد الحوافظ.
 -7صرف رواتب ومستحقات موظفي المديرية ،وتسليم المعامالت النقدية المستحقة،
والشيكات إلى مندوبي المدارس.
 -8اقتراح برامج التدريب والتأهيل السنوية لموظفي الدائرة ،وذلك بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -9رفع تقارير سنوية عن سير العمل.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم اإليرادات والمصروفات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد سندات صرف الرواتب وإرسالها إلى الوزارة مع االحتفاظ بنسخة منها.
 -3صرف مستحقات اإلجازات االعتيادية للموظفين.
 -4صرف مكافآت نهاية الخدمة ،وكافة المستحقات للموظفين الذين تنتهي خدمتهم.
 -5مراجعة كشوف المبالغ المسترجعة من المدارس والدوائر المختلفة بالمديرية،
وإعادة جميع هذه المبالغ المسترجعة إلى الوزارة الستبعادها من المصروفات،
وقيدها في موازنة الوزارة.
 -6مراجعة المستندات الخاصة بموازنة المشروعات اإلنمائية ،واالرتباط باتفاقياتها،
وإعداد سندات الصرف لها.
 -7إعداد سندات صرف بمستحقات الشركات والمؤسسات التي تتعامل معها المديرية،
وإرسالها إلى الوزارة.
 -8مراجعة فواتير المياه والكهرباء والهواتف وإعداد سندات صرف بها وقيدها في
السجل المعد لذلك.
 -9تسلم رواتب الموظفين ،ومستحقاتهم وتسليم المعامالت النقدية المستحقة ،والشيكات
إلى مندوبي المدارس واالحتفاظ بكعوبات الشيكات بعد توقيع المتسلم عليها.
 -11التسجيل اليومي في سجالت الخزينة ،ومطابقتها مع المبالغ المحصلة.
 -11توريد المتحصالت المالية والمبالغ النقدية المسترجعة ،واعتماد كشوف البنك بعد
المطابقة الشهرية وحوافظ الشيكات المسحوبة يوميا ً من حسابات البنوك.
 -12جرد الخزينة أسبوعيا ً مع إجراء الجرد الدوري للسلفة المستديمة ،وإجراء جرد
سنوي لمحتويات الخزينة عند نهاية السنة المالية.
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تنظيم السلفة المستديمة للمديرية – الجزء النقدي والبنكي – وإعداد سندات الصرف
وكشوف التوزيع الخاصة بها وقيد المنصرف أوالً بأول في سجل السلفة المستديمة،
ومطابقة حساب البنك مع تسويتها في نهاية السنة المالية مع الوزارة.
تنظيم حساب مستقل للسلف المؤقتة التي تصرف من الوزارة على ذمة أنراض
معينة ،ومتابعة سدادها في المواعيد المحددة.
التنسيق مع قسم المخازن بشأن كتب تعليم الكبار في المدارس ،ومراجعة حصيلة
بيع الكتب ومتابعة توريد الحصيلة للبنك وإعداد بيان مشترك بالموقف كل ثالثة
أشهر.
بيع كراسات شروط المناقصات التي تجريها المديرية وكذلك بيع كتب الدراسات
الحرة وتوريد قيمة هذه المبيعات.
تنظيم دفاتر إيصاالت التحصيل ،والقيد بها والتوريد بمقتضاها إلى الوزارة.
صرف سلف المدرسين الجدد ،وتنظيم بطاقات هذه السلف ،ومتابعة سدادها
وتسويتها.
صرف بدل األثاث النقدي المقرر لغير العمانيين عند جلب أسرهم ألول مرة.
تسلم سندات الصرف الخاصة بجميع المكافآت كاالمتحانات ومستحقات تعويضات
تذاكر السفر ورواتب اإلجازات ،ونيرها من السندات الفردية المنفصلة ،وصرفها
إلى مستحقيها.
التنسيق مع التقسيم المختص إلعداد شروط المناقصة السنوية لتوريد احتياجات
الجمعيات من مأكوالت ،والمستلزمات المدرسية وخالفه.
تنظيم سجالت اإليرادات والمصروفات للبنك لحصة المديرية في أرباح الجمعيات،
واعتماد الحوافظ وسحب الشيكات من قبل المدير العام ،ومدير دائرة الشؤون
المالية.
مراجعة مستندات صرف حصة المديرية من أرباح الجمعيات.
متابعة األعمال المالية للجمعيات التعاونية المدرسية على مدار السنة ،وإعداد
الحسابات النصف سنوية ،والحسابات الختامية في نهاية العام الدراسي ،وموافاة
القسم المختص بتقرير نصف سنوي عن الموقف المالي للجمعيات.
إدخال جميع قرارات التعيين للموظفين الجدد بالحاسب اآللي وسجلها.
عمل التعديالت الالزمة ،ومراجعتها وسحب كشوف الرواتب ،وذلك باستخدام
البرامج المحوسبة بالتنسيق مع الوزارة.
مراجعة عقود المركبات والعقارات والمساكن ،وكشوف إيجار المركبات الشهرية،
وإعداد سندات الصرف لها.
فتا بطاقات بأجور العاملين المؤقتين ،وإعداد كشوف االستحقاق ومراجعتها،
وإعداد سندات الصرف لها.
إعداد القوائم السنوية لكافة احتياجات المديرية من األنراض ،والمستلزمات بعد
استبعاد األرصدة المخزونة.
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إعداد كافة البيانات والمستندات واإلحصاءات المتعلقة بالمناقصات العامة توطئة
لطرحها بمعرفة الجهات المعنية بعد إعداد الشروط وكذلك ما يتعلق بالمناقصات
المحلية التي تتولى المديرية طرحها بمعرفتها.
رفع تقارير سنوية عن سير العمل.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم الموازنة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد مشروع الموازنة السنوية للمديرية في ضوء خطة الوزارة.
 -3اإلشراف على الصرف من الموازنة العامة المجازة.
 -4إعداد خالصة شهرية لمدى التقدم في صرف الموازنة ،وإعداد تقرير بذلك.
 -5اقتراح تعديل ،وإجراء المناقالت بين بنود الموازنة المجازة.
 -6إعداد خطة الموازنة السنوية لوسائل نقل الطلبة تبعا لحاجة المدارس بالمحافظة في
ضوء اإلحصائيات الواردة من قسم النقل المدرسي.
 -7تقدير تكلفة المشاريع والبرامج والتنظيمات المقترحة للمديرية ،وبيان إمكانية
تنفيذها.
 -8مناقشة الدوائر واألقسام المعنية بالمديرية في المشروعات المقترحة.
 -9فتا وحفظ البطاقات الرئيسية والفرعية لموازنة المشروعات اإلنمائية ،واالرتباط
باتفاقياتها.
 -11إعداد ميزانية تقديرية بالتنسيق مع تقسيمات المديرية بالمصروفات ،واإليرادات
المتوقعة عن العام المقبل مع إعداد خطة لسير العمل.
 -11رفع تقارير سنوية عن سير العمل.
 -12إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -13أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم المخازن ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تسلم حصة المديرية من الكتب الدراسية من مخزن الوزارة وتوزيعها على
المدارس قبل بداية العام الدراسي وفقا ً للبيانات واالحصاءات المعتمدة في المحافظة.
 -3رصد سندات اإلدخال واإلخراج في سجالت المخزن للوقوف على األرصدة
المخزنية لكل كتاب بكل صف في جميع المراحل أوالً بأول.
 -4رصد األرصدة الفترية في نهاية كل سنة مالية بكشوف الجرد السنوية ،وإجراء
الجرد السنوي وعمل التسويات الجردية.
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حفظ الكتب داخل المخزن بطريقة سليمة يسهل مطابقتها عدديا ً مع األرصدة
الدفترية إلى جانب سهولة الوصول إليها ،وصرفها مع المحافظة على سالمتها من
التلف.
حصر الكتب الملغاة واستبعادها من المخازن بعد الرجوع إلى المختصين في دائرة
المخازن ،ودوائر تطوير المناهج بالوزارة.
تسلّم بيان إحصائي من قسم التعليم مدى الحياة بالكتب التي تخص المراكز
والصرف منها بناء على إيصاالت رسمية بتوريد أثمانها إلى البنك أو إلى التقسيم
المختص بالمديرية ،وإعداد حصر بالمبيعات كل ثالثة أشهر وموافاة به دائرة
المخازن والتقسيمات المعنية.
اتخاذ احتياطات األمن الالزمة خاصة ضد الحريق ،والسرقة.
اإلشراف على عملية استرداد الكتب من الطلبة بالمدارس بعد حصرها لدى كل
مدرسة ،واستكمال األعداد الالزمة لكل مدرسة من الكتب الجديدة.
تسلم الحصص المقررة للمديرية من دائرة المخازن بالوزارة ومما يتم شراؤه
بموجب مناقصات محلية أو ممارسات أو بالطريق المباشر بمعرفة المديرية.
تسلم األثاث المنصرف من مخازن الوزارة ،والمشترى بمعرفة المديرية،
والمحافظة عليه أثناء التخزين.
إعداد خطة لتوزيع وصرف األثاث طبقا ً لكشوف المقررات الواردة من الوزارة.
القيد في سجالت لوازم مخصصة لكل نوع من العهد على حدة من واقع سندات
اإلدخال ،واإلخراج واستخراج األرصدة المخزنية بناء على ذلك.
إعداد استمارات الجرد الجزئي والجرد المفاجا والجرد السنوي.
االشتراك في لجان الجرد السنوية ولجان البيع بالمزاد العلني
تسلم األثاث المسترجع من المدارس والموظفين المنتهية خدماتهم وتصنيفه إلى
صالا ونير صالا.
استالم الوسائل التعليمية من مخازن الوزارة.
تسليم الوسائل التعليمية للمدارس حسب كشوف التفريغ التي يعدها القسم المختص
بالمديرية.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة المدارس الخاصة ،وتختص باآلتي:
 -1وضع الخطط ألعمال الدائرة بما يتوافق مع أهداف ،وسياسات واستراتيجيات التعليم
بالسلطنة.
 -2اعتماد خطة البرامج التدريبية لموظفي الدائرة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3متابعة تطبيق األنظمة واللوائا التي تنظم العمل بمؤسسات التعليم المبكر ،والمدارس
الخاصة وتطويرها ،بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
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وضع وتنفيذ خطط استقطاب االستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص على مستوى
المحافظة بالتنسيق مع المديرية العامة للمدارس الخاصة.
اإلشراف على عمليات منا التراخيص لمؤسسات التعليم المبكر ،والمدارس الخاصة
وتجديدها ،وكل ما يرتبط بها من عمليات بالتعاون مع التقسيمات والجهات ذات العالقة
وفق الضوابط المعمول بها.
تنفيذ ومتابعة إجراءات تعيين الهيئات اإلدارية والتدريسية بمؤسسات التعليم المبكر
والمدارس الخاصة بالتنسيق مع المديرية العامة للمدارس الخاصة.
المشاركة في عمليات تطوير الممارسات اإلدارية والتدريسية في مؤسسات التعليم المبكر،
ومتابعتها مع التقسيمات المختصة.
المشاركة في متابعة التزام مؤسسات التعليم المبكر ،والمدارس الخاصة بضوابط ،ونظم
تسجيل الطلبة ،وانتقالهم.
متابعة سير العمل في مؤسسات التعليم المبكر ،ومستوى أدائها ،ومدى التزامها بتطبيق
المناهج ،والبرامج التعليمية المعتمدة.
اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال التجاوزات التي قد تصدر من بعض مؤسسات التعليم
المبكر والمدارس الخاصة والمدارس الدولية.
دعم تطوير العمل في مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة والمدارس الدولية
بالتنسيق مع الدوائر ذات العالقة بالمديرية.
إقرار فعاليات وأنشطة ومنشورات ،وإصدارات مؤسسات التعليم المبكر والمدارس
الدولية.
القيام بزيارات دورية لمؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة والمدارس الدولية
للمتابعة ،والدعم بالتعاون مع الجهات المختصة.
اإلشراف اإلداري الدوري على المدارس الدولية ،وإعداد تقارير دورية عنها ،وموافاة
المديرية العامة للمدارس الخاصة بها.
متابعة نظام البيانات والمؤشرات المرتبطة باختصاصات األقسام التابعة للدائرة بالتنسيق
مع الجهات ذات العالقة.
دراسة المالحظات التي ترد من أولياء األمور حول مؤسسات التعليم المبكر والتعامل معها
بالتنسيق مع التقسيمات ذات العالقة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال الدائرة.
رفع تقرير سنوي إلى المدير العام للتربية والتعليم بالمديرية التعليمية بالمحافظة ،حول ما
تم إنجازه.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
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-

قسم التراخيص ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3وضع خطط الستقطاب االستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص على مستوى
المحافظة ،وتقديم المعلومات والبيانات الالزمة.
 -4اإلشراف الفني واإلداري على العاملين بمؤسسات التعليم المبكر.
 -5تزويد األفراد والهيئات الرانبة في إنشاء مؤسسات التعليم المبكر والمدارس
خاصة بالمواصفات ،والمتطلبات واألنظمة المعتمدة في هذا الشأن.
 -6دراسة طلبات إنشاء مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة والمدارس الدولية،
وإبداء الرأي حولها ،وإحالتها إلى التقسيمات والجهات المختصة.
 -7معاينة المباني المقترحة لمؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة والمدارس
الدولية؛ للتأكد من مدى استيفائها للشروط والمواصفات بالتنسيق مع التقسيمات
والجهات المعنية وفقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
 -8متابعة مدى التزام المدارس الخاصة بشروط الترخيص الممنوح لها بصفة دورية
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
 -9متابعة التزام مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة بالنظم المالية المعمول بها
في السلطنة ،وفحص السجالت والقوائم المالية بها.
 -11الوقوف على التجاوزات من بعض مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة
والمدارس الدولية في مجال التراخيص والتعيينات واتخاذ الالزم حيالها.
 -11اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو تجديد تراخيص مؤسسات التعليم المبكر والمدارس
الخاصة والمدارس الدولية.
 -12تلقي طلبات تعيين الهيئات التدريسية واإلدارية والوظائف المرتبطة بها ،والتأكد من
انطباق شروط شغل الوظائف واستكمال إجراءات الحصول على الموافقات الالزمة
للتعيين عليها بالتنسيق مع المديرية العامة للمدارس الخاصة.
 -13توفير البيانات والمعلومات عن مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة للجهة
الطالبة.
 -14اقتراح اآلليات والسبل المالئمة للتوسع في المدارس الخاصة القائمة.
 -15متابعة الجوانب المالية المرتبطة بأعمال التراخيص بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة ،واتخاذ ما يلزم حيالها.
 -16تفعيل نظام البيانات والمؤشرات حول كل ما يتعلق بالجوانب المرتبطة
باختصاصات القسم.
 -17إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -18أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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-

قسم التعليم المبكر ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3متابعة مؤسسات التعليم المبكر فيما يخص تطبيق اللوائا والنظم ،وتجويد الخدمات
التعليمية بها.
 -4المشاركة في دراسة طلبات إنشاء مؤسسات التعليم المبكر ،وإبداء الرأي حولها،
ورفع تقارير عنها للتقسيمات والجهات المختصة.
 -5اإلشراف الفني واإلداري على مؤسسات التعليم المبكر.
 -6اإلشراف على مشاركة مؤسسات التعليم المبكر في األنشطة ،والمعارض
والمسابقات التربوية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -7المشاركة في تقييم خبرات مشرفات ومعلمات مؤسسات التعليم المبكر وتحديد
االحتياجات التدريبية لهن.
 -8متابعة عملية التقويم للفئة المستهدفة في مؤسسات التعليم المبكر.
 -9إعداد دراسات ميدانية لتطوير برامج التعليم المبكر على مستوى المحافظة
والسلطنة بشكل عام ،ورفع المقترحات إلى لمديرية العامة للمدارس الخاصة.
 -11الوقوف على التجاوزات من بعض مؤسسات التعليم المبكر ،واتخاذ الالزم بشأنها
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -11دعم مؤسسات التعليم المبكر في تنفيذ التقييم الذاتي والخارجي بالتعاون مع الجهات
ذات العالقة ،ومتابعة نتائجه.
 -12متابعة تنفيذ توصيات التقييم الخارجي.
 -13تفعيل نظام البيانات والمؤشرات حول كل ما يتعلق بالجوانب المرتبطة
باختصاصات القسم.
 -14إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -15أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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دائرة اإلشراف التربوي( ،للمدارس الحكومية والخاصة) وتختص باآلتي:
 -1وضااع الخطااط ألعمااال الاادائرة بمااا يتوافااق مااع أهااداف وسياسااات واسااتراتيجيات التعلاايم
بالسلطنة.
المقارة
 -2اإلشراف على أداء الهيئات التدريسية واإلدارية ،وفاق سياساات اإلشاراف الترباوي
ّ
من قبل المديرية العامة لإلشراف التربوي.
 -3اإلشراف على تطبيق المناهج واستخدامات الكتاب المدرسي وفق الخطط الموضوعة لذلك
من قبل المديرية العامة للمناهج.
 -4التأكد من التزام الهيئات التدريسية واإلدارية بتوظيف اإلمكانات والتجهيزات التعليمياة فاي
المدارس من أجل تجويد األداء التعليمي.
 -5اإلشااراف علااى كافااة عمليااات تقااويم أداء الطلبااة ومتابعااة اآلليااات الموضااوعة لااذلك علااى
مستوى المدرسة والمديرية في ضوء السياسات المقرة .
 -6مراجعة خطط المعلمين لالرتقاء بمستويات التحصيل الطلبة والتأكد من تنفيذها .
 -7إطااالع المعلمااين علااى التجدياادات فااي مجااال المناااهج والتقااويم التربااوي ماان أجاال إثااراء
خبراتهم وتطوير أدائهم .
 -8تزويد الهيئات التدريسية واإلدارية بالوثائق والنشرات الخاصة بالمنااهج والتقاويم ،والتأكاد
من تطبيقها في المدارس .
 -9وضع خطة عمل لإلشراف على الماواد الدراساية والمختبارات المدرساية ،ومصاادر الاتعلم
والتعليم المستمر والتربية الخاصة ،ومتابعة تنفيذها .
 -11التعرف على المشكالت التي تواجاه الهيئاات التدريساية والوظاائف المرتبطاة بهاا واقتاراح
الحلول المناسبة لها .
 -11متابعة سير العملية التربوية في المدارس الخاصة ،وتقييمها بالمحافظة.
 -12المشاركة في تنفيذ البرامج التدريبية للهيئات التدريسية واإلدارية .
 -13اقتراح تطوير اللوائا واألنظمة التشغيلية في ضوء التغذية الراجعة لتطبيقها.
 -14مساعدة المدارس في وضع خططها التقويمية ،والتطويرية.
 -15متابعة وتنفيذ توصيات التقييم الخارجي.
 -16إعداد تقارير سنوية ذات مؤشرات حول أداء المدارس على مستوى المديرية التعليمية.
 -17تطبيق ضوابط فاتا الحاوافز المادياة والمعنوياة للعااملين مان الهيئاات التدريساية واإلدارياة
والفنية وتزويد الجهات المعنية بها.
 -18تحليل محتوى الكتب الدراسية المقررة.
 -19المشاركة في ترشيا رؤساء فرق اإلشراف التربوي على مستوى المديرية التعليمية.
 -21تقديم الدعم والمساندة الفنية واالدارية لرؤساء الفرق اإلشرافية.
 -21نشر الوعي حول أهمية تسجيل طلبة الصف األول.
 -22متابعة تطبيق الئحة شؤون الطلبة بمدارس المحافظة.
 -23متابعة تنفيذ توصيات التقييم الخارجي حول أداء المدارس.
 -24أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم اإلشراف الفني ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2المشاركة في وضع وتنسيق الخطة التنفيذية للمناهج.
 -3وضع إرشادات عامة للمعلمين حول أسااليب وضاع الخطاة السانوية لتنفياذ المنااهج،
واإلشراف على إعدادها .
 -4اإلشراف على عملية تدريس المعلمين للمناهج بالمادارس الحكومياة والخاصاة طبقاا ً
لما أوردته أدلة المعلمين والنشرات التوجيهياة الصاادرة عان دوائار تطاوير المنااهج
بالوزارة ،وإعداد تقارير عن أدائهم .
 -5المشاركة في اختيار المشرفين والمعلمين األوائل وفاق المعاايير الموضاوعة ،ورفاع
أسماؤهم للمديرية العامة لإلشراف التربوي التخاذ الالزم بشأنها.
 -6التأكد من أن الكتاب المدرسي الذي بيد الطالب من الطبعات المستعملة لنفس العام.
 -7اإل شااراف علااى فنيااي المختباارات المدرسااية ،وأخصااائي مصااادر الااتعلم بالماادارس
الحكومية والخاصة ،ورفع تقارير عن أدائهم إلى التقسيمات المختصة بالوزارة.
 -8اإلشراف على العاملين بمختبرات الحاسوب ،ومتابعة تطوير أدائهم.
 -9متابعة مختبرات الحاسوب بالمدارس بالتنسيق مع دائارة تقنياة المعلوماات بالمديرياة
التعليميااة ماان حيااث تقااديم الاادعم الفنااي وتااوفير المسااتلزمات واالحتياجااات المطلوبااة
وإجراء الصيانة الدورية لألجهزة.
 -11مد دوائر تطوير المناهج بالتغذية الراجعة حول تطبيقات الحقل التربوي .
 -11تزويد العاملين في الحقل التربوي بالنشرات ،والمذكرات التعليمية التاي تصادر عان
الدوائر المعنية بالوزارة .
 -12المشاركة في عقد مشغل تعريفي للهيئات التدريسية الجديدة .
 -13المشاركة في دراسة وتحليل نتائج تقويم صفوف النقال ،وإعاداد تقاارير حاول األداء
فيها.
 -14اإلشاااراف علاااى تقاااويم الطلباااة وتوجياااه المعلماااين حاااول أسااااليب وأدوات التقاااويم
المستخدمة.
 -15المساهمة في استقطاب تأييد المجتمع للبرامج والمشاريع التطويرية .
 -16إعداد تقارير سنوية لتقييم خطة تنفيذ المناهج في ضوء مالحظات الهيئات التدريسية
على المناهج أثناء التطبيق .
 -17المشاركة في تحليل محتوى الكتب الدراسية المقررة.
 -18المشاركة في متابعة مختبرات العلوم ،ورفع تقارير عنها للجهات المختصة .
 -19التأكد من توفر األجهزة والمعدات والمواد في مختبرات العلوم .
 -21توفير فرص النمو المهني للمعلمين بالمدارس الحكومية.
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 -21تحديد االحتياجات التدريبية لجميع الهيئة التدريسية واإلدارية ،والوظاائف المرتبطاة
بها.
 -22أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-

قسم إشراف اإلدارة المدرسية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2متابعة تنفيذ اللوائا والنظم والسياسات التشغيلية بالحقل التربوي ،واقتراح تطويرهاا
في ضوء التغذية الراجحة.
 -3تنفيذ خطط تقييم شاملة تفي بمتطلبات تطوير إشراف اإلدارة المدرسية من الناواحي
الفنية واإلدارية بناء على المعايير الموضوعة.
 -4المشاااركة فااي إعااداد تقااارير ساانوية ذات مؤشاارات دالااة حااول أداء الماادارس علااى
مستوى المديرية التعليمية.
 -5المشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في حقل اإلدارة المدرسية.
 -6اإلشااراف علااى توظيااف تقنيااات الحاسااوب واسااتخدام الباارامج والاانظم علااى مسااتوى
مدارس المديرية والتنسيق مع المعنيين بالمحافظة نحو توفير الدعم الفني الالزم.
 -7متابعااة تشااكيل مجااالس أولياااء األمااور ،ومتابعااة ساايرها ،واقتااراح األساااليب الكفيلااة
بتفعيلها وتطويرها.
 -8نشر الوعي حول أهمية تسجيل طلبة الصف األول.
 -9متابعة تطبيق الئحة شؤون الطلبة بمدارس المحافظة.
 -11المشااااركة فاااي اختياااار مسااااعدي ماااديري المااادارس وماااديري المااادارس بالمااادارس
الحكوميااة ومشاارفي اإلدارة المدرسااية ،وفااق المعااايير الموضااوعة ورفااع أساامائهم
للمديرية العامة لإلشراف التربوي التخاذ الالزم بشأنها.
 -11اإلشراف على تطبيق الئحة المحاسبية على الهيئات التدريسية ،والهيئات المسااعدة،
وموافاة التقسيمات المعنية بنتائج ذلك.
 -12متابعة المدارس الخاصة في مدى توفر الوثائق والتراخيص المطلوبة ورفد المديرية
العامة للمدارس الخاصة عن أي مخالفة.
 -13اإلشراف على تطبيق الضوابط الخاصة بمنا الحوافز المادية والمعنوية للعاملين من
الهيئات التدريبية والهيئات المساعدة وفقا للقواعد المقرة.
 -14العمل على نشر الثقافة المهنية بالمدارس التابعة للمديرية وفقا لآلليات الموضوعة.
 -15القيام بالدراسات المسحية ،وتقديم المقترحات حول تطوير أساليب اإلدارة المدرسية،
وحل الصعوبات الطارئة التي قد تواجهها إدارات المدارس.
 -16المشاركة في وضع المعايير لتكريم المدارس المجيدة في أدائها.
 -17أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم نظام المؤشرات التربوية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
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-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-

جمع وتنظيم وحفظ البيانات عن مؤشرات األداء المدرسي بالتنسيق مع المختصين
بالمديرية.
تحليل البيانات اإلحصائية المتعلقة بالجوانب الفنية واإلدارية في المدارس على
مستوى المديرية.
المشاركة في إجراء الدراسات الهادفة الستخالص المؤشرات التربوية المؤثرة على
فاعلية التعليم وجودته.
إجراء دراسات مقارنة لمستويات تحصيل الطلبة في المحافظة.
استخالص المؤشرات المرتبطة باألداء المدرسي ،ورفع التقارير الخاصة بها
للتقسيمات المعنية.
دراسة تقارير الزيارات الميدانية التي تقوم بها فرق اإلشراف التربوي.
التأكد من دقة البيانات الموجودة في النظام وتحديثها.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم دعم فرق اإلشراف التربوي ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2المشاركة في وضع المعايير واألدوات الالزمة لتقييم األداء المدرسي ،وتطويره.
 -3المشااااركة فاااي اختياااار أعضااااء فااارق اإلشاااراف الترباااوي علاااى مساااتوى المديرياااة
التعليمية.
 -4وضع خطط وبرامج متابعة األداء ،وتقييمها وتطويرها في المدارس.
 -5جمااع وتحلياال البيانااات والتقااارير المتعلقااة بااالنواحي الفنيااة واإلداريااة بالماادارس،
واستخالص مؤشرات عن األداء المدرسي بالمحافظة.
 -6المشاركة في متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالتقارير السانوية عان األداء المدرساي
بالمديرية.
 -7المشاركة في إعداد تقارير دورية ذات مؤشرات دالة حول أداء المدارس بالمديرية.
 -8المشاركة في تهيئة المدارس في المديرية التعليمياة للتقاويم الخاارجي ومسااندتها فاي
تحقيق المعايير والشروط المطلوبة.
 -9المشاركة في إعداد قاعادة بياناات حاول أداء فارق اإلشاراف الترباوي علاى مساتوى
المديرية التعليمية.
 -11متابعة نتائج التقويم الخارجي.
 -11متابعة تنفيذ توصيات التقييم الخارجي للمدارس الحكومية والخاصة.
 -12المشاركة في وضع المعايير لتكريم المدارس المجيدة في أدائها.
 -13المشاركة في توزيع المدارس على فارق اإلشاراف الترباوي علاى مساتوى المديرياة
التعليمية بالمحافظة.
 -14متابعة خطط عمل فرق اإلشراف التربوي ،وتقديم الدعم اإلداري والفني لها.
 -15أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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-



قسم شؤون الطلبة ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2المشاركة في إعداد الئحة شؤون الطلبة.
 -3المشاركة في نشر الوعي حول أهمية تسجيل التالميذ بالصف األول وفقا ً للمواعيد
المحددة بالقرار الوزاري بهذا الشأن.
 -4اتخاذ إجراءات تسجيل الطلبة القادمين من خارج السلطنة بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -5متابعة قبول الطلبة في الصف األول بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -6دراسة إعادة قيد الطلبة الراسبين بالصف الثاني عشر بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -7المشاركة في متابعة تطبيق قواعد االنتظام واالنضباط الدراسي حسب الئحة شؤون
الطلبة.
 -8دراسة طلبات تأجيل الدراسة للطالب بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -9دراسة طلبات تعديل الصفوف الدراسية للطالب بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -11اتخاذ إجراءات إعادة التسجيل بالدراسة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -11القيام بتحويل الطلبة بين األنظمة التعليمية وفقا لطلب ولي األمر بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
 -12دراسة طلبات الحاالت التي لم تلتحق بالتعليم ،وأعمارها تتجاوز سن القبول بالصف
األول األساسي.
 -13المشاركة في تطبيق اختبارات تحديد المستوى للطالب الذين تتجاوز أعمارهم سن
القبول بالصف األول األساسي.
 -14االستفادة من التقانة الحديثة في تطوير العمل وتسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.
 -15المشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة بالمديرية.
 -16إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ورفعها لمدير الدائرة.
 -17تنفيذ تطبيقات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمديرية.
 -18إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -19أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة القياس والتقويم التربوي( ،متابعة التقويم التربوي بالمدارس الحكومية والخاصة)،
وتختص باآلتي:
 -1وضع الخطط ألعمال الدائرة بما يتوافق مع أهداف وسياسات واستراتيجيات التعليم
بالسلطنة.
 -2المشاركة في وضع األسس والمعايير لنظام القياس التقويم التربوي واالمتحانات في
الصفوف ( )12- 1بما يحقق أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
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المشاركة في إعداد وتطوير الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة ووثائق تقويم تعلم الطلبة في
المواد الدراسية ووضع األسس والمعايير لنظام التقويم التربوي واالمتحانات في الصفوف
( )12- 1بما يحقق أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
المشاركة في إعداد وتنفيذ االمتحانات واالختبارات.
متابعة اكتمال بيانات المتقدمين لالمتحانات واالختبارات بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
تشكيل لجان االمتحانات واالختبارات ومتابعتها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
المشاركة في تنفيذ الدراسات الوطنية واإلقليمية والدولية.
المشاركة في تغذية بنك األسئلة بالمفردات االمتحانية ،واالختبارية واألنشطة التقويمية
للصفوف ( )12- 1والعمل على تطويرها.
المشاركة في إعداد قاعدة بيانات لمستوى تحصيل تعلم الطلبة لجميع الصفوف الدراسية.
تحليل امتحانات الصفوف ( ،)11- 5وتحديد الخصائص السيكومترية للمفردات االمتحانية
لالستفادة منها في تطوير العملية التعليمية.
المشاركة في دراسة نتائج تقويم أداء الطالب واستخالص المؤشرات التي تفيد في تطوير
التعليم.
إعداد قاعدة بيانات ومؤشرات إحصائية متكاملة لنتائج االمتحانات واالختبارات للصفوف
( )11- 5بالمحافظة والعمل على تحديثها ،وتطوريها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
المشاركة في وضع اإلجراءات ،والضوابط ألعمال الفحص والتدقيق لتجويد تقويم تعلم
الطلبة.
القيام بعملية الفحص والتدقيق للتقويم المستمر ،ورفع تقارير الفحص والتدقيق للتقسيمات
المختصة.
منا وتقييم الشهادات المدرسية.
تحديد االحتياجات التدريبية لموظفي الدائرة والمشاركة في تنفيذ برامج التدريب بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة بالوزارة.
المشاركة في اقتراح البرامج التدريبية للمعلمين والمشرفين في مجال التقويم التربوي
واالمتحانات بالتعاون مع التقسيمات المختصة بالوزارة والمشاركة في تنفيذها.
توفير البيانات والمعلومات حول كافة برامج وأنشطة الدائرة لتوعية المجتمع ،وذلك
بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة.
التأكد من أن المواد والبرامج التي تنتجها أو تستخدمها الدائرة خاضعة لقوانين الملكية
الفكرية.
اقتراح الموازنات الخاصة بكافة أعمال الدائرة ،واحتياجاتها.
أي أعمال أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
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قسم تقويم تعلم مواد العلوم اإلنسانية والمهارات الفردية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2المشاركة في إعداد المعايير والضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة والمواصفات الفنية
لوثائق تعلم الطلبة لمواد العلوم اإلنسانية والمهارات الفردية.
 -3متابعة تطبيق المعايير والضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة ،والمواصفات الفنية
لوثائق تعلم الطلبة لمواد العلوم اإلنسانية والمهارات الفردية.
 -4المشاركة في إعداد وتطوير وثائق تقويم تعلم الطلبة لجميع الصفوف في مواد العلوم
اإلنسانية والمهارات الفردية.
 -5القيام بعملية الفحص والتدقيق للتقويم المستمر في مواد العلاوم اإلنساانية والمهاارات
الفردية.
 -6المشاااااركة فااااي إعااااداد المعااااايير ،والضااااوابط والمواصاااافات الفنيااااة لالمتحانااااات
واالختبارات.
 -7المشاركة في إعداد مفردات االمتحانات واالختبارات.
 -8المشاركة في أعمال تصحيا االمتحانات واالختبارات.
 -9المشااااركة ماااع التقسااايمات المختصاااة فاااي إعاااداد التقاااارير الفنياااة ألداء الطلباااة فاااي
االمتحانات واالختبارات.
 -11تدريب المعلمين في إعداد األنشطة التقويمية المختلفة حسب المواصفات الفنية لمواد
العلوم اإلنسانية والمهارات الفردية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -11إعااداد قاعاادة بيانااات لمختصااي مااواد العلااوم اإلنسااانية والمهااارات الفرديااة لوضااع
األنشطة التقويمية.
 -12المشااااركة فاااي تغذياااة بناااك األسااائلة باااالمفردات االمتحانياااة واالختبارياااة واألنشاااطة
التقويمية للصفوف ( ،)12- 1والعمل على تطويرها.
 -13المشاركة في بناء المناهج فيما يخص القياس والتقويم.
 -14المشاااركة فااي موائمااة االختبااارات اإلقليميااة والدوليااة التااي تطبااق فااي الدراسااات
اإلقليمية والدولية ( .)...، PIRLS
 -15تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم.
 -16إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ،ورفعها لمدير الدائرة.
 -17تنفيذ تطبيقات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالدائرة.
 -18إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -19أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم تقويم تعلم مواد العلوم التطبيقية ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2المشاركة في إعداد المعايير والضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة والمواصفات الفنية
لوثائق تعلم الطلبة لمواد العلوم التطبيقية.
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متابعة تطبيق المعايير والضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة والمواصفات الفنية
لوثائق تعلم الطلبة لمواد العلوم التطبيقية.
المشااركة فااي إعاداد ،وتطااوير وثاائق تقااويم تعلاام الطلباة لجميااع الصافوف فااي مااواد
العلوم التطبيقية.
القيام بعملية الفحص والتدقيق للتقويم المستمر في مواد العلوم التطبيقية.
المشاااااركة فااااي إعااااداد المعااااايير ،والضااااوابط والمواصاااافات الفنيااااة لالمتحانااااات
واالختبارات.
المشاركة في إعداد مفردات االمتحانات واالختبارات.
المشاركة في أعمال تصحيا االمتحانات واالختبارات.
المشااااركة ماااع التقسااايمات المختصاااة فاااي إعاااداد التقاااارير الفنياااة ألداء الطلباااة فاااي
االمتحانات واالختبارات.
تدريب المعلمين في إعداد األنشطة التقويمية المختلفة حسب المواصفات الفنية لمواد
العلوم التطبيقية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعداد قاعدة بيانات لمختصي مواد العلوم التطبيقية لوضع األنشطة التقويمية.
المشااااركة فاااي تغذياااة بناااك األسااائلة باااالمفردات االمتحانياااة واالختبارياااة واألنشاااطة
التقويمية للصفوف ( )12- 1والعمل على تطويرها.
المشاركة في بناء المناهج فيما يخص القياس والتقويم.
المشاااركة فااي موائمااة االختبااارات اإلقليميااة والدوليااة التااي تطبااق فااي الدراسااات
اإلقليمية والدولية ( .)... ، TIMSS
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ،ورفعها لمدير الدائرة.
تنفيذ تطبيقات نظم الجودة لألعمال ،والخدمات المتعلقة بالدائرة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم إدارة االمتحانات ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد قاعدة بيانات شاملة سنوية حول نظم إدارة االمتحانات واالختبارات التي
تنفذها وتديرها المديرية ،وذلك بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3المشاركة في اقتراح جداول مواعيد االمتحانات واالختبارات والخطط الزمنية
للتصحيا.
 -4وضع الخطط الالزمة ألعمال إدارة بيانات المتقدمين لالمتحانات واالختبارات بما
يضمن جودتها ودقتها.
 -5إعداد تشكيالت مراكز االمتحانات ،واالختبارات ،وروافدها ومراجعتها.

-122-

-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-

التأكد من اكتمال البيانات الخاصة بالمتقدمين وتشكيالت مراكز االمتحانات والتأكد
من صحتها.
مراجعة بيانات المتقدمين لالمتحانات واالختبارات بالتنسيق التقسيمات المختصة.
تحديد المراقبين والمصححين لالمتحانات واالختبارات بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة ،وإصدار قرارات التكليف.
استالم مغلفات دفاتر االمتحانات واالختبارات من مركز القياس والتقويم التربوي،
وتسليمها بعد التطبيق.
تنظيم حفظ مغلفات دفاتر االمتحانات واالختبارات والتأكد من جودة التخزين،
وسالمة حفظها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تسليم مغلفات االمتحانات واالختبارات لرؤساء مراكز االمتحانات ،وضمان سالمة
وصولها للممتحنين.
طباعة دفاتر االمتحانات واالختبارات للصفوف ( ،)11-5وتغليفها وضمان سريتها.
المراقبة المستمرة والدقيقة وضبط جودة العمل في المطبعة.
المشاركة في اإلشراف على عملية تطبيق االمتحانات واالختبارات.
المشاركة في تحديد مراكز التصحيا لالمتحانات واالختبارات بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
تشكيل اللجان الفنية أثناء تصحيا االمتحانات واالختبارات بالتنسيق مع الجهات
المختصة ومتابعة أعمالها.
المشاركة في متابعة تنفيذ أعمال التصحيا.
تشكيل لجان متابعة مراكز االمتحانات ،ومتابعتها.
متابعة اكتمال درجات التقويم المستمر في المدارس.
استقبال طلبات مراجعة دفاتر اإلجابة بعد التصحيا بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
توفير قاعدة بيانات ومؤشرات إحصائية متكاملة لنتائج االمتحانات واالختبارات
للصفوف (.)11- 5
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ،ورفعها لمدير الدائرة.
تنفيذ تطبيقات نظم الجودة لألعمال ،والخدمات المتعلقة بالدائرة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم الشهادات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2المشاركة مع الجهات المختصة في بناء ،وتطوير إطار المؤهالت العماني.
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المشاركة في تحديد بيانات وإطار الشهادات المدرسية لجميع المراحل الدراسية في
السلطنة وفق الضوابط المعمول بها.
استخراج وتوثيق وتصديق الشهادات المدرسية لطلبة مدارس المديرية التعليمية
بالمحافظة.
استخراج الشهادات المدرسية باللغة االنجليزية عند الطلب.
العمل على تطوير أساليب حفظ وفهرست البيانات المتعلقة بالمؤهالت.
المشاركة في توحيد األطر العامة لشروط معادلة المؤهالت الدولية بين دول مجلس
التعاون الخليجي.
المشاركة في إعداد قاعدة بيانات باألنظمة والشهادات الدولية ومؤسساتها التعليمية.
المشاركة في إعداد قاعدة بيانات بنتائج الطلبة في جميع الصفوف الدراسية.
المشاركة في إعداد اللوائا وأدلتها االسترشادية في تقييم المؤهالت بكافة أنواعها.
المشاركة في إعداد دليل البرامج التعليمية والمؤسسات التعليمية الخاصة والدولية
المعترف بها في السلطنة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المشاركة في نشر الوعي األكاديمي بين الطلبة بالبرامج التعليمية والمؤهالت
المعترف بها في السلطنة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
االستفادة من التقانة الحديثة في تطوير العمل وتسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.
المشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة بالمديرية.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ،ورفعها لمدير الدائرة.
تنفيذ تطبيقات نظم الجودة لألعمال ،والخدمات المتعلقة بالمديرية.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم الدراسات والبيانات االحصائية ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2المشاركة في وضع األطر المنظمة للدراسات الوطنية والدراسات الدولية في مجال
التقويم التربوي مع الجهات المنظمة لها.
 -3المشاركة في تنفيذ الدراسات الوطنية والدولية في الحقل التربوي ،والمتعلقة بمجال
التقويم التربوي حسب المعايير الوطنية ،والمعايير المعتمدة من قبل الجهات المنظمة
للدراسات الدولية.
 -4المشاركة في ترجمة ومواءمة أدوات الدراسات الدولية حسب المعايير الدولية
الموضوعة من قبل الجهة المنظمة والدراسات الوطنية ،وتصحيحها.
 -5المشاركة في إعداد التقارير الوطنية واإلقليمية والدولية المتعلقة بتلك الدراسات.
 -6المشاركة في التخطيط واإلعداد للمؤتمرات والندوات في مجال الدراسات الوطنية
الدولية في مجال التقويم التربوي بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
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المشاركة في إعداد كتيبات ونشرات تعريفية للدراسات التقويمية الوطنية واإلقليمية
والدولية.
المشاركة في تحليل امتحانات دبلوم التعليم العام وما يعادله ،واالختبارات الوطنية.
تحليل امتحانات الصفوف ( ،)11- 5وتحديد الخصائص السيكومترية للمفردات
االمتحانية لالستفادة منها في تطوير العملية التعليمية.
المشاركة في توفير قاعدة بيانات ومؤشرات إحصائية متكاملة لنتائج االمتحانات
واالختبارات والدراسات الوطنية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالوزارة.
المشاركة في تطوير ،وتأهيل الكوادر التربوية في مجال التحليل االحصائي.
المشاركة في تحديد البرمجيات الحاسوبية الالزمة لتحليل نتائج االمتحانات
واالختبارات والدراسات وتوظيف أحدث البرمجيات اإلحصائية بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة بالوزارة.
التعاون مع التقسيمات المختصة بالمديرية في التخطيط لعملية معالجة البيانات،
ومعالجة التقارير.
التعاون مع التقسيمات المختصة بالمديرية لتوفير البيانات والمؤشرات اإلحصائية
الالزمة إلعداد البحوث ،والدراسات الوطنية.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ،ورفعها لمدير الدائرة.
تنفيذ تطبيقات نظم الجودة لألعمال ،والخدمات المتعلقة بالمديرية.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

إدارة التربيةةةة والتعلةةةيم بـــةةةـ (السةةةيب /قريةةةات /ثمريةةةت /رخيةةةوت /سةةةمائل /المضةةةيبي /جعةةةالن/
السويق /شناص /المصنعة) ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال اإلدارة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير
عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2تنفيذ قرارات الوزارة وتوجيهاتها فيما يخص الجوانب التعليمية.
 -3تحديد احتياجات اإلدارة والمدارس التابعة لها من الهيئات التدريسية واإلدارية واإلشرافية
والفنية وفقا للمعدالت الوظيفية.
 -4متابعة توزيع الهيئات التدريسية واإلدارية والفنية على المدارس التابعة لإلدارة وفق ما
يرد من التقسيم المعني بالمديرية من قرارات تعيين ونقل وندب والتأكد من مباشرتهم
للعمل.
 -5تحديد االحتياجات التدريبية وبرامج اإلنماء المهني للعاملين باإلدارة ،وتنفيذها.
 -6تقييم األداء المهني للعاملين وتوفير الدعم الالزم لهم بما يكفل جودة األداء.
 -7تزويد المديرية العامة للتربية والتعليم بالتغذية الراجعة حول تنفيذ اللوائا واألدلة واألنظمة
التربوية التي تصدرها الوزارة.
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توفير كافة الخدمات التشغيلية المساندة للخدمات التربوية في اإلدارة والمدارس التابعة
لها.
التنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى الواليات التابعة لإلدارة في
مختلف الجوانب التي تخدم العملية التعليمية.
إعداد قاعدة بيانات بمختلف عناصر المنظومة التعليمية ،واستخالص المؤشرات
اإلحصائية منها.
اإلشراف على إدارة عمليات الدعم الفني لألجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها.
اإلشراف الفني على الشبكة السلكية والالسلكية وملحقاتها في جميع المباني والمدارس
التابعة لإلدارة.
اإلشراف على األمور المالية واإلدارية في اإلدارة والمدارس التابعة لها.
تحديد االحتياجات من األثاث المكتبي واألدوات وأجهزة الهاتف والفاكس والمعدات
المكتبية الالزمة لإلدارة والمدارس التابعة لها والعمل على توفيرها بالتنسيق مع التقسيمات
المعنية.
تحديد االحتياجات من األثاث المكتبي واألدوات وأجهزة الهاتف والفاكس والمعدات
المكتبية الالزمة لإلدارة والمدارس التابعة لها والعمل على توفيرها بالتنسيق مع التقسيمات
المعنية.
التأكد من توفر المستلزمات والمواد واألجهزة والبرامج الالزمة لمراكز مصادر التعلم
والمختبرات والمكتبات ،وتفعيل استخدامها.
متابعة المشاريع المنفذة باإلدارة والمدارس التابعة لها وإجراء عملية الصيانة الالزمة
للمباني التي تحتاج للصيانة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

وتضم اإلدارة األقسام التالية:
-

قسم المشاريع والخدمات ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2التنسيق مع الجهات المسؤولة عن األراضي بالمحافظة للعمل على حجز األراضي
الجديدة.
 -3متابعة المشاريع المنفذة باإلدارة والمدارس التابعة لها وإجراء عملية الصيانة
الالزمة للمباني التي تحتاج للصيانة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بالمديرية.
 -4التعاقد مع موردي المياه لإلدارة والمدارس التابعة لها ،ومساكن المعلمين.
 -5اإلشراف على المقاولين ومتابعتهم في مواقع العمل والتأكد من التزامهم
بالمواصفات المتفق عليها.
 -6إنهاء معامالت الشركات في مواعيدها المحددة ،ومتابعة صرف مستحقاتها.
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تحديد وإجراء الصيانة المحدودة للمدارس التابعة لإلدارة ومساكن الموظفين،
وأعضاء هيئة التدريس التابعة لإلدارة.
تحديد االحتياجات من األثاث المكتبي واألدوات وأجهزة الهاتف والفاكس والمعدات
المكتبية الالزمة لإلدارة والمدارس التابعة لها والعمل على توفيرها بالتنسيق مع
التقسيمات المعنية.
المتابعة واإلشراف على كل ما يخص وسائل النقل المدرسي التابعة لإلدارة وذلك
بالتنسيق مع قسم النقل المدرسي بالمديرية.
اتخاذ إجراءات الشراء بالممارسة أو بالطريق المباشر إذا لزم األمر من الحصة
المتبقية من المبالغ المخصصة لإلدارة من أرباح الجمعيات.
متابعة تنفيذ عقود التوريد خالل المدة المنصوص عليها في العقد.
إعداد بيانات إحصائية بحجم وأنواع وقيمة األنراض التي يتم شراؤها بمعرفة
اإلدارة.
تسديد الفواتير المترتبة على استخدام أجهزة الهواتف والفاكس.
توزيع القرارات والتعاميم الصادرة من التقسيمات المعنية والصحف والمجالت وفق
النظام المعمول به.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم الشؤون اإلدارية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2استكمال إجراءات تعيين الموظفين الجدد الملحقين باإلدارة ،والمدارس التابعة لها.
 -3إصدار بطاقات العمل والتنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بإصدار البطاقات
الصحية للموظفين نير العمانيين بمدارس اإلدارة.
 -4إعداد كشوف تذاكر السفر ألعضاء الهيئات التدريسية واإلشرافية والفنية.
 -5اتخاذ االجراءات الالزمة بشأن جميع اإلجازات للعاملين باإلدارة والمدارس التابعة
لها حسب اللوائا واألنظمة المعمول بها.
 -6متابعة حاالت االستقاالت واالنقطاع عن العمل ،وإبالغ الدائرة المختصة بالمديرية.
 -7إصدار شهادات انتهاء الخدمة للمنتهية خدماتهم ،وشهادات لمن يهمه األمر.
 -8إصدار قرارات صرف أو وقف البدالت المستحقة للعاملين.
 -9فتا ملفات لجميع العاملين باإلدارة والمدارس ،وحفظ كافة المستندات بها.
 -11متابعة وإعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي واستالمها.
 -11اإلشراف على وثائق العاملين باإلدارة من نير العمانيين.
 -12استقبال وتوديع الهيئات التدريسية واإلشرافية والفنية بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
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بحث وترشيا جلب األسر بدون تعيين بالتنسيق مع الجهة المختصة ومتابعة
التعويض النقدي لبدل األثاث ،وتذاكر السفر.
متابعة توزيع الهيئات التدريسية واإلدارية واإلشرافية والفنية على المدارس التابعة
لإلدارة وفق ما يرد من التقسيم المعني بالمديرية من قرارات تعيين ونقل وندب
والتأكد من مباشرتهم للعمل.
تأمين وصول البريد الصادر وتلقي الوارد إليها وإعداد السجالت الالزمة لقيد
البريد.
إعداد الملفات الالزمة لحفظ صور مكاتبات اإلدارة ،وتنظيمها ،وترتيبها بصورة
يمكن الرجوع إليها بسهولة عند الحاجة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم الشؤون المالية ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2التسجيل اليومي في سجالت الخزينة ومطابقتها مع المبالغ المحصلة.
 -3توريد المتحصالت المالية والمباالغ النقدياة المساترجعة ،واعتمااد كشاوف البناك بعاد
المطابقة الشهرية وحوافظ الشايكات المساحوبة يومياا مان حساابات البناوك بالتنسايق
مع التقسيمات المعنية بالوزارة.
 -4جرد الخزينة أسبوعياً ،مع إجراء الجرد الشهري للسالفة المساتديمة ،وإجاراء الجارد
السنوي لمحتويات الخزينة عند نهاية السنة المالية.
 -5تنظيم السلفة المستديمة لإلدارة – الجزء النقدي والبنكي – وإعداد ساندات الصارف
وكشوف التوزيع الخاصة بها وقيد المنصرف أوال بأول في سجل السالفة المساتديمة
ومطابقة حساب البنك مع تسويتها في نهاية السنة المالية.
 -6إعااداد سااجل حساااب مسااتقل للساالف المؤقتااة التااي تصاارف ماان الااوزارة علااى ذمااة
أنراض معينة ومتابعة سدادها في المواعيد المحددة.
 -7التنسيق مع التقسيمات المختصة إلعداد شروط المناقصة السنوية لتورياد احتياجاات
الجمعيات من مأكوالت ومستلزمات مدرسية وخالفه وطرح المناقصة.
 -8تنظيم سجالت اإليارادات والمصاروفات للبناك لحصاة اإلدارة فاي أربااح الجمعياات
واعتماااد الحااوافظ وسااحب الشاايكات ماان قباال ماادير اإلدارة ورئاايس قساام الشااؤون
المالية.
 -9مراجعة مستندات الصرف لحصة اإلدارة من أرباح الجمعيات.
 -11متابعااة األعمااال الماليااة للجمعيااات التعاونيااة المدرسااية علااى ماادار الساانة وإعااداد
الحسااابات النصااف ساانوية والحسااابات الختاميااة فااي نهايااة العااام الدراسااي وموافاااة
التقسيمات المختصة بتقرير نصف السنوية عن الموقف المالي للجمعيات.

-128-

-11
-12
-13

-14
-15
-16

-17
-18

-19
-21
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-31

إعداد ميزانية تقديرية لإليرادات والمصروفات المتوقعاة عان العاام الدراساي المقبال
مع إعداد خطة لسير العمل بالتنسيق مع التقسميات المختصة.
متابعااة حساان اسااتخدام االتصاااالت الهاتفيااة ونيرهااا ماان وسااائل االتصااال باألقسااام
والمدارس التابعة لإلدارة.
تسااالم حصاااة اإلد ارة مااان الكتاااب الدراساااية مااان مخااازن المديرياااة ،وتوزيعهاااا علاااى
المااادارس قبااال بداياااة العاااام الدراساااي وفقاااا ً للبياناااات واإلحصااااءات المعتمااادة فاااي
المحافظة.
رصااد سااندات اإلدخااال واإلخااراج فااي سااجالت المخاازن للوقااوف علااى األرصاادة
المخزنية لكل كتاب بكل صف في جميع المراحل أوالً بأول.
رصد األر صدة الفترياة فاي نهاياة كال سانة مالياة بكشاوف الجارد السانوية ،وإجاراء
الجرد السنوي ،وعمل التسويات الجردية.
حفااظ الكتااب داخاال المخاازن بطريقااة سااليمة يسااهل مطابقتهااا عاادديا ً مااع األرصاادة
الدفترية إلى جانب سهولة الوصول إليها ،وصرفها مع المحافظة علاى ساالمتها مان
التلف.
حصر الكتب الملغاة واستبعادها من المخازن بعد الرجوع إلى المختصين.
تسلم بياان إحصاائي مان التقسايم المخاتص بالكتاب التاي تخاص مراكاز محاو األمياة
وتعليم الكبار والصرف منها بناء على إيصاالت رسمية بتوريد أثمانها إلى البنك أو
إلى التقسيم المخاتص بااإلدارة وإعاداد حصار بالمبيعاات كال ثالثاة أشاهر تخطار باه
التقسيمات المعنية.
اتخاذ احتياطات األمن الالزمة خاصة ضد الحريق والسرقة.
اإلشراف علاى عملياة اساترداد الكتاب مان الطلباة بالمادارس بعاد حصارها لادى كال
مدرسة واستكمال األعداد الالزمة لكل مدرسة من الكتب الجديدة.
تسلم األثاث المنصرف من مخازن المديرية والمشترى بمعرفة اإلدارة ،والمحافظة
عليه أثناء التخزين.
إعداد خطة لتوزيع وصرف األثاث طبقا ً لكشوف المقررات الواردة من المديرية.
القيد في سجالت لوازم مخصصاة لكال ناوع مان العهاد علاى حادة مان واقاع ساندات
اإلدخال واإلخراج واستخراج األرصدة المخزنية بناء على ذلك.
إعداد استمارات الجرد الجزئي والجرد المفاجا ،والجرد السنوي.
االشتراك في لجان الجرد السنوية ولجان البيع بالمزاد العلني.
تساالم األثاااث المسااترجع ماان الماادارس والمااوظفين المنتهيااة خاادماتهم وتصاانيفه إلااى
صالا ونير صالا.
استالم الوسائل التعليمية من مخازن المديرية.
تسليم الوسائل التعليمية للمدارس حسب كشوف التفريغ التي يعدها التقسيم المختص.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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قسم تقنية المعلومات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2االشراف على إدارة عمليات الدعم الفني لألجهزة المكتبية ،والمدرسية وملحقاتها.
 -3اإلشراف على متابعة تفعيل ،وتشغيل نظام البوابة التعليمية.
 -4تحديد احتياجات اإلدارة والمدارس التابعة لها من األجهزة التعليمية ،والمكتبية ،والتنسيق
مع دائرة تقنية المعلومات بالمحافظة لتوفيرها.
 -5وضع خطط التوعية والتدريب للمستفيدين من نظام البوابة التعليمية.
 -6متابعة توزيع األجهزة وفق الخطة المعتمدة من قبل المديرية.
 -7تحديث بيانات األجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها ،وبيانات توزيعها وفترات
الضمان والشركات الموردة ،ومتابعة عمليات شراؤها.
 -8تقديم الدعم الفني لمبنى اإلدارة والمدارس التابعة لها.
 -9اإلشراف الفني على الشبكة السلكية والالسلكية ،وملحقاتها في جميع المباني،
والمدارس التابعة لإلدارة.
 -11اإلشراف على متابعة فتا خدمات اإلنترنت للمدارس التابعة لإلدارة.
 -11وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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إعداد الخطط العامة والخطط المستقبلية ألعمال المديرية ،بما يتوافق مع أهداف التعليم في
السلطنة.
المشاركة في إعداد الخطط الخمسية /والسنوية للوزارة بالتنسيق مع التقسيمات ذات االختصاص.
تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالمديرية ،واقتراح الدورات المناسبة الحتياجاتهم بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
تنفيذ السياسات والقرارات التي تصدرها الوزارة المتعلقة بتوفير الخدمة التعليمية بالمحافظة.
تشجيع البحث واالبتكار والمبادرات التجديدية النابعة من الحقل التربوي.
اإلشراف على المراكز العلمية ومختبرات الروبوت في المحافظة والمشاركة في إعداد الخطط
التنفيذية السنوية لها لضمان تحقيق أهداف المركز.
المشاركة في العمل على تحسين وتطوير خدمات التوجيه المهني واإلرشاد الطالبي في
المدارس.
المشاركة في التوعية والتعريف بأهداف السياسات التعليمية بالمديرية ،وبأهم السياسات التعليمية
المعمول بها.
المشاركة في مراجعة السياسات التعليمية الحالية للتأكد من فاعليتها وكفاءتها ومواكبتها
للمستجدات التربوية والتطور المجتمعي والمشاركة في اقتراح التطوير المناسب عليها.
متابعة ومراقبة تنفيذ الخطة االستراتيجية والخطط الخمسية بالمديرية ،وإعداد التقارير الفنية
بشأنها.
تبنى البرامج التطويرية والمبادرات التربوية الهادفة وصوال إلى ضمان جودة األداء الميداني.
اقتراح أساليب تطوير العمل من واقع الممارسات ،وتحديثها وفق المستجدات.
تنفيذ برامج التعلم المستمر ،والتربية الخاصة في مدارس المحافظة ،ومتابعة سير العمل بها.
اإلشراف على سير العمل في المدارس الخاصة.
تطوير برامج التوعية التربوية والرعاية الطالبية.
اإلشراف الفني واإلداري على كافة الهيئات التدريسية واإلدارية بالمدارس الحكومية والخاصة.
اإلشراف اإلداري على كافة تقسيمات المديرية ،واإلدارات التابعة لها.
تطوير برامج التوعية اإلعالمية الهادفة إلى ربط المجتمع بالبيئة التربوية.
التنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة في مختلف الجوانب التي
تخدم العملية التعليمية.
متابعة الشؤون اإلدارية والمالية المتعلقة بالمدارس الحكومية التابعة للمحافظة وتقسيمات
المديرية.
اإلشراف العام على تحديد وتوفير احتياجات المديرية الالزمة من خدمات اإلسكان ووسائل النقل
بالتنسيق مع التقسيمات المعنية
متابعة تنفيذ المشاريع والصيانة والخدمات بالمحافظة.
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دراسة وتحديد احتياجات المحافظة من الكوادر والمباني المدرسية الحكومية ،ورفعها للتقسيمات
المختصة بالوزارة.
توفير التغذية الراجعة والمؤشرات اإلحصائية حول األداء التربوي بالمحافظة.
رفع تقارير دورية حول سير العمل التربوي بالمحافظة.
ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في المديرية بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
استقطاب تأييد المجتمع للبرامج ومشاريع التطوير التربوي.
أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم المديرية الدوائر واألقسام التالية- :


قسم التنسيق والمتابعة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تنسيق مشاركة تقسيمات المديرية في إعداد الخطة الخمسية للوزارة ،ومتابعة تنفيذها.
 -3متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن المدير العام.
 -4متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر المختلفة بالمديرية.
 -5متابعة الموضوعات المحالة من وإلى المديرية المطلوب الرد عليها.
 -6متابعة نتائج االجتماعات التي يحضرها المدير العام ،ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات
واجبة التنفيذ ،وتخص دوائر وأقسام المديرية.
 -7إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضوعات الصادرة أو الواردة
للمديرية.
 -8اتخاذ إجراء استقبال ضيوف المديرية وتوفير وسائل النقل الالزمة لهم بالتنسيق مع
التقسيم المختص.
 -9إعداد برامج زيارات ضيوف المديرية وتدبير أماكن إقامتهم بالتنسيق مع التقسيم
المختص.
 -11توجيه الدعوات للمشاركين في المؤتمرات والندوات والمناسبات األخرى التي تعقدها
الوزارة.
 -11اتخاذ إجراءات الحصول على تأشيرات المهمات الرسمية بالتنسيق مع دائرة العالقات
العامة بالوزارة.
 -12استخراج تصاريا المرور البرية من حدود السلطنة.
 -13أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.



قسم البريد والوثائق ،ويختص باآلتي- :
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تسجيل البريد الصادر والوارد وفقا ً للتسلسل العددي والزمني وفقا ً لنظام تصنيف الوثائق
المعتمد.
 -3تسليم أصول البريد الوارد إلى التقسيمات المعنية بالمديرية وحفظ نسخ منه.
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توجيه البريد الصادر إلى الجهات المعينة وحفظ نسخ منه.
مساعدة كافة التقسيمات بالوزارة في الحصول على نسخ من البريد الصادر أو البريد
الوارد.
ً
إعداد األدوات اإلجرائية المتعلقة بإدارة الوثائق وخاصة منها نظام تصنيف الوثائق
وجداول مدد استبقاء أدلة استرجاعها بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
مساعدة الموظفين ،وتدريبهم على استخدام األدوات المتعلقة بإدارة الوثائق.
مراجعة نظام التصنيف ،وجداول مدد استبقاء الوثائق كلما اقتضى األمر ذلك.
إسداء المعونة الفنية إلى التقسيمات المعنية لتحويل وثائقها التي لم تعد جارية االستعمال
إلى مكان حفظ الوثائق الوسيطة.
ترتيب الوثائق الوسيطة وحفظها وتنظيم االطالع عليها.
فرز الوثائق الوسيطة ثم ترحيلها الى الهيئة أو إتالفها.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى ضمن نطاق االختصاص.



قسم خدمة المراجعين ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2استقبال المراجعين بالمديرية التعليمية ،واستالم طلباتهم ،وتسجيلها ،وتصنيفها.
 -3نقل تعليمات المدير العام إلى التقسيمات المعنية فيما يخص طلبات المراجعين.
 -4إنشاء سجل لقيد ما تم تسجيله من طلبات وموضوعات وعرضها للمدير العام ،أو إحالتها
للدوائر المختصة بالمديرية.
 -5متابعة طلبات المراجعين المحالة للتقسيمات المختصة ،وسرعة إنجازها في فترة زمنية
محددة.
 -6رفع تقرير نصف سنوي إلى المدير العام ،ونسخة منه إلى دائرة خدمة المراجعين يبرز
أهم الطلبات والموضوعات الخاصة بالمراجعين ،متضمنا ً اإلجراءات التي اتخذت حيالها.
 -7توعية المراجعين باألنظمة واللوائا المنظمة للعمل المتعلقة بطلباتهم.
 -8الرد على جميع الطلبات المقدمة من المراجعين بعد انتهاء كل اإلجراءات ،وذلك باستخدام
إحدى وسائل االتصال.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى ضمن نطاق االختصاص.



قسم التواصل واإلعالم ،ويختص باآلتي:
 -1إعاداد وتنفيااذ الخطااط اإلعالميااة الساانوية ألنشااطة وباارامج المديريااة ومشاااركتها مااع دائاارة
التواصل واإلعالم في الوزارة العتمادها بما يتوافق والخطط السنوية للدائرة.
 -2العماال علااى إعااداد وتصااميم وتنفيااذ المحتااوى اإلعالمااي وفااق الخطااة اإلعالميااة المعتماادة
(التصاميم والصور ومقاطع الفيديو والرسوم الجرافيكية والمطبوعات).
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القيام بصيانة وتحرير المحتوى النصي من البيانات الصحفية والمنشاورات والمطبوعاات
الخاصااة بالمديريااة ونيرهااا ماان المااواد اإلعالميااة ومااا تتطلبااه ماان تاادقيق لغااوي وترجمااة
إعالمية.
إدارة المحتوى اإلعالمي للمديرية على منصات التواصل االجتماعي.
إعداد المحتوى اإلعالمي المقروء والمرئي والمسموع الذي يصدر عن المديرياة التعليمياة
والتنسيق بشأنه – إن تطلب األمر -مع دائرة التواصل واإلعالم في الوزارة.
تنظيم الفعاليات اإلعالمية التي تنفذها المديرية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
التنسيق مع الجهاات المعنياة مان أجال التغطياة اإلعالمياة للفعالياات التاي تقيمهاا المديرياة،
وإجااراء المقااابالت واألنشااطة الصااحفية واإلعالميااة التااي ترنااب المؤسسااات اإلعالميااة
إجراءها.
إعااداد وتنفيااذ الحمااالت اإلعالميااة والحمااالت التسااويقية وفااق الخطااط والباارامج الساانوية
بالتنسيق مع دائرة التواصل واإلعالم في الوزارة.
العمل على رصد ومتابعة كل ما يتم نشره عن المديرية في كافة وساائل اإلعاالم والمواقاع
اإللكترونية وإعداد الردود المناسبة – إن تطلب األمر – بالتنسيق مع التقسيمات المختصة
في المديرية /الوزارة.
التواصل وتعزيز العالقة مع الكتااب والصاحفيين والمؤسساات اإلعالمياة حاول المواضايع
التي يطرحونها عن المديرية ومدارسها مان أجال توضايا الحقاائق وتزويادهم بالمعلوماات
بما يخدم توجه الوزارة وأهدافها.
العماال علااى إبااراز الاادور اإلعالمااي وضاامان جاهزيتااه فااي إدارة األزمااات التااي تكااون
المديرية /مدارسها طرفا فيها بالتنسيق مع التقسيمات األخرى بالمديرية  /الوزارة.
تنظيم وتنسيق التواصل اإلعالمي مع مدارس المديرية التعليمية بالمحافظة.
تفعيل وإدارة أنشطة التواصل الداخلي في المديرية لتعزيز الوالء المؤسسي للموظفين.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى ضمن نطاق االختصاص.

قسم الشؤون القانونية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2دراسة وبحث المسائل القانونية فيما يتعلق بمجال أنشطة المديرية.
 -3مراجعة العقود المختلفة التي تكون المديرية طرفا فيها.
 -4تمثيل المديرية أمام المحاكم والمشاركة بالرأي مع من يمثلها في القضايا التي تكون
المديرية طرفا ً فيها ،وإعداد مذكرات الدفاع عنها.
 -5متابعة تنفيذ األحكام القضائية ،والتي تكون المديرية طرفا فيها.
 -6إجراء التحقيقات التي تحال إلى القسم ،وإعداد مذكرات التحقيق.
 -7اقتراح الجزاءات على المخالفين ،وعرضها على المدير العام.
 -8بحث شكاوى الموظفين ،والتحقيق فيها ،وعرض نتائجها على السلطة المختصة.
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 -9بحث التظلمات التي تحال إليه من المدير العام.
 -11إجراء البحوث والدراسات القانونية الالزمة للمديرية.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -12أي مهام أخرى ضمن نطاق االختصاص.


قسم أمن المديرية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اتخاذ اإلجراءات األمنية الالزمة للحفاظ على سالمة وأمن مباني المديرية ،والمدارس
التابعة لها.
 -3إيجاد نظام أمني فعال لحماية المواد المصنفة والمحافظة على سريتها.
 -4التنسيق مع مكتب أمن الوزارة بشأن النواحي األمنية.
 -5العمل على تدريب الموظفين والمعلمين على اتباع األساليب األمنية ،ووسائل السالمة في
أداء أعمالهم.
 -6تنظيم دخول الموظفين إلى مبنى المديرية والمباني التابعة لها ،والمدارس في نير أوقات
العمل الرسمية أو في العطالت األسبوعية وإصدار التصاريا الالزمة لذلك.
 -7تنظيم دخول المراجعين والزوار إلى مبنى المديرية والمباني التابعة لها.
 -8اإلشراف على حراس المديرية والمباني والمدارس التابعة لها ،ومتابعة تنفيذهم للتعليمات
األمنية الصادرة إليهم.
 -9التأكد من عدم وجود أشخاص داخل مبنى المديرية والمباني التابعة لها بعد انتهاء الدوام
الرسمي قبل إنالق األبواب عدا المصرح لهم.
 -11المشاركة في لجان التحقيق الخاصة بفقدان أية مواد مصنفة أو تعرضها لالطالع من قبل
أشخاص ال يحق لهم االطالع عليها.
 -11تعبئة استمارة البيانات الشخصية الخاصة بالتعيينات الجديدة وإدخال بياناتهم بنظام
المعمول به ثم إرسالها لمكتب أمن الوزارة الستكمال باقي اإلجراءات.
 -12إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -13أي مهام أخرى ضمن نطاق االختصاص.



قسم اإلبتكار واألولمبياد العلمي ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية للقسم في ضوء االختصاصات.
 -2اإلشراف على برامج االبتكارات واألولمبيادات العلمية الوطنية والروبوت والذكاء
االصطناعي والبرامج والفعاليات العلمية على مستوى المحافظة.
 -3نشر ثقافة العلوم والرياضيات واالبتكار والروبوت في مدارس المحافظة.
 -4إعداد الخطط التنفيذية السنوية لتطبيق األولمبياد الوطني في مواد العلوم والرياضيات
والبرمجة ،وتقييم االبتكارات العلمية الطالبية وتطبيق برامج الروبوت والذكاء
االصطناعي على مستوى المحافظة.
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 -5متابعة تنفيذ األولمبيادات الوطنية وتقييم االبتكارات العلمية وتنفيذ برامج الروبوت والذكاء
االصطناعي على مستوى المحافظة.
 -6رفد المدارس بالمستجدات السنوية في مجال االبتكارات العلمية ،واألولمبيادات الوطنية
والروبوت والذكاء االصطناعي.
 -7إعداد وتنفيذ الخطط التدريبية الالزمة للمعلمين والطلبة في مجال االبتكارات العلمية
واألولمبياد والروبوت والذكاء االصطناعي.
 -8تنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بتدريب الطلبة المتأهلين في األولمبياد الوطني والموهوبين
في االبتكارات العلمية والروبوت والذكاء االصطناعي على مستوى المحافظة ،إلعدادهم
للمنافسات الخارجية.
 -9إعداد التقارير السنوية حول ما تم إنجازه في مجال االبتكارات العلمية ،واالولمبيادات
الوطنية والروبوت والذكاء االصطناعي.
 -11أي أعمال أخرى في تدخل ضمن نطاق االختصاص.


قسم المدارس الخاصة ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3وضااع خطااط السااتقطاب االسااتثمار فااي قطاااع التعلاايم المدرسااي الخاااص علااى مسااتوى
المحافظة ،وتقديم المعلومات والبيانات الالزمة.
 -4اإلشراف الفني واإلداري على العاملين بمؤسسات التعليم المبكر.
 -5تزويااد األفااراد والهيئااات الرانبااة فااي إنشاااء مؤسسااات التعلاايم المبكاار والماادارس خاصااة
بالمواصفات ،والمتطلبات واألنظمة المعتمدة في هذا الشأن.
 -6دراسة طلبات إنشاء مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة والمدارس الدولية ،وإبداء
الرأي حولها ،وإحالتها إلى التقسيمات والجهات المختصة.
 -7معاينة المباني المقترحة لمؤسسات التعلايم المبكار والمادارس الخاصاة والمادارس الدولياة؛
للتأكد من مدى استيفائها للشروط والمواصافات بالتنسايق ماع التقسايمات والجهاات المعنياة
وفقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
 -8متابعة مدى التزام المدارس الخاصة بشروط الترخيص الممنوح لها بصفة دورية بالتنسيق
مع الجهات ذات العالقة.
 -9متابعة التزام مؤسسات التعليم المبكر والمادارس الخاصاة باالنظم المالياة المعماول بهاا فاي
السلطنة ،وفحص السجالت والقوائم المالية بها.
 -11الوقوف على التجاوزات من بعض مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة والمادارس
الدولية في مجال التراخيص والتعيينات واتخاذ الالزم حيالها.
 -11اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو تجديد تراخيص مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة
والمدارس الدولية بالتنسيق مع المديرية العامة للمدارس الخاصة.
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تلقااي طلبااات تعيااين الهيئااات التدريسااية واإلداريااة والوظااائف المرتبطااة بهااا ،والتأكااد ماان
انطباااق شااروط شااغل الوظااائف واسااتكمال إجااراءات الحصااول علااى الموافقااات الالزمااة
للتعيين عليها بالتنسيق مع المديرية العامة للمدارس الخاصة.
توفير البيانات والمعلومات عن مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة للجهة الطالبة.
اقتراح اآلليات والسبل المالئمة للتوسع في المدارس الخاصة القائمة.
متابعاة الجواناب المالياة المرتبطاة بأعمااال التاراخيص بالتنسايق ماع التقسايمات المختصااة،
واتخاذ ما يلزم حيالها.
تفعياال نظااام البيانااات والمؤشاارات حااول كاال مااا يتعلااق بالجوانااب المرتبطااة باختصاصااات
القسم.
متابعااة مؤسسااات التعلاايم المبكاار فيمااا يخااص تطبيااق اللااوائا والاانظم ،وتجويااد الخاادمات
التعليمية بها.
المشاااركة فااي دراسااة طلبااات إنشاااء مؤسسااات التعلاايم المبكاار والماادارس الخاصااة ،وإبااداء
الرأي حولها ،ورفع تقارير عنها للتقسيمات والجهات المختصة.
اإلشراف الفني واإلداري على مؤسسات التعليم المبكر.
اإلشاااراف علاااى مشااااركة مؤسساااات التعلااايم المبكااار والمااادارس الخاصاااة فاااي األنشاااطة،
والمعارض والمسابقات التربوية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
المشاركة في تقييم خبرات مشرفات ومعلمات مؤسسات التعليم المبكر وتحديد االحتياجاات
التدريبية لهن.
متابعة عملية التقويم للفئة المستهدفة في مؤسسات التعليم المبكر.
إعااداد دراسااات ميدانيااة لتطااوير باارامج التعلاايم المبكاار علااى مسااتوى المحافظااة والساالطنة
بشكل عام ،ورفع المقترحات إلى المديرية العامة للمدارس الخاصة.
دعم مؤسسات التعليم المبكر في تنفيذ التقييم الاذاتي والخاارجي بالتعااون ماع الجهاات ذات
العالقة ،ومتابعة نتائجه.
تفعياال نظااام البيانااات والمؤشاارات حااول كاال مااا يتعلااق بالجوانااب المرتبطااة باختصاصااات
القسم.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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دائرة التخطيط والتطوير :
 -1إعداد وتنفيذ الخطط السانوية الالزماة لتسايير أعماال الادائرة ومتابعاة تنفياذها ،ورفاع التقاارير
عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2جمع وتدقيق البيانات اإلحصائية والجغرافية وتحديثها ومعالجتها ومراجعتها وتبويبهاا وإنتااج
المؤشرات التعليمية وتحليلها ،وتفسيرها ،واعتمادها وحفظها.
 -3إدارة وتحديث نظام المعلومات الجغرافية وإنتاج الخارائط والمعلوماات الجغرافياة الداعماة
للقرارات التربوية.
 -4نشر البيانات والمؤشرات التعليمية وإتاحتها للمستفيدين الداخليين والخارجيين.
 -5المشاركة في تحديد المواقع المناسبة إلقامة المادارس الجديادة عليهاا باساتخدام بارامج نظام
المعلومات الجغرافية.
 -6المشاركة في المشاريع والدراسات في مجال التخطيط التربوي فيما يخص التحليل المكاني
للمباني واألراضي والمنشآت والمشاريع التابعة للمديرية.
 -7إعداد الخطة الخمسية للمديرية وتقدير احتياجاتهاا مان األبنياة المدرساية والماوارد البشارية
والمستلزمات التعليمية األخرى ،بالتنسيق مع المعنيين.
 -8تحديد االحتياجات السنوية والمستقبلية من األراضاي والمبااني المدرساية الجديادة والمبااني
اإلداريااة األخاارى بالمحافظااة ،واإلضااافات التربويااة علااى المباااني القائمااة بالتنساايق مااع
التقسيمات المعنية.
 -9تحديااد االحتياجااات الساانوية والمسااتقبلية ماان مسااتلزمات العمليااة التعليميااة ماان األجهاازة
والمعدات والكتب الدراسية والوسائل التعليمية بالمحافظة ،بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -11تحديااد االحتياجااات الساانوية والمساااتقبلية ماان المااوارد البشااارية بالمحافظااة بالتنساايق ماااع
التقسيمات المعنية.
 -11دراسة طلبات تغيير المسميات الوظيفية من حيث االحتياجات وتوفر الدرجات الشانرة.
 -12إعداد التشكيالت المدرسية السنوية بالمحافظة بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -13إعداد خارطة شوانر وظائف الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها.
 -14المشاركة في القيام باإلسقاطات المستقبلية لعدد الطلبة بهدف تحدياد احتياجااتهم مان األبنياة
المدرسية والموارد البشرية والمستلزمات التعليمية.
 -15المشاركة في اقتراح اآلليات التي تكفل التقليل من الهدر التربوي وزيادة الكفاءة اإلنتاجية.
 -16المشاركة في دراسة العائد مقابل اإلنفاق على العملية التعليمية.
 -17دراسة طلبات ومقترحات األهالي الخاصة بإنشاء المدارس أو فتا مراحل تعليمية.
 -18المساهمة في نشر ثقافة الجودة بتقسيمات المديرية والمدارس.
 -19متابعة سير نظام إدارة الجودة في تقسيمات المديرية.
 -21قياس رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المديرية.
 -21تنفيذ عملية التدقيق الداخلي بالمديرية وتقسيمات الوزارة األخرى.
 -22ضمان جاهزية تقسيمات المديرية لعملية التدقيق الخارجي على نظام الجودة.
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العمل على إيجاد حلول تاذليل الصاعوبات والتحاديات والمخااطر التاي تواجاه تطبياق نظاام
إدارة الجودة.
تحديد وقياس نتائج الخدمات المقدمة في سياق رؤية ورسالة الوزارة.
ضمان الجودة في الخدمات المقدمة وفقا للمعايير الدولية.
إعداد الدراسات والبحوث التطويرية.
التأكد من أن الموارد أو البرامج التي تنتجها أو تستخدمها الادائرة خاضاعة لقاوانين الملكياة
الفكرية.
المشااااركة فاااي تنفياااذ بااارامج التااادريب ذات العالقاااة ،بالتنسااايق ماااع التقسااايمات المختصاااة
بالوزارة.
أي مهام أخرى تخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم اإلحصاء والمعلومات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال القسام ومتابعاة تنفياذها ،ورفاع التقاارير
عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2جمااع وتاادقيق البيانااات اإلحصااائية والجغرافيااة وتحااديثها ،ومعالجتهااا ،ومراجعتهااا،
وتبويبها.
 -3إنتاج المؤشرات التعليمية وتحليلها ،وتفسيرها ،واعتمادها ،وحفظها.
 -4إدارة وتحااديث نظااام المعلومااات الجغرافيااة وإنتاااج الخاارائط والمعلومااات الجغرافيااة
الداعمة للقرارات التربوية.
 -5اقتراح المواقع الجغرافية المناسبة للمباني المدرسية الجديدة ومسمياتها بالتنسايق ماع
التقسيمات المختصة والجهات المعنية.
 -6المشاركة في المشاريع والدراسات في مجال التخطيط التربوي فيماا يخاص التحليال
المكاني للمباني واألراضي والمنشآت والمشاريع التابعة للمديرية.
 -7نشر المعلوماات اإلحصاائية والجغرافياة والمؤشارات التعليمياة وإتاحتهاا للمساتفيدين
الداخليين والخارجيين.
 -8إعداد الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية بالمديرية التعليمية.
 -9المشاااركة فااي إعااداد دراسااة اإلسااقاطات المسااتقبلية للطلبااة بالتنساايق مااع التقساايمات
المختصة.
 -11المشاركة في إعداد الخطة الخمسية على مستوى المديرية التعليمية.
 -11اقتراح البرامج التدريبية للعاملين بالقسم بهدف بناء قدراتهم بماا يحسان مان مساتوى
األداء.
 -12المشاركة في تنفيذ برامج التادريب ذات العالقاة ،بالتنسايق ماع التقسايمات المختصاة
بالمديرية.
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تحديد وقياس نتائج الخدمات المقدمة في سياق رؤية ورسالة الوزارة.
ضمان الجودة في الخدمات المقدمة وفقا للمعايير الدولية.
إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تسند للقسم.

-

قسم تخطيط اإلحتياجات التعليمية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفياذ الخطاط السانوية الالزماة لتسايير أعماال القسام ومتابعاة تنفياذها ،ورفاع
تقارير عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2إعااداد خطااة التشااكيالت المدرسااية الساانوية للمديريااة التعليميااة والتعريااف بهااا بعااد
اعتمادها ومتابعة سالمة تنفيذها بالتنسيق مع المختصين بالوزارة.
 -3المشاركة في إعداد الخطة االستراتيجية والخطط الخمسية للمديرية.
 -4تحديد االحتياجات السنوية والمستقبلية من األراضاي واألبنياة المدرساية واحتياجاات
المدارس القائمة من اإلضافات التربوية والمباني اإلدارية األخرى بالمحافظة.
 -5تحديااد االحتياجااات الساانوية والمسااتقبلية ماان المااوارد البشاارية بالمحافظااة ،بالتنساايق
التقسيمات المعنية.
 -6تحديد احتياجات المدارس من التجهيزات والكتاب المدرساية والمساتلزمات التعليمياة
بالمحافظة بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -7القيام بالزيارات الميدانية للمدارس لمتابعة سالمة تنفيذ خطة التشكيالت المدرسية.
 -8اقتراح مواقع المباني المدرسية الجديدة.
 -9إعداد خارطة شوانر جميع الوظائف بالمديرية ،وباألخص وظائف الحقل التربوي.
 -11دراسة طلبات ومقترحات األهالي الخاصة بإنشااء المادارس أو فاتا مراحال تعليمياة
ودراستها ومناقشتها مع المختصين بالوزارة.
 -11دراسااة الموقااف التنفيااذي للمشاااريع المتكاملااة واإلضااافات التربويااة وطاارح الحلااول
والبدائل الكفيلة بالتغلب على التحديات التي يواجهها الميدان التربوي.
 -12تحديد وقياس نتائج الخدمات المقدمة في سياق رؤية ورسالة الوزارة.
 -13ضمان الجودة في الخدمات المقدمة وفقا للمعايير الدولية.
 -14إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -15أي مهام أخرى تقع ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم الجودة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتن فياذ الخطاط السانوية الالزماة لتسايير أعماال القسام ومتابعاة تنفياذها ،ورفاع
تقارير عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2المساهمة في نشر ثقافة الجودة بتقسيمات المديرية والمدارس.
 -3المشاااركة فااي وضااع أسااس ومعااايير تنفيااذ سياسااة الجااودة بالتنساايق مااع التقساايمات
المعنية بالوزارة.
 -4متابعة سير نظم إدارة الجودة في تقسيمات المديرية التعليمية.
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قياس رضا المستفيد من الخدمات التي تقدمها المديرية التعليمية.
المشاااركة فااي عمليااة التاادقيق الااداخلي للجااودة علااى تقساايمات الااوزارة والمااديريات
التعليمية.
ضمان جاهزية تقسيمات المديرية التعليمية لعملية التدقيق الخارجي.
دعم تقسيمات المديرية في عملية تحديث العمليات.
التوعية بمنهجيات واستراتيجيات تحسين األداء اإلداري.
دعاام تقساايمات الااوزارة والمااديريات التعليميااة فيمااا يخااص عمليااة التطااوير اإلداري
والتحسين المستمر.
دراسة البيانات الناتجاة عان تطبياق خطاط وأدوات التحساين وتقييمهاا وتوظيفهاا بماا
يخدم النظام التعليمي.
متابعاااة تطاااور أداء العملياااات التشاااغيلية فاااي جواناااب التطاااوير والتحساااين لضااامان
استمرارهما.
رصد التحديات والمخاطر التي تواجه عملية التطوير والتحساين المساتمر فاي األداء
والمشاركة في إيجاد حلول لمواجهتها.
دراسة التطبيقات الجيدة الناتجة من تطبيق أنظمة التطوير والجودة ،واتخاذ ماا يلازم
نحو تعميمها في التقسيمات ذات العالقة.
متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المعتمدة الناتجة عن اجتماعات هياكل إدارة نظام
الجودة ولجانها ورفع تقارير بذلك.
متابعة المستجدات العلمية في مجال التطوير والتحسين المؤسسي وتوظيف ذلك فاي
تطوير األداء.
دعاام التقساايمات فااي اختيااار وتطبيااق أنظمااة وأدوات التطااوير والتحسااين المسااتمر
والمشاركة في التخطيط لها وتنفيذها.
دعم التقسيمات في تحديد الفرص ،وطرق استثمارها لتطوير األداء.
متابعااة ودعاام التقساايمات فااي قياااس رضااا المسااتفيد وتحسااين الخاادمات ذات الرض اا
المنخفض.
إعداد الدراسات التطويرية الخاصة بأعمال القسم.
إيجاااد الحلااول للصااعوبات والتحااديات والمخاااطر التااي تواجااه تطبيااق النظااام فااي
المديرية التعليمية.
المشاااركة فااي الباارامج التدريبيااة ذات العالقااة ،بالتنساايق مااع التقساايمات المختصااة
بالوزارة.
تحديد وقياس نتائج الخدمات المقدمة في سياق رؤية ورسالة الوزارة.
ضمان الجودة في الخدمات المقدمة وفقا للمعايير الدولية.
إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى ضمن نطاق االختصاص.
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دائرة التوجيه المهني واإلرشاد الطالبي( ،متابعة المدارس الحكومية والخاصة) ،وتختص
باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير
عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2توفير خدمات اإلرشاد الطالبي وفق متطلبات واحتياجات المدارس.
 -3المشاركة في العمل على تحسين وتطوير خدمات التوجيه المهني واإلرشاد الطالبي في
المدارس.
 -4المشاركة في إعداد خطط وبرامج التدريب لرفع كفاءة أخصائي التوجيه المهني في
المدارس ،واألخصائيين النفسيين واألخصائيين االجتماعيين والمشرفين في المديريات
التعليمية بالمحافظات ،وكافة الموظفين المعنيين ونيرهم بالدائرة.
 -5توفير خدمات التوجيه المهني للطلبة وذلك لمساعدتهم وتوجيههم نحو المهن والوظائف
التي تتالءم مع قدراتهم ورنباتهم ومع متطلبات االقتصاد الوطني وسوق العمل.
 -6المشاركة في تنظيم المعارض المهنية التي تعرف الطلبة بعالم العمل وتحقق لهم اإلشباع
الذاتي وإكسابهم الخبرات العملية.
 -7العمل على تقديم التوجيه واالستشارة المهنية بجودة عالية وفق معايير التنمية المهنية
العالمية.
 -8إجراء الدراسات والبحوث وإعداد التقارير الفنية الخاصة بمجاالت التوجيه المهني
واإلرشاد الطالبي.
 -9المشاركة في وضع خطط اإلرشاد االجتماعي والنفسي والتوعية الصحية والتغذية
المدرسية ،وإعداد البرامج الخاصة بها.
 -11التنسيق مع مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق باالستفادة من إمكاناتهما
في التعامل مع الظواهر الطالبية المختلفة ،بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -11متابعة كافة الجوانب اإلدارية والفنية المرتبطة بالمسابقات واألنشطة التربوية.
 -12اإلشراف على األخصائيين االجتماعيين والنفسيين وأخصائي التوجيه المهني بالمدارس
والعمل على رفع كفاءتهم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -13اإلشراف على إنشاء الجمعيات التعاونية.
 -14متابعة برامج وخدمات الصحة المدرسية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
 -15المشاركة في تنفيذ األنشطة والبرامج التي تتضمنها خطة المديرية العامة للكشافة
والمرشدات.
 -16تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين العاملين بالدائرة.
 -17أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
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قسم التوجيه المهني ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2نشر الوعي بأهمية التوجيه المهني في أوساط المعلمين والطلبة.
 -3توفير المصادر المتعلقة بالتوجيه المهني للمعلمين والطلبة.
 -4متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة للتوجيه المهني في المدارس.
 -5اقتراح الحلول المناسبة للتغلب على المعوقات التي قد تواجه المدارس في تطبيق
خطة التوجيه المهني.
 -6المشاركة في إنشاء بنك لالختبارات والمقاييس المقننة حسب البيئة العُمانية.
 -7اقتراح االحتياجات التدريبية للعاملين في مجال التوجيه المهني بالمديرية وتنفيذها
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -8تنظيم أنشطة توعوية مساندة في مجال التوجيه المهني.
 -9المشاركة في تقويم فاعلية اإلجراءات واالختبارات المعمول بها في مجال التوجيه
المهني.
 -11اإلشراف على أخصائي التوجيه المهني بالمدارس.
 -11متابعة أعمال مشرفي التوجيه المهني.
 -12رفع تقارير دورية عن األداء في مجال التوجيه المهني.
 -13إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -14أي مهام أخرى ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم اإلرشاد والتوعية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2وضع خطط عمل وبرامج اإلرشاد النفسي واالجتماعي والصحي على مستوى
المديرية التعليمية بالمحافظة استنادًا إلى الخطط المعتمدة من قبل الدائرة المختصة
بالوزارة ومتابعة تنفيذها.
 -3متابعة عمل األخصائيين االجتماعيين والنفسيين بالمدارس ،وأخصائيي التوعية
الصحية والعمل على رفع كفاءتهم وتقييم أدائهم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة
بالوزارة.
 -4اإلشراف على تطبيق المقاييس واالختبارات المتعلقة بالجوانب النفسية واالجتماعية.
 -5تعميم النشرات التوعوية على المدارس وتنظيم الندوات والمحاضرات المتعلقة
بمهام القسم.
 -6تعميم ومتابعة النشرات الدورية التخصصية الواردة من الوزارة لتوعية المختصين
في المدارس بأساليب وآليات تنفيذ العمل.
 -7اإلشراف على إنشاء الجمعيات التعاونية بالمدارس ،ومتابعة سير أعمالها.
 -8متابعة نظافة المدارس والمقاصف ،والتأكد من توفر الشروط الصحية والغذائية
المعتمدة لألطعمة.
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تشجيع المحافظة على البيئة المدرسية وخدمة المجتمع المحلي.
إعداد التقارير الفترية والسنوية ،ورفعها إلى التقسيمات المختصة بالوزارة.
تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين العاملين في مجال التوعية واإلرشاد الطالبي.
المساعدة في حصر الطلبة المحتاجين لرعاية اجتماعية وبحث األسباب والعمل على
توفير الرعاية الالزمة لهم من خالل خطة معتمدة.
معالجة المشكالت السلوكية والنفسية واالجتماعية والتربوية للطلبة بالتنسيق مع
األخصائيين االجتماعيين والدوائر المعنية بالوزارة.
المشاركة في متابعة الخطط العالجية للطلبة وضعاف التحصيل الدراسي المقترحة
من قبل لجنة متابعة التحصيل الدراسي.
متابعة تنفيذ برامج اإلرشاد االجتماعي والنفسي والصحي الالزمة للطلبة في
المدارس بالتنسيق مع الدائرة المعنية بالوزارة.
متابعة أعمال مشرفي اإلرشاد االجتماعي والنفسي.
تنفيذ البرامج التي تهدف إلى توثيق الروابط بين المعلمين واإلداريين والطلبة على
مستوى المديرية بالتنسيق مع الدائرة المعنية بالوزارة.
تقديم الدعم والمساعدة لألخصائيين االجتماعيين والنفسيين بالمدارس.
إعداد برامج اإلرشاد االجتماعي الالزمة للطلبة.
إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تسند للقسم.

قسم األنشطة التربوية ،يختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد المشروعات والخطط والبرامج الخاصة باألنشطة الطالبية في جميع
المجاالت.
 -3وضع برنامج زمني وخطة تنفيذية للمشاركة في المهرجانات واالحتفاالت
والمناسبات.
 -4العمل على تطبيق لوائا الجوائز والمسابقات.
 -5تطوير أسس المنافسات في المجاالت الفنية والثقافية والرياضية.
 -6تنظيم المسابقات والمعارض في المناسبات المختلفة.
 -7دعم األنشطة التربوية في المدارس ،والعمل على توفير متطلباتها.
 -8تشجيع المحافظة على البيئة المدرسية ،وخدمة المجتمع المحلي.
 -9وضع خطط األنشطة التربوية ،ومتابعة تنفيذها بالمدارس.
 -11العمل على تنفيذ البرامج واألنشطة المختصة باالتحاد العُماني للرياضة المدرسية.
 -11إعداد التقارير الفترية والسنوية ،ورفعها إلى جهات االختصاص.
 -12إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -13أي مهام أخرى تسند للقسم.
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قسم الكشافة والمرشدات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد الخطة السنوية لألنشطة الكشفية واإلرشادية بالمدارس الحكومية والخاصة في
المديرية التعليمية بالمحافظة واإلشراف على تنفيذها.
 -2تنظيم البرامج التوعوية التي تسهم في تعزيز القيم واالتجاهات اإليجابية.
 -3استالم حصة المديرية المقررة للمدارس الحكومية من الزي الكشفي والمكمالت
واألدوات والمطبوعات من المديرية العامة للكشافة والمرشدات ،وتوزيعها على
الفرق الكشفية واإلرشادية.
 -4توجيه المدارس الخاصة بشراء الزي الكشفي واإلرشادي والمكمالت واألدوات من
المتجر الكشفي التابع للمديرية العامة للكشافة والمرشدات.
 -5اإلشراف على تفصيل الزي الكشفي واإلرشادي بشكل صحيا بما يتفق مع
المواصفات الرسمية للزي.
 -6إعداد التقارير الفترية والسنوية الخاصة باألنشطة وإرسالها للمديرية العامة للكشافة
والمرشدات.
 -7التنسيق مع قسمي اإلشراف الكشفي واإلرشادي في المديرية العامة للكشافة
والمرشدات لتنظيم زيارات اإلشراف والمتابعة الميدانية للفرق واألنشطة والفعاليات
األخرى.
 -8اإلشراف على الفرق الكشفية واإلرشادية بالمدارس الحكومية والخاصة في المديرية
وتسجيلها ،ورفعها سنويا للمديرية العامة للكشافة والمرشدات لالعتماد واإلشهار.
 -9المشاركة في تنفيذ األنشطة والبرامج التي تتضمنها خطة المديرية العامة للكشافة
والمرشدات.
 -11تنمية العضوية الكشفية واإلرشادية وفقا للمستهدف االستراتيجي للمديرية العامة
للكشافة والمرشدات.
 -11إنشاء قاعدة بيانات لكافة منتسبي الحركة الكشفية واإلرشادية في المديرية التابع لها
وتحديثها بصفة مستمرة.
 -12متابعة تطبيق نظام شارات الهواية والكفاية ،واستيفاء شروط منا تلك الشارات
وسجالت الحاصلين عليها ووضع قاعدة بيانات بشأنها ،وتوفير فرص التدريب
عليها.
 -13رصد مستويات التأهيل القيادي للقادة والقائدات في المديرية التعليمية وفقا ً
لالحتياجات التدريبية والعمل على تلبيتها.
 -14تسجيل العهد واألدوات والمهمات التي تدعم بها المديرية العامة للكشافة والمرشدات
أقسام الكشافة والمرشدات بالمديرية التعليمية.
 -15التوعية بتقاليد الحركة الكشفية واإلرشادية ،وتفعيلها لدى منتسبي الحركة الكشفية
واإلرشادية في المديرية وإصدار النشرات والمواد التوعوية الخاصة بذلك بالتنسيق
مع قسمي اإلشراف الكشفي واإلرشادي في المديرية العامة للكشافة والمرشدات.
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 -16تفعيل مسابقة التفوق الكشفي واإلرشادي في المديرية ،ومتابعة كافة اإلجراءات
والفعاليات المتعلقة بها بما يضمن تقدم األداء وإجادته وتطويره.
 -17أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.


دائرة التربية الخاصة والتعلم المستمر( ،تختص بالمدارس الحكومية والخاصة) وتختص
باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير
عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2حصر حاالت األطفال في سن المدرسة من ذوي فئات التربية الخاصة بالمحافظة بالتنسيق
مع دائرة التربية الخاصة بالوزارة.
 -3تحديد حاجة المديرية من معلمي ومشرفي التربية الخاصة.
 -4متابعة شؤون الطلبة في برامج التربية الخاصة بمدارس المحافظة في ضوء الئحة شوؤن
الطلبة.
 -5متابعة سير العمل في برامج التربية الخاصة في مدارس المحافظة واإلشراف على معلمي
التربية الخاصة.
 -6دراسة احتياجات المديرية من مراكز محو األمية وتعليم الكبار وتوفير متطلباتها البشرية
والمالية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
ً
 -7اإلشراف على مراكز محو األمية وتعليم الكبار إداريا وتنسيق النواحي الفنية مع
التقسيمات المختصة.
 -8اإلشراف على اعداد امتحانات مراكز محو األمية ونتائجها وإصدار الشهادات الخاصة
بها.
 -9إدارة وتنظيم امتحانات تعليم الكبار.
 -11المشاركة في عقد الدورات والمشانل التدريبية للعاملين في مراكز محو األمية وتعليم
الكبار.
 -11المشاركة في احتفاالت اليوم العالمي واليوم العربي لمحو األمية.
 -12توعية الدارسين في مراكز محو األمية وتعليم الكبار بأساليب الدراسة عبر الشبكة الدولية
للمعلومات والقنوات التلفزيونية الفضائية.
 -13تفعيل المبادرات القائمة في مجال محو األمية وتعليم الكبار واستحداث مبادرات إضافية
في هذا المجال.
 -14تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين العاملين بالدائرة.
 -15أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام اآلتية:
-

قسم التعلم مدى الحياة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
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تحديد احتياجات المحافظة من المراكز ومتطلباتها البشرية والعمل على توفيرها
بالتنسيق مع التقسيمات المعنية بالوزارة.
تسجيل الدارسين بمراكز محو األمية ومراكز تعليم الكبار.
التأكد من استيفاء المراكز لمتطلباتها ،ومتابعة سير العمل بها.
اإلشراف على إعداد امتحانات مراكز محو األمية ونتائجها وإصدار الشهادات
الخاصة بها.
تنظيم وإدارة مراكز محو األمية وتعليم الكبار واإلشراف عليها.
إعداد بيان إحصائي سنوي شامل لكافة مدخالت ومخرجات نظام محو األمية وتعليم
الكبار.
القيام بتوزيع الشعب على المديرية التعليمية.
االحتفال باليوم العربي واليوم العالمي لمحو األمية على مستوى المحافظة.
تحديد وحصر االحتياجات التدريبية في مجال محو األمية وتعليم الكبار وتنفيذها.
تشجيع القطاع الخاص واألهلي على دعم برامج ومشاريع محو األمية وتعليم
الكبار.
المساهمة في تطوير برامج التعليم في مجال محو األمية وتعليم الكبار.
توعية المواطنين بأهمية التعليم المستمر بالتنسيق مع قسم التواصل واإلعالم.
توعية الدارسين ألساليب التعلم مدى الحياة عبر الشبكة الدولية للمعلومات.
تسجيل المستفيدين من نظام التعليم المستمر وإعداد بيانات إحصائية بهم.
إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم التربية الخاصة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تشخيص وحصر حاالت األطفال في سن المدرسة من ذوي الفئات التربية الخاصة
في المحافظة بالتنسيق مع تقسيمات وجهات االختصاص المختلفة.
 -3التنسيق مع المدارس حول ذوي فئات التربية الخاصة ،وكيفية التعامل معهم.
 -4تحديد حاجة المديرية من معلمي ومشرفي التربية الخاصة.
 -5التنسيق مع التقسيمات المختصة لتوفير المتطلبات الالزمة لذوي فئات التربية
الخاصة في المدارس.
 -6المشاركة في تدريب معلمي التربية الخاصة.
 -7متابعة سير العمل في برامج التربية الخاصة في مدارس المحافظة واإلشراف على
معلمي التربية الخاصة.
 -8اإلشراف على عمليات تقويم الطلبة ببرامج التربية الخاصة ومراجعة نتائجها.
 -9اإلشراف على سالمة تنفيذ المناهج وتقديم التغذية الراجعه حولها.
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متابعة شؤون الطلبة في برامج التربية الخاصة بمدارس المحافظة في ضوء الئحة
شؤون الطلبة.
إعداد بيانات احصائية سنوية شاملة لكافة مدخالت ومخرجات التربية الخاصة.
تحويل الطلبة من وإلى برامج التربية الخاصة وذلك بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
متابعة مشاركة طلبة برامج التربية الخاصة في األنشطة التربوية والمسابقات
الطالبية.
حصر الطالب الموهوبين بالمدارس وفق أساليب وأدوات محدده ووضع قاعدة
بيانات محوسبة متكاملة بهم على مستوى المدارس والمحافظة بالتنسيق مع دائرة
التشخيص ورعاية الموهوبين.
تنفيذ ومتابعة البرامج الموجهة للطلبة الموهوبين بالمدارس بالتنسيق مع دائرة
التشخيص ورعاية الموهوبين.
إعداد برامج توعوية ألولياء أمور الطلبة ذوي فئات التربية الخاصة وتوجيه
المدارس لتبصيرهم بأحوال أبنائهم.
إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة المشاريع والخدمات ،وتختص باآلتي:
 -1إ عداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير
عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2العمل على توفير األراضي الالزمة للمشاريع اإلنمائية.
 -3إعداد الرسومات الهندسية والتنفيذية لمشاريع األبنية وإعداد المواصفات والشروط الفنية.
 -4إعداد كراسات الشروط تمهيدا ً لطرح هذه المشاريع في مناقصات عامة أو محدودة حسب
األحوال.
 -5إعداد العقود للمشاريع اإلنمائية والترميمات ،والصيانة الدورية ومتابعة تنفيذها واستالمها.
 -6عمل الدراسات والمواصفات الخاصة بالتجهيزات والمعدات واألجهزة بالتنسيق مع
التقسيمات المعنية بالوزارة ،والعمل على تطويرها.
 -7توفير التجهيزات والمعدات واألجهزة الالزمة بجميع تقسيمات المديرية ومدارسها وفقا ً
الحتياجاتها الفعلية بالتنسيق مع دائرتي المشتريات والمخازن بالمديرية العامة للشؤون
المالية.
 -8التنسيق مع التقسيمات المعنية بالمديرية لتنفيذ خطة تدريب الموظفين على األجهزة
والمعدات.
 -9إعداد خطة الصيانة الدورية السنوية للمباني والمعدات واألجهزة لجميع تقسيمات المديرية
ومدارسها وبرامج تنفيذها.
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توفير خدمات الصيانة للمباني والتجهيزات والمعدات واألجهزة لجميع تقسيمات المديرية
وفقا ً للبرامج المعدة للصيانة الدورية والوقائية.
استالم جميع الفواتير الخاصة باالستشاريين والمقاولين والموردين ومراجعتها وإرسالها
إلى المديرية العامة للشؤون المالية للصرف.
تحديد وتوفير احتياجات المديرية الالزمة من خدمات اإلسكان ووسائل النقل بالتنسيق مع
التقسيمات المعنية.
توفير اللوازم المشتراة طبقا للوائا والنظم.
أي مهام تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية- :
-

قسم المشاريع ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد المواصفات والشروط الفنية الالزمة لمشاريع األبنية.
 -3تلقي بيانات احتياجات المديرية من األبنية واإلنشاءات وفحص هذه البيانات
ومطابقتها مع االشتراطات واألصول الفنية.
 -4إعداد سجل لقيد البيانات الكاملة عن العقود اإلنمائية ،وعدد المقاولين واالستشاريين
والموردين.
 -5تقدير الكميات المطلوبة لكل مشروع وتقدير التكلفة حسب المواصفات الفنية
لمشاريع األبنية.
 -6حفظ كافة الرسومات والبيانات والعقود واالتفاقيات والرسومات الخاصة بأبنية
المديرية.
 -7تسلم جميع الفواتير الخاصة باالستشاريين والمقاولين والموردين ومراجعتها
وإرسالها إلى المديرية العامة للشؤون المالية للصرف.
 -8متابعة ومراقبة أعمال اإلنشاءات ومدى تطابقها للمواصفات والجداول الزمنية
المقررة للتنفيذ والجداول المعدة للكميات وإعداد تقارير عن القصور في التنفيذ.
 -9تسلم المباني التي تم إنجازها والتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات
المحددة لها.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم األراضي والرسومات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بالمحافظة لتوفير األراضي الالزمة إلنشاء
المشاريع اإلنمائية وبناء المؤسسات والمرافق التعليمية.
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 -3إعداد الرسومات والكراسات والعقود الالزمة لمشاريع األبنية والصيانة والترميمات
والمقترحات التوضيحية.
 -4إعداد قاعدة بيانات متكاملة لمرافق وخدمات المباني المدرسية بالمحافظة.
 -5إعداد التصورات والمخططات التفصيلية لمشاريع الصيانة والترميمات والمقترحات
التوضيحية.
 -6استخراج ملكيات وكروكيات األراضي من الجهة الحكومية المختصة.
 -7استخراج إباحات البناء من الجهة الحكومية المختصة وتجديدها.
 -8استالم العالئم الخاصة بأراضي الوزارة وتثبيتها بالتنسيق مع الجهة الحكومية
المختصة.
 -9حفظ كافة المستندات وملكيات األرض الخاصة بأراضي الوزارة والعمل على
تنظيمها وتصنيفها وأرشفتها إلكترونيا.
 -11مراقبة وحماية األراضي التابعة للوزارة من التعدي عليها.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-

قسم الصيانة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد خطة سنوية إلجراء الصيانة الدورية لكافة المباني وإصالح األجهزة
والمعدات الكهربائية والميكانيكية التابعة للمديرية ومدارسها وتحديد مواصفاتها
والتنسيق لتوفير الموازنات الالزمة لها واإلشراف على تنفيذها.
 -3إعداد المواصفات والشروط الفنية الالزمة لمشاريع الصيانة والترميمات وأعمال
الصيانة الكهربائية والميكانيكية لألجهزة والمعدات.
 -4دراسة التعديالت والصيانة الالزمة لتمديدات وتوصيالت الكهرباء والماء ووضع
المواصفات والشروط الالزمة لها.
 -5متابعة ومراقبة أعمال الصيانة والترميمات على األبنية واألجهزة والمعدات
الكهربائية والميكانيكية التابعة للمديرية ،ومدى تطابقها للمواصفات والجداول
الزمنية المقررة للتنفيذ والجداول المعدة للكميات ،وإعداد تقارير عن القصور في
التنفيذ.
 -6استالم الفواتير الخاصة بأعمال الصيانة والترميمات واألجهزة والمعدات الكهربائية
والميكانيكية واعتمادها وإرسالها إلى المديرية العامة للشؤون المالية لصرفها.
 -7تسلم المباني التي تم صيانتها ،والتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات
المحددة لها.
 -8إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -9أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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-

قسم النقليات والخدمات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2توفير االحتياجات الفعلية لمكاتب ديوان عام المديرية من األثاث واألدوات المكتبية
والصحف والمجالت وتنظيم مواقف السيارات واللوائا اإلرشادية والمؤن
االستهالكية وتوزيعها بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -3متابعة توفير السكن والنقل للمشاركين في مختلف البرامج والمناشط والفعاليات التي
تنفذها المديرية بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -4معاينة الوحدات السكنية المطلوب استئجارها ورفع تقارير عنها وتحديد اإليجارات
المناسبة لها ،وتسليمها عند انتهاء عقودها بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -5توفير وسائل النقل الالزمة؛ الحكومية والمستأجرة لموظفي ديوان عام المديرية
والمشرفين والوفود الزائرة واالحتفاالت الوطنية ،وتنظيم صرف الوقود لها،
واإلشراف على صيانتها وإصالحها.
 -6وضع نظام لتسجيل السيارات الحكومية وتوزيعها لخدمة تقسيمات المديرية.
 -7التنسيق مع التقسيمات المعنية بالمديرية في شأن الغرامات الناتجة عن سوء
استعمال السيارات والحوادث باالستعانة بتقارير الشرطة.
 -8التعاقد مع موردي المياه للمدارس والمجمعات السكنية.
 -9إعداد السجالت الالزمة لعمليات الحركة والنقل واإلشراف على السائقين وتوزيع
األعمال عليهم.
 -11متابعة عمل وصيانة أجهزة الحضور واالنصراف اإللكترونية بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
 -11متابعة أعمال النظافة ،والصرف الصحي ،والتشجير ،ومدى التزام الشركات
بالعقود المبرمة معهم.
 -12متابعة توفير عمال الشحن والتفريغ ،ومتابعة المقاهي المؤجرة بمباني المديرية.
 -13اإلشراف على طلبات خدمة االتصاالت الهاتفية وتوصيالتها وحسن استخدامها
ونيرها من وسائل االتصال بمكاتب المديرية والمدارس التابعة لها.
 -14استالم فواتير الكهرباء والمياه واالتصاالت ،وإحالتها إلى التقسيمات المختصة.
 -15حصر مباني الوحدات السكنية المستأجرة ،ومتابعة إجراءات الصيانة لها بالتنسيق
مع التقسيمات والجهات المعنية.
 -16توفير االستراحات الالزمة الستقبال المعلمين الجدد من نير العمانيين.
 -17إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -18أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم النقل المدرسي ،ويختص باآلتي- :
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
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حصر احتياجات المدارس من وسائل النقل المختلفة التي تخدم المدارس من (الطلبة
بفئاتهم المختلفة ،والهيئات التدريسية من نير العُمانيين ،والدارسين بمراكز تعليم
الكبار ومحو األمية) بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
إعداد نظام لتسجيل وسائل نقل الطلبة المختلفة يكفل عدالة التوزيع لخدمة المدارس
التابعة للمديرية.
اإلشراف والمتابعة والرقابة لوسائل النقل المختلفة بالمدارس التابعة للمديرية
بالتنسيق مع إدارات المدارس.
مراجعة األيام الفعلية لوسائل النقل المختلفة خالل الشهر ومطابقتها على بطاقات
الدوام التي تعدها المدرسة ،مع إعداد كشوف الصرف مرفق بها البطاقات للقسم
المالي ليتولى مراجعتها وصرفها.
تحديد تاريخ بداية تشغيل وسائل النقل المختلفة بالمدارس في بداية العام الدراسي
وكذا تاريخ توقفها أثناء عطلة نصف العام الدراسي واإلجازة الصيفية بالتنسيق مع
إدارات المدارس.
العمل على توزيع وسائل النقل المختلفة أثناء امتحانات شهادة الدبلوم العام بفصليها
على مراكز االمتحانات المختلفة حسب عدد الطلبة بكل مركز مع توقيف باقي
السيارات والحافالت لعدم الحاجة إليها بالتنسيق مع التقسيمات المعنية بالمديرية في
هذا الشأن.
العمل على متابعة تنفيذ العقود المبرمة مع أصحاب وسائل النقل المختلفة وااللتزام
بكل بنود العقد مع توقيع الغرامة المنصوص عليها بالعقد في حالة المخالفة.
التأكد من توافر مواصفات األمن والسالمة المحددة بالعقد.
مراقبة مدى التزام سائقي وسائل النقل المدرسي بأنظمة المرور بالتنسيق مع
التقسيمات الجهات المختصة.
طرح الممارسات الستئجار الحافالت المدرسية الجديدة بالتنسيق مع التقسيمات
المعنية.
استالم المطالبات الشهرية لمالك وسائل النقل وتقديمها للتقسيمات المختصة
بالمديرية.
المشاركة في إعداد وتطوير اللوائا والنظم المتعلقة بالنقل المدرسي.
تنفيذ برامج توعوية للمعلمين والطلبة ولمالكي وسائقي وسائل النقل المدرسي
بالمدارس الحكومية والخاصة بالتنسيق مع التقسيمات والجهات المختصة حول
األمن والسالمة المرورية.
المشاركة في وضع نظام إلكتروني لمتابعة نقل الطلبة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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قسم المشتريات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اتخاذ كافة التدابير الالزمة لتأمين كافة األنراض والمستلزمات المشتراة في الوقت
المناسب.
 -3اتخاذ إجراءات الشراء بالممارسة أو بالطرق المباشرة إذا لزم األمر.
 -4االرتباط بمبالغ الشراء وفق بنود وموارد الموازنة.
 -5متابعة تنفيذ عقود التوريد خالل المدة المنصوص عليها في العقد.
 -6إعداد بيانات إحصائية بحجم وأنواع وقيمة األنراض ،والمستلزمات التي يتم
شراؤها للمديرية.
 -7إصدار أوامر الشراء وتخزينها بالحاسب اآللي بعد الحصول على األسعار المناسبة
وفق اإلجراءات المتبعة.
 -8االشتراك في لجان الجرد ،وتحليل عروض المناقصات وتسليم ،وفحص األصناف
الموردة للمخازن.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة تقنية المعلومات ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير
عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2إتاحة استخدام تقنيات الحاسب اآللي والشبكات والمعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها
لتطوير العمليات بالمديريات التعليمية بالمحافظات.
 -3إعداد الخطط والبرامج التطويرية إلدارة تقنية المعلومات واالتصاالت بالمديرية التعليمية
واإلشراف عليها وفق خطط وتوجه الوزارة في هذا المجال.
 -4اقتراح الشروط والمواصفات الفنية للحاسبات اآللية وأنظمتها وتجهيزاتها التقنية التي
تحتاج دوائر المديرية والمدارس التابعة لها بالتنسيق مع المديرية العامة لتقنية المعلومات
بالوزارة.
 -5متابعة توفير خدمة اإلنترنت واالتصاالت والشبكة الداخلية بين المديرية والوزارة
والمدارس على ضوء االحتياجات التعليمية واإلدارية.
 -6متابعة تفعيل البريد اإللكتروني المعتمد لدى للوزارة.
 -7صيانة األجهزة التعليمية والمكتبية في المحافظة والتأكد من حالتها التشغيلية لضمان أقصى
استفادة منها.
 -8تحديد احتياجات المديرية والمدارس من األجهزة التعليمية والمكتبية والتنسيق مع الوزارة
لتوفيرها.
 -9إدارة األنظمة المحوسبة واإلشراف على تطبيقها وتوفير التدريب الالزم للمشغلين وتقديم
الدعم الفني الالزم لتشغيلها.
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متابعة وتنفيذ البرامج والفعاليات الداعمة للتطبيقات الرقمية.
متابعة توفير كافة المستلزمات التقنية الالزمة لمراكز مصادر التعلم ومختبرات الحاسب
اآللي ومختبرات العلوم وتوفير مستلزماتها التشغيلية التقنية.
حفظ وتحديث كافة بيانات األجهزة المكتبية والمدرسية والشبكية وملحقاتها وبيانات
توزيعها وفترات الضمان والشركات الموارد ومتابعة عمليات شراؤها.
متابعة توفير األنظمة الالزمة لتشغيل األجهزة والتطبيقات المكتبية والتعليمية الالزمة لسير
العمل اليومي والتأكد من الترخيص القانوني لها.
اإلشراف على المبادرات التطويرية لتقنية المعلومات بالتنسيق مع التقسيمات المعنية
بالوزارة.
التنسيق مع دائرة اإلشراف التربوي لتفعيل نظام التعلم اإللكتروني والمكتبة اإللكترونية
بالبوابة التعليمية ،وتقديم الدعم الفني الالزم لها.
إعداد البرامج التدريبية وخطط اإلنماء المهني.
وضع خطط الطوارئ لمشاريع وأعمال الدائرة.
أ ي مهام تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم الدعم الفني وإدارة األجهزة ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تقديم الدعم الفني لمستخدمي األجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها.
 -3تقديم المقترحات لتحسين عمل األجهزة وأنظمة التشغيل.
 -4تحديد احتياجات مباني المديرية والمدارس من أجهزة الحاسب اآللي ،وملحقاته
واألجهزة التعليمية وملحقاتها.
 -5حفظ وتحديث بيانات كافة األجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها وبيانات توزيعها
وفترات الضمان والشركات الموردة ،ومتابعة عمليات شراؤها
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التنسيق مع الشركات الموردة لألجهزة لتوفير قطع نيار وإصالح وصيانة األعطال
وتطبيق بنود العقد خالل فترة الضمان ،وتقديم خدمة الصيانة بعد إنتهاء فترة
الضمان بأسعار مناسبة.
وضع خطة دورية لزيارة المدارس بغرض التأكد من كفاءة عمل األجهزة الموردة
وتفعيلها.
التواصل المستمر والتنسيق مع الفني المقيم بالمدرسة لحل المشاكل الفنية وتحسين
أداء العمل.
تقديم مقترح بالمواصفات الفنية عند طلب األجهزة الجديدة أو استبدالها بالمديرية
وفحص األجهزة الموردة والبرمجيات قبل عملية التوزيع والتشغيل.
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إعادة توزيع وفحص األجهزة المسترجعة من المدارس في حال صالحيتها.
المشاركة في تقديم المقترحات لتحسين عمل األجهزة واألنظمة حول جدوى توفير
أو استبدال أو ترقية أجهزة الحاسوب ،وملحقاته ،واألجهزة التعليمية وملحقاتها.
وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم.
أية مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

-

قسم نظم المعلومات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2المتابعة واالشراف على تفعيل نظام البوابة التعليمية المعتمد لدى الوزارة.
 -3إدارة خطط التوعية والتدريب للمجتمع والمستفيدين من نظام البوابة التعليمية
واألنظمة المحوسبة.
 -4متابعة تدفق البيانات المختلفة بالمديرية في نظام البوابة التعليمية واألنظمة
المحوسبة والتحقق من مصداقيتها وصحتها.
 -5استخراج البيانات والمعلومات وفقا لطلبات التقسيمات المعنية داخل المديرية.
 -6متابعة صالحيات مستخدمي نظام البوابة التعليمية حسب اختصاصاتهم.
 -7حصر التحديات التي تواجه المستخدمين في توظيف التقنيات المرتبطة بنظام البوابة
التعليمية ومتابعة اإلجراءات الالزمة لتذليلها.
 -8توفير التقارير الفنية بصورة فصلية عن أداء نظام البوابة التعليمية.
 -9المشاركة في تحليل وتقييم األنظمة وإعداد الوثائق التحليلية لألنظمة.
 -11متابعة تفعيل تطبيق البريد اإللكتروني لدى المستخدمين.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم الشبكات واالتصاالت ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2حفظ وتحديث بيانات كافة األجهزة الخاصة بالشبكات السلكية والالسلكية وملحقاتها
وبياناتها والشركات الموردة ومتابعة ضمانها.
 -3تقديم الرأي الفني حول جدوى توفير أو استبدال أو ترقية الشبكات السلكية
والالسلكية واألنظمة الخاصة باالتصاالت وأجهزة الحماية في المباني التابعة
للمديرية والمدارس.
 -4االشراف الفني للشبكة السلكية والالسلكية في المباني التابعة للمديرية والمدارس.
 -5تنفيذ المعايير األمنية للشبكات وحماية أجهزتها وملحقاتها.
 -6التأكد من استمرارية تدفق البيانات على الشبكة على أسس منظمة.
 -7اإلشراف الفني لغرف أجهزة الخوادم وملحقاتها ،وتنفيذ المعايير االمنية لها.
 -8متابعة تطبيق برامج حماية الشبكة من الفايروسات واالختراق.
 -9اإلشراف الفني لشبكة االتصاالت وأجهزتها وملحقاتها وانظمتها ،وتقديم الدعم الفني
لمستخدميها.
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دراسة ومتابعة توفير خدمة االنترنت وتقديم الدعم الفني لها في المباني التابعة
للمديرية والمدارس.
توفير احتياجات المديرية من الهواتف وأنظمة االتصاالت األخرى بالتنسيق مع
التقسيمات والجهات المعنية.
وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة الشؤون اإلدارية وتختص باآلتي:
 -1إ عداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير
عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2تطبيق قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية فيما يتعلق بالترقيات ،والعالوات،
واإلجازات ،والمكافآت ،وانتهاء الخدمة ،وتصنيف الوظائف ،ومتابعة تنفيذ القوانين
واللوائا والقرارات والتعاميم ذات الصلة.
 -3اإلشراف على إعداد السجالت الخاصة بالموظفين والمعارين والمتعاقدين ،وذلك لحفظ كل
ما يتعلق بالشؤون الوظيفية؛ كالعالوات ،والبدالت ،والمكافآت ،واإلجازات ،واألداء
الوظيفي ،والشكاوى والتظلمات ،ومراقبة سن التقاعد ،وقرارات التعيين ،ونيرها من
المستندات والقرارات الخاصة بالموظفين.
 -4متابعة إعداد كشوف المنتهية خدماتهم من المعارين والمتعاقدين من نير العمانيين ورفعها
إلى التقسيمات المعنية.
 -5اتخاذ اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بتوفير احتياجات المديرية من الوظائف اإلدارية والفنية
والتدريسية المختلفة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -6متابعة تنفيذ إجراءات التعيين للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها واإلداريين
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -7اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسهيل إجراءات ندب ونقل الكوادر اإلدارية والفنية ونيرها
بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -8اإلشراف على شؤون موظفي المديرية ،والقيام بدراسة سبل رفع مستوى أداء العمل
اإلداري بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -9اإلشراف والمتابعة على قواعد وإجراءات االنضباط في العمل ،ومدى االلتزام بساعات
الحضور واالنصراف لموظفي الوزارة.
 -11اإلشراف على إقامة األنشطة االجتماعية ،والثقافية ،والترفيهية ،والرياضية للعاملين
بالمديرية.
 -11المشاركة في إعداد بعض الدراسات التحليلية الخاصة باألعمال اإلدارية بالمديرية
بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -12القيام بالزيارات الميدانية لمتابعة سالمة تطبيق اإلجراءات والوقوف على أبرز المستجدات
في اإلجراءات اإلدارية.
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تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالدائرة ،واقتراح الدورات المناسبة الحتياجاتهم
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
تزويد التقسيمات المعنية بكشوف حاالت الغياب والتأخير لموظفي المديرية ،من واقع
أجهزة البصمة اإللكترونية.
انشاء قواعد بيانات لكافة أعمال الدائرة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية- :
-

قسم الموارد البشرية ،ويختص باآلتي- :
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إحالة الموضوعات التي يلزم عرضها على لجنة شؤون الموظفين بديوان عام
الوزارة ،والعمل على تنفيذ قراراتها وإبالغ الجهات المختصة بها.
 -3دراسة طلبات تغيير المسميات الوظيفية والنقل من وظيفة إلى أخرى بالمديرية
بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -4االحتفاظ بالمستندات الالزمة في سجل الموظف لقيد ما يتعلق بالشؤون الوظيفية
كالعالوات والبدالت والمكافآت ،واإلجازات ،واألداء الوظيفي ،والشكاوى
والتظلمات ،ومراقبة سن التقاعد ،وقرارات التعيين ،ونيرها من المستندات
والقرارات الخاصة بالموظفين.
 -5استالم ومتابعة وتنفيذ طلبات اإلجازات بكافة أنواعها لموظفي المديرية ،والمعينين
بعقود خاصة وإصدار قرارات التصديق عليها بعد أخذ الموافقات الالزمة.
 -6استالم ودراسة طلبات إصابات العمل ،ومد الخدمة ،وطلبات اإلحالة إلى لجنة طبية
ومن ثم رفعها إلى التقسيمات المعنية بالوزارة.
 -7إعداد كشوف بأسماء الموظفين الذين ال ترى جهات عملهم الحاجة الستمرار عقود
خدمتهم وعرضها على لجنة شؤون الموظفين بديوان عام الوزارة؛ التخاذ القرار
المناسب.
 -8إعداد كشوف بالموظفين نير العمانيين المراد تغيير صفة تعيينهم من معار إلى
متعاقد وإحالتها إلى التقسيمات المختصة بالوزارة.
 -9تزويد التقسيمات المعنية بكشوف حاالت الغياب والتأخير لموظفي المديرية ،من
واقع أجهزة البصمة اإللكترونية.
 -11استالم وإرسال طلبات ضم الخدمة ممن تم تعيينهم إلى التقسيمات المعنية بديوان
عام الوزارة.
 -11استخراج بطاقة موظف لجميع العاملين التابعين للمديرية.
 -12اإلبالغ عن حاالت الوفاة وأسبابها ،وإرسالها إلى التقسيمات المختصة بديوان عام
الوزارة.
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استالم طلبات االستقاالت من الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها ،والوظائف
اإلدارية بالمديرية ورفعها بعد دراستها إلى التقسيمات المختصة بالوزارة.
تحديث بيانات الموظفين بالمديرية ،وأعضاء الهيئة اإلدارية والتدريسية والعمالية
بالمدارس في النظام المالي والبوابة التعليمية ،وفقًا لإلجراءات المتبعة.
إصدار قرارات المهمات الرسمية داخل السلطنة ،والدورات التدريبية وفق
التفويضات الصادرة في ذلك.
اتخاذ إجراءات صرف /إيقاف البدالت لموظفي المديرية.
توزيع نماذج تقويم األداء الوظيفي على الهيئات التدريسية ،والوظائف المرتبطة
بها ،وكافة تقسيمات المديرية ومتابعة إدخالها ،واتخاذ كافة اإلجراءات المتعلقة بها.
معالجة كشوف حاالت الغياب ،والتأخير لموظفي المديرية حسب األسس ،واألنظمة
المتبعة في ذلك.
متابعة المنقطعين عن العمل ،ومعالجة فترات الغياب ،ومخاطبة المختصين بديوان
عام الوزارة الستكمال اإلجراءات.
إصدار شهادات الخبرة ،والخدمة للموظفين ،وشهادات لمن يهمه األمر ،وشهادات
تجديد العقود لغير العمانيين.
اعداد قواعد بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم رعاية الموظفين ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستقبال وتوديع الموظفين نير العمانيين وأسرهم
المرافقة لهم حسب مقتضيات العمل.
 -3اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستخراج وتجديد تأشيرات اإلقامة للموظفين نير
العمانيين وتأشيرات الزيارة للمرافقين لهم ،واستخراج بطاقة المقيم.
 -4القيام بإجراءات إلغاء إقامة المنتهية خدماتهم وأسرهم المرافقة لهم بالتنسيق مع
التقسيمات والجهات المعنية.
 -5التنسيق إلجراءات نقل الكفالة ،من وإلى الوزارة للمعلمين ومرافقيهم وفق األسس
المعمول بها بالتنسيق مع التقسيمات والجهات المعنية.
 -6إرسال تعميم االستقدام على نفقة الوزارة إلى مدارس المحافظة التعليمية الخاص
بالهيئة اإلدارية واإلشرافية والتدريسية لغير العمانيين الرانبين في استقدام أسرهم
على نفقة الوزارة وحصر طلبات االستقدام في كشوف مستقلة ورقيا ً وإلكترونيا ً
حسب التعليمات الواردة من الوزارة بهذا الشأن.
 -7إرسال تعميم رنبات السفر إلى مدارس المحافظة التعليمية ألعضاء الهيئتين
اإلدارية والتدريسية من نير العمانيين ،وكذلك العمانيين الذين يعملون في محافظتي
ظفار ومسندم وهم من نير قاطنيها إلدخال رنباتهم إلكترونيا في نظام الترحيل
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بشأن الرحالت التي تنظمها الوزارة أو التعويض النقدي فور ورود تعميم الوزارة
بهذا الشأن سنوياً.
مراجعة بيانات رنبات تذاكر السفر والتعويض النقدي لإلداريين والمشرفين
والمعلمين واألسر المرافقة لهم من خالل نظام الترحيل عبر البوابة التعليمية.
التنسيق مع التقسيمات المختصة بشأن إجراء كافة المعامالت المتعلقة بشراء تذاكر
السفر ومتابعة استرجاع قيمة التذاكر المعادة وتعويض األفراد عن قيمة التذاكر
المشتراة بواسطتهم.
التنسيق مع التقسيمات المختصة بشأن إجراءات التعويض عن قيمة التذاكر
للرانبين بالبقاء في السلطنة أثناء إجازاتهم السنوية وفق القواعد والنظم المعمول بها
في هذا الشأن.
رفع كشوف أسماء المعلمين المشاركين في أعمال التصحيا بالمحافظة إلى
التقسيمات المختصة بالوزارة التخاذ اإلجراءات الالزمة لحجز تذاكر السفر.
التنسيق مع قسم الموارد البشرية لموافاة القسم بأسماء أعضاء الهيئات اإلدارية
واإلشرافية والتدريسية المنتهية خدماتهم والمستقيلين التخاذ الالزم بشأنهم.
إعداد استمارات منا تصاريا السفر البري لمن يرنب من الموظفين نير العمانيين
بمدارس المديرية التعليمية بالمحافظة.
تلقي طلبات الحصول على بطاقة العالج المجاني للموظفين نير العمانيين وأسرهم
المرافقة لهم ورفعها للتقسيمات المختصة لعمل الالزم.
متابعة اإلجراءات اإلدارية بالمديرية التعليمية بالتنسيق مع التقسيمات المعنية
بالوزارة لحاالت الوفاة للموظفين نير العمانيين بالمحافظة.
المشاركة في اإلشراف على صندوق الزمالة وتنظيم أعماله اإلدارية والمالية
واستثماره وفق اللوائا بالديريات التعليمية بالمحافظات.
التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص من أجل توفير تسهيالت وامتيازات
خاصة لموظفي الوزارة بأسعار اقتصادية وتعامالت ميسرة.
إقامة مسابقات وأنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية ورحالت ترفيهية بالتنسيق مع
الجهات المعنية.
التنسيق مع التقسيمات المختصة لدراسة وإقرار إدراج العروض على البوابة
التعليمية وفي مواقع التواصل االجتماعي بعد اعتمادها.
اقتراح المزايا والعروض الترويجية للموظفين.
إعداد قواعد بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم التعيينات والتنقالت ،ويختص باآلتي- :
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
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تنفيذ األحكام واإلجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ،والئحته
ا لتنفيذية فيما يتعلق بالتعيين والندب والنقل والتعاقد باألجر اليومي وفق التفويضات
في الصالحيات.
تنظيم طلبات النقل الداخلي للهيئات التدريسية والوظائف األخرى ،واتخاذ
اإلجراءات الالزمة بشأنها في ضوء األسس والضوابط الموضوعة.
توزيع الموظفين الجدد والمنقولين والمنتدبين خارجيا على التقسيمات المختلفة
بالمديرية /المدارس بالمحافظة بعد التنسيق مع التقسيمات المختصة بديوان عام
الوزارة.
فتا سجالت وملفات للموظفين الجدد ،ونقلها بعد استكمال إجراءات التعيين إلى قسم
الموارد البشرية بالمديرية.
استالم خريطة الشوانر والدرجات الخاصة بالهيئات التدريسية من التقسيمات
المختصة.
ً
متابعة مباشرة عمل من تم تعيينهم حديثا من العُمانيين ونير العُمانيين وإخالء
طرف المنقولين والمنتدبين داخليا وخارجيا ،ورفعها لقسم الموارد البشرية التخاذ
اإلجراءات الالزمة.
تلقي ودراسة طلبات االحتياجات من الوظائف اإلدارية والوظائف اإلدارية المساندة
وطلبات الهيئات التدريسية ومختلف طلبات النقل والندب واإلعارة ،التخاذ إجراءات
شغلها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
دراسة طلبات التعاقدات المؤقتة للعُمانيين ،واستكمال إجراءاتهم.
استكمال إجراءات التعيين ،وفقا ً ألحكام قانون الخدمة المدنية ،والئحته التنفيذية.
استالم جميع طلبات التعاقد المحلي واألجر اليومي ،ودراسة انطباق شروط شغل
الوظيفة على المتقدمين العُمانيين ،ونير العُمانيين بالتنسيق مع التقسيمات المختصة
بالوزارة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم التدريب والتأهيل ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2دراسة وتحديد االحتياجات التدريبية لموظفي المديرية باستثناء البرامج التدريبية
التي يقدمها المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين ،بالتنسيق مع تقسيماتها.
 -3المساهمة في إعداد الميزانية السنوية للتدريب بالتنسيق مع التقسيم المختص.
 -4إعداد خطة اإلنماء المهني السنوية للمديرية وفقا لالحتياجات التدريبية وتنفيذها
بالتنسيق مع دوائر وأقسام المديرية ،وتقييمها.
 -5إنشاء وتحديث قاعدة بيانات التدريب للمديرية بالتنسيق مع التقسيمات المعنية
األخرى.
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التأكد من تطبيق أسس ومعايير الترشيا للدراسات العليا التأهيلية لجميع موظفي
المديرية والمدارس التابعة لها ،ومتابعة شؤون المرشحين.
تسهيل كافة المستلزمات للتدريب.
اتخاذ ما يلزم لتفعيل التدريب اإللكتروني بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
اإلشراف على مكتبة الدائرة ،وتنظيم أساليب االستفادة منها.
التنسيق مع التقسيمات المختصة لصرف الفواتير المالية للبرامج التدريبية المنفذة.
إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية لموظفي المديرية.
إدارة قاعات التدريب وتهيئتها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
التنسيق مع المؤسسات المختصة بالتدريب الحكومية والخاصة واالستفادة منها في
تنفيذ برامج التدريب بالمديرية.
متابعة الموظفين الملتحقين بالدورات التدريبية.
قياس أثر العائد من التدريب وفق منهجيات علمية معتمدة.
متابعة النمو المهني للموظفين المديرية باستخدام آليات ،وأدوات مناسبة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام اخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة الشؤون المالية ،وتختص باآلتي:
 -1إ عداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير
عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2إعداد مشروع الموازنة السنوية للمديرية واإلشراف على التنفيذ ،ومتابعة الصرف بعد
اعتماد الموازنة.
 -3متابعة النواحي المالية للمشروعات وذلك بالتنسيق مع التقسيمات االختصاص بالوزارة.
 -4إعداد قاعدة بيانات متضمنة أصناف محتويات المخازن وأعدادها وقيد الوارد والمنصرف
منها.
 -5تسلّم األصناف المراد تخزينها من الجهات الموفرة لها وحفظها بطريقة سليمة ،وصرفها
للتقسيمات التابعة للمديرية وفقا لالئحة المخازن.
 -6تنظيم سجالت اإليرادات والمصروفات للبنك لحصة المديرية في أرباح الجمعيات،
واعتماد الحوافظ.
 -7صرف رواتب ومستحقات موظفي المديرية ،وتسليم المعامالت النقدية المستحقة،
والشيكات إلى مندوبي المدارس.
 -8اقتراح برامج التدريب والتأهيل السنوية لموظفي الدائرة ،وذلك بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -9رفع تقارير سنوية عن سير العمل.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم اإليرادات والمصروفات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد سندات صرف الرواتب وإرسالها إلى الوزارة مع االحتفاظ بنسخة منها.
 -3صرف مستحقات اإلجازات االعتيادية للموظفين.
 -4صرف مكافآت نهاية الخدمة ،وكافة المستحقات للموظفين الذين تنتهي خدمتهم.
 -5مراجعة كشوف المبالغ المسترجعة من المدارس والدوائر المختلفة بالمديرية،
وإعادة جميع هذه المبالغ المسترجعة إلى الوزارة الستبعادها من المصروفات،
وقيدها في موازنة الوزارة.
 -6مراجعة المستندات الخاصة بموازنة المشروعات اإلنمائية ،واالرتباط باتفاقياتها،
وإعداد سندات الصرف لها.
 -7إعداد سندات صرف بمستحقات الشركات والمؤسسات التي تتعامل معها المديرية،
وإرسالها إلى الوزارة.
 -8مراجعة فواتير المياه والكهرباء والهواتف وإعداد سندات صرف بها وقيدها في
السجل المعد لذلك.
 -9تسلم رواتب الموظفين ،ومستحقاتهم وتسليم المعامالت النقدية المستحقة ،والشيكات
إلى مندوبي المدارس واالحتفاظ بكعوبات الشيكات بعد توقيع المتسلم عليها.
 -11التسجيل اليومي في سجالت الخزينة ،ومطابقتها مع المبالغ المحصلة.
 -11توريد المتحصالت المالية والمبالغ النقدية المسترجعة ،واعتماد كشوف البنك بعد
المطابقة الشهرية وحوافظ الشيكات المسحوبة يوميا ً من حسابات البنوك.
 -12جرد الخزينة أسبوعيا ً مع إجراء الجرد الدوري للسلفة المستديمة ،وإجراء جرد
سنوي لمحتويات الخزينة عند نهاية السنة المالية.
 -13تنظيم السلفة المستديمة للمديرية – الجزء النقدي والبنكي – وإعداد سندات الصرف
وكشوف التوزيع الخاصة بها وقيد المنصرف أوالً بأول في سجل السلفة المستديمة،
ومطابقة حساب البنك مع تسويتها في نهاية السنة المالية مع الوزارة.
 -14تنظيم حساب مستقل للسلف المؤقتة التي تصرف من الوزارة على ذمة أنراض
معينة ،ومتابعة سدادها في المواعيد المحددة.
 -15التنسيق مع قسم المخازن بشأن كتب تعليم الكبار في المدارس ،ومراجعة حصيلة
بيع الكتب ومتابعة توريد الحصيلة للبنك وإعداد بيان مشترك بالموقف كل ثالثة
أشهر.
 -16بيع كراسات شروط المناقصات التي تجريها المديرية وكذلك بيع كتب الدراسات
الحرة وتوريد قيمة هذه المبيعات.
 -17تنظيم دفاتر إيصاالت التحصيل ،والقيد بها والتوريد بمقتضاها إلى الوزارة.
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صرف سلف المدرسين الجدد ،وتنظيم بطاقات هذه السلف ،ومتابعة سدادها
وتسويتها.
صرف بدل األثاث النقدي المقرر لغير العمانيين عند جلب أسرهم ألول مرة.
تسلم سندات الصرف الخاصة بجميع المكافآت كاالمتحانات ومستحقات تعويضات
تذاكر السفر ورواتب اإلجازات ،ونيرها من السندات الفردية المنفصلة ،وصرفها
إلى مستحقيها.
التنسيق مع التقسيم المختص إلعداد شروط المناقصة السنوية لتوريد احتياجات
الجمعيات من مأكوالت ،والمستلزمات المدرسية وخالفه.
تنظيم سجالت اإليرادات والمصروفات للبنك لحصة المديرية في أرباح الجمعيات،
واعتماد الحوافظ وسحب الشيكات من قبل المدير العام ،ومدير دائرة الشؤون
المالية.
مراجعة مستندات صرف حصة المديرية من أرباح الجمعيات.
متابعة األعمال المالية للجمعيات التعاونية المدرسية على مدار السنة ،وإعداد
الحسابات النصف سنوية ،والحسابات الختامية في نهاية العام الدراسي ،وموافاة
القسم المختص بتقرير نصف سنوي عن الموقف المالي للجمعيات.
إدخال جميع قرارات التعيين للموظفين الجدد بالحاسب اآللي وسجلها.
عمل التعديالت الالزمة ،ومراجعتها وسحب كشوف الرواتب ،وذلك باستخدام
البرامج المحوسبة بالتنسيق مع الوزارة.
مراجعة عقود المركبات والعقارات والمساكن ،وكشوف إيجار المركبات الشهرية،
وإعداد سندات الصرف لها.
فتا بطاقات بأجور العاملين المؤقتين ،وإعداد كشوف االستحقاق ومراجعتها،
وإعداد سندات الصرف لها.
إعداد القوائم السنوية لكافة احتياجات المديرية من األنراض ،والمستلزمات بعد
استبعاد األرصدة المخزونة.
إعداد كافة البيانات والمستندات واإلحصاءات المتعلقة بالمناقصات العامة توطئة
لطرحها بمعرفة الجهات المعنية بعد إعداد الشروط وكذلك ما يتعلق بالمناقصات
المحلية التي تتولى المديرية طرحها بمعرفتها.
رفع تقارير سنوية عن سير العمل.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم الموازنة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد مشروع الموازنة السنوية للمديرية في ضوء خطة الوزارة.
 -3اإلشراف على الصرف من الموازنة العامة المجازة.
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إعداد خالصة شهرية لمدى التقدم في صرف الموازنة ،وإعداد تقرير بذلك.
اقتراح تعديل ،وإجراء المناقالت بين بنود الموازنة المجازة.
إعداد خطة الموازنة السنوية لوسائل نقل الطلبة تبعا لحاجة المدارس بالمحافظة في
ضوء اإلحصائيات الواردة من قسم النقل المدرسي.
تقدير تكلفة المشاريع والبرامج والتنظيمات المقترحة للمديرية ،وبيان إمكانية
تنفيذها.
مناقشة الدوائر واألقسام المعنية بالمديرية في المشروعات المقترحة.
فتا وحفظ البطاقات الرئيسية والفرعية لموازنة المشروعات اإلنمائية ،واالرتباط
باتفاقياتها.
إعداد ميزانية تقديرية بالتنسيق مع تقسيمات المديرية بالمصروفات ،واإليرادات
المتوقعة عن العام المقبل مع إعداد خطة لسير العمل.
رفع تقارير سنوية عن سير العمل.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم المخازن ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تسلم حصة المديرية من الكتب الدراسية من مخزن الوزارة وتوزيعها على
المدارس قبل بداية العام الدراسي وفقا ً للبيانات واالحصاءات المعتمدة في المحافظة.
 -3رصد سندات اإلدخال واإلخراج في سجالت المخزن للوقوف على األرصدة
المخزنية لكل كتاب بكل صف في جميع المراحل أوالً بأول.
 -4رصد األرصدة الفترية في نهاية كل سنة مالية بكشوف الجرد السنوية ،وإجراء
الجرد السنوي وعمل التسويات الجردية.
 -5حفظ الكتب داخل المخزن بطريقة سليمة يسهل مطابقتها عدديا ً مع األرصدة
الدفترية إلى جانب سهولة الوصول إليها ،وصرفها مع المحافظة على سالمتها من
التلف.
 -6حصر الكتب الملغاة واستبعادها من المخازن بعد الرجوع إلى المختصين في دائرة
المخازن ،ودوائر تطوير المناهج بالوزارة.
 -7تسلّم بيان إحصائي من قسم التعليم مدى الحياة بالكتب التي تخص المراكز
والصرف منها بناء على إيصاالت رسمية بتوريد أثمانها إلى البنك أو إلى التقسيم
المختص بالمديرية ،وإعداد حصر بالمبيعات كل ثالثة أشهر وموافاة به دائرة
المخازن والتقسيمات المعنية.
 -8اتخاذ احتياطات األمن الالزمة خاصة ضد الحريق ،والسرقة.
 -9اإلشراف على عملية استرداد الكتب من الطلبة بالمدارس بعد حصرها لدى كل
مدرسة ،واستكمال األعداد الالزمة لكل مدرسة من الكتب الجديدة.
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تسلم الحصص المقررة للمديرية من دائرة المخازن بالوزارة ومما يتم شراؤه
بموجب مناقصات محلية أو ممارسات أو بالطريق المباشر بمعرفة المديرية.
تسلم األثاث المنصرف من مخازن الوزارة ،والمشترى بمعرفة المديرية،
والمحافظة عليه أثناء التخزين.
إعداد خطة لتوزيع وصرف األثاث طبقا ً لكشوف المقررات الواردة من الوزارة.
القيد في سجالت لوازم مخصصة لكل نوع من العهد على حدة من واقع سندات
اإلدخال ،واإلخراج واستخراج األرصدة المخزنية بناء على ذلك.
إعداد استمارات الجرد الجزئي والجرد المفاجا والجرد السنوي.
االشتراك في لجان الجرد السنوية ولجان البيع بالمزاد العلني
تسلم األثاث المسترجع من المدارس والموظفين المنتهية خدماتهم وتصنيفه إلى
صالا ونير صالا.
استالم الوسائل التعليمية من مخازن الوزارة.
تسليم الوسائل التعليمية للمدارس حسب كشوف التفريغ التي يعدها القسم المختص
بالمديرية.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة المدارس الخاصة ،وتختص باآلتي:
 -1وضع الخطط ألعمال الدائرة بما يتوافق مع أهداف ،وسياسات واستراتيجيات التعليم
بالسلطنة.
 -2اعتماد خطة البرامج التدريبية لموظفي الدائرة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3متابعة تطبيق األنظمة واللوائا التي تنظم العمل بمؤسسات التعليم المبكر ،والمدارس
الخاصة وتطويرها ،بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -4وضع وتنفيذ خطط استقطاب االستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص على مستوى
المحافظة بالتنسيق مع المديرية العامة للمدارس الخاصة.
 -5اإلشراف على عمليات منا التراخيص لمؤسسات التعليم المبكر ،والمدارس الخاصة
وتجديدها ،وكل ما يرتبط بها من عمليات بالتعاون مع التقسيمات والجهات ذات العالقة
وفق الضوابط المعمول بها.
 -6تنفيذ ومتابعة إجراءات تعيين الهيئات اإلدارية والتدريسية بمؤسسات التعليم المبكر
والمدارس الخاصة بالتنسيق مع المديرية العامة للمدارس الخاصة.
 -7المشاركة في عمليات تطوير الممارسات اإلدارية والتدريسية في مؤسسات التعليم المبكر،
ومتابعتها مع التقسيمات المختصة.
 -8المشاركة في متابعة التزام مؤسسات التعليم المبكر ،والمدارس الخاصة بضوابط ،ونظم
تسجيل الطلبة ،وانتقالهم.
-165-

-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19

متابعة سير العمل في مؤسسات التعليم المبكر ،ومستوى أدائها ،ومدى التزامها بتطبيق
المناهج ،والبرامج التعليمية المعتمدة.
اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال التجاوزات التي قد تصدر من بعض مؤسسات التعليم
المبكر والمدارس الخاصة والمدارس الدولية.
دعم تطوير العمل في مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة والمدارس الدولية
بالتنسيق مع الدوائر ذات العالقة بالمديرية.
إقرار فعاليات وأنشطة ومنشورات ،وإصدارات مؤسسات التعليم المبكر والمدارس
الدولية.
القيام بزيارات دورية لمؤسسات التعليم المبكر والمدارس الدولية للمتابعة ،والدعم بالتعاون
مع الجهات المختصة.
اإلشراف اإلداري الدوري على المدارس الدولية ،وإعداد تقارير دورية عنها ،وموافاة
المديرية العامة للمدارس الخاصة بها.
متابعة نظام البيانات والمؤشرات المرتبطة باختصاصات األقسام التابعة للدائرة بالتنسيق
مع الجهات ذات العالقة.
دراسة المالحظات التي ترد من أولياء األمور حول مؤسسات التعليم المبكر والتعامل معها
بالتنسيق مع التقسيمات ذات العالقة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال الدائرة.
رفع تقرير سنوي إلى المدير العام للتربية والتعليم بالمديرية التعليمية بالمحافظة ،حول ما
تم إنجازه.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم التراخيص ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3وضع خطط الستقطاب االستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص على مستوى
المحافظة ،وتقديم المعلومات والبيانات الالزمة.
 -4اإلشراف الفني واإلداري على العاملين بمؤسسات التعليم المبكر.
 -5تزويد األفراد والهيئات الرانبة في إنشاء مؤسسات التعليم المبكر والمدارس
خاصة بالمواصفات ،والمتطلبات واألنظمة المعتمدة في هذا الشأن.
 -6دراسة طلبات إنشاء مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة والمدارس الدولية،
وإبداء الرأي حولها ،وإحالتها إلى التقسيمات والجهات المختصة.
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معاينة المباني المقترحة لمؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة والمدارس
الدولية؛ للتأكد من مدى استيفائها للشروط والمواصفات بالتنسيق مع التقسيمات
والجهات المعنية وفقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
متابعة مدى التزام المدارس الخاصة بشروط الترخيص الممنوح لها بصفة دورية
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
متابعة التزام مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة بالنظم المالية المعمول بها
في السلطنة ،وفحص السجالت والقوائم المالية بها.
الوقوف على التجاوزات من بعض مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة
والمدارس الدولية في مجال التراخيص والتعيينات واتخاذ الالزم حيالها.
اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو تجديد تراخيص مؤسسات التعليم المبكر والمدارس
الخاصة والمدارس الدولية.
تلقي طل بات تعيين الهيئات التدريسية واإلدارية والوظائف المرتبطة بها ،والتأكد من
انطباق شروط شغل الوظائف واستكمال إجراءات الحصول على الموافقات الالزمة
للتعيين عليها.
توفير البيانات والمعلومات عن مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة للجهة
الطالبة.
اقتراح اآلليات والسبل المالئمة للتوسع في المدارس الخاصة القائمة.
متابعة الجوانب المالية المرتبطة بأعمال التراخيص بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة ،واتخاذ ما يلزم حيالها.
تفعيل نظام البيانات والمؤشرات حول كل ما يتعلق بالجوانب المرتبطة
باختصاصات القسم.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم التعليم المبكر ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3متابعة مؤسسات التعليم المبكر فيما يخص تطبيق اللوائا والنظم ،وتجويد الخدمات
التعليمية بها.
 -4المشاركة في دراسة طلبات إنشاء مؤسسات التعليم المبكر ،وإبداء الرأي حولها،
ورفع تقارير عنها للتقسيمات والجهات المختصة.
 -5اإلشراف الفني واإلداري على مؤسسات التعليم المبكر.
 -6اإلشراف على مشاركة مؤسسات التعليم المبكر في األنشطة ،والمعارض
والمسابقات التربوية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
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المشاركة في تقييم خبرات مشرفات ومعلمات مؤسسات التعليم المبكر وتحديد
االحتياجات التدريبية لهن.
متابعة عملية التقويم للفئة المستهدفة في مؤسسات التعليم المبكر.
إعداد دراسات ميدانية لتطوير برامج التعليم المبكر على مستوى المحافظة
والسلطنة بشكل عام ،ورفع المقترحات إلى لمديرية العامة للمدارس الخاصة.
الوقوف على التجاوزات من بعض مؤسسات التعليم المبكر ،واتخاذ الالزم بشأنها
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
دعم مؤسسات التعليم المبكر في تنفيذ التقييم الذاتي والخارجي بالتعاون مع الجهات
ذات العالقة ،ومتابعة نتائجه.
متابعة تنفيذ توصيات التقييم الخارجي.
تفعيل نظام البيانات والمؤشرات حول كل ما يتعلق بالجوانب المرتبطة
باختصاصات القسم.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة اإلشراف التربوي( ،للمدارس الحكومية والخاصة) وتختص باآلتي:
 -1وضااع الخطااط ألعمااال الاادائرة بمااا يتوافااق مااع أهااداف وسياسااات واسااتراتيجيات التعلاايم
بالسلطنة.
المقارة
 -2اإلشراف على أداء الهيئات التدريسية واإلدارية ،وفاق سياساات اإلشاراف الترباوي
ّ
من قبل المديرية العامة لإلشراف التربوي.
 -3اإلشراف على تطبيق المناهج واستخدامات الكتاب المدرسي وفق الخطط الموضوعة لذلك
من قبل المديرية العامة للمناهج.
 -4التأكد من التزام الهيئات التدريسية واإلدارية بتوظيف اإلمكانات والتجهيزات التعليمياة فاي
المدارس من أجل تجويد األداء التعليمي.
 -5اإلشااراف علااى كافااة عمليااات تقااويم أداء الطلبااة ومتابعااة اآلليااات الموضااوعة لااذلك علااى
مستوى المدرسة والمديرية في ضوء السياسات المقرة .
 -6مراجعة خطط المعلمين لالرتقاء بمستويات التحصيل الطلبة والتأكد من تنفيذها .
 -7إطااالع المعلمااين علااى التجدياادات فااي مجااال المناااهج والتقااويم التربااوي ماان أجاال إثااراء
خبراتهم وتطوير أدائهم .
 -8تزويد الهيئات التدريسية واإلدارية بالوثائق والنشرات الخاصة بالمنااهج والتقاويم ،والتأكاد
من تطبيقها في المدارس .
 -9وضع خطة عمل لإلشراف على الماواد الدراساية والمختبارات المدرساية ،ومصاادر الاتعلم
والتعليم المستمر والتربية الخاصة ،ومتابعة تنفيذها .
 -11التعرف على المشكالت التي تواجاه الهيئاات التدريساية والوظاائف المرتبطاة بهاا واقتاراح
الحلول المناسبة لها .
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متابعة سير العملية التربوية في المدارس الخاصة ،وتقييمها بالمحافظة.
المشاركة في تنفيذ البرامج التدريبية للهيئات التدريسية واإلدارية .
اقتراح تطوير اللوائا واألنظمة التشغيلية في ضوء التغذية الراجعة لتطبيقها.
مساعدة المدارس في وضع خططها التقويمية ،والتطويرية.
متابعة وتنفيذ توصيات التقييم الخارجي.
إعداد تقارير سنوية ذات مؤشرات حول أداء المدارس على مستوى المديرية التعليمية.
تطبيق ضوابط فاتا الحاوافز المادياة والمعنوياة للعااملين مان الهيئاات التدريساية واإلدارياة
والفنية وتزويد الجهات المعنية بها.
تحليل محتوى الكتب الدراسية المقررة.
المشاركة في ترشيا رؤساء فرق اإلشراف التربوي على مستوى المديرية التعليمية.
تقديم الدعم والمساندة الفنية واالدارية لرؤساء الفرق اإلشرافية.
نشر الوعي حول أهمية تسجيل طلبة الصف األول.
متابعة تطبيق الئحة شؤون الطلبة بمدارس المحافظة.
متابعة تنفيذ توصيات التقييم الخارجي حول أداء المدارس.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم اإلشراف الفني ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2المشاركة في وضع وتنسيق الخطة التنفيذية للمناهج.
 -3وضع إرشادات عامة للمعلمين حول أسااليب وضاع الخطاة السانوية لتنفياذ المنااهج،
واإلشراف على إعدادها .
 -4اإلشراف على عملية تدريس المعلمين للمناهج بالمادارس الحكومياة والخاصاة طبقاا ً
لما أوردته أدلة المعلمين والنشرات التوجيهياة الصاادرة عان دوائار تطاوير المنااهج
بالوزارة ،وإعداد تقارير عن أدائهم .
 -5المشاركة في اختيار المشرفين والمعلمين األوائل وفاق المعاايير الموضاوعة ،ورفاع
أسماؤهم للمديرية العامة لإلشراف التربوي التخاذ الالزم بشأنها.
 -6التأكد من أن الكتاب المدرسي الذي بيد الطالب من الطبعات المستعملة لنفس العام.
 -7اإلشااراف علااى فنيااي المختباارات المدرسااية ،وأخصااائي مصااادر الااتعلم بالماادارس
الحكومية والخاصة ،ورفع تقارير عن أدائهم إلى التقسيمات المختصة بالوزارة.
 -8اإلشراف على العاملين بمختبرات الحاسوب ،ومتابعة تطوير أدائهم.
 -9متابعة مختبرات الحاسوب بالمدارس بالتنسيق مع دائارة تقنياة المعلوماات بالمديرياة
التعليميااة ماان حيااث تقااديم الاادعم الفنااي وتااوفير المسااتلزمات واالحتياجااات المطلوبااة
وإجراء الصيانة الدورية لألجهزة.
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مد دوائر تطوير المناهج بالتغذية الراجعة حول تطبيقات الحقل التربوي .
تزويد العاملين في الحقل التربوي بالنشرات ،والمذكرات التعليمية التاي تصادر عان
الدوائر المعنية بالوزارة .
المشاركة في عقد مشغل تعريفي للهيئات التدريسية الجديدة .
المشاركة في دراسة وتحليل نتائج تقويم صفوف النقال ،وإعاداد تقاارير حاول األداء
فيها.
اإلشاااراف علاااى تقاااويم الطلباااة وتوجياااه المعلماااين حاااول أسااااليب وأدوات التقاااويم
المستخدمة.
المساهمة في استقطاب تأييد المجتمع للبرامج والمشاريع التطويرية .
إعداد تقارير سنوية لتقييم خطة تنفيذ المناهج في ضوء مالحظات الهيئات التدريسية
على المناهج أثناء التطبيق .
المشاركة في تحليل محتوى الكتب الدراسية المقررة.
المشاركة في متابعة مختبرات العلوم ،ورفع تقارير عنها للجهات المختصة .
التأكد من توفر األجهزة والمعدات والمواد في مختبرات العلوم .
توفير فرص النمو المهني للمعلمين بالمدارس الحكومية.
تحديد االحتياجات التدريبية لجميع الهيئة التدريسية واإلدارية ،والوظاائف المرتبطاة
بها.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم إشراف اإلدارة المدرسية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2متابعة تنفيذ اللوائا والنظم والسياسات التشغيلية بالحقل التربوي ،واقتراح تطويرهاا
في ضوء التغذية الراجحة.
 -3تنفيذ خطط تقييم شاملة تفي بمتطلبات تطوير إشراف اإلدارة المدرسية من الناواحي
الفنية واإلدارية بناء على المعايير الموضوعة.
 -4المشاااركة فااي إعااداد تقااارير ساانوية ذات مؤشاارات دالااة حااول أداء الماادارس علااى
مستوى المديرية التعليمية.
 -5المشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في حقل اإلدارة المدرسية.
 -6اإلشااراف علااى توظيااف تقنيااات الحاسااوب واسااتخدام الباارامج والاانظم علااى مسااتوى
مدارس المديرية والتنسيق مع المعنيين بالمحافظة نحو توفير الدعم الفني الالزم.
 -7متابعااة تشااكيل مجااالس أولياااء األمااور ،ومتابعااة ساايرها ،واقتااراح األساااليب الكفيلااة
بتفعيلها وتطويرها.
 -8نشر الوعي حول أهمية تسجيل طلبة الصف األول.
 -9متابعة تطبيق الئحة شؤون الطلبة بمدارس المحافظة.
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المشااااركة فاااي اختياااار مسااااعدي ماااديري المااادارس وماااديري المااادارس بالمااادارس
الحكوميااة ومشاارفي اإلدارة المدرسااية ،وفااق المعااايير الموضااوعة ورفااع أساامائهم
للمديرية العامة لإلشراف التربوي التخاذ الالزم بشأنها.
اإلشراف على تطبيق الئحة المحاسبية على الهيئات التدريسية ،والهيئات المسااعدة،
وموافاة التقسيمات المعنية بنتائج ذلك.
متابعة المدارس الخاصة في مدى توفر الوثائق والتراخيص المطلوبة ورفد المديرية
العامة للمدارس الخاصة عن أي مخالفة.
اإلشراف على تطبيق الضوابط الخاصة بمنا الحوافز المادية والمعنوية للعاملين من
الهيئات التدريبية والهيئات المساعدة وفقا للقواعد المقرة.
العمل على نشر الثقافة المهنية بالمدارس التابعة للمديرية وفقا لآلليات الموضوعة.
القيام بالدراسات المسحية ،وتقديم المقترحات حول تطوير أساليب اإلدارة المدرسية،
وحل الصعوبات الطارئة التي قد تواجهها إدارات المدارس.
المشاركة في وضع المعايير لتكريم المدارس المجيدة في أدائها.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم نظام المؤشرات التربوية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2جمع وتنظيم وحفظ البيانات عن مؤشرات األداء المدرسي بالتنسيق مع المختصين
بالمديرية.
 -3تحليل البيانات اإلحصائية المتعلقة بالجوانب الفنية واإلدارية في المدارس على
مستوى المديرية.
 -4المشاركة في إجراء الدراسات الهادفة الستخالص المؤشرات التربوية المؤثرة على
فاعلية التعليم وجودته.
 -5إجراء دراسات مقارنة لمستويات تحصيل الطلبة في المحافظة.
 -6استخالص المؤشرات المرتبطة باألداء المدرسي ،ورفع التقارير الخاصة بها
للتقسيمات المعنية.
 -7دراسة تقارير الزيارات الميدانية التي تقوم بها فرق اإلشراف التربوي.
 -8التأكد من دقة البيانات الموجودة في النظام وتحديثها.
 -9أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم دعم فرق اإلشراف التربوي ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2المشاركة في وضع المعايير واألدوات الالزمة لتقييم األداء المدرسي ،وتطويره.
 -3المشااااركة فاااي اختياااار أعضااااء فااارق اإلشاااراف الترباااوي علاااى مساااتوى المديرياااة
التعليمية.
 -4وضع خطط وبرامج متابعة األداء ،وتقييمها وتطويرها في المدارس.
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جمااع وتحلياال البيانااات والتقااارير المتعلقااة بااالنواحي الفنيااة واإلداريااة بالماادارس،
واستخالص مؤشرات عن األداء المدرسي بالمحافظة.
المشاركة في متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالتقارير السانوية عان األداء المدرساي
بالمديرية.
المشاركة في إعداد تقارير دورية ذات مؤشرات دالة حول أداء المدارس بالمديرية.
المشاركة في تهيئة المدارس في المديرية التعليمياة للتقاويم الخاارجي ومسااندتها فاي
تحقيق المعايير والشروط المطلوبة.
المشاركة في إعداد قاعادة بياناات حاول أداء فارق اإلشاراف الترباوي علاى مساتوى
المديرية التعليمية.
متابعة نتائج التقويم الخارجي.
متابعة تنفيذ توصيات التقييم الخارجي للمدارس الحكومية والخاصة.
المشاركة في وضع المعايير لتكريم المدارس المجيدة في أدائها.
المشاركة في توزيع المدارس على فارق اإلشاراف الترباوي علاى مساتوى المديرياة
التعليمية بالمحافظة.
متابعة خطط عمل فرق اإلشراف التربوي ،وتقديم الدعم اإلداري والفني لها.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم شؤون الطلبة ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2المشاركة في إعداد الئحة شؤون الطلبة.
ً
 -3المشاركة في نشر الوعي حول أهمية تسجيل التالميذ بالصف األول وفقا للمواعيد
المحددة بالقرار الوزاري بهذا الشأن.
 -4اتخاذ إجراءات تسجيل الطلبة القادمين من خارج السلطنة بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -5متابعة قبول الطلبة في الصف األول بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -6دراسة إعادة قيد الطلبة الراسبين بالصف الثاني عشر بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -7المشاركة في متابعة تطبيق قواعد االنتظام واالنضباط الدراسي حسب الئحة شؤون
الطلبة.
 -8دراسة طلبات تأجيل الدراسة للطالب بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -9دراسة طلبات تعديل الصفوف الدراسية للطالب بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -11اتخاذ إجراءات إعادة التسجيل بالدراسة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -11القيام بتحويل الطلبة بين األنظمة التعليمية وفقا لطلب ولي األمر بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
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دراسة طلبات الحاالت التي لم تلتحق بالتعليم ،وأعمارها تتجاوز سن القبول بالصف
األول األساسي.
المشاركة في تطبيق اختبارات تحديد المستوى للطالب الذين تتجاوز أعمارهم سن
القبول بالصف األول األساسي.
االستفادة من التقانة الحديثة في تطوير العمل وتسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.
المشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة بالمديرية.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ورفعها لمدير الدائرة.
تنفيذ تطبيقات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمديرية.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة القياس والتقويم التربوي( ،متابعة التقويم التربوي بالمدارس الحكومية والخاصة)،
وتختص باآلتي:
 -1وضع الخطط ألعمال الدائرة بما يتوافق مع أهداف وسياسات واستراتيجيات التعليم
بالسلطنة.
 -2المشاركة في وضع األسس والمعايير لنظام القياس التقويم التربوي واالمتحانات في
الصفوف ( )12- 1بما يحقق أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
 -3المشاركة في إعداد وتطوير الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة ووثائق تقويم تعلم الطلبة في
المواد الدراسية ووضع األسس والمعايير لنظام التقويم التربوي واالمتحانات في الصفوف
( )12- 1بما يحقق أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
 -4المشاركة في إعداد وتنفيذ االمتحانات واالختبارات.
 -5متابعة اكتمال بيانات المتقدمين لالمتحانات واالختبارات بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -6تشكيل لجان االمتحانات واالختبارات ومتابعتها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -7المشاركة في تنفيذ الدراسات الوطنية واإلقليمية والدولية.
 -8المشاركة في تغذية بنك األسئلة بالمفردات االمتحانية ،واالختبارية واألنشطة التقويمية
للصفوف ( )12- 1والعمل على تطويرها.
 -9المشاركة في إعداد قاعدة بيانات لمستوى تحصيل تعلم الطلبة لجميع الصفوف الدراسية.
 -11تحليل امتحانات الصفوف ( ،)11- 5وتحديد الخصائص السيكومترية للمفردات االمتحانية
لالستفادة منها في تطوير العملية التعليمية.
 -11المشاركة في دراسة نتائج تقويم أداء الطالب واستخالص المؤشرات التي تفيد في تطوير
التعليم.
 -12إعداد قاعدة بيانات ومؤشرات إحصائية متكاملة لنتائج االمتحانات واالختبارات للصفوف
( )11- 5بالمحافظة والعمل على تحديثها ،وتطوريها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
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المشاركة في وضع اإلجراءات ،والضوابط ألعمال الفحص والتدقيق لتجويد تقويم تعلم
الطلبة.
القيام بعملية الفحص والتدقيق للتقويم المستمر ،ورفع تقارير الفحص والتدقيق للتقسيمات
المختصة.
منا وتقييم الشهادات المدرسية.
تحديد االحتياجات التدريبية لموظفي الدائرة والمشاركة في تنفيذ برامج التدريب بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة بالوزارة.
المشاركة في اقتراح البرامج التدريبية للمعلمين والمشرفين في مجال التقويم التربوي
واالمتحانات بالتعاون مع التقسيمات المختصة بالوزارة والمشاركة في تنفيذها.
توفير البيانات والمعلومات حول كافة برامج وأنشطة الدائرة لتوعية المجتمع ،وذلك
بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة.
التأكد من أن المواد والبرامج التي تنتجها أو تستخدمها الدائرة خاضعة لقوانين الملكية
الفكرية.
اقتراح الموازنات الخاصة بكافة أعمال الدائرة ،واحتياجاتها.
أي أعمال أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم تقويم تعلم مواد العلوم اإلنسانية والمهارات الفردية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2المشاركة في إعداد المعايير والضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة والمواصفات الفنية
لوثائق تعلم الطلبة لمواد العلوم اإلنسانية والمهارات الفردية.
 -3متابعة تطبيق المعايير والضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة ،والمواصفات الفنية
لوثائق تعلم الطلبة لمواد العلوم اإلنسانية والمهارات الفردية.
 -4المشاركة في إعداد وتطوير وثائق تقويم تعلم الطلبة لجميع الصفوف في مواد العلوم
اإلنسانية والمهارات الفردية.
 -5القيام بعملية الفحص والتدقيق للتقويم المستمر في مواد العلاوم اإلنساانية والمهاارات
الفردية.
 -6المشااااار كة فااااي إعااااداد المعااااايير ،والضااااوابط والمواصاااافات الفنيااااة لالمتحانااااات
واالختبارات.
 -7المشاركة في إعداد مفردات االمتحانات واالختبارات.
 -8المشاركة في أعمال تصحيا االمتحانات واالختبارات.
 -9المشااااركة ماااع التقسااايمات المختصاااة فاااي إعاااداد التقاااارير الفنياااة ألداء الطلباااة فاااي
االمتحانات واالختبارات.
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تدريب المعلمين في إعداد األنشطة التقويمية المختلفة حسب المواصفات الفنية لمواد
العلوم اإلنسانية والمهارات الفردية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعااداد قاعاادة بيانااات لمختصااي مااواد العلااوم اإلنسااانية والمهااارات الفرديااة لوضااع
األنشطة التقويمية.
المشااااركة فاااي تغذياااة بناااك األسااائلة باااالمفردات االمتحانياااة واالختبارياااة واألنشاااطة
التقويمية للصفوف ( ،)12- 1والعمل على تطويرها.
المشاركة في بناء المناهج فيما يخص القياس والتقويم.
المشاااركة فااي موائمااة االختبااارات اإلقليميااة والدوليااة التااي تطبااق فااي الدراسااات
اإلقليمية والدولية ( .)...، PIRLS
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ،ورفعها لمدير الدائرة.
تنفيذ تطبيقات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالدائرة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم تقويم تعلم مواد العلوم التطبيقية ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2المشاركة في إعداد المعايير والضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة والمواصفات الفنية
لوثائق تعلم الطلبة لمواد العلوم التطبيقية.
 -3متابعة تطبيق المعايير والضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة والمواصفات الفنية
لوثائق تعلم الطلبة لمواد العلوم التطبيقية.
 -4المشااركة فااي إعاداد ،وتطااوير وثاائق تقااويم تعلاام الطلباة لجميااع الصافوف فااي مااواد
العلوم التطبيقية.
 -5القيام بعملية الفحص والتدقيق للتقويم المستمر في مواد العلوم التطبيقية.
 -6المشاااااركة فااااي إعااااداد المعااااايير ،والضااااوابط والمواصاااافات الفنيااااة لالمتحانااااات
واالختبارات.
 -7المشاركة في إعداد مفردات االمتحانات واالختبارات.
 -8المشاركة في أعمال تصحيا االمتحانات واالختبارات.
 -9المشااااركة ماااع التقسااايمات المختصاااة فاااي إعاااداد التقاااارير الفنياااة ألداء الطلباااة فاااي
االمتحانات واالختبارات.
 -11تدريب المعلمين في إعداد األنشطة التقويمية المختلفة حسب المواصفات الفنية لمواد
العلوم التطبيقية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -11إعداد قاعدة بيانات لمختصي مواد العلوم التطبيقية لوضع األنشطة التقويمية.
 -12المشااااركة فاااي تغذياااة بناااك األسااائلة باااالمفردات االمتحانياااة واالختبارياااة واألنشاااطة
التقويمية للصفوف ( )12- 1والعمل على تطويرها.
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المشاركة في بناء المناهج فيما يخص القياس والتقويم.
المشاااركة فااي موائمااة االختبااارات اإلقليميااة والدوليااة التااي تطبااق فااي الدراسااات
اإلقليمية والدولية ( .)... ، TIMSS
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ،ورفعها لمدير الدائرة.
تنفيذ تطبيقات نظم الجودة لألعمال ،والخدمات المتعلقة بالدائرة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم إدارة االمتحانات ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد قاعدة بيانات شاملة سنوية حول نظم إدارة االمتحانات واالختبارات التي
تنفذها وتديرها المديرية ،وذلك بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3المشاركة في اقتراح جداول مواعيد االمتحانات واالختبارات والخطط الزمنية
للتصحيا.
 -4وضع الخطط الالزمة ألعمال إدارة بيانات المتقدمين لالمتحانات واالختبارات بما
يضمن جودتها ودقتها.
 -5إعداد تشكيالت مراكز االمتحانات ،واالختبارات ،وروافدها ومراجعتها.
 -6التأكد من اكتمال البيانات الخاصة بالمتقدمين وتشكيالت مراكز االمتحانات والتأكد
من صحتها.
 -7مراجعة بيانات المتقدمين لالمتحانات واالختبارات بالتنسيق التقسيمات المختصة.
 -8تحديد المراقبين والمصححين لالمتحانات واالختبارات بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة ،وإصدار قرارات التكليف.
 -9استالم مغلفات دفاتر االمتحانات واالختبارات من مركز القياس والتقويم التربوي،
وتسليمها بعد التطبيق.
 -11تنظيم حفظ مغلفات دفاتر االمتحانات واالختبارات والتأكد من جودة التخزين،
وسالمة حفظها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
 -11تسليم مغلفات االمتحانات واالختبارات لرؤساء مراكز االمتحانات ،وضمان سالمة
وصولها للممتحنين.
 -12طباعة دفاتر االمتحانات واالختبارات للصفوف ( ،)11-5وتغليفها وضمان سريتها.
 -13المراقبة المستمرة والدقيقة وضبط جودة العمل في المطبعة.
 -14المشاركة في اإلشراف على عملية تطبيق االمتحانات واالختبارات.
 -15المشاركة في تحديد مراكز التصحيا لالمتحانات واالختبارات بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.

-176-

-16
-17
-18
-19
-21
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-

تشكيل اللجان الفنية أثناء تصحيا االمتحانات واالختبارات بالتنسيق مع الجهات
المختصة ومتابعة أعمالها.
المشاركة في متابعة تنفيذ أعمال التصحيا.
تشكيل لجان متابعة مراكز االمتحانات ،ومتابعتها.
متابعة اكتمال درجات التقويم المستمر في المدارس.
استقبال طلبات مراجعة دفاتر اإلجابة بعد التصحيا بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
توفير قاعدة بيانات ومؤشرات إحصائية متكاملة لنتائج االمتحانات واالختبارات
للصفوف (.)11- 5
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ،ورفعها لمدير الدائرة.
تنفيذ تطبيقات نظم الجودة لألعمال ،والخدمات المتعلقة بالدائرة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم الشهادات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2المشاركة مع الجهات المختصة في بناء ،وتطوير إطار المؤهالت العماني.
 -3المشاركة في تحديد بيانات وإطار الشهادات المدرسية لجميع المراحل الدراسية في
السلطنة وفق الضوابط المعمول بها.
 -4استخراج وتوثيق وتصديق الشهادات المدرسية لطلبة مدارس المديرية التعليمية
بالمحافظة.
 -5استخراج الشهادات المدرسية باللغة االنجليزية عند الطلب.
 -6العمل على تطوير أساليب حفظ وفهرست البيانات المتعلقة بالمؤهالت.
 -7المشاركة في توحيد األطر العامة لشروط معادلة المؤهالت الدولية بين دول مجلس
التعاون الخليجي.
 -8المشاركة في إعداد قاعدة بيانات باألنظمة والشهادات الدولية ومؤسساتها التعليمية.
 -9المشاركة في إعداد قاعدة بيانات بنتائج الطلبة في جميع الصفوف الدراسية.
 -11المشاركة في إعداد اللوائا وأدلتها االسترشادية في تقييم المؤهالت بكافة أنواعها.
 -11المشاركة في إعداد دليل البرامج التعليمية والمؤسسات التعليمية الخاصة والدولية
المعترف بها في السلطنة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
 -12المشاركة في نشر الوعي األكاديمي بين الطلبة بالبرامج التعليمية والمؤهالت
المعترف بها في السلطنة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
 -13االستفادة من التقانة الحديثة في تطوير العمل وتسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.
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المشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة بالمديرية.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ،ورفعها لمدير الدائرة.
تنفيذ تطبيقات نظم الجودة لألعمال ،والخدمات المتعلقة بالمديرية.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم الدراسات والبيانات االحصائية ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2المشاركة في وضع األطر المنظمة للدراسات الوطنية والدراسات الدولية في مجال
التقويم التربوي مع الجهات المنظمة لها.
 -3المشاركة في تنفيذ الدراسات الوطنية والدولية في الحقل التربوي ،والمتعلقة بمجال
التقويم التربوي حسب المعايير الوطنية ،والمعايير المعتمدة من قبل الجهات المنظمة
للدراسات الدولية.
 -4المشاركة في ترجمة ومواءمة أدوات الدراسات الدولية حسب المعايير الدولية
الموضوعة من قبل الجهة المنظمة والدراسات الوطنية ،وتصحيحها.
 -5المشاركة في إعداد التقارير الوطنية واإلقليمية والدولية المتعلقة بتلك الدراسات.
 -6المشاركة في التخطيط واإلعداد للمؤتمرات والندوات في مجال الدراسات الوطنية
الدولية في مجال التقويم التربوي بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -7المشاركة في إعداد كتيبات ونشرات تعريفية للدراسات التقويمية الوطنية واإلقليمية
والدولية.
 -8المشاركة في تحليل امتحانات دبلوم التعليم العام وما يعادله ،واالختبارات الوطنية.
 -9تحليل امتحانات الصفوف ( ،)11- 5وتحديد الخصائص السيكومترية للمفردات
االمتحانية لالستفادة منها في تطوير العملية التعليمية.
 -11المشاركة في توفير قاعدة بيانات ومؤشرات إحصائية متكاملة لنتائج االمتحانات
واالختبارات والدراسات الوطنية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالوزارة.
 -11المشاركة في تطوير ،وتأهيل الكوادر التربوية في مجال التحليل االحصائي.
 -12المشاركة في تحديد البرمجيات الحاسوبية الالزمة لتحليل نتائج االمتحانات
واالختبارات والدراسات وتوظيف أحدث البرمجيات اإلحصائية بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة بالوزارة.
 -13التعاون مع التقسيمات المختصة بالمديرية في التخطيط لعملية معالجة البيانات،
ومعالجة التقارير.
 -14التعاون مع التقسيمات المختصة بالمديرية لتوفير البيانات والمؤشرات اإلحصائية
الالزمة إلعداد البحوث ،والدراسات الوطنية.
 -15إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ،ورفعها لمدير الدائرة.
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 -16تنفيذ تطبيقات نظم الجودة لألعمال ،والخدمات المتعلقة بالمديرية.
 -17إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -18أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.


إدارة التربية والتعليم بــــ (دبا/الدقم) ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسير أعمال اإلدارة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير
عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ.
 -2تنفيذ قرارات الوزارة وتوجيهاتها فيما يخص الجوانب التعليمية.
 -3تحديد احتياجات اإلدارة والمدارس التابعة لها من الهيئات التدريسية واإلدارية واإلشرافية
والفنية وفقا للمعدالت الوظيفية.
 -4متابعة توزيع الهيئات التدريسية واإلدارية والفنية على المدارس التابعة لإلدارة وفق ما
يرد من التقسيم المعني بالمديرية من قرارات تعيين ونقل وندب والتأكد من مباشرتهم
للعمل.
 -5تحديد االحتياجات التدريبية وبرامج اإلنماء المهني للعاملين باإلدارة ،وتنفيذها.
 -6تقييم األداء المهني للعاملين وتوفير الدعم الالزم لهم بما يكفل جودة األداء.
 -7تزويد المديرية العامة للتربية والتعليم بالتغذية الراجعة حول تنفيذ اللوائا واألدلة واألنظمة
التربوية التي تصدرها الوزارة.
 -8توفير كافة الخدمات التشغيلية المساندة للخدمات التربوية في اإلدارة والمدارس التابعة
لها.
 -9التنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى الواليات التابعة لإلدارة في
مختلف الجوانب التي تخدم العملية التعليمية.
 -11إعداد قاعدة بيانات بمختلف عناصر المنظومة التعليمية ،واستخالص المؤشرات
اإلحصائية منها.
 -11اإلشراف على إدارة عمليات الدعم الفني لألجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها.
 -12اإلشراف الفني على الشبكة السلكية والالسلكية وملحقاتها في جميع المباني والمدارس
التابعة لإلدارة.
 -13اإلشراف على األمور المالية واإلدارية في اإلدارة والمدارس التابعة لها.
 -14تحديد االحتياجات من األثاث المكتبي واألدوات وأجهزة الهاتف والفاكس والمعدات
المكتبية الالزمة لإلدارة والمدارس التابعة لها والعمل على توفيرها بالتنسيق مع التقسيمات
المعنية.
 -15تحديد االحتياجات من األثاث المكتبي واألدوات وأجهزة الهاتف والفاكس والمعدات
المكتبية الالزمة لإلدارة والمدارس التابعة لها والعمل على توفيرها بالتنسيق مع التقسيمات
المعنية.
 -16التأكد من توفر المستلزمات والمواد واألجهزة والبرامج الالزمة لمراكز مصادر التعلم
والمختبرات والمكتبات ،وتفعيل استخدامها.
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 -17متابعة المشاريع المنفذة باإلدارة والمدارس التابعة لها وإجراء عملية الصيانة الالزمة
للمباني التي تحتاج للصيانة.
 -18أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.
وتضم اإلدارة األقسام التالية:
-

قسم المشاريع والخدمات ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2التنسيق مع الجهات المسؤولة عن األراضي بالمحافظة للعمل على حجز األراضي
الجديدة.
 -3متابعة المشاريع المنفذة باإلدارة والمدارس التابعة لها وإجراء عملية الصيانة
الالزمة للمباني التي تحتاج للصيانة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بالمديرية.
 -4التعاقد مع موردي المياه لإلدارة والمدارس التابعة لها ،ومساكن المعلمين.
 -5اإلشراف على المقاولين ومتابعتهم في مواقع العمل والتأكد من التزامهم
بالمواصفات المتفق عليها.
 -6إنهاء معامالت الشركات في مواعيدها المحددة ،ومتابعة صرف مستحقاتها.
 -7تحديد وإجراء الصيانة المحدودة للمدارس التابعة لإلدارة ومساكن الموظفين،
وأعضاء هيئة التدريس التابعة لإلدارة.
 -8تحديد االحتياجات من األثاث المكتبي واألدوات وأجهزة الهاتف والفاكس والمعدات
المكتبية الالزمة لإلدارة والمدارس التابعة لها والعمل على توفيرها بالتنسيق مع
التقسيمات المعنية.
 -9المتابعة واإلشراف على كل ما يخص وسائل النقل المدرسي التابعة لإلدارة وذلك
بالتنسيق مع قسم النقل المدرسي بالمديرية.
 -11اتخاذ إجراءات الشراء بالممارسة أو بالطريق المباشر إذا لزم األمر من الحصة
المتبقية من المبالغ المخصصة لإلدارة من أرباح الجمعيات.
 -11متابعة تنفيذ عقود التوريد خالل المدة المنصوص عليها في العقد.
 -12إعداد بيانات إحصائية بحجم وأنواع وقيمة األنراض التي يتم شراؤها بمعرفة
اإلدارة.
 -13تسديد الفواتير المترتبة على استخدام أجهزة الهواتف والفاكس.
 -14توزيع القرارات والتعاميم الصادرة من التقسيمات المعنية والصحف والمجالت
وفق النظام المعمول به.
 -15إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -16أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم الشؤون اإلدارية والمالية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
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-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14

-15
-16
-17
-18

-19
-21

-21

استكمال إجراءات تعيين الموظفين الجدد الملحقين باإلدارة ،والمدارس التابعة لها.
إصدار بطاقات العمل والتنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بإصدار البطاقات
الصحية للموظفين نير العمانيين بمدارس اإلدارة.
إعداد كشوف تذاكر السفر ألعضاء الهيئات التدريسية واإلشرافية والفنية.
اتخاذ االجراءات الالزمة بشأن جميع اإلجازات للعاملين باإلدارة والمدارس التابعة
لها حسب اللوائا واألنظمة المعمول بها.
متابعة حاالت االستقاالت واالنقطاع عن العمل ،وإبالغ الدائرة المختصة بالمديرية.
إصدار شهادات انتهاء الخدمة للمنتهية خدماتهم ،وشهادات لمن يهمه األمر.
إصدار قرارات صرف أو وقف البدالت المستحقة للعاملين.
فتا ملفات لجميع العاملين باإلدارة والمدارس ،وحفظ كافة المستندات بها.
متابعة وإعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي واستالمها.
اإلشراف على وثائق العاملين باإلدارة من نير العمانيين.
استقبال وتوديع الهيئات التدريسية واإلشرافية والفنية بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
بحث وترشيا جلب األسر بدون تعيين بالتنسيق مع الجهة المختصة ومتابعة
التعويض النقدي لبدل األثاث ،وتذاكر السفر.
متابعة توزيع الهيئات التدريسية واإلدارية واإلشرافية والفنية على المدارس التابعة
لإلدارة وفق ما يرد من التقسيم المعني بالمديرية من قرارات تعيين ونقل وندب
والتأكد من مباشرتهم للعمل.
تأمين وصول البريد الصادر وتلقي الوارد إليها وإعداد السجالت الالزمة لقيد
البريد.
إعداد الملفات الالزمة لحفظ صور مكاتبات اإلدارة ،وتنظيمها ،وترتيبها بصورة
يمكن الرجوع إليها بسهولة عند الحاجة.
التسجيل اليومي في سجالت الخزينة ومطابقتها مع المبالغ المحصلة.
توريد المتحصالت المالية والمبالغ النقدية المسترجعة ،واعتماد كشوف البنك بعد
المطابقة الشهرية وحوافظ الشيكات المسحوبة يوميا من حسابات البنوك بالتنسيق
مع التقسيمات المعنية بالوزارة.
جرد الخزينة أسبوعياً ،مع إجراء الجرد الشهري للسلفة المستديمة ،وإجراء الجرد
السنوي لمحتويات الخزينة عند نهاية السنة المالية.
تنظيم السلفة المستديمة لإلدارة – الجزء النقدي والبنكي – وإعداد سندات الصرف
وكشوف التوزيع الخاصة بها وقيد المنصرف أوال بأول في سجل السلفة المستديمة
ومطابقة حساب البنك مع تسويتها في نهاية السنة المالية.
إعداد سجل حساب مستقل للسلف المؤقتة التي تصرف من الوزارة على ذمة
أنراض معينة ومتابعة سدادها في المواعيد المحددة.
-181-

-22
-23

-24
-25

-26
-27
-28

-29
-31
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-34
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التنسيق مع التقسيمات المختصة إلعداد شروط المناقصة السنوية لتوريد احتياجات
الجمعيات من مأكوالت ومستلزمات مدرسية وخالفه وطرح المناقصة.
تنظيم سجالت اإليرادات والمصروفات للبنك لحصة اإلدارة في أرباح الجمعيات
واعتماد الحوافظ وسحب الشيكات من قبل مدير اإلدارة ورئيس قسم الشؤون
المالية.
مراجعة مستندات الصرف لحصة اإلدارة من أرباح الجمعيات.
متابعة األعمال المالية للجمعيات التعاونية المدرسية على مدار السنة وإعداد
الحسابات النصف سنوية والحسابات الختامية في نهاية العام الدراسي وموافاة
التقسيمات المختصة بتقرير نصف السنوية عن الموقف المالي للجمعيات.
إعداد ميزانية تقديرية لإليرادات والمصروفات المتوقعة عن العام الدراسي المقبل
مع إعداد خطة لسير العمل بالتنسيق مع التقسميات المختصة.
متابعة حسن استخدام االتصاالت الهاتفية ونيرها من وسائل االتصال باألقسام
والمدارس التابعة لإلدارة.
تسلم حصة اإلدارة من الكتب الدراسية من مخزن المديرية ،وتوزيعها على
المدارس قبل بداية العام الدراسي وفقا ً للبيانات واإلحصاءات المعتمدة في
المحافظة.
رصد سندات اإلدخال واإلخراج في سجالت المخزن للوقوف على األرصدة
المخزنية لكل كتاب بكل صف في جميع المراحل أوالً بأول.
رصد األرصدة الفترية في نهاية كل سنة مالية بكشوف الجرد السنوية ،وإجراء
الجرد السنوي ،وعمل التسويات الجردية.
حفظ الكتب داخل المخزن بطريقة سليمة يسهل مطابقتها عدديا ً مع األرصدة
الدفترية إلى جانب سهولة الوصول إليها ،وصرفها مع المحافظة على سالمتها من
التلف.
حصر الكتب الملغاة واستبعادها من المخازن بعد الرجوع إلى المختصين.
تسلم بيان إحصائي من التقسيم المختص بالكتب التي تخص مراكز محو األمية
وتعليم الكبار والصرف منها بناء على إيصاالت رسمية بتوريد أثمانها إلى البنك أو
إلى التقسيم المختص باإلدارة وإعداد حصر بالمبيعات كل ثالثة أشهر تخطر به
التقسيمات المعنية.
اتخاذ احتياطات األمن الالزمة خاصة ضد الحريق والسرقة.
اإلشراف على عملية استرداد الكتب من الطلبة بالمدارس بعد حصرها لدى كل
مدرسة واستكمال األعداد الالزمة لكل مدرسة من الكتب الجديدة.
تسلم األثاث المنصرف من مخازن المديرية والمشترى بمعرفة اإلدارة ،والمحافظة
عليه أثناء التخزين.
ً
إعداد خطة لتوزيع وصرف األثاث طبقا لكشوف المقررات الواردة من المديرية.
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-39
-41
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-45
-

القيد في سجالت لوازم مخصصة لكل نوع من العهد على حدة من واقع سندات
اإلدخال واإلخراج واستخراج األرصدة المخزنية بناء على ذلك.
إعداد استمارات الجرد الجزئي والجرد المفاجا ،والجرد السنوي.
االشتراك في لجان الجرد السنوية ولجان البيع بالمزاد العلني.
تسلم األثاث المسترجع من المدارس والموظفين المنتهية خدماتهم وتصنيفه إلى
صالا ونير صالا.
استالم الوسائل التعليمية من مخازن المديرية.
تسليم الوسائل التعليمية للمدارس حسب كشوف التفريغ التي يعدها التقسيم المختص.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم تقنية المعلومات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2االشراف على إدارة عمليات الدعم الفني لألجهزة المكتبية ،والمدرسية وملحقاتها.
 -3اإلشراف على متابعة تفعيل ،وتشغيل نظام البوابة التعليمية.
 -4تحديد احتياجات اإلدارة والمدارس التابعة لها من األجهزة التعليمية ،والمكتبية ،والتنسيق
مع دائرة تقنية المعلومات بالمحافظة لتوفيرها.
 -5وضع خطط التوعية والتدريب للمستفيدين من نظام البوابة التعليمية.
 -6متابعة توزيع األجهزة وفق الخطة المعتمدة من قبل المديرية.
 -7تحديث بيانات األجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها ،وبيانات توزيعها وفترات
الضمان والشركات الموردة ،ومتابعة عمليات شراؤها.
 -8تقديم الدعم الفني لمبنى اإلدارة والمدارس التابعة لها.
 -9اإلشراف الفني على الشبكة السلكية والالسلكية ،وملحقاتها في جميع المباني،
والمدارس التابعة لإلدارة.
 -11اإلشراف على متابعة فتا خدمات اإلنترنت للمدارس التابعة لإلدارة.
 -11وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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ثانيا :التقسيمات التابعة لوكيل الوزارة للتعليم ،ويتبعه مباشرة:
(أ) مكتب وكيل الوزارة للتعليم ،ويختص باآلتي- :
-1
-2
-3
-4
-5

تنظيم مواعيد ومقابالت الوكيل.
اإلعداد لالجتماعات التي يشارك فيها الوكيل ،وتحضير الموضوعات والمستندات والدراسات
المطلوبة لتلك االجتماعات وكتابة محاضرها.
تلقي كافة الموضوعات المطلوب عرضها على الوكيل واستكمال الوثائق والمستندات المطلوب
إرفاقها ودراستها ،وإعداد ملخص لها.
القيام بأعمال التنسيق والمتابعة والحفظ لكافة أعمال المكتب.
أية اختصاصات أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاته.

ويضم المكتب األقسام التالية- :


قسم التنسيق ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته.
 -2تنسيق مواعيد مقابالت الوكيل.
 -3إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على الوكيل ،واستكمال المستندات المطلوب
إرفاقها ،وإعداد ملخص لها.
 -4إتباع أحدث أسس قواعد التصنيف والفهرسة وتسجيل وحفظ المراسالت ،وتوزيع التعاميم
والقرارات لسهولة الرجوع إليها.
 -5تنظيم عملية االتصال مع المراجعين والمسؤولين بالوزارة.
 -6تنظيم وحفظ المراسالت الصادرة والواردة بالملفات الخاصة به.
 -7تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -8تسلم جداول أعمال محاضر االجتماعات واللجان التي يرأسها أو يشترك في عضويتها
الوكيل ،وذلك بصفة منتظمة ،وقبل الموعد المحدد لالجتماع بوقت كاف ،واالحتفاظ
بالملفات الخاصة بها ،ومحاضر االجتماعات واللجان.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الوكيل أو مدير المكتب.



قسم المتابعة ،ويختص باآلتي- :
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته.
 -2متابعة تنفيذ الموضوعات المحالة إلى تقسيمات الوزارة المختلفة.
 -3دراسة جميع المقترحات المقدمة من التقسيمات المختلفة بالوزارة وإبداء الرأي بشأنها.
 -4إحالة ومتابعة الموضوعات الواردة بجداول األعمال المشار إليها إلى التقسيمات والجهات
المختصة والمشاركة في إعداد المحاضر وفقا للتوجيهات التي تصدر في هذا الشأن.
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متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر في شأن موضوعات أعمال االجتماعات
ومحاضر اللجان التي يرأسها أو يشترك في عضويتها الوكيل.
دراسة ومتابعة الشكاوى التي ترد إلى مكتب الوكيل بكافة أنواعها.
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي أعمال أخرى يكلف بها القسم من قبل الوكيل أو مدير المكتب.
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(ب) دائرة اإلبتكار واألولمبياد العلمي واختصاصاتها كاآلتي:
-1
-2

-3

-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14

-15
-16
-17

اإلشراف على جميع شؤون االبتكارات العلمية ،واألولمبيادات الوطنية واإلقليمية والدولية،
وبرامج ومسابقات الروبوت والذكاء االصطناعي بما يحقق أهداف برنامج التنمية المعرفية.
إعداد الخطط التنفيذية السنوية لتطبيق األولمبياد الوطني في مواد العلوم والرياضيات ،وتقييم
ودعم االبتكارات العلمية والطالبية ،وبرامج ،ومسابقات الروبوت ،والذكاء االصطناعي،
والبرمجة.
إ عداد وتنفيذ الخطط التدريبية الالزمة للمعلمين والمشرفين والمختصين في مجاالت االبتكار،
والملكية الفكرية ،والروبوت والذكاء االصطناعي ،والبرمجة ،وبرامج األولمبياد العلمي ،وبرامج
خدمة المجتمع التي تدخل ضمن نطاق اختصاص الدائرة أو أي برامج أخرى مستحدثة.
تنفيذ ال برامج التدريبية المركزية ونير المركزية المتعلقة بتدريب الطلبة المتأهلين في األولمبياد
الوطني والمجيدين في االبتكارات العلمية إلعدادهم للمنافسات الخارجية.
التواصل والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات العالمية المعنية باألولمبياد واالبتكار ،والروبوت،
والذكاء االصطناعي ،والبرمجة.
التنظيم واإلشراف على عملية مشاركة الطلبة في األولمبيادات اإلقليمية والدولية.
اإلشراف على مشاركة الطالب في المسابقات الخارجية المتعلقة بالعلوم ،والرياضيات،
واالبتكار ،والروبوت.
اكتشاف الطلبة المجيدين في العلوم والرياضيات والطلبة المبتكرين وإبرازهم من خالل
مشاركاتهم الداخلية والخارجية.
إعداد التقارير السنوية حول نتائج تنفيذ األولمبياد ،وبرامج االبتكار والروبوت في المديريات
التعليمية بالمحافظات.
إعداد اإلصدارات والنشرات المتعلقة باألولمبياد في مواد العلوم والرياضيات.
تطوير البرامج اإللكترونية التي تسهم في تطوير وتجويد العمل.
إعداد وتنظيم الفعاليات العلمية الوطنية التي تهدف إلى نشر ثقافة العلوم واالبتكار بين طلبة
المدارس خاصة والمجتمع بشكل عام.
بناء وتعزيز الشراكة المستدامة بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ برامج االبتكار
واألولمبياد العلمي والفعاليات العلمية المختلفة ،بالتنسيق مع التقسيم المختص.
وضع األطر واللوائا المنظمة لعمل مراكز االبتكار والروبوت والعلوم التابعة للمديريات
التعليمية بالمحافظات ،لتحقيق األهداف ومواكبة المستجدات العالمية ،وتحقيق التكامل في عملية
تقديم البرامج وإيجاد شراكة نوعية بينها.
مواكبة توجهات وممارسات تشجيع االبتكار على المستوى العالمي ،ومواءمة خطط الدائرة بما
يتالءم والمستجدات العالمية.
ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في الدائرة بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
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-

قسم األولمبياد العلمي ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد خطط إجرائية سنوية لتطبيق أولمبياد العلوم والرياضيات.
 -3تشكيل فريق العمل المشرف على تنفيذ األولمبياد في مواد العلوم والرياضيات.
 -4إعداد اختبارات األولمبياد على المستوى الوطني (األولمبياد الوطني) في مواد
العلوم والرياضيات.
 -5اإلشراف والمتابعة على تطبيق األولمبياد في المديريات التعليمية بالمحافظات.
 -6إقامة المخيمات العلمية الطالبية.
 -7إعداد البرامج التدريبية للفرق المتأهلة من المديريات التعليمية بالمحافظات.
 -8إعداد المواد والبرامج التدريبية المتعلقة بتدريب المدربين لألولمبيادات العلمية
بمختلف مجاالتها.
 -9تصحيا اختبارات األولمبياد وتقييم النتائج على المستوى الوطني.
 -11إعداد اإلصدارات المتعلقة باألولمبياد العلمي.
 -11إعداد الخطة اإلعالمية المواكبة لتطبيق األولمبياد بالتنسيق مع التقسيمات المعنية
في الوزارة.
 -12تشكيل الفريق الوطني الذي سيمثل السلطنة في األولمبيادات اإلقليمية والدولية.
 -13التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية باألولمبيادات العلمية إقليميًا ودوليًا.
 -14إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -15أي أعمال أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم االبتكار العلمي ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تعزيز ثقافة االبتكار لطلبة المدارس والقائمين على العملية التعليمية والمجتمع
المحلي.
 -3اإلشراف على االبتكارات العلمية الطالبية ورعايتها.
 -4تقديم الدعم الفني لرعاية المبتكرين.
 -5تبني األفكار الطالبية المتميزة والمساهمة في نقل االبتكارات الواعدة إلى قطاع
الصناعة.
 -6التنسيق مع الجهات ذات الصلة باالبتكار في السلطنة لرعاية المبتكرين وابتكاراتهم
من خالل حفظ حقوق الملكية الفكرية ،وتسجيل براءات االختراع.
 -7اإلشراف على حاضنات برنامج دعم االبتكار التعليمي ،وتطوير آلية عملها بما
يكفل للطلبة المبتكرين االستفادة القصوى من اإلمكانيات المتوافرة فيها.
 -8تقديم الدورات التدريبية التخصصية في مجال االبتكارات لكل من مشرفي
الحاضنات ومعلمي المواد العلمية المختلفة بالتنسيق مع التقسيمات والجهات ذات
الصلة داخل الوزارة وخارجها.
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إقامة أولمبياد االبتكار الوطني.
إعداد خطة سنوية لتقييم االبتكارات العلمية الطالبية.
التنسيق حول المشاركة في المعارض والمسابقات اإلقليمية والدولية المتعلقة
باالبتكار مع جهات االختصاص والمنظمات العالمية ذات الصلة.
جذب الموارد لدعم االبتكارات العلمية الطالبية الواعدة والتدريب والتوعية بثقافة
االبتكار ،بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إقامة الفعاليات المتنوعة ،والتي تساهم في زيادة مستوى الوعي باالبتكار وبراءات
االختراع وتعزيز ثقافة االقتصاد المعرفي (ورش العمل-الدورات التدريبية-
النشرات والحمالت التوعوية).
إعداد المواد التدريبية والبرامج المتعلقة بالملكية الفكرية التي تقدم للمعلمين والطلبة
والمختصين في االبتكارات العلمية بالتعاون مع التقسيمات المختصة.
تفعيل البرامج المشتركة مع الجهات الحكومية ونير الحكومية الداعمة لالبتكار
وريادة األعمال.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي أعمال أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم الروبوت والذكاء االصطناعي ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اإلشراف على جميع الجوانب المتعلقة بالروبوت والذكاء االصطناعي في الوزارة.
 -3تعزيز ثقافة الروبوت والذكاء االصطناعي لطلبة المدارس والقائمين على العملية
التعليمية والمجتمع المحلي.
 -4اإلشراف على مسابقات الروبوت والذكاء االصطناعي وتطويرها.
 -5تقديم الدعم الفني لرعاية المجيدين بالروبوت والذكاء االصطناعي.
 -6تبني األفكار الطالبية المتميزة ،والمساهمة في نقل االبتكارات في مجال الروبوت
والذكاء االصطناعي الواعدة إلى قطاع الصناعة.
 -7وضع األطر واللوائا المنظمة لعمل مختبرات الروبوت والذكاء االصطناعي،
وتطوير آلية عملها بما يكفل للطلبة االستفادة القصوى من اإلمكانيات المتوافرة
فيها.
 -8التوسع في نشر معامل الروبوت والذكاء االصطناعي في المديريات التعليمية
بالمحافظات.
 -9تقديم الدورات التدريبية التخصصية في مجال الروبوت والذكاء االصطناعي.
 -11إعداد خطة سنوية لتنفيذ مسابقات الروبوت والذكاء االصطناعي.
 -11التنسيق للمشاركة في المسابقات اإلقليمية والدولية المتعلقة بالروبوت والذكاء
االصطناعي مع جهات االختصاص والمنظمات العالمية ذات الصلة.
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بناء وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ البرامج المتعلقة بمجال الروبوت
والذكاء االصطناعي ،بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إقامة الفعاليات المتنوعة ،والتي تسهم في زيادة مستوى الوعي بالروبوت والذكاء
االصطناعي.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي أعمال أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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(ج) مركز التوجيه المهني واإلرشاد الطالبي (مديرية عامة)( ،للمدارس الحكومية والخاصة)
وتختص باآلتي:
-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21

إعداد الخطط العامة والخطط المستقبلية ألعمال المركز ،بما يتوافق مع أهداف التعليم في
السلطنة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالوزارة.
ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في المركز بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
توفير خدمات اإلرشاد الطالبي وفق متطلبات ،واحتياجات المدارس.
العمل على تحسين وتطوير خدمات التوجيه المهني ،واإلرشاد الطالبي في المدارس.
إعداد خطط ،وبرامج التدريب لرفع كفاءة أخصائي التوجيه المهني في المدارس ،واألخصائيين
النفسيين واألخصائيين االجتماعيين والمشرفين في المديريات التعليمية بالمحافظات ،وكافة
الموظفين المعنيين ،ونيرهم بالمركز.
توفير خدمات التوجيه المهني للطلبة ،وذلك لمساعدتهم وتوجيههم نحو المهن والوظائف التي
تتالءم مع قدراتهم ورنباتهم ومع متطلبات االقتصاد الوطني ،وسوق العمل.
حث الطلبة وأولياء األمور والمعلمين ومؤسسات التعليم العالي ،والقطاع الخاص وكافة الجهات
المعنية على االستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز في مجال المهارات والقدرات المهنية.
تنظيم المعارض المهنية التي تعرف الطلبة (بعالم العمل) وتحقق لهم اإلشباع الذاتي وإكسابهم
الخبرات العملية.
تنظيم وعقد ندوات وورش عمل للخبراء في سوق العمل للطلبة في المجاالت المهنية في
السلطنة.
التعاون مع المؤسسات ومراكز األبحاث على المستوى اإلقليمي والدولي للتعرف على خصائص
القطاع االقتصادي وأنماط التحول في سوق العمل.
التعاون مع المؤسسات التعليمة والمهنية للمساعدة في توفير ودعم وتعزيز المهارات لدى الطلبة.
متابعة وتقويم أعمال المركز لضمان إنجاز األهداف الوطنية التي يسعى لتحقيقها.
العمل على تقديم التوجيه واالستشارة المهنية بجودة عالية وفق معايير التنمية المهنية العالمية.
إجراء الدراسات والبحوث وإعداد التقارير الفنية الخاصة بمجاالت التوجيه المهني واإلرشاد
الطالبي.
اإلعالم والتسويق بكافة وسائل اإلعالم واالتصال حول أهداف المركز ورسالته وأنشطته.
وضع خطط اإلرشاد االجتماعي والنفسي والتوعية الصحية ،والتغذية المدرسية ،وإعداد البرامج
الخاصة بها.
التنسيق مع مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق باالستفادة من إمكاناتهما في
التعامل مع الظواهر الطالبية المختلفة.
تنظيم المسابقات والمعارض واالحتفاالت في المناسبات الوطنية والدينية بالتنسيق مع المديريات
التعليمية بالمحافظات.
االستفادة من اإلمكانات المادية والبشرية لدى الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات األهلية
في تنفيذ خطط اإلرشاد والتوعية المدرسية.
متابعة كافة الجوانب اإلدارية والفنية المرتبطة بالمسابقات التربوية.
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 -21المشاركة في إعداد البرنامج السنوي للتدريب للوزارة.
 -22المشاركة في إعداد الموازنة السنوية للوزارة.
 -23أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
ويضم المركز األقسام والدوائر التالية:


قسم التنسيق والمتابعة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2متابعة تنفيذ التعليمات ،والقرارات التي تصدر عن المدير العام.
 -3متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر المختلفة بالمركز.
 -4متابعة الموضوعات المحالة من وإلى المركز المطلوب الرد عليها.
 -5متابعة نتائج االجتماعات التي يحضرها المدير العام ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات
واجبة التنفيذ ،وتخص دوائر المركز.
 -6إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضوعات الصادرة أو الواردة للمركز.
 -7أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.



قسم اإلعالم والتسويق ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2القيام بحمالت وأنشطة إعالمية ،وتسويقية لتحقيق أهداف المركز بالتعاون مع التقسيمات
المختصة.
 -3تغطية أخبار المركز وجهوده في مجال التنمية المهنية ،والتوجيه المهني واإلرشاد
الطالبي بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -4اإلشراف على إنتاج اصدارات المركز المختلفة.
 -5إنتاج المطبوعات والمواد المتخصصة ،ونشرها وتوثيقها.
 -6تنفيذ حمالت حول الخدمات التي يقدمها المركز للطلبة ،وأولياء األمور.
 -7التواصل مع الجهات المنظمة للمعارض لتنظيم معارض مهنية للطلبة في جميع المديريات
التعليمية بالمحافظات ،والتواصل مع الجهات المعنية لتمكين الطلبة من حضور معارض
المنتجات العمانية التي تنظمها في مختلف محافظات السلطنة.
 -8تصميم المواد واألنشطة والبرامج المقترحة التي ترد من التقسيمات المختلفة بالمركز.
 -9التأكد من أن جميع المواد التي ينشرها المركز تتفق مع المعايير الوطنية والدولية في ما
يتعلق بالملكية الفكرية.
 -11اإلشراف على مكتبة المركز ومصادر التنمية المهنية واإلرشاد الطالبي (مطبوعة
وإلكترونية).
 -11التنسيق مع دائرة التواصل واإلعالم للتواصل مع كافة أجهزة اإلعالم المحلية بشأن أنشطة
المركز.
 -12إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
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 -13أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.


دائرة التوجيه المهني ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم
إنجازه ،ومعوقات التنفيذ إن وجدت.
 -2إعداد استراتيجيات ،وخطط وبرامج مناهج التوجيه المهني.
 -3اقتراح االحتياجات التدريبية للعاملين في التوجيه المهني.
 -4تقويم السمات الشخصية ،والميول للفئات المستهدفة.
 -5إنشاء بنك لالختبارات ،والمقاييس المقننة حسب البيئة العُمانية.
 -6تنفيذ أنشطة وبرامج خاصه بالحرف اليدوية لذوي االحتياجات الخاصة ،ونيرها من
الفئات.
 -7تقويم فاعلية اإلجراءات واالختبارات المعمول بها في مجال التوجيه المهني ،وتقويم
أدوات التقويم واختبارات السمات الشخصية ،والميول المهنية التي يستخدمها أخصائيو
التوجيه المهني في المدارس ،ويستخدمها الطلبة عبر الشبكة اإللكترونية.
 -8أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم المناهج واإلشراف ،ويختص باآلتي-:
 -2إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد استراتيجيات وطرق لدمج مفاهيم التوجيه المهني وموضوعاته في المواد
الدراسية لجميع الصفوف الدراسية ،وتدريب المعلمين والمدربين عليها.
 -3إنشاء وتنفيذ استراتيجية لتعزيز مفاهيم التنمية المهنية في جميع المواد الدراسية
لجميع الصفوف بكل مدارس السلطنة.
 -4اإلشراف الفني على مشرفي وأخصائيي التوجيه المهني بالمديريات التعليمية.
 -5إكساب الطلبة خبرات تعليمية تساعدهم على االنتقال من مدارس التعليم ما بعد
األساسي إلى سوق العمل ،أو المؤسسات التدريبية أو التعليمية.
 -6التواصل مع أقسام التوجيه المهني بصفة منتظمة ،وتزويدهم بمصادر التخطيط
المهني والتنمية حسب الحاجة.
 -7تحديد مواد التنمية المهنية المستخدمة من قبل الطلبة ،والباحثين عن عمل،
وأخصائيي التوجيه المهني.
 -8تقويم فاعلية اإلجراءات واالختبارات المعمول بها في مجال التوجيه المهني ،وتقويم
أدوات التقويم واختبارات السمات الشخصية والميول المهنية التي يستخدمها
أخصائيو التوجيه المهني في المدارس ،ويستخدمها الطلبة عبر الشبكة االلكترونية.
 -9المشاركة في إجراء بحوث حول أدوات التقويم التي تقدم مساعدة أكبر للطلبة
والباحثين عن عمل لتحديد الفرص الوظيفية والمهنية ،واختيار البرامج التدريبية
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والتعليمية المناسبة لهم.
إنشاء بنك لالختبارات والمقاييس المقننة حسب البيئة العُمانية.
تنمية مهارات األخصائيين على بناء االختبارات السيكولوجية وتطويرها وتحليل
وتصحيا نتائجها.
إ عداد االستبانات ،واالستمارات وأدوات التقويم الخاصة بالتوجيه المهني ليتم
استخدامها وتطبيقها في المدارس.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم التوعية واالستشارة المهنية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد وتنفيذ أنشطة وبرمج توعوية تشجع الطلبة على االلتحاق بمهن تعنى بإنتاج
المصنوعات اليدوية ،والفنية العمانية التقليدية والمعاصرة.
 -3الترويج لمبادرات وأنشطة التعلم التي تشجع الطلبة في النظام التعليمي على إنتاج
المصنوعات اليدوية العمانية ،وتقديم الدعم لهذه المبادرات واألنشطة وتطويرها.
 -4إعداد مواد وأنشطة وبرامج توعوية خاصة بالطلبة.
 -5تنفيذ أنشطة وبرامج توعوية لتلبية احتياجات الناشئة بمختلف فئاتهم.
 -6تقديم االستشارات المهنية والدعم لجميع فئات الطلبة الختيار مهن ووظائف تتناسب
مع قدراتهم ورنباتهم ،وظروفهم الخاصة مستقبال.
 -7إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -8أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم الدراسات وسوق العمل ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بأهداف المركز
 -3تحديد المجاالت المهنية المطلوبة بسوق العمل.
 -4تحديد المسارات األكاديمية التي يجب على الطالب اتباعها للتوظف في هذه المهن
مستقبال.
 -5االتصال بمؤسسات القطاع الخاص بصفة منتظمة والحصول منها على معلومات
وبيانات حول أنواع الوظائف والمهن في المؤسسة ومتطلبات التعيين ومزايا
المهنة ،وإعداد قاعدة بيانات بها وتحديثها باستمرار.
 -6إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -7أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم ريادة األعمال ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
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توفير المعلومات للطلبة حول المشروعات الصغيرة إلتاحة الفرصة لهم للتفكير في
بدائل مهنية عند التخطيط للمستقبل المهني واتخاذ القرارات في هذا الشأن.
توصيل المعلومات حول المشروعات الصغيرة إلى األخصائيين المهنيين في
المدارس لتشجيع الطلبة على التفكير في بدء وتشغيل مشروعات خاصة بهم.
تقديم عروض للطلبة في المدارس وفي المعارض المهنية التي يتم تنظيمها حول
فرص إنشاء األعمال الصغيرة ،وإيجابياتها وفوائدها كخيارات مهنية يمكن اللجوء
إليها.
المشاركة في إعداد البحوث والدراسات حول ريادة األعمال.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة األنشطة التربوية ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد خطة سنوية بأعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها.
 -2تطوير أسس المنافسات في المجاالت العلمية واألدبية ،واإلعالمية ،والفنية واالجتماعية.
 -3تطوير أدلة األنشطة التربوية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة والتأكد من العمل بموجبها.
 -4تنظيم ودعم األنشطة المختلفة في المدارس وتوفير متطلباتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع
التقسيمات والجهات المختصة.
 -5تنظيم المسابقات والمشاركات الطالبية والمعارض واالحتفاالت والملتقيات في المناسبات
الوطنية والدينية بالتنسيق مع المديريات التعليمية بالمحافظات.
 -6إعداد الخطة العامة للمسابقات واألنشطة الفنية واألدبية ،واإلعالمية ،والعلمية
واالجتماعية.
 -7متابعة كافة الجوانب اإلدارية والفنية المرتبطة بالمسابقات واألنشطة التربوية ،وإعداد
التقارير بشأنها بالتنسيق مع المديريات التعليمية بالمحافظات.
 -8تحديد الكوادر والمستلزمات المطلوبة وتوفير الدعم المادي والفني لألنشطة التربوية في
المديريات التعليمية بالمحافظات بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -9اقتراح الخطط العامة لبرامج األنشطة التربوية المختلفة.
 -11تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في مجال اختصاص الدائرة والتنسيق مع التقسيمات
المختصة لتلبية تلك االحتياجات.
 -11أي مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم األنشطة الطالبية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة سنوية للقسم ومتابعة تنفيذها.
 -2إعداد أدلة جماعات (الصحافة المدرسية واإلذاعة المدرسية ،الفنون األدبية
والمسرح والفنون التشكيلية والموسيقى والنادي العلمي) وأي جماعة أخرى تقوم
الدائرة باعتمادها.
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إعداد أدلة المسابقات المتعلقة بأعمال القسم وتنظيم فعاليتها.
اإلشراف على تشكيل جماعات األنشطة الطالبية في المدارس.
اإلشراف اإلداري والفني والمالي على جماعات األنشطة الطالبية في المدارس.
اقتراح الدورات التدريبية للمعلمين والمشرفين بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
متابعة وتقييم عمل جماعات األنشطة الطالبية في المدارس.
حصر الطلبة المجيدين بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعداد التقارير الدورية أو السنوية الخاصة بنشاط اإلعالم المدرسي والفنون األدبية
واألنشطة الفنية واألندية العلمية.
اإلعداد للمسابقات والبرامج والمشاركات الداخلية والخارجية في مجاالت اإلعالم
المدرسي واألنشطة األدبية واألنشطة الفنية والتي تنظمها الدائرة أو تأتي من
الجهات المحلية واإلقليمية والدولية سواء كانت تلك الجهات حكومية أو خاصة.
تحفيز وتكريم المجيدين في األنشطة.
تطوير برامج العمل وتجويدها.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن اختصاص القسم.

قسم نشاط العمل االجتماعي والتطوعي ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة سنوية للقسم ومتابعة تنفيذها.
 -2إعداد أدلة عمل جماعات العمل االجتماعي والتطوعي وأي جماعة أخرى تقوم
الدائرة باعتمادها في مجال نشاط العمل االجتماعي والتطوعي.
 -3إعداد أدلة المسابقات االجتماعية وتنظيم فعالياتها.
 -4اإلشراف على تشكيل جماعات العمل االجتماعي والتطوعي في المدارس.
 -5اقتراح الدورات التدريبية للمعلمين والمشرفين بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -6اإلشراف اإلداري والفني والمالي على جماعات العمل االجتماعي والتطوعي في
المدارس.
 -7متابعة وتقييم عمل جماعات العمل االجتماعي والتطوعي في المدارس.
 -8المشاركة في حصر الطلبة المجيدين والتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -9إعداد التقارير الدورية أو السنوية الخاصة بنشاط العمل االجتماعي والتطوعي.
 -11اإلعداد للمسابقات والبرامج والمشاركات الداخلية والخارجية في مجاالت العمل
االجتماعي والتطوعي والتي تنظمها الدائرة أو تأتي من الجهات المحلية واإلقليمية
والدولية سواء كانت تلك الجهات حكومية أو خاصة.
 -11تحفيز وتكريم المجيدين في األنشطة من مشرفين وطلبة.
 -12تطوير برامج العمل وتجويدها.
 -13إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -14أي مهام أخرى تدخل ضمن اختصاص القسم.
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قسم المسابقات والجوائز ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة عمل السنوية للقسم ،ومتابعة تنفيذها.
 -2اإلشراف على الخطط والبرامج واألطر العامة المتعلقة بالمسابقات والجوائز.
 -3إعداد ومتابعة معايير وأسس ضوابط الجاوائز وتطويرهاا بماا ياتالءم ،والمساتجدات
التربوية.
 -4تحديد المسابقات ومتابعة تنفيذها ،وتحديثها وتطويرها.
 -5متابعة كافة الجوانب اإلدارية ،والفنية المرتبطة بالمسابقات والجوائز.
 -6اقتااراح تشااكيل اللجااان الرئيسااية والفنيااة ،وتحديااد اختصاصااات كاال لجنااة ،ومتابعااة
أعمال تلك اللجان.
 -7إدارة الموقااع اإللكترونااي الخاااص بالمسااابقات والجااوائز ومتابعااة تفعيلهااا وتقييمهااا
وتحديثها الكترونيًا بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -8إعاااداد وتنفياااذ معاااا يير وأساااس تقيااايم المساااابقات والجاااوائز ،والعمااال علاااى تحاااديثها
وتطويرها.
 -9تطبيق المسابقات والجوائز في التقسيمات المختلفة بديوان عام الاوزارة والماديريات
التعليمية بالمحافظات.
 -11دراسة وتقييم التصاورات والمقترحاات التطويرياة المقدماة مان الماديريات التعليمياة
بالمحافظات والحقل التربوي؛ لتحقيق أهداف المسابقة.
 -11إعااداد الخطااة اإلعالميااة المتزامنااة مااع تنفيااذ المسااابقات والجااوائز بالتنساايق مااع
التقسيمات المختصة.
 -12تفعياال ونشاار أهااداف ومضااامين المسااابقات والجااوائز ماان خااالل وسااائل التواصاال
االجتماعي المختلفة.
 -13عقد برامج تعريفية وتدريبية للماديريات التعليمياة بالمحافظاات والمادارس للتعرياف
بالمسابقات والجوائز وآلية تفعيلها.
 -14وضااع خطااة لزيااارة المااديريات التعليميااة بالمحافظااات والماادارس لمتابعااة تفعياال
المشاريع المترشحة لبعض الجوائز على مستوى السلطنة.
 -15تقييم المشاريع المترشحة للجوائز وفق طبيعة تلك المشاريع باالساتعانة بالمختصاين
من التقسيمات المختصة.
 -16المشااركة فااي إعاداد الموازنااة المالياة للمسااابقات والجاوائز بالتنساايق ماع التقساايمات
المعنية.
 -17توفير الدعم المالي والفني واللوجستي لتطبيق المسابقات والجوائز.
 -18إعااداد األدلااة والمالحااق والمنشااورات الخاصااة بالمسااابقات والجااوائز بالتنساايق مااع
التقسيمات المعنية.
 -19اإلشراف على حفل تكريم المسابقات وتسليم الجوائز.
 -21إعاااداد تقاااارير سااانوية عااان المساااابقات والجاااوائز وتحليااال وتقيااايم نتائجهاااا ورفعهاااا
للتقسيمات المختصة.
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إعداد قاعدة بيانات للمسابقات والجوائز والعمل على تحديثها وتطويرها.
دراسة طلب المسابقات المرفوعة من الماديريات التعليمياة بالمحافظاات والتقسايمات
بالوزارة وابداء الرأي حولها.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة اإلرشاد والتوعية ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم
إنجازه ،ومعوقات التنفيذ إن وجدت.
 -2إعداد البرامج الخاصة باإلرشاد والتوعية الطالبية ،واقتراح وسائل تنفيذها.
 -3تحديد الكوادر والمستلزمات المطلوبة لتنفيذ خطط وبرامج العمل ،وكيفية توفيرها بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
 -4التنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة واألهلية لالستفادة من إمكانياتها في
التعامل مع الظواهر الطالبية المختلفة.
 -5تحديد المعايير وأدوات القياس الالزمة ،لتطبيقها في مجاالت اإلرشاد االجتماعي واإلرشاد
النفسي والتوعية الصحية والتغذية المدرسية.
 -6تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في مجال الخدمات االجتماعية والنفسية والصحية
والتغذية المدرسية ،والتنسيق مع التقسيمات ،والجهات المختصة لتلبية تلك االحتياجات
التدريبية.
 -7إعداد وتوفير النشرات اإلرشادية الدورية لتوعية العاملين بأساليب العمل الحديثة
وإطالعهم على المستجدات العلمية في مجاالت عملهم.
 -8إعداد وتطوير أدلة عمل ميدانية لبرامج اإلرشاد النفسي واالجتماعي ،ودليل االشتراطات
الصحية للجمعيات التعاونية /المقاصف المدرسية وكذلك أدلة صحة المراهقين ونيرها.
 -9تلقي التقارير الميدانية ودراستها واقتراح الحلول للمشكالت التي تشكل ظواهر طالبية.
 -11رفع التقارير المتعلقة بسير العمل في مجال اإلرشاد والتوعية.
 -11توفير البيانات والمعلومات الالزمة لخطط وبرامج اإلرشاد والتوعية ،والعمل على توثيقها
بطرق حديثة ،وتسهيل عملية استرجاعها من قبل المختصين.
 -12اقتراح أساليب االستفادة من اإلمكانات المادية والبشرية لدى الجهات الحكومية والخاصة
والمؤسسات األهلية في تنفيذ خطط وبرامج اإلرشاد والتوعية.
 -13اإلشراف على تطبيق المقاييس ،واالختبارات المتعلقة بالجوانب النفسية واالجتماعية لدى
الطلبة بالتعاون مع التقسيمات ،والجهات المختصة.
 -14أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم اإلرشاد النفسي ،ويختص باآلتي:
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 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم ومتابعة تنفيذها ورفع تقارير بشأنها.
 -2إعداد البرامج الخاصة باإلرشاد النفسي ومتابعة تنفيذها ،واقتراح أساليب تطويرها.
 -3إعداد وتوفير نشرات اإلرشاد النفسي الدورية لتوعية العاملين بأساليب العمل
الحديثة ،واطالعهم على المستجدات العلمية في مجال عملهم.
 -4إعداد وتطوير أدلة ميدانية لبرامج اإلرشاد النفسي لتطبيقها من قبل النفسيين في
الحقل التربوي وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
 -5تلقي التقارير الميدانية ودراستها ،واقتراح الحلول للمشكالت التي تشكل ظواهر
طالبية.
 -6تحديد االحتياجات التدريبية لألخصائيين النفسيين بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -7اإلشراف الفني على أداء األخصائيين النفسيين في المديريات التعليمية بالمحافظات.
 -8إعداد دراسات وبحوث حول المشاكل السلوكية ،والتربوية والنفسية لدى الطلبة
وتحديد مدى تأثيرها ،وانعكاساتها على سلوك الطلبة وأدائهم واقتراح الحلول
بشأنها.
 -9اإلشراف على تطبيق المقاييس ،واالختبارات المتعلقة بالجوانب النفسية لدى الطلبة
بالتعاون مع الجهات ،والتقسيمات المختصة.
 -11حصر الطلبة المحتاجين لرعاية نفسية وبحث األسباب ،والعمل على توفير الرعاية
الالزمة لهم من خالل خطة معتمدة.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-

قسم اإلرشاد االجتماعي ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد البرامج الخاصة باإلرشاد االجتماعي ،ومتابعة تنفيذها ،واقتراح أساليب
تطويرها.
 -3إعداد وتوفير نشرات اإلرشاد االجتماعي الدورية لتوعية العاملين بأساليب العمل
الحديثة واطالعهم على المستجدات العلمية في مجال عملهم.
 -4إعداد وتطوير أدلة ميدانية لبرامج اإلرشاد االجتماعي لتطبيقها من قبل األخصائيين
االجتماعيين في الميدان ،وذلك بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -5تلقي التقارير الميدانية ودراستها ،واقتراح الحلول للمشكالت التي تشكل ظواهر
طالبية.
 -6المشاركة في تفعيل الروابط بين مؤسسات التربية ،والبيت عن طريق مجالس اآلباء
واألمهات.
 -7تحديد االحتياجات التدريبية لألخصائيين االجتماعيين بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
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-8
-9
-11
-11
-12
-13
-

اإلشراف الفني على أداء األخصائيين االجتماعيين في المديريات التعليمية
بالمحافظات.
إعداد دراسات وبحوث حول المشاكل السلوكية ،والتربوية واالجتماعية لدى الطلبة
وتحديد مدى تأثيرها ،وانعكاساتها على سلوك الطلبة وأدائهم واقتراح حلول بشأنها.
اإلشراف على تطبيق المقاييس ،واالختبارات المتعلقة بالجوانب االجتماعية لدى
الطلبة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
حصر الطلبة المحتاجين لرعاية اجتماعية وبحث األسباب ،والعمل على توفير
الرعاية الالزمة لهم من خالل خطة معتمدة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم التوعية الصحية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اإلشراف على الخدمات الصحية المدرسية بالمدارس.
 -3اقتراح خطط عمل ،وبرامج التوعية الصحية.
 -4إعداد أساليب تنفيذ خطط ،وبرامج التوعية الصحية ،ومتابعتها ميدانيا.
 -5التنسيق مع المعنيين بجوانب الصحة المدرسية من أجل مساعدة ذوي المشكالت
الصحية.
 -6إعداد الشروط والمواصفات الصحية للمقاصف بالمدارس.
 -7إعداد الشروط ومواصفات األنذية بالمدارس.
 -8اإلشراف على خدمات التغذية المدرسية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -9إعداد اللوائا الخاصة بالتغذية المدرسية.
 -11اقتراح خطط عمل وبرامج التغذية المدرسية.
 -11إعداد الدراسات العلمية المرتبطة بالتغذية المدرسية بالتنسيق مع التقسيمات
والجهات المختصة.
 -12توفير النشرات الدورية لتوعية العاملين بأساليب العمل وإطالعهم على المستجدات
في مجاالت عملهم بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة.
 -13التنسيق مع التقسيمات والجهات المعنية فيما يتعلق باألنشطة المتعلقة بالمحافظة
على البيئة المدرسية ،وخدمة المجتمع المحلي.
 -14إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -15أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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(د) مركز القياس والتقويم التربوي( ،للمدارس الحكومية والخاصة) ويختص باآلتي:
-1
-2
-3

-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12

-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21
-21
-22

إعداد الخطط واالستراتيجيات ألعمال المركز بما يتوافق مع أهداف وسياسات واستراتيجيات
التعليم بالسلطنة.
إعداد األسس والمعايير لنظام القياس والتقويم التربوي في الصفوف ( )12- 1بالمدارس
الحكومية والخاصة بما يحقق أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
االشراف العام على إعداد االمتحانات واالختبارات والتي تشمل:
امتحانات دبلوم التعليم العام وما يعادله وإدارتها وتصحيحها.
االختبارات الوطنية وإدارتها وتصحيحها للصفوف المرحلية.
اإلشراف على بناء وتطوير بنك أسئلة لجميع المراحل الدراسية.
تحديد مؤشرات أداء تعلم الطلبة ،وذلك بالتعاون مع التقسيمات المختصة.
إعداد قاعدة بيانات لمستوى تحصيل تعلم الطلبة لجميع المراحل المدرسية.
إعداد إطار للمؤهالت المدرسية ،وذلك بالتعاون مع التقسيمات المختصة.
منا الشهادات ،ومعادلة المؤهالت المدرسية ،واالعتراف بها.
دراسة نتائج تقويم أداء الطلبة ،واستخالص المؤشرات التي تفيد في تطوير المناهج.
إعداد المواصفات الفنية لوثائق التقويم لجميع المواد الدراسية ،وإعداد االمتحانات العامة.
اإلشراف العام والتنسيق مع التقسيمات المنظمة للدراسات الدولية ألجل مشاركة السلطنة في هذه
الدراسات ،وتنفيذها ،وذلك بالتعاون مع التقسيمات المختصة.
استخدام التقانة الحديثة في التواصل مع الحقل التربوي والمجتمع لتسهيل حصولهم على:
تقارير نتائج الدراسات ،والبحوث الوطنية واالقليمية والدولية.
تقارير نتائج االمتحانات واالختبارات التي ينفذها المركز.
األنشطة التقويمية.
تحقيق الشراكة مع المؤسسات التعليمية والمهنية ،وتبادل الخبرات والمعلومات مع المراكز
والمؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة بالقياس والتقويم التربوي.
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي المركز ،والمشاركة في تنفيذ برامج التدريب
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
المشاركة في إعداد البرنامج السنوي للتدريب للوزارة.
المشاركة في إعداد الموازنة السنوية للوزارة.
اقتراح الدورات التدريبية للقائمين على إعداد االختبارات في مجال القياس والتقويم التربوي
بالتعاون مع التقسيمات المختصة والمشاركة في تنفيذها.
إعداد كوادر وطنية مؤهلة في القياس والتقويم التربوي ذات كفاءة منافسة إقليميًا ودوليًا.
توفير البيانات والمعلومات حول كافة برامج وأنشطة المركز لتوعية المجتمع ،وذلك بالتنسيق مع
التقسيمات والجهات المختصة.
التأكد من أن المواد والبرامج التي ينتجها ،أو يستخدمها المركز خاضعة لقوانين الملكية الفكرية.
ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في المركز بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
اقتراح الموازنات الخاصة بكافة أعمال المركز واحتياجاته.
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 -23القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها المركز في نطاق اختصاصاته.
ويضم المركز الدوائر واألقسام التالية:


قسم التنسيق والمتابعة ،ويختص باآلتي:
 -2إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن المدير العام.
 -3متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر المختلفة بالمركز.
 -4متابعة الموضوعات المحالة من وإلى المركز المطلوب الرد عليها.
 -5متابعة نتائج االجتماعات التي يحضرها المدير العام ،ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات
واجبة التنفيذ ،وتخص دوائر المركز.
 -6إعداد السجالت ،والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضوعات الصادرة أو الواردة
للمركز.
 -7أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.



قسم األنظمة الفنية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال الدائرة في ضوء اختصاصاتها بما يحقق أهداف
وبرامج المركز.
 -2إعداد الدراسات الخاصة بتقنية المعلومات بالمركز.
 -3اقتراح وتنفيذ ومتابعة خطط وبرامج تطوير نظم المعلومات والبنية األساسية واستخدامات
الحاسب اآللي بالمركز.
 -4اقتراح المواصفات الفنية الخاصة بتطوير األنظمة الفنية.
 -5اقتراح ،وتنفيذ ،ومتابعة البرامج والمشتريات الخاصة بتقنية المعلومات بالمركز بالتنسيق
مع التقسيمات المعنية بالوزارة.
 -6إدارة الصفحات اإللكترونية الخاصة بالمركز.
 -7إدارة األجهزة المركزية لتقنية المعلومات بالمركز ،والتأكد من سالمتها ،واستيفائها
لمتطلبات التشغيل ووسائل األمان المرتبطة بها.
 -8توفير الدعم الفني والتقني بالمركز وصيانة األجهزة.
 -9إعداد وتنفيذ دورات تدريبية في مجال األنظمة الفنية ،والعمل على نشر استخدامه بين
الموظفين ،واستخدام البرامج المعتمدة بالمركز.
 -11اإلشراف على إدارة ،وتخزين ،وحفظ البرمجيات ،وقواعد البيانات الخاصة بالمركز بما
يتناسب مع أنظمة الحفظ.
 -11تنفيذ إجراءات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
 -12إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ورفعها للمدير العام.
 -13أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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قسم الفحص والتدقيق ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته بما يحقق أهداف
وبرامج المركز.
 -2إعداد ضوابط ومعايير إجراءات أعمال التدقيق المركزي للتقويم المستمر ،واألطر العامة
للفحص والتدقيق الداخلي للتقويم المستمر بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3إعداد الوثائق واالستمارات الخاصة بأعمال الفحص والتدقيق الداخلي للتقويم المستمر
للصفوف ( )12-1وذلك بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -4إعداد الوثائق واالستمارات الخاصة بأعمال التدقيق المركزي للتقويم المستمر للصف
الثاني عشر وذلك بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -5اقتراح مواعيد تنفيذ أعمال التدقيق المركزي للتقويم المستمر للصف الثاني عشر بالتنسيق
مع التقسمات المختصة بالمركز.
 -6تنفيذ أعمال التدقيق المركزي للتقويم المستمر بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالمركز.
 -7تجهيز وتحديد االحتياجات الالزمة إلجراءات تنفيذ التدقيق المركزي ،وذلك بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة بالمركز.
 -8متابعة إجراءات تعديل درجات التقويم المستمر أثناء وبعد تنفيذ التدقيق المركزي
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالمركز.
 -9إعداد تقرير بنتائج التدقيق المركزي للصف الثاني عشر ،ورفعها للمدير العام.
 -11تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة
بالمركز.
 -11إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ورفعها للمدير العام.
 -12تنفيذ تطبيقات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
 -13إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم ،والعمل على تحديثها وتطويرها.
 -14أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.



قسم بنك االسئلة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته بما يحقق أهداف وبرامج
المركز.
 -2القيام باإلجراءات والعمليات اإللكترونية الخاصة ببنك األسئلة.
 -3االشراف على النظام اإللكتروني لبنك األسئلة.
 -4التنسيق مع التقسيمات المختصة في تغذية بنك األسئلة من خالل عملية إدخال المفردات
االمتحانية /االختبارية ،ونماذج اإلجابة ببنك األسئلة ،وضمان سريتها.
 -5اإلشراف على تصميم الورقة االمتحانية واالختبارية ،ونماذج اإلجابة ،واإلخراج الفني لها
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالمركز.
 -6إعداد وتنفيذ برامج تدريبية في مجال استخدام بنك األسئلة ،وتصميم الورقة االمتحانية،
واالختبارية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالمركز.
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 -7مواكبة التطورات التقنية الحديثة ،وتوظيفها في تطوير نظم بنك األسئلة ،وتصميم وإخراج
الورقة االمتحانية ،واالختبارية بالتنسيق مع التقسيم المختص.
 -8تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -9تنفيذ إجراءات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
 -11إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ،ورفعها لمدير العام.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.


دائرة تقويم تعلم مواد العلوم اإلنسانية والمهارات الفردية(للمدارس الحكوميةة والخاصةة)،
وتختص الدائرة باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال الدائرة في ضوء اختصاصاتها بما يحقق أهداف
وبرامج المركز.
 -2رسم الخطط والسياسات واالستراتيجيات ألعمال مركز القياس والتقويم التربوي بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
 -3إعداد وتطوير الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة في الصفوف ( )12- 1بما يحقق أعلى
مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
 -4إعداد ،وتطوير المعايير والضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة لمواد العلوم اإلنسانية
والمهارات الفردية.
 -5إعداد وتطوير المواصفات الفنية لوثائق تعلم الطلبة لمواد العلوم االنسانية والمهارات
الفردية.
 -6إعداد وتطوير المعايير والضوابط والمواصفات الفنية لالمتحانات بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة بالمركز لمواد العلوم االنسانية والمهارات الفردية.
 -7إعداد المفردات االمتحانية بأنواعها المختلفة لمواد العلوم االنسانية والمهارات الفردية
واعتمادها وتغذية بنك األسئلة بها.
 -8إعداد المعايير والضوابط والمواصفات الفنية لالختبارات ،وإعداد اختبارات تحديد
المستوى.
 -9التنسيق مع قسم بنك األسئلة إلعداد الورقة االمتحانية ،واالختبارية ،وتصميمها،
وإخراجها ،واستصدار اسم ورقم المستخدم للمختصين وفق الصالحيات الممنوحة وحسب
الفترة الزمنية لكل فئة.
 -11إعداد الورقة االمتحانية واالختبارية ونماذج اإلجابة لمواد العلوم اإلنسانية والمهارات
الفردية باالستعانة ببنك األسئلة ،ومراجعتها ،واعتمادها قبل إجراء الطباعة.
 -11تسليم الورقة االمتحانية واالختبارية لمواد العلوم اإلنسانية والمهارات الفردية لدائرة
اإلختبارات وإدارة االمتحانات وضمان سريتها.
 -12القيام بإجراءات اإلعالن عن فتا باب الترشا للتعاقد مع من تنطبق عليهم الشروط من
المختصين في المواد الدراسية (معلمين ،مشرفين تربويين ،أخصائي مناهج ،أكاديميين)
-213-

-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27

لوضع األنشطة التقويمية (المفردات االمتحانية ،المفردات االختبارية) بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
تدريب المتعاقد معهم على آلية إعداد األنشطة التقويمية المختلفة حسب المواصفات الفنية
لكل مادة دراسية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعداد كشف بأسماء المتعاقد معهم في وضع األنشطة التقويمية بعد تقييم واعتماد أنشطتهم
التقويمية وتحديد قيمة المكافآت المستحقة ،والتنسيق بشأنها مع التقسيمات المختصة.
إعداد قاعدة بيانات للمتعاقد معهم من مختصي المواد الدراسية في وضع األنشطة
التقويمية.
تغذية بنك األسئلة بالمفردات االمتحانية واالختبارية واألنشطة التقويمية للصفوف
( )12- 1والعمل على تطويرها.
إعداد التقارير الفنية ألداء الطلبة في االمتحانات التحصيلية ،واالختبارات الوطنية بناء
على المؤشرات االحصائية.
إعداد وتنفيذ برامج اإلنماء المهني للمعلمين والمشرفين التربويين في مجال التقويم
التربوي وإعداد المفردات االمتحانية واالختبارية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعداد قاعدة بيانات بالكوادر التربوية المدربة في مجال التقويم التربوي واالمتحانات،
والعمل على تطويرها.
مواءمة االختبارات اإلقليمية والدولية التي تطبق في الدراسات اإلقليمية والدولية.
تصحيا االمتحانات واالختبارات التي ينفذها المركز.
المتابعة الفنية المتحانات الصفوف ( )11- 5في المديريات التعليمية بالمحافظات.
إعداد وتطوير المناهج فيما يخص القياس والتقويم.
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي الدائرة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة
بالمركز.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات الدائرة ورفعها للمدير العام.
تنفيذ تطبيقات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام اآلتية:
-

قسم تقويم تعلم التربية اإلسالمية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته وبما يحقق أهداف
وبرامج المركز.
 -2اعداد وتطوير الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة في الصفوف ( )12- 1بما يحقق
أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
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إعداد وتطوير أدلة وثائق تقويم تعلم الطلبة للمادة بالصفوف الدراسية المختلفة على
أسس علمية حديثة واالستفادة من التجارب العالمية لتحسين نظام التقويم التربوي
واالمتحانات.
إعداد المعايير والضوابط والمواصفات الفنية لالختبارات ،وإعداد اختبارات تحديد
المستوى.
إعداد وتطوير المواصفات الفنية لالمتحانات التحصيلية بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
إعداد وتطوير دليل لإلجراءات والخطوات في إعداد االمتحانات واالختبارات
للمادة.
إعداد المفردات االمتحانية واألنشطة التقويمية للصفوف ( )12 -1ونماذج إجاباتها
وتغذية بنك األسئلة بها.
استالم المفردات االمتحانية واألنشطة التقويمية من المختصين ،ومراجعتها وتقييمها
واعتمادها.
تصنيف المفردات االمتحانية واالختبارية المعدة والمجربة إلى مفردات مغلقة
يستفاد منها في إعداد االمتحانات واالختبارات الفعلية ،ومفردات أخرى مفتوحة
قابلة للتداول من قبل المشرفين والمعلمين والطلبة.
التنسيق مع قسم بنك األسئلة لتطوير وتحديث بنك األسئلة حسب مستجدات المادة
الدراسية.
تجريب المفردات االمتحانية المتحانات الصفوف ( )12 - 5بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة بالمركز.
مراجعة وتحليل وفرز المفردات االمتحانية واالختبارية بعد تجريبها باالستفادة من
المؤشرات اإلحصائية.
اعتماد المفردات االمتحانية واالختبارية وإدخالها في بنك األسئلة بعد التجريب
والتحليل اإلحصائي لها.
إعداد األوراق االمتحانية ،ونماذج اإلجابة الخاصة بها ،وتصميمها ،وإخراجها،
واعتمادها ،والعمل على ضمان سريتها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
تسليم الورقة االمتحانية ،ونماذج اإلجابة الخاصة بها المعتمدة للتقسيمات المختصة.
اإلشراف على جودة الدفاتر االمتحانية واالختبارية ،والتحقق من سالمة وجودة
اإلخراج النهائي لها واعتمادها.
متابعة تطبيق أدوات التقويم المستمر للمادة بالتعاون مع التقسيمات المختصة.
إعداد التقارير الفنية في ضوء المؤشرات اإلحصائية ألداء تحصيل الطلبة.
المشاركة مع التقسيمات المختصة في إعداد دليل إجراءات تصحيا االمتحانات
واالختبارات للمادة.
دراسة التقارير األولية الواردة من المختصين بالحقل التربوي حول الجوانب الفنية
لالمتحانات واالختبارات المطبقة واالستفادة منها قبل تنفيذ عملية التصحيا.
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دراسة التقارير الواردة من المختصين بالحقل التربوي حول وثيقة تقويم تعلم الطلبة
في المادة.
اعداد وتنفيذ برامج اإلنماء المهني في المادة للمعلمين والمشرفين التربويين في
مجال التقويم التربوي ،وإعداد المفردات االمتحانية واالختبارية وتصحيحها
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعداد قاعدة بيانات بالكوادر التربوية المدربة في مجال التقويم التربوي
واالمتحانات والعمل على تطويرها بالمادة.
تصحيا المادة ومتابعة الجوانب الفنية بها.
االستفادة من التقارير اإلحصائية حول نتائج تحليل االمتحانات في تطوير نظام
االمتحانات.
تكييف االمتحانات واالختبارات للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ورفعها لمدير الدائرة.
تنفيذ إجراءات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم والعمل على تحديثها وتطويرها.
أي مهام أخرى تدخل في نطاق االختصاص.

قسم تقويم تعلم اللغة العربية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته ،وبما يحقق
أهداف وبرامج المركز.
 -2اعداد وتطوير الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة في الصفوف ( )12- 1بما يحقق
أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
 -3إعداد وتطوير أدلة وثائق تقويم تعلم الطلبة للمادة بالصفوف الدراسية المختلفة على
أسس علمية حديثة ،واالستفادة من التجارب العالمية لتحسين نظام التقويم التربوي
واالمتحانات.
 -4إعداد المعايير والضوابط والمواصفات الفنية لالختبارات ،وإعداد اختبارات تحديد
المستوى.
 -5إعداد وتطوير المواصفات الفنية لالمتحانات التحصيلية بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -6إعداد وتطوير دليل لإلجراءات والخطوات في إعداد االمتحانات واالختبارات
للمادة.
 -7إعداد المفردات االمتحانية واألنشطة التقويمية للصفوف ( )12 - 1واالختبارات
الوطنية ونماذج إجاباتها وتغذية بنك األسئلة بها.
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استالم المفردات االمتحانية واألنشطة التقويمية من المختصين ،ومراجعتها،
وتقييمها ،واعتمادها.
تصنيف المفردات االمتحانية واالختبارية المعدة والمجربة إلى مفردات مغلقة
يستفاد منها في إعداد االمتحانات واالختبارات الفعلية ،ومفردات أخرى مفتوحة
قابلة للتداول من قبل المشرفين والمعلمين والطلبة.
التنسيق مع قسم بنك األسئلة للعمل على تطوير وتحديث بنك األسئلة حسب
مستجدات المادة الدراسية.
تجريب المفردات االمتحانية المتحانات الصفوف ( )12 - 5واالختبارات الوطنية
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
مراجعة وتحليل وفرز المفردات االمتحانية واالختبارية بعد تجريبها باالستفادة من
المؤشرات اإلحصائية.
اعتماد المفردات االمتحانية واالختبارية وإدخالها في بنك األسئلة بعد التجريب
والتحليل اإلحصائي لها.
إعداد األوراق االمتحانية ،واالختبارات الوطنية ،ونماذج اإلجابة الخاصة بها،
وتصميمها ،وإخراجها ،واعتمادها ،والعمل على ضمان سريتها بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
تسليم الورقة االمتحانية ونماذج اإلجابة الخاصة بها المعتمدة للتقسيمات المختصة.
اإلشراف على جودة الدفاتر االمتحانية واالختبارية والتحقق من سالمة وجودة
اإلخراج النهائي لها واعتمادها.
متابعة تطبيق أدوات التقويم المستمر للمادة بالتعاون مع التقسيمات المختصة.
إعداد التقارير الفنية في ضوء المؤشرات اإلحصائية ألداء تحصيل الطلبة.
إعداد دليل إجراءات تصحيا االمتحانات واالختبارات للمادة مع التقسيمات
المختصة.
دراسة التقارير األولية الواردة من المختصين بالحقل التربوي حول الجوانب الفنية
لالمتحانات واالختبارات المطبقة واالستفادة منها قبل تنفيذ عملية التصحيا.
دراسة التقارير الواردة من المختصين بالحقل التربوي حول وثيقة تقويم تعلم الطلبة
في المادة.
إعداد وتنفيذ برامج اإلنماء المهني في المادة للمعلمين والمشرفين التربويين في
مجال التقويم التربوي وإعداد المفردات االمتحانية واالختبارية وتصحيحها.
إعداد قاعدة بيانات بالكوادر التربوية المدربة في مجال التقويم التربوي
واالمتحانات والعمل على تطويرها بالمادة.
القيام بأعمال تصحيا المادة ،ومتابعة الجوانب الفنية بها.
االستفادة من التقارير اإلحصائية حول نتائج تحليل االمتحانات في تطوير نظام
االمتحانات.
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مواءمة االختبارات اإلقليمية والدولية ،وتنفيذ الجوانب الفنية التي تتطلبها الدراسات
الوطنية واإلقليمية والدولية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
تكييف االمتحانات واالختبارات للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ورفعها لمدير الدائرة.
تنفيذ إجراءات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل في ضمن نطاق االختصاص.

قسم تقويم تعلم اللغات األجنبية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته ،وبما يحقق
أهداف وبرامج المركز.
 -2إعداد وتطوير الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة في الصفوف ( )12- 1بما يحقق
أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
 -3إعداد وتطوير أدلة وثائق تقويم تعلم الطلبة للمادة بالصفوف الدراسية المختلفة على
أسس علمية حديثة ،واالستفادة من التجارب العالمية لتحسين نظام التقويم التربوي
واالمتحانات.
 -4إعداد المعايير والضوابط والمواصفات الفنية لالختبارات وإعداد اختبارات تحديد
المستوى.
 -5إعداد وتطوير المواصفات الفنية لالمتحانات التحصيلية بالتنسيق مع التقسيمات
والجهات المختصة.
 -6إعداد وتطوير دليل لإلجراءات والخطوات في إعداد االمتحانات واالختبارات
للمادة.
 -7إعداد المفردات االمتحانية ،واألنشطة التقويمية للصفوف ( )12 - 1واالختبارات
الوطنية ونماذج إجاباتها ،وتغذية بنك األسئلة بها.
 -8استالم المفردات االمتحانية واألنشطة التقويمية من المختصين ،ومراجعتها،
وتقييمها ،واعتمادها.
 -9تصنيف المفردات االمتحانية ،واالختبارية المعدة ،والمجربة إلى مفردات مغلقة
يستفاد منها في إعداد االمتحانات واالختبارات الفعلية ،ومفردات أخرى مفتوحة
قابلة للتداول من قبل المشرفين والمعلمين والطلبة.
 -11التنسيق مع قسم بنك األسئلة للعمل على تطوير وتحديث بنك األسئلة حسب
مستجدات المادة الدراسية.
 -11تجريب المفردات االمتحانية المتحانات الصفوف ( )12 - 5واالختبارات الوطنية
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
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مراجعة وتحليل وفرز المفردات االمتحانية واالختبارية بعد تجريبها باالستفادة من
المؤشرات اإلحصائية.
اعتماد المفردات االمتحانية واالختبارية وإدخالها في بنك األسئلة بعد التجريب
والتحليل اإلحصائي لها.
إعداد األوراق االمتحانية واالختبارات الوطنية ونماذج اإلجابة الخاصة بها
وتصميمها وإخراجها واعتمادها ،والعمل على ضمان سريتها بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
تسليم الورقة االمتحانية ونماذج اإلجابة الخاصة بها المعتمدة للتقسيمات المختصة.
اإلشراف على جودة الدفاتر االمتحانية واالختبارية والتحقق من سالمة وجودة
اإلخراج النهائي لها واعتمادها.
متابعة تطبيق أدوات التقويم المستمر لمواد اللغات بالتعاون مع التقسيمات
المختصة.
إعداد التقارير الفنية في ضوء المؤشرات اإلحصائية ألداء تحصيل الطلبة.
إعداد دليل إجراءات تصحيا االمتحانات واالختبارات للمادة مع التقسيمات
المختصة.
دراسة التقارير األولية الواردة من المختصين بالحقل التربوي حول الجوانب الفنية
لالمتحانات واالختبارات المطبقة واالستفادة منها قبل تنفيذ عملية التصحيا.
دراسة التقارير الواردة من المختصين بالحقل التربوي حول وثيقة تقويم تعلم الطلبة
في المادة.
إعداد ،وتنفيذ برامج اإلنماء المهني في مواد اللغات للمعلمين والمشرفين التربويين
في مجال التقويم التربوي ،وإعداد المفردات االمتحانية واالختبارية ،وتصحيحها.
إعداد قاعدة بيانات بالكوادر التربوية المدربة في مجال التقويم التربوي
واالمتحانات والعمل على تطويرها لمواد اللغات.
القيام بأعمال تصحيا مواد اللغات ،ومتابعة الجوانب الفنية بها.
االستفادة من التقارير اإلحصائية حول نتائج تحليل االمتحانات في تطوير نظام
االمتحانات.
مواءمة االختبارات اإلقليمية والدولية ،وتنفيذ الجوانب الفنية التي تتطلبها الدراسات
الوطنية واإلقليمية والدولية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
تكييف االمتحانات واالختبارات للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ورفعها لمدير الدائرة.
تنفيذ إجراءات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص
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قسم تقويم تعلم الدراسات االجتماعية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته ،وبما يحقق
أهداف وبرامج المركز.
 -2إعداد وتطوير الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة في الصفوف ( )12- 1بما يحقق
أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
 -3إعداد وتطوير أدلة وثائق تقويم تعلم الطلبة للمادة بالصفوف الدراسية المختلفة على
أسس علمية حديثة ،واالستفادة من التجارب العالمية لتحسين نظام التقويم التربوي
واالمتحانات.
 -4إعداد المعايير والضوابط والمواصفات الفنية لالختبارات ،وإعداد اختبارات تحديد
المستوى.
 -5إعداد وتطوير المواصفات الفنية لالمتحانات التحصيلية بالتنسيق مع التقسيمات
والجهات المختصة.
 -6إعداد وتطوير دليل لإلجراءات والخطوات في إعداد االمتحانات واالختبارات
للمادة.
 -7إعداد المفردات االمتحانية واألنشطة التقويمية للصفوف ( )12 - 1ونماذج إجاباتها
وتغذية بنك األسئلة بها.
 -8استالم المفردات االمتحانية واألنشطة التقويمية من المختصين ،ومراجعتها،
وتقييمها ،واعتمادها.
 -9تصنيف المفردات االمتحانية واالختبارية المعدة والمجربة إلى مفردات مغلقة
يستفاد منها في إعداد االمتحانات واالختبارات الفعلية ،ومفردات أخرى مفتوحة
قابلة للتداول من قبل المشرفين والمعلمين والطلبة.
 -11التنسيق مع قسم بنك األسئلة للعمل على تطوير وتحديث بنك األسئلة حسب
مستجدات المادة الدراسية.
 -11تجريب المفردات االمتحانية المتحانات الصفوف ( )12 - 5بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -12مراجعة ،وتحليل ،وفرز المفردات االمتحانية واالختبارية بعد تجريبها باالستفادة
من المؤشرات اإلحصائية.
 -13اعتماد المفردات االمتحانية واالختبارية ،وإدخالها في بنك األسئلة بعد التجريب
والتحليل اإلحصائي لها.
 -14إعداد األوراق االمتحانية ونماذج اإلجابة الخاصة بها ،وتصميمها ،وإخراجها،
واعتمادها ،والعمل على ضمان سريتها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -15تسليم الورقة االمتحانية ونماذج اإلجابة الخاصة بها المعتمدة للتقسيمات المختصة.
 -16اإلشراف على جودة الدفاتر االمتحانية ،واالختبارية ،والتحقق من سالمة ،وجودة
اإلخراج النهائي لها واعتمادها.
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متابعة تطبيق أدوات التقويم المستمر لمواد الدراسات االجتماعية بالتعاون مع
التقسيمات المختصة.
إعداد التقارير الفنية في ضوء المؤشرات اإلحصائية ألداء تحصيل الطلبة.
إ عداد دليل إجراءات تصحيا االمتحانات واالختبارات للمادة مع التقسيمات
المختصة.
دراسة التقارير الواردة من المختصين بالحقل التربوي حول االمتحانات
واالختبارات ووثيقة تقويم تعلم الطلبة في المادة واالستفادة منها قبل تنفيذ عملية
التصحيا.
إعداد وتنفيذ برامج اإلنماء المهني في المادة للمعلمين والمشرفين التربويين في
مجال التقويم التربوي ،وإعداد المفردات االمتحانية واالختبارية وتصحيحها.
إعداد قاعدة بيانات بالكوادر التربوية المدربة في مجال التقويم التربوي
واالمتحانات والعمل على تطويرها لمواد الدراسات االجتماعية.
القيام بأعمال تصحيا مواد الدراسات االجتماعية ،ومتابعة الجوانب الفنية بها.
االستفادة من التقارير اإلحصائية حول نتائج تحليل االمتحانات في تطوير نظام
االمتحانات.
تكييف االمتحانات واالختبارات للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ،ورفعها لمدير الدائرة.
تنفيذ إجراءات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم تقويم تعلم مواد المهارات الفردية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته ،وبما يحقق
أهداف وبرامج المركز.
 -2اعداد وتطوير الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة في الصفوف ( )12- 1بما يحقق
أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
 -3إعداد وتطوير أدلة وثائق تقويم تعلم الطلبة للمادة بالصفوف الدراسية المختلفة على
أسس علمية حديثة واالستفادة من التجارب العالمية لتحسين نظام التقويم التربوي
واالمتحانات.
 -4إعداد وتطوير المواصفات الفنية لالمتحانات التحصيلية بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -5إعداد وتطوير دليل لإلجراءات والخطوات في إعداد االمتحانات واالختبارات
للمادة.
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 -6إعداد المفردات االمتحانية ،واألنشطة التقويمية للصفوف ( )12 - 1ونماذج
إجاباتها ،وتغذية بنك األسئلة بها.
 -7استالم المفردات االمتحانية ،واألنشطة التقويمية من المختصين ،ومراجعتها
وتقييمها واعتمادها.
 -8تصنيف المفردات االمتحانية واالختبارية المعدة والمجربة إلى مفردات مغلقة
يستفاد منها في إعداد االمتحانات واالختبارات الفعلية ،ومفردات أخرى مفتوحة
قابلة للتداول من قبل المشرفين والمعلمين والطلبة.
 -9التنسيق مع قسم بنك األسئلة للعمل على تطوير وتحديث بنك األسئلة حسب
مستجدات المادة الدراسية.
 -11تجريب المفردات االمتحانية المتحانات الصفوف ( )12 - 5بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة بالمركز.
 -11مراجعة ،وتحليل ،وفرز المفردات االمتحانية واالختبارية بعد تجريبها باالستفادة
من المؤشرات اإلحصائية.
 -12اعتماد المفردات االمتحانية واالختبارية ،وإدخالها في بنك األسئلة بعد التجريب
والتحليل اإلحصائي لها.
 -13دراسة التقارير الواردة من المختصين بالحقل التربوي حول االمتحانات واالختبارات
ووثيقة تقويم تعلم الطلبة في المادة واالستفادة منها قبل تنفيذ عملية التصحيا.
 -14إعداد األوراق االمتحانية ،ونماذج اإلجابة الخاصة بها ،وتصميمها ،وإخراجها،
واعتمادها ،والعمل على ضمان سريتها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -15تسليم الورقة االمتحانية ونماذج اإلجابة الخاصة بها المعتمدة للتقسيمات المختصة.
 -16اإلشراف على جودة الدفاتر االمتحانية واالختبارية والتحقق من سالمة وجودة
اإلخراج النهائي لها واعتمادها.
 -17متابعة تطبيق أدوات التقويم المستمر لمواد المهارات الفردية بالتعاون مع التقسيمات
المختصة.
 -18إعداد التقارير الفنية في ضوء المؤشرات اإلحصائية ألداء تحصيل الطلبة.
 -19إعداد دليل إجراءات تصحيا االمتحانات واالختبارات للمادة مع التقسيمات
المختصة.
 -21إعداد وتنفيذ برامج اإلنماء المهني في المادة للمعلمين ،والمشرفين التربويين في
مجال التقويم التربوي ،وإعداد المفردات االمتحانية واالختبارية ،وتصحيحها.
 -21إعداد قاعدة بيانات بالكوادر التربوية المدربة في مجال التقويم التربوي
واالمتحانات والعمل على تطويرها لمواد المهارات الفردية.
 -22القيام بأعمال تصحيا المادة ،ومتابعة الجوانب الفنية بها.
 -23االستفادة من التقارير اإلحصائية حول نتائج تحليل االمتحانات في تطوير نظام
االمتحانات.
 -24تكييف االمتحانات واالختبارات للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.
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تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ،ورفعها لمدير الدائرة.
تنفيذ إجراءات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائةةرة تقةةويم تعلةةم مةةواد العلةةوم التطبيقيةةة(للمةةدارس الحكوميةةة والخاصةةة)  ،وتخةةتص الةةدائرة
باآلتي:
 -1المشاركة في رسم الخطط والسياسات واالستراتيجيات ألعمال المركز العماني للقياس
والتقويم التربوي بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -2إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال الدائرة في ضوء اختصاصاتها بما يحقق أهداف
وبرامج المركز.
 -3إعداد وتطوير الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة في الصفوف ( )12- 1بما يحقق أعلى
مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
 -4إعداد وتطوير المعايير والضوابط ،وآليات تقويم تعلم الطلبة لمواد العلوم التطبيقية.
 -5إعداد وتطوير المواصفات الفنية لوثائق تعلم الطلبة لمواد العلوم التطبيقية.
 -6إعداد وتطوير المعايير والضوابط والمواصفات الفنية لالمتحانات بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة بالمركز لمواد العلوم التطبيقية.
 -7إعداد المفردات االمتحانية بأنواعها المختلفة لمواد العلوم التطبيقية ،واعتمادها ،وتغذية
بنك األسئلة بها.
 -8إعداد المعايير والضوابط والمواصفات الفنية لالختبارات ،وإعداد اختبارات تحديد
المستوى.
 -9التنسيق مع قسم بنك األسئلة إلعداد الورقة االمتحانية واالختبارية وتصميمها وإخراجها
واستصدار اسم ورقم المستخدم للمختصين.
 -11إعداد الورقة االمتحانية واالختبارية ونماذج اإلجابة لمواد العلوم التطبيقية باالستعانة ببنك
األسئلة ،ومراجعتها ،واعتمادها قبل إجراءات الطباعة.
 -11تسليم الورقة االمتحانية واالختبارية لمواد العلوم التطبيقية لدائرة اإلختبارات ،وإدارة
االمتحانات ،وضمان سريتها.
 -12القيام بإجراءات اإلعالن عن فتا باب الترشا للتعاقد مع من تنطبق عليهم الشروط من
المختصين في المواد الدراسية (معلمين ،مشرفين تربويين ،أخصائي مناهج ،أكاديميين)
لوضع األنشطة التقويمية (المفردات االمتحانية ،المفردات االختبارية) بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
 -13تدريب المتعاقد معهم على آلية إعداد األنشطة التقويمية المختلفة حسب المواصفات الفنية
لكل مادة دراسية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
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إعداد كشف بأسماء المتعاقد معهم في وضع األنشطة التقويمية بعد تقييم واعتماد أنشطتهم
التقويمية وتحديد قيمة المكافآت المستحقة ،والتنسيق بشأنها مع التقسيمات المختصة.
إعداد قاعدة بيانات للمتعاقد معهم من مختصي المواد الدراسية في وضع األنشطة
التقويمية.
تغذية بنك األسئلة بالمفردات االمتحانية واالختبارية واألنشطة التقويمية للصفوف
( )12- 1والعمل على تطويرها.
إعداد التقارير الفنية ألداء الطلبة في االمتحانات التحصيلية واالختبارات الوطنية بناء على
المؤشرات االحصائية.
إعداد وتنفيذ برامج اإلنماء المهني للمعلمين والمشرفين التربويين في مجال التقويم
التربوي وإعداد المفردات االمتحانية واالختبارية وتصحيحها.
إعداد قاعدة بيانات بالكوادر التربوية المدربة في مجال التقويم التربوي واالمتحانات،
والعمل على تطويرها.
مواءمة االختبارات اإلقليمية والدولية التي تطبق في الدراسات اإلقليمية والدولية.
القيام بأعمال تصحيا االمتحانات واالختبارات التي ينفذها المركز.
المتابعة الفنية المتحانات الصفوف ( )11- 5في المديريات التعليمية المحافظات.
المشاركة في إعداد وتطوير المناهج فيما يخص القياس والتقويم.
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي الدائرة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة
بالمركز.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات الدائرة ،ورفعها للمدير العام.
تنفيذ إجراءات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم تقويم تعلم الرياضيات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته ،وبما يحقق
أهداف وبرامج المركز.
 -2إعداد وتطوير الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة في الصفوف ( )12- 1بما يحقق
أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
 -3إعداد وتطوير أدلة وثائق تقويم تعلم الطلبة لمواد الرياضيات بالصفوف الدراسية
المختلفة على أسس علمية حديثة واالستفادة من التجارب العالمية لتحسين نظام
التقويم التربوي واالمتحانات.
 -4إعداد المعايير والضوابط والمواصفات الفنية لالختبارات وإعداد اختبارات تحديد
المستوى.
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إعداد وتطوير المواصفات الفنية لالمتحانات التحصيلية بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
إعداد وتطوير دليل لإلجراءات والخطوات في إعداد االمتحانات واالختبارات لمواد
الرياضيات.
إعداد المفردات االمتحانية واألنشطة التقويمية للصفوف ( )12 - 1واالختبارات
الوطنية ونماذج إجاباتها وتغذية بنك األسئلة بها.
استالم المفردات االمتحانية واألنشطة التقويمية من المختصين ،ومراجعتها وتقييمها
واعتمادها.
تصنيف المفردات االمتحانية واالختبارية المعدة والمجربة إلى مفردات مغلقة
يستفاد منها في إعداد االمتحانات واالختبارات الفعلية ،ومفردات أخرى مفتوحة
قابلة للتداول من قبل المشرفين والمعلمين والطلبة.
التنسيق مع قسم بنك األسئلة للعمل على تطوير وتحديث بنك األسئلة حسب
مستجدات مادة الرياضيات.
تجريب المفردات االمتحانية المتحانات الصفوف ( )12 - 5واالختبارات الوطنية
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالمركز.
مراجعة وتحليل وفرز المفردات االمتحانية واالختبارية بعد تجريبها باالستفادة من
المؤشرات اإلحصائية.
اعتماد المفردات االمتحانية واالختبارية وإدخالها في بنك األسئلة بعد التجريب
والتحليل اإلحصائي لها.
إعداد األوراق االمتحانية واالختبارات الوطنية ونماذج اإلجابة الخاصة بها،
وتصميمها ،وإخراجها واعتمادها ،والعمل على ضمان سريتها بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
تسليم الورقة االمتحانية واالختبارات الوطنية ونماذج اإلجابة الخاصة بها المعتمدة
للتقسيمات المختصة.
على جودة الدفاتر االمتحانية واالختبارية والتحقق من سالمة وجودة اإلخراج
النهائي لها واعتمادها.
متابعة تطبيق أدوات التقويم المستمر لمواد الرياضيات بالتعاون مع التقسيمات
المختصة.
إعداد التقارير الفنية في ضوء المؤشرات اإلحصائية ألداء تحصيل الطلبة.
إعداد دليل إجراءات تصحيا االمتحانات واالختبارات لمواد الرياضيات مع
التقسيمات المختصة.
دراسة التقارير األولية الواردة من المختصين بالحقل التربوي حول الجوانب الفنية
لالمتحانات واالختبارات المطبقة واالستفادة منها قبل تنفيذ عملية التصحيا.
دراسة التقارير الواردة من المختصين بالحقل التربوي حول وثيقة تقويم تعلم الطلبة
في مواد الرياضيات.
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إعداد وتنفيذ برامج اإلنماء المهني في مواد الرياضيات للمعلمين والمشرفين
التربويين في مجال التقويم التربوي وإعداد المفردات االمتحانية واالختبارية
وتصحيحها.
إعداد قاعدة بيانات بالكوادر التربوية المدربة في مجال التقويم التربوي
واالمتحانات والعمل على تطويرها لمواد الرياضيات.
القيام بأعمال تصحيا مواد الرياضيات ،ومتابعة الجوانب الفنية بها.
االستفادة من التقارير اإلحصائية حول نتائج تحليل االمتحانات في تطوير نظام
االمتحانات.
مواءمة االختبارات اإلقليمية والدولية ،وتنفيذ الجوانب الفنية التي تتطلبها الدراسات
الوطنية واإلقليمية والدولية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
تكييف االمتحانات واالختبارات للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ورفعها لمدير الدائرة.
تنفيذ إجراءات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم تقويم تعلم العلوم ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته ،وبما يحقق
أهداف وبرامج المركز.
 -2إعداد وتطوير الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة في الصفوف ( )12- 1بما يحقق
أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
 -3إعداد وتطوير أدلة وثائق تقويم تعلم الطلبة لمواد العلوم بالصفوف الدراسية
المختلفة على أسس علمية حديثة واالستفادة من التجارب العالمية لتحسين نظام
التقويم التربوي واالمتحانات.
 -4إعداد المعايير والضوابط والمواصفات الفنية لالختبارات وإعداد اختبارات تحديد
المستوى.
 -5إعداد وتطوير المواصفات الفنية لالمتحانات التحصيلية بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -6إعداد وتطوير دليل لإلجراءات والخطوات في إعداد االمتحانات واالختبارات لمواد
العلوم.
 -7إعداد المفردات االمتحانية واألنشطة التقويمية للصفوف ( )12 - 1واالختبارات
الوطنية ونماذج إجاباتها وتغذية بنك األسئلة بها.
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استالم المفردات االمتحانية واألنشطة التقويمية من المختصين ،ومراجعتها،
وتقييمها ،واعتمادها.
تصنيف المفردات االمتحانية واالختبارية المعدة والمجربة إلى مفردات مغلقة
يستفاد منها في إعداد االمتحانات واالختبارات الفعلية ،ومفردات أخرى مفتوحة
قابلة للتداول من قبل المشرفين والمعلمين والطلبة.
التنسيق مع قسم بنك األسئلة للعمل على تطوير وتحديث بنك األسئلة حسب
مستجدات مواد العلوم.
تجريب المفردات االمتحانية المتحانات الصفوف ( )12 - 5واالختبارات الوطنية
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالمركز.
مراجعة وتحليل وفرز المفردات االمتحانية واالختبارية بعد تجريبها باالستفادة من
المؤشرات اإلحصائية.
اعتماد المفردات االمتحانية واالختبارية ،وإدخالها في بنك األسئلة بعد التجريب،
والتحليل اإلحصائي لها.
إعداد األوراق االمتحانية واالختبارات الوطنية ،ونماذج اإلجابة الخاصة بها،
واعتمادها ،والعمل على ضمان سريتها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
تسليم الورقة االمتحانية واالختبارات الوطنية ،ونماذج اإلجابة الخاصة بها المعتمدة
للتقسيمات المختصة.
اإلشراف على جودة الدفاتر االمتحانية واالختبارية والتحقق من سالمة وجودة
اإلخراج النهائي لها واعتمادها.
متابعة تطبيق أدوات التقويم المستمر لمواد العلوم بالتعاون مع التقسيمات المختصة.
إعداد التقارير الفنية في ضوء المؤشرات اإلحصائية ألداء تحصيل الطلبة.
إعداد دليل إجراءات تصحيا االمتحانات واالختبارات لمواد العلوم مع التقسيمات
المختصة.
دراسة التقارير األولية الواردة من المختصين في الحقل التربوي حول الجوانب
الفنية لالمتحانات واالختبارات المطبقة ،واالستفادة منها قبل تنفيذ عملية التصحيا.
دراسة التقارير الواردة من المختصين بالحقل التربوي حول وثيقة تقويم تعلم الطلبة
في مواد العلوم.
إعداد وتنفيذ برامج اإلنماء المهني في مواد العلوم للمعلمين والمشرفين التربويين
في مجال التقويم التربوي وإعداد المفردات االمتحانية واالختبارية وتصحيحها.
إعداد قاعدة بيانات بالكوادر التربوية المدربة في مجال التقويم التربوي،
واالمتحانات ،والعمل على تطويرها لمواد العلوم.
القيام بأعمال تصحيا مواد العلوم ،ومتابعة الجوانب الفنية بها.
االستفادة من التقارير اإلحصائية حول نتائج تحليل االمتحانات في تطوير نظام
االمتحانات.
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مواءمة االختبارات اإلقليمية والدولية ،وتنفيذ الجوانب الفنية التي تتطلبها الدراسات
الوطنية واإلقليمية والدولية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
تكييف االمتحانات واالختبارات للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ،ورفعها لمدير الدائرة.
تنفيذ إجراءات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم تقويم تعلم تقنية المعلومات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته ،وبما يحقق
أهداف وبرامج المركز.
 -2المشاركة في اعداد وتطوير الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة في الصفوف ()12- 1
بما يحقق أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
 -3إعداد وتطوير أدلة وثائق تقويم تعلم الطلبة لمواد تقنية المعلومات بالصفوف
الدراسية المختلفة على أسس علمية حديثة واالستفادة من التجارب العالمية لتحسين
نظام التقويم التربوي واالمتحانات.
 -4إعداد وتطوير المواصفات الفنية لالمتحانات التحصيلية بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -5إعداد وتطوير دليل لإلجراءات والخطوات في إعداد االمتحانات واالختبارات لمواد
تقنية المعلومات.
 -6إعداد المفردات االمتحانية واألنشطة التقويمية للصفوف ( )12 - 1ونماذج
إجاباتها ،وتغذية بنك األسئلة بها.
 -7استالم المفردات االمتحانية واألنشطة التقويمية من المختصين ،ومراجعتها،
وتقييمها ،واعتمادها.
 -8تصنيف المفردات االمتحانية واالختبارية المعدة والمجربة إلى مفردات مغلقة
يستفاد منها في إعداد االمتحانات واالختبارات الفعلية ،ومفردات أخرى مفتوحة
قابلة للتداول من قبل المشرفين والمعلمين والطلبة.
 -9التنسيق مع قسم بنك األسئلة للعمل على تطوير وتحديث بنك األسئلة حسب
مستجدات مواد تقنية المعلومات.
 -11تجريب المفردات االمتحانية المتحانات الصفوف ( )12 - 5بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة بالمركز.
 -11مراجعة ،وتحليل ،وفرز المفردات االمتحانية واالختبارية بعد تجريبها باالستفادة
من المؤشرات اإلحصائية.
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اعتماد المفردات االمتحانية واالختبارية وإدخالها في بنك األسئلة بعد التجريب
والتحليل اإلحصائي لها.
إعداد األوراق االمتحانية ونماذج اإلجابة الخاصة بها واعتمادها ،والعمل على
ضمان سريتها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
تسليم الورقة االمتحانية واالختبارات الوطنية ونماذج اإلجابة الخاصة بها المعتمدة
للتقسيمات المختصة.
اإلشراف على جودة الدفاتر االمتحانية واالختبارية والتحقق من سالمة وجودة
اإلخراج النهائي لها واعتمادها.
متابعة تطبيق أدوات التقويم المستمر لمواد تقنية المعلومات بالتعاون مع التقسيمات
المختصة.
إعداد التقارير الفنية في ضوء المؤشرات اإلحصائية ألداء تحصيل الطلبة.
المشاركة في إعداد دليل إجراءات تصحيا االمتحانات لمواد تقنية المعلومات
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
دراسة التقارير األولية الواردة من المختصين في الحقل التربوي حول الجوانب
الفنية لالمتحانات واالستفادة منها قبل تنفيذ عملية التصحيا.
دراسة التقارير الواردة من المختصين بالحقل التربوي حول وثيقة تقويم تعلم الطلبة
في مواد تقنية المعلومات.
إعداد وتنفيذ برامج اإلنماء المهني في المادة للمعلمين والمشرفين التربويين في
مجال التقويم التربوي وإعداد المفردات االمتحانية واالختبارية وتصحيحها.
إعداد قاعدة بيانات بالكوادر التربوية المدربة في مجال التقويم التربوي
واالمتحانات والعمل على تطويرها لمواد تقنية المعلومات.
القيام بأعمال تصحيا مواد تقنية المعلومات ومتابعة الجوانب الفنية بها.
االستفادة من التقارير اإلحصائية حول نتائج تحليل االمتحانات في تطوير نظام
االمتحانات.
تكييف االمتحانات واالختبارات للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ورفعها لمدير الدائرة.
تنفيذ تطبيقات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة المؤهالت الدراسية ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال الدائرة في ضوء اختصاصاتها بما يحقق أهداف
وبرامج المركز.
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متابعة تنفيذ اللوائا الخاصة بالقبول ،ومتابعة االنتظام الدراسي بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
المشاركة مع التقسيمات والجهات المختصة في بناء وتطوير إطار المؤهالت العماني.
دراسة طلبات تأجيل الدراسة للطلبة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
متابعة تحويل الطالب بين األنظمة التعليمية.
متابعة إجراءات إعادة التسجيل في الدراسة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
تحديد بيانات وإطار الشهادات المدرسية لجميع المراحل الدراسية في السلطنة ،وفقا
للضوابط المعمول بها.
استخراج ،وتوثيق ،وتصديق الشهادات الدراسية في السلطنة.
استخراج الشهادات الدراسية باللغة اإلنجليزية لدبلوم التعليم ،وما في مستواه عند الطلب.
تحديد اإلجراءات المتعلقة بتنظيم عملية تعديل أسماء الطلبة في الشهادات الدراسية.
أرشفة نتائج أداء الطلبة للصفوف الدراسية المختلفة بالتعاون مع التقسيمات المختصة.
تقييم الشهادات المدرسية الصادرة من خارج السلطنة ،وتسجيل الطلبة بالصفوف الدراسية
المناظرة لها بالسلطنة وإعداد التقارير بشأنها.
تطوير أساليب حفظ البيانات المتعلقة بالمؤهالت وفهرستها.
المشاركة في توحيد األطر العامة لشروط معادلة المؤهالت الدولية بين دول مجلس
التعاون الخليجي.
جمع المعلومات والوثائق عن األنظمة والبرامج التعليمية المتعلقة بالمؤهالت في مختلف
الدول ومتابعة المستجدات التي تطرأ عليها.
إعداد قاعدة بيانات باألنظمة بنتائج الطلبة في جميع الصفوف الدراسية ،والشهادات
الدولية ،ومؤسساتها التعليمية.
تعزيز التعاون مع المراكز الدولية المتخصصة في مجال المؤهالت الدراسية.
إعداد اللوائا ،وأدلتها االسترشادية في معادلة المؤهالت الدراسية.
إعداد دليل حول البرامج التعليمية ،والمؤسسات التعليمية الخاصة والدولية المعترف بها
في السلطنة بالتنسيق مع التقسيمات والجهات المختصة.
نشر الوعي حول البرامج التعليمية ،والمؤهالت المدرسية المعترف بها في السلطنة
والجوانب المتعلقة بالقبول ،واالنتظام الدراسي.
االستفادة من التقانة الحديثة في تطوير العمل ،وتسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.
إعداد وتنفيذ برامج اإلنماء المهني في مجال القبول واالنتظام الدراسي والمؤهالت
الدراسية.
إعداد قاعدة بيانات بالكوادر المدربة في مجال القبول واالنتظام الدراسي والمؤهالت
الدراسية ،والعمل على تطويرها.
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي الدائرة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة
بالمركز.
إعداد التقارير الدورية عن انجازات الدائرة ،ورفعها للمدير العام.
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 -26تنفيذ إجراءات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
 -27أي مهام أخرى تدخل في ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم الشهادات الدراسية ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته بما يحقق أهداف
وبرامج الدائرة.
 -2تحديد بيانات وإطار الشهادات المدرسية لجميع المراحل الدراسية في السلطنة وفقا
للضوابط المعمول بها.
 -3استالم طلبات المراجعين فيما يتعلق بالشهادات والمؤهالت وفق اإلجراءات
المتبعة.
 -4الرد على استفسارات المراجعين عن الخدمات التي تقدمها الدائرة.
 -5استالم بيانات النتائج المعتمدة لدبلوم التعليم العام ،وما في مستواه.
 -6استخراج شهادات دبلوم التعليم العام ،وما يعادله والمصادقة عليها.
 -7تصديق شهادات دبلوم التعليم العام ،وما في مستواه.
 -8تعديل بيانات الطالب لمخرجات دبلوم التعليم العام ،وما في مستواه وفق القواعد
واألنظمة المعمول بها.
 -9استخراج بدل مفقود لدبلوم التعليم العام وما في مستواه.
 -11استخراج الشهادات الدراسية باللغة اإلنجليزية لدبلوم التعليم العام وما في مستواه.
 -11استخدام التقانة الحديثة في تطوير أعمال القسم.
 -12تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -13إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ورفعها لمدير الدائرة.
 -14تنفيذ إجراءات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
 -15إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -16أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم المعادلة واالعتراف بالمؤهل الدراسي ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته بما يحقق أهداف
وبرامج الدائرة.
 -2المشاركة مع الجهات المختصة في بناء وتطوير إطار المؤهالت العماني.
 -3تقييم الشهادات المدرسية الصادرة من خارج السلطنة ،وتسجيل الطلبة في الصفوف
الدراسية المناظرة لها بالسلطنة وإعداد التقارير بشأنها.
 -4توحيد األطر العامة لمعادلة المؤهالت الدولية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
-221-

-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21


جمع المعلومات والوثائق عن األنظمة والبرامج التعليمية في مختلف الدول
لالسترشاد بها في تقييم ومعادلة المؤهالت الدراسية.
إعداد قاعدة بيانات تشمل دول العالم بأنظمتها وشهاداتها ومؤسساتها التعليمية.
التعاون مع المراكز الدولية المتخصصة في مجال المؤهالت الدراسية.
تنفيذ اللوائا في تقييم ،ومعادلة المؤهالت الدراسية بكافة أنواعها بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
القيام بتجويد نظام تقييم ،ومعادلة المؤهالت الدراسية.
اقتراح ضوابط وأسس وشروط تقييم ومعادلة المؤهالت الدراسية بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
نشر الوعي حول البرامج التعليمية والمؤهالت المدرسية المعترف بها في السلطنة
بالتنسيق مع الجهات المختصة.
استخدام التقانة الحديثة في تطوير العمل بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم.
إعداد وتنفيذ برامج اإلنماء المهني في مجال المؤهالت الدراسية.
إعداد قاعدة بيانات بالكوادر المدربة في مجال المؤهالت الدراسية ،والعمل على
تطويرها.
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ورفعها لمدير الدائرة.
تنفيذ إجراءات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة الدراسات والبيانات اإلحصائية ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال الدائرة في ضوء اختصاصاتها بما يحقق أهداف
وبرامج المركز.
 -2إعداد الخطة الوطنية للدراسات الدولية والدراسات الوطنية في مجال التقويم التربوي
المنبثقة من الخطط اإلقليمية والدولية والوطنية لتنفيذها ،واقتراح الموازنة الالزمة لها.
 -3وضع األطر المنظمة للدراسات الوطنية والدراسات الدولية في مجال التقويم التربوي مع
الجهات والتقسيمات المنظمة لها.
 -4اإلشراف العام والتعاون مع التقسيمات المختصة لتوفير البيانات األساسية للمدارس
والمعلمين والطلبة المطبق عليهم الدراسة.
 -5تنفيذ الدراسات الوطنية والدولية في مجال التقويم في الحقل التربوي حسب المعايير
الوطنية والمعايير المعتمدة من قبل الجهات المنظمة للدراسات الدولية.
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اإلشراف العام على ترجمة ومواءمة أدوات الدراسات الدولية حسب المعايير الدولية
الموضوعة من قبل الجهة المنظمة والدراسات الوطنية وتصحيحها.
إعداد التقارير الوطنية واإلقليمية والدولية المتعلقة بتلك الدراسات.
متابعة تحليل امتحانات دبلوم التعليم العام ،وما يعادله واالختبارات الوطنية وتحديد
الخصائص السيكومترية للمفردات االمتحانية لالستفادة منها من قبل المختصين بالمركز.
اإلشراف على إعداد االستمارات الخاصة بجمع البيانات والمعلومات حول المفردات
االمتحانية واالختبارية الالزمة قبل معايرتها.
تزويد التقسيمات المختصة بالمركز بتقارير الدراسات الوطنية والدولية.
القيام بالتخطيط واإلعداد للمؤتمرات والندوات في مجال الدراسات الوطنية الدولية في
مجال التقويم التربوي بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
التعاون مع مراكز البحوث ،والدراسات المحلية واإلقليمية والدولية.
اإلشراف العام على إعداد كتيبات ونشرات تعريفية للدراسات التقويمية الوطنية واإلقليمية
والدولية.
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي الدائرة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة
بالمركز.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات الدائرة ،ورفعها للمدير العام.
تنفيذ إجراءات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم الدراسات الوطنية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته بما يحقق أهداف
وبرامج المركز.
 -2وضع خطة تنفيذية للدراسات الوطنية في مجال التقويم التربوي ،واقتراح الموازنة
الالزمة لها.
 -3القيام بإعداد األطر المنظمة للدراسات الوطنية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -4التنسيق مع التقسيمات المختصة لتوفير البيانات األساسية للمدارس والمعلمين
والطلبة.
 -5تنفيذ الدراسات الوطنية في مجال التقويم التربوي حسب المعايير المعتمدة.
 -6التنسيق مع التقسيمات المختصة بالمركز إلعداد أدوات الدراسات الوطنية وآلية
تصحيحها.
 -7إعداد التقارير الوطنية واإلقليمية والدولية للدراسات.
 -8العمل على تزويد التقسيمات المختصة بالمركز بتقارير الدراسات الوطنية ذات
العالقة.
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القيام بإعداد المواصفات الفنية لالمتحانات التحصيلية.
إجراء دراسات مقارنة لمستويات تحصيل الطلبة في السلطنة في ضوء بيانات
وتقارير البحوث واالمتحانات واالختبارات الوطنية.
إعداد كتيبات ونشرات تعريفية للدراسات الوطنية التي يقوم بها المركز.
التخطيط واإلعداد للمؤتمرات والندوات في مجال الدراسات الوطنية بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
التعاون مع مراكز البحوث ،والدراسات المحلية واإلقليمية والدولية.
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة بالمركز.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ورفعها لمدير الدائرة.
تنفيذ إجراءات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم الدراسات الدولية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته بما يحقق أهداف
وبرامج المركز.
 -2وضع الخطة الوطنية للدراسات الدولية في مجال التقويم التربوي المنبثقة من
الخطط اإلقليمية والدولية لتنفيذها واقتراح الموازنة الالزمة لها.
 -3المشاركة مع الجهات المنظمة للدراسات الدولية لوضع األطر المنظمة لها.
 -4التنسيق مع التقسيمات المختصة لتوفير البيانات األساسية للمدارس والمعلمين
والطلبة.
 -5تنفيذ الدراسات الدولية في مجال التقويم التربوي في الحقل التربوي حسب المعايير
المعتمدة من قبل الجهات المنظمة لهذه الدراسات.
 -6التنسيق مع التقسيمات المختصة بالمركز لترجمة ومواءمة أدوات الدراسات الدولية
حسب المعايير الدولية الموضوعة من قبل الجهة المنظمة وتصحيحها.
 -7إعداد التقارير الوطنية واإلقليمية والدولية المتعلقة بالدراسات التي تشارك فيها
الوزارة في مجال التقويم التربوي.
 -8تزويد التقسيمات المختصة بالمركز بتقارير الدراسات الدولية ذات العالقة.
 -9التخطيط واإلعداد للمؤتمرات والندوات في مجال الدراسات الدولية في مجال
التقويم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -11التعاون مع مراكز البحوث ،والدراسات المحلية واإلقليمية والدولية.
 -11إعداد كتيبات ونشرات تعريفية للدراسات اإلقليمية والدولية التي تشارك فيها
الوزارة في مجال التقويم التربوي.
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تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة بالمركز.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ،ورفعها لمدير الدائرة.
تنفيذ إجراءات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم البيانات اإلحصائية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته بما يحقق أهداف
وبرامج المركز.
 -2تحليل امتحانات دبلوم التعليم العام ،وما يعادله ،واالختبارات الوطنية ،وتحديد
الخصائص السيكومترية للمفردات االمتحانية لالستفادة منها من قبل المختصين
بالمركز.
 -3توفير قاعدة بيانات ومؤشرات احصائية متكاملة لنتائج االمتحانات ،واالختبارات،
والدراسات الوطنية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -4تقديم االستشارات الفنية في كيفية االستفادة من المؤشرات اإلحصائية وتحليلها
وتفسير نتائجها.
 -5تطوير وتأهيل الكوادر التربوية في مجال التحليل االحصائي.
 -6تحديد البرمجيات الحاسوبية الالزمة لتحليل نتائج االمتحانات واالختبارات
والدراسات ،وتوظيف أحدث البرمجيات اإلحصائية بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -7التعاون مع التقسيمات المختصة بالمركز في التخطيط لعملية معالجة البيانات
ومعالجة التقارير.
 -8إعداد تحليل للمفردات االمتحانية ومعايرة المفردات وتقديم توصيات حول مدى
جودتها بناء على الخصائص السيكومترية لتلك المفردات.
 -9التنسيق مع التقسيمات المختصة بالمركز حول آلية إعداد االستمارات الخاصة
بجمع البيانات والمعلومات حول المفردات االمتحانية واالختبارية الالزمة قبل
معايرتها.
 -11تجهيز قوائم بالدرجات الخام للمفردات االمتحانية ،وقوائم أخرى بعد معالجتها،
وتعديلها بناء على معيار محدد.
 -11القيام بمعايرة نتائج الطلبة الخام في االمتحانات واالختبارات ،وتحديد الحدود العليا
والدنيا لكل مستوى أداء بالتعاون مع التقسيمات المختصة بالمركز.
 -12التعاون مع التقسيمات المختصة بالمركز لتوفير البيانات والمؤشرات اإلحصائية
الالزمة إلعداد البحوث ،والدراسات الوطنية واإلقليمية والدولية.
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تحديد المقياس العام لألداء ( )benchmarkingلتحصيل الطلبة ومقارنته
بمستويات األداء اإلقليمية والدولية.
تحديد االحتياجات التدريبية والمستلزمات اإلدارية والفنية الخاصة بالقسم ومتابعة
توفيرها.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ورفعها لمدير الدائرة
تنفيذ إجراءات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
إعداد قاعدة بينات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة اإلختبارات وإدارة اإلمتحانات ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال الدائرة في ضوء اختصاصاتها بما يحقق أهداف
وبرامج المركز.
 -2إعداد قاعدة بيانات شاملة سنوية حول نظام إدارة امتحانات الدبلوم ،وما يعادلها،
واالختبارات التي ينفذها ،ويديرها المركز (البيانات االساسية والنهائية للمتقدمين
لالمتحانات ،عدد مراكز االمتحانات ،عدد المصححين ،عدد المراقبين )... ،وذلك
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3تحديد عدد مراكز امتحانات دبلوم التعليم العام ،وما يعادله ،واالختبارات الوطنية ،وعدد
المراقبين بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -4اقتراح جدول مواعيد امتحانات دبلوم التعليم العام ،وما يعادله واالختبارات الوطنية ورفعه
للمدير العام.
 -5اإلشراف على عملية تطبيق امتحانات دبلوم التعليم العام ،وما يعادله واالختبارات
الوطنية.
 -6التهيئة لعمليات تصحيا االمتحانات واالختبارات ،وتحديد االحتياجات الالزمة بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
 -7تحد يد العدد الالزم من المصححين النتدابهم ألعمال التصحيا بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -8تزويد التقسيمات المختصة ببيانات النتائج النهائية لالمتحانات.
 -9التنسيق مع مركز القبول الموحد لتزويدهم ببيانات نتائج دبلوم التعليم العام من خالل
الرابط اإللكتروني.
 -11التنسيق مع التقسيمات المختصة حول آلية تقديم طلبات مراجعة دفاتر اإلجابة.
 -11حصر دفاتر اإلجابة للطلبة المتقدمين لمراجعة دفاترهم ومراجعتها للتأكد من دقة
التصحيا.
 -12إرسال المخاطبات إلى التقسيمات المعنية لترشيا المنتدبين ألعمال التصحيا بالتنسيق مع
التقسيمات المختلفة.
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التنسيق لعملية تسليم الورقة االمتحانية واالختبارية من المطبعة إلى المديريات التعليمية
بالمحافظات واسترجاعها بعد التطبيق.
التنسيق مع التقسيمات المختصة لتوفير خدمات السكن والنقل والتغذية أثناء فترات تطبيق
االمتحانات والتصحيا.
القيام بعملية تخزين دفاتر االمتحانية واالختبارية في األماكن المحددة حسب مدة االستبقاء
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات الدائرة ورفعها للمدير العام.
تنفيذ إجراءات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم البيانات والعمليات الفنية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته بما يحقق أهداف
وبرامج الدائرة.
 -2وضع الخطط الالزمة ألعمال إدارة بيانات المتقدمين لالمتحانات واالختبارات بما
يضمن جودتها ودقتها في مختلف المراحل الصفية.
 -3إعداد وتطوير قواعد بيانات شاملة سنوية حول نظم إدارة االمتحانات واالختبارات
التي ينفذها ويديرها المركز.
 -4استالم بيانات المتقدمين لالمتحانات ،واالختبارات وتدقيقها ومراجعتها.
 -5استالم تشكيالت مراكز االمتحانات واالختبارات وروافدها من قسم العمليات
اللوجستية لبرمجتها إلكترونيا ومراجعتها.
 -6تعديل بيانات المتقدمين لالمتحانات واالختبارات بالتنسيق مع المديريات التعليمية
بالمحافظات والجهات المختصة.
 -7التأكد من اكتمال البيانات الخاصة بالمتقدمين ،وتشكيالت مراكز االمتحانات.
 -8إصدار أرقام الجلوس للمتقدمين لالمتحانات واالختبارات.
 -9القيام بعمليات سلسلة بيانات المتقدمين لالمتحانات واالختبارات وفقا للمواد الدراسية
ومراكز االمتحانات.
 -11استالم درجات التقويم المستمر لطالب دبلوم التعليم العام وما في مستواه من
المديريات التعليمية بالمحافظات والجهات المختصة وتدقيقها ومتابعة اكتمالها.
 -11تزويد قسم المطبعة الفنية ببيانات مراكز االمتحانات ،ودليل تغليف دفاتر
االمتحانات واالختبارات.
 -12التنسيق مع قسم المطبعة لربط دفاتر االمتحانات واالختبارات بالبيانات األساسية
للممتحنين.
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موافاة المديريات التعليمية بالمحافظات ببيانات المتقدمين لالمتحانات واالختبارات
ومراكز امتحاناتهم وموادهم الدراسية.
استالم درجات امتحانات المواد الدراسية من قسم التصحيا وتدقيقها والتأكد من
اكتمالها.
رفع النتائج النهائية لالمتحانات واالختبارات العتمادها ،واإلعالن عنها وتزويد
التقسيمات والجهات المعنية بها.
تحديد مراكز االمتحانات والمراقبين لالمتحانات واالختبارات بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة ومتابعة تنفيذها.
اقتراح جداول مواعيد االمتحانات واالختبارات.
اقتراح الخطط الزمنية لتصحيا االمتحانات واالختبارات.
اإلشراف على تطبيق االمتحانات واالختبارات التي ينفذها المركز.
توفير خدمات السكن والنقل والتغذية أثناء فترات تطبيق االمتحانات واالختبارات
والتصحيا بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
تشكيل لجان إدارة االمتحانات واالختبارات ،ومراجعتها ،ورفعها لالعتماد ،ومتابعة
صرف المكافآت حسب اللوائا المعتمدة.
تشكيل لجان متابعة تطبيق االمتحانات واالختبارات ،وتحديد اختصاصاتها
ومسؤولياتها وذلك بالتنسيق مع التقسيمات والجهات المختصة.
استالم دفاتر اإلجابة بعد التطبيق من المديريات التعليمية بالمحافظات ،وتسليمها الى
قسم التصحيا ،وحفظها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
طباعة وختم كشوف درجات طالب دبلوم التعليم العام ،وما في مستواه.
تسليم كشوف درجات طالب دبلوم التعليم العام ،وما في مستواه للمديريات التعليمية
بالمحافظات.
حصر طلبات المتقدمين بطلبات المراجعة بعد التصحيا والتنسيق مع األقسام
األخرى بالدائرة.
تطوير طرائق وآليات أعمال االمتحانات واالختبارات.
تحديد ،وإعداد البرامج التدريبية الالزمة للعاملين باالمتحانات واالختبارات بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
إعداد وتنفيذ برامج اإلنماء المهني في مجال شؤون االمتحانات واالختبارات.
إعداد قاعدة بيانات بالكوادر المدربة في مجال شؤون االمتحانات ،واالختبارات،
والعمل على تطويرها.
إعداد ،وتنفيذ برامج اإلنماء المهني في مجال شؤون االمتحانات واالختبارات.
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ،ورفعها للمدير العام.
تنفيذ إجراءات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
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 -35إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -36أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-

قسم التصحيح ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته ،بما يحقق أهداف
وبرامج الدائرة.
 -2اقتراح اللوائا والقرارات والضوابط المنظمة ألعمال االمتحانات واالختبارات.
 -3اقتراح اللوائا والقرارات والضوابط المنظمة ألعمال تصحيا االمتحانات
واالختبارات.
 -4تحديد احتياجات القسم الالزمة ألعمال تصحيا االمتحانات واالختبارات التي ينفذها
المركز بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -5إعداد قاعدة بيانات للمنتدبين للتصحيا بالتنسيق مع قسم البيانات والعمليات الفنية.
 -6تحديد مراكز التصحيا والمصححين لالمتحانات واالختبارات بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة ومتابعة تنفيذها.
 -7اختيار وندب المصححين بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -8اقتراح الخطط الزمنية لتصحيا االمتحانات واالختبارات.
 -9تشكيل اللجان الفنية أثناء تصحيا االمتحانات واالختبارات بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة ومتابعة أعمالها.
 -11استالم دفاتر اإلجابة من قسم العمليات اللوجستية للبدء بأعمال التصحيا.
 -11اإلشراف على تنفيذ أعمال التصحيا بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -12تشكيل لجان متابعة أعمال التصحيا ،وتحديد اختصاصاتها ومسؤولياتها بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
 -13التنسيق مع قسم التحليل اإلحصائي إلجراء عمليات التحليل اإلحصائي للعينات.
 -14التنسيق مع التقسيمات المختصة العتماد نموذج اإلجابة وفق نتائج التحليل
االحصائي للعينات والمالحظات الفنية الواردة من اللجنة الفنية.
 -15تحديد وإعداد البرامج التدريبية الالزمة للمنتدبين ألعمال التصحيا بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
 -16إعداد تقارير عن أداء المصححين وموافاة التقسيمات المختصة بها.
 -17القيام بإعادة تصحيا دفاتر اإلجابة للمتقدمين بطلبات المراجعة بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
 -18تطوير طرائق وآليات التصحيا لالمتحانات واالختبارات.
 -19إعداد وتنفيذ برامج اإلنماء المهني في مجال شؤون االمتحانات واالختبارات.
 -21إعداد قاعدة بيانات بالكوادر المدربة في مجال شؤون االمتحانات واالختبارات
والعمل على تطويرها.
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تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ورفعها لمدير الدائرة.
تنفيذ إجراءات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم المطبعة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته ،بما يحقق أهداف
وبرامج الدائرة.
 -2تحديد احتياجات القسم الالزمة ألعمال طباعة االمتحانات واالختبارات التي ينفذها
المركز بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3اقتراح اللوائا والقرارات والضوابط المنظمة ألعمال االمتحانات واالختبارات.
 -4اقتراح اللوائا والقرارات والضوابط المنظمة ألعمال المطابع الفنية.
 -5اتخاذ إجراءات األمن والسالمة في كافة أعمال المطابع الفنية.
 -6متابعة سير عمل الطباعة وفق المراحل المحددة.
 -7استالم بيانات مراكز االمتحانات وسحب الملصقات الخاصة بها بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
 -8ربط دفاتر االمتحانات واالختبارات بالبيانات األساسية للممتحنين بالتنسيق مع قسم
البيانات والعمليات الفنية.
 -9استالم دفاتر االمتحانات واالختبارات المعتمدة ،ونماذج اإلجابة ،وأدلة التصحيا
من التقسيمات المختصة ،وضمان سريتها.
 -11تنظيم حفظ مغلفات دفاتر االمتحانات ،والتأكد من جودة التخزين والترتيب.
 -11طباعة دفاتر االمتحانات واالختبارات المعتمدة ،ونماذج اإلجابة ،وأدلة التصحيا،
وتغليفها ،وطباعة االستمارات المصاحبة لها ،وضمان سريتها.
 -12تسليم مغلفات دفاتر االمتحانات واالختبارات للمديريات التعليمية بالمحافظات.
 -13تسليم نماذج اإلجابة ،وأدلة التصحيا ،واالستمارات المصاحبة لها لقسم التصحيا.
 -14المراقبة المستمرة والدقيقة ،وضبط جودة العمل أثناء عملية الطباعة.
 -15متابعة فحص وصيانة ونظافة المعدات بالمطبعة.
 -16فحص اللوازم المطبعية الواردة لتقييم جودة مواصفاتها.
 -17طباعة كل ما يخص إصدارات المركز.
 -18اعداد وتنفيذ برامج اإلنماء المهني في مجال شؤون االمتحانات واالختبارات.
 -19إعداد قاعدة بيانات بالكوادر المدربة في مجال شؤون االمتحانات واالختبارات،
والعمل على تطويرها.
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تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتعاون مع التقسيمات
المختصة.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ورفعها لمدير الدائرة.
تنفيذ إجراءات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمركز.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة تقويم المناهج ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال الدائرة في ضوء اختصاصاتها بما يحقق أهداف
وبرامج المركز.
 -2المشاركة في تطوير المناهج وفق أهداف التعليم في السلطنة وطبيعة المتعلم وطبيعة
المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
 -3القيام بعملية تقويم المناهج الدراسية وفق النظريات الحديثة.
 -4رصد التغذية الراجعة حول المناهج الدراسية في ضوء تحليل نتائج تقويم أداء الطلبة،
واستخالص المؤشرات التي تفيد في تطوير المناهج.
 -5االطالع على الدراسات الحديثة وإعداد البحوث الميدانية الالزمة لتطوير المناهج.
 -6متابعة تنفيذ توصيات دراسة نتائج تقويم المناهج من قبل التقسيمات المختصة.
 -7تأسيس قاعدة معلومات تربوية حول مستجدات المناهج ،وتطورها في الدول األخرى.
 -8متابعة الخطة الدراسية واقتراح تطويرها وفق المستجدات.
 -9إقامة اللقاءات والندوات ذات العالقة بالمناهج.
 -11إعداد وثائق المناهج لجميع المواد وتطويرها بما في ذلك مصفوفات المدى والتتابع لجميع
المواد الدراسية ،والتأكد من مطابقة الكتب الدراسية لألهداف والمصفوفات واإلشراف
على تجربتها.
 -11بناء معايير المناهج الدراسية ،والعمل على تطويرها ومتابعتها.
 -12االسترشاد بنتائج تحليل تقارير المشرفين بغرض الوقوف على سير تطبيق المناهج
الدراسية في المدارس.
 -13مراجعة النشرات التي تصدرها دوائر المناهج ،والتأكد من مدى تجانسها ،وانسجامها مع
سياسات وتوجهات صناعة المناهج المختصة.
 -14تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي الدائرة.
 -15أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم تقويم مناهج الصفوف( ،)4-2ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاتها ،بما يحقق أهداف
وبرامج المركز.
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المشاركة في تطوير المناهج للصفوف من ( )4-1وفق أهداف التعليم في السلطنة،
وطبيعة المتعلم ،وطبيعة المجتمع ،ومتطلبات سوق العمل.
القيام بعملية تقويم المناهج الدراسية للصفوف من ( )4-1وفق النظريات الحديثة.
رصد التغذية الراجعة حول المناهج الدراسية في ضوء دراسة تحليل نتائج تقويم
أداء الطالب للصفوف من ( )4-1واستخالص المؤشرات التي تفيد في تطوير
المناهج.
متابعة تنفيذ توصيات دراسة نتائج تقويم المناهج للصفوف من ( )4-1من قبل
التقسيمات المختصة.
االطالع على الدراسات الحديثة وإعداد البحوث الميدانية الالزمة لتطوير المناهج.
تأسيس قاعدة معلومات تربوية حول مستجدات المناهج وتطورها في الدول
األخرى.
متابعة الخطة الدراسية للصفوف من ( )4-1واقتراح تطويرها وفق المستجدات.
إقامة اللقاءات والندوات ذات العالقة بالمناهج.
إعداد وثائق المنهاج لجميع المواد للصفوف من (  )4-1وتطويرها بما في ذلك
مصفوفات المدى والتتابع لجميع المواد الدراسية والتأكد من مطابقة الكتب الدراسية
لألهداف والمصفوفات واإلشراف على تجربتها.
بناء معايير المناهج الدراسية للصفوف من ( )4-1والعمل على تطويرها ومتابعتها.
التأكد من تحقق التكامل الرأسي واألفقي في المناهج الدراسية للصفوف من (.)4-1
االسترشاد بنتائج تحليل تقارير المشرفين بغرض الوقوف على سير تطبيق المناهج
الدراسية في المدارس.
مراجعة النشرات التي تصدرها دوائر المناهج والتأكد من مدى تجانسها وانسجامها
مع سياسات وتوجهات صناعة المناهج المختصة.
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم تقويم مناهج الصفوف ( )22-5ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته بما يحقق أهداف
وبرامج المركز.
 -2المشاركة في تطوير المناهج للصفوف من ( )12-5وفق أهداف التعليم في
السلطنة ،وطبيعة المتعلم ،وطبيعة المجتمع ،ومتطلبات سوق العمل.
 -3القيام بعملية تقويم المناهج الدراسية للصفوف من ( )12-5وفق النظريات الحديثة.
 -4دراسة تحليل نتائج تقويم أداء الطلبة للصفوف من ( )12-5واستخالص المؤشرات
التي تفيد في تطوير المناهج.
 -5إعداد الدراسات والبحوث الميدانية الالزمة لتطوير المناهج.
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متابعة تنفيذ توصيات دراسة نتائج تقويم المناهج للصفوف من ( )12-5من قبل
التقسيمات المختصة.
االطالع على البحوث والدراسات الحديثة المتعلقة بالمناهج ،وعلى تجارب الدول
العربية واألجنبية في مجال التطويرات التربوية في المناهج الدراسية ،واالستفادة
منها.
تأسيس قاعدة معلومات تربوية حول مستجدات المناهج وتطورها في الدول
األخرى.
متابعة الخطة الدراسية للصفوف من ( )12-5واقتراح تطويرها وفق المستجدات.
إقامة اللقاءات والندوات ذات العالقة بالمناهج.
إعداد وثائق المنهاج لجميع المواد للصفوف من ( )12-5وتطويرها بما في ذلك
مصفوفات المدى والتتابع لجميع المواد الدراسية والتأكد من مطابقة الكتب الدراسية
لألهداف والمصفوفات واإلشراف على تجربتها.
بناء معايير المناهج الدراسية للصفوف من ( )12-5وتطويرها.
التأكد من تحقق التكامل الرأسي واألفقي في المناهج الدراسية للصفوف من
(.)12-5
االسترشاد بنتائج تحليل تقارير المشرفين بغرض الوقوف على سير تطبيق المناهج
الدراسية في المدارس.
رصد التغذية الراجعة حول المناهج الدراسية.
اقتراح المشروعات التطويرية التي تخدم المناهج الدراسية في الصفوف من
(  )12-5ومتابعتها.
مراجعة النشرات التي تصدرها دوائر المناهج ،والتأكد من مدى تجانسها
وانسجامها مع سياسات وتوجهات صناعة المناهج المختصة.
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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(ه) المديرية العامة لتطوير للمناهج ،وتختص باآلتي:
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إعداد الخطط العامة والخطط المستقبلية ألعمال المديرية ،بما يتوافق مع أهداف التعليم في
السلطنة.
المشاركة في إعداد الخطط الخمسية والسنوية للوزارة بالتنسيق مع التقسيمات ذات االختصاص.
تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالمديرية ،واقتراح الدورات المناسبة الحتياجاتهم بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
المشاركة في إعداد البرنامج السنوي للتدريب للوزارة.
المشاركة في إعداد الموازنة السنوية للوزارة.
ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في المديرية بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
تطوير المناهج وفق أهداف التعليم في السلطنة والنظريات التربوية الحديثة وطبيعة المتعلم
وطبيعة المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
بناء معايير المناهج الدراسية وتطويرها.
إعداد وتطوير المناهج الدراسية والوثائق الخاصة للصفوف من (.)12-1
إعداد وتطوير الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها.
اعداد الخطة الدراسية لمدارس التعليم األساسي وما بعد األساسي.
االستفادة من أفضل الممارسات في تجديد وتطوير وتطبيق معايير الجودة في المناهج العمانية.
المشاركة في تقويم المناهج الدراسية ،والتأكد من مدى انسجامها مع أهداف التعليم في السلطنة.
المشاركة في إعداد وثائق االمتحانات العامة.
رصد التغذية الراجعة حول تنفيذ المناهج الدراسية.
توفير الكتب والمصادر التعليمية الداعمة للمناهج.
وضع المواصفات والتصاميم الخاصة بـ (مختبرات العلوم /مصادر التعلم) وتجهيزاتها.
توفير األجهزة واألدوات الخاصة بمراكز مصادر التعلم ،والبرامج المحوسبة والعمل على
تطويرها بما يخدم أهداف المناهج الدراسية.
التنسيق مع التقسيمات المعنية في الوزارة فيما يتعلق بتطوير مختبرات العلوم وتطوير مراكز
مصادر التعلم.
بناء استراتيجية التعليم اإللكتروني ،واإلشراف على تنفيذها بالتعاون مع التقسيمات المختصة.
توفير محتويات إلكترونية لخدمة المناهج الدراسية.
االستفادة من تقرير "تحليل نتائج تقويم أداء الطلبة" في تطوير المناهج.
دراسة وتقويم المناهج اإلضافية التي ترنب التقسيمات ذات العالقة في تطبيقها بالمدارس لتحديد
مدى صالحيتها.
إعداد خطة إعالمية سنوية للتعريف بأنشطة وبرامج المديرية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
تعزيز تعلم الطلبة من خالل إعداد وتطوير أنشطة تعليمية إثرائية وعالجية بالمناهج الدراسية.
تنمية وترسيخ قيم التساما والتعايش مع اآلخر في ظل الحفاظ على ثوابت الدين اإلسالمي.
وضع المواصفات الفنية الخاصة بتصميم وإنتاج وطباعة الكتب المدرسية والوسائل التعليمية.
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إنتاج الكتب المدرسية والوسائل التعليمية ومتابعة طباعتها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
اقتراح برامج التدريب والتأهيل المطلوبة لتنفيذ المناهج والمشاركة فيها بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
إقامة اللقاءات والندوات ذات العالقة بالمناهج.
التأكد من أن المواد والبرامج التي تنتجها أو تستخدمها المديرية خاضعة لقوانين الملكية الفكرية.
إعداد وتطوير الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة للصفوف من ( )12-1بما يحقق أعلى مستوى
من الجودة في مخرجات التعليم.
إعداد وتطوير المعايير والضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة للصفوف من (.)12-1
إعداد وتطوير المواصفات الفنية لوثائق تعلم الطلبة في الصفوف من (.)12-1
العمل على نشر وتعزيز ثقافة المواطنة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم المديرية ،الدوائر واألقسام التالية:


قسم التنسيق والمتابعة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن المدير العام.
 -3متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر المختلفة بالمديرية.
 -4متابعة الموضوعات المحالة من وإلى المديرية المطلوب الرد عليها.
 -5متابعة نتائج االجتماعات التي يحضرها المدير العام ،ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات
واجبة التنفيذ وتخص دوائر وأقسام المديرية.
 -6إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضوعات الصادرة أو الواردة
للمديرية.
 -7أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.



مكتب دراسات وتطوير المناهج ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة عمل سنوية للمكتب ومتابعة تنفيذها.
 -2وضع خطة إعالمية سنوية ألعمال المكتب ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -3المشاركة في إعداد الخطط الخمسية للوزارة بالتعاون مع التقسيمات األخرى.
 -4إنشاء قاعدة بيانات للبحوث المتعلقة بالمناهج العمانية تشمل أهم النتائج والتوصيات
بالتعاون مع التقسيمات ذات العالقة.
 -5دراسة نتائج البحوث المتعلقة بالمناهج العمانية ،واقتراح كيفية االستفادة منها.
 -6تأسيس قاعدة معلومات تربوية حول المستجدات التي تطرأ على المناهج وتطورها في
الدول األخرى.
 -7دراسة أفضل الممارسات في مجال المناهج واقتراح آليات االستفادة منها.
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االستفادة من أفضل الممارسات في تطبيق معايير الجودة في المناهج العمانية بالتعاون مع
دوائر المديرية.
إجراء البحوث والدراسات التربوية وتوظيف نتائجها في تطوير المناهج بالتنسيق مع
دوائر المديرية.
تشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير المناهج بالتعاون مع التقسيمات المختصة.
دراسة المشاريع وبرامج التطوير المقترحة فيما يخص المناهج وإبداء المالحظات حولها.
القيام بأعمال الترجمة فيما يخص الدراسات وتطوير المناهج.
تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في المكتب لرفع مستوى أدائهم المهني في ضوء
متطلبات العمل.
المشاركة في إقامة اللقاءات والندوات ذات العالقة بالمناهج.
المشاركة في تقويم المناهج الدراسية.
االلتزام بحقوق الملكية الفكرية لكافة البرامج والمواد التي يستخدمها أو ينتجها المكتب.
أعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال المكتب.
أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

دائرة تطوير مناهج التربية اإلسالمية ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2وضع خطة إعالمية سنوية للدائرة ،ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3بناء معايير المناهج الدراسية وتطويرها.
 -4إعداد وتطوير المناهج الدراسية والوثائق المرتبطة بها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -5إعداد وتطوير الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها.
 -6تحديد واقتراح الوسائل والمواد التعليمية التي تعزز المناهج الدراسية بالتنسيق مع
التقسيمات المعنية.
 -7إعداد وتطوير أنشطة تعليمية إثرائية وعالجية لتعزيز تعلم الطلبة.
 -8إعداد المذكرات والنشرات التي تسهم في تجويد عملية تنفيذ المناهج.
 -9الحرص على تحقيق تكامل مناهج المواد الدراسية وتماثلها.
 -11المشاركة في تقويم المناهج الدراسية ،ورصد التغذية الراجعة حول تنفيذ المناهج الدراسية
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -11نشر التوعية الدينية في المدارس لما يستجد من ظواهر ومشكالت وسلوكيات تتنافى مع
مبادئ الدين اإلسالمي الحنيف.
 -12المشاركة في إعداد وثائق االمتحانات العامة ،وأسس تصحيا أوراق اإلمتحانات العامة.
 -13االطالع على تقرير "تحليل نتائج تقويم أداء الطلبة" لالستفادة منه في تطوير المناهج.
 -14تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي المواد الدراسية ،وتنفيذ برامج التدريب ذات العالقة
بالمناهج بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
-236-

-15
-16
-17
-18
-19
-21

تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في الدائرة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
متابعة تنفيذ المسابقات والمشاريع والمبادرات التربوية ذات العالقة بعمل الدائرة بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
المشاركة في إقامة اللقاءات والندوات ذات العالقة بالمناهج.
االلتزام بحقوق الملكية الفكرية لكافة البرامج والمواد التي تستخدمها أو تنتجها الدائرة.
إعداد وتطوير الوثيقة العامة ومعايير وضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة للصفوف من (-1
 )12بما يحقق أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

وتضم الدائرة ،األقسام التالية:
-

قسم مناهج التربية اإلسالمية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -3إعداد وتطوير الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها.
 -4المراجعة العلمية والفنية لمحتوى المادة الدراسية.
 -5تحديد واقتراح الوسائل والمواد التعليمية التي تعزز المناهج الدراسية بالتنسيق مع
التقسيمات المعنية.
 -6إعداد وتطوير أنشطة تعليمية إثرائية وعالجية لتعزيز تعلم الطلبة.
 -7إعداد المذكرات والنشرات التي تسهم في تجويد عملية تنفيذ المناهج.
 -8الحرص على تحقيق تكامل مناهج المواد الدراسية وتماثلها.
 -9متابعة تنفيذ مشروع "حفظ وتالوة القرآن الكريم".
 -11المشاركة في إعداد وثائق االمتحانات العامة ،وأسس تصحيا أوراق اإلمتحانات
العامة.
 -11المشاركة في تقويم المناهج الدراسية.
 -12االطالع على تقرير "تحليل نتائج تقويم أداء الطلبة" لالستفادة منه في تطوير
المناهج.
 -13تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي المواد الدراسية ،وتنفيذ برامج التدريب ذات
العالقة بالمناهج بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -14تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -15إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -16إعداد وتطوير الوثيقة العامة ومعايير وضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة للصفوف
من ( )12-1بما يحقق أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
 -17أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.
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قسم الثقافة الدينية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2وضع خطط لتثقيف الطلبة باألساليب التربوية والدينية المناسبة للتغلب على
المشكالت التي يواجهونها ،ومتابعة تنفيذها.
 -3رصد الممارسات الخاطئة في المجتمع المدرسي ،وبيان توجيهات الدين اإلسالمي
وتعاليمه السمحة نحوها ،واقتراح الحلول المناسبة.
 -4وضع خطط لتوعية الطلبة بخطورة بعض األفكار والممارسات الدخيلة على
المجتمع العماني ،وأثرها على العقيدة اإلسالمية ،ومتابعة تنفيذها.
 -5وضع خطط لتثقيف الطلبة بأهمية التصدي لمشكلة المخدرات ،وبيان دور الدين في
حفظ اإلنسان من خطرها ،ومتابعة تنفيذها.
 -6دراسة الظواهر السلوكية المخالفة للقيم اإلسالمية وقيم المواطنة واقتراح الحلول
المناسبة للتغلب عليها.
 -7إعداد النشرات التي تسهم في تنمية الوعي بأهمية االلتزام بقيم الدين السمحة،
ومبادئه السامية.
 -8تأكيد مبادئ المحبة والوئام بين الطلبة في األوساط االجتماعية المختلفة.
 -9نشر التوعية الدينية من خالل االستعانة بالعلماء والمرشدين الدينيين إلقامة فعاليات
في المدارس بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -11المشاركة في تنمية وترسيخ قيم التساما والتعايش مع اآلخر في ظل الحفاظ على
ثوابت الدين اإلسالمي.
 -11المشاركة في إحياء المناسبات الدينية والوطنية.
 -12تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -13تشجيع الطلبة على حفظ القرآن الكريم والمشاركة في المسابقات الدينية المحلية
والدولية.
 -14إعداد وتطوير الوثيقة العامة ومعايير وضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة للصفوف
من ( )12-1بما يحقق أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
 -15إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -16أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

دائرة المواطنة ،وتختص باآلتي- :
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2وضع األُطر النظرية والعملية للتربية على المواطنة بالتنسيق مع التقسيمات المعنية
بالوزارة.
 -3متابعة تطبيق أبعاد ومجاالت التربية على المواطنة بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
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إقامة حلقات عمل تدريبية للمعلمين والمشرفين والمختصين ذوي العالقة حول المواضيع
المتعلقة بالتربية على المواطنة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
تعزيز قيم المواطنة لدى الطلبة من خالل البرامج والدراسات البحثية المختلفة.
متابعة وتقييم برامج التربية على المواطنة ،ومعالجة المعوقات ،واقتراح سبل التحسين
والتطوير المستمرين.
اإلشراف على تطبيق البرامج والدراسات العلمية المجيدة في مجال التربية على المواطنة
التي تنفذ في المدارس وتعميمها.
تنظيم اللقاءات الطالبية المختلفة المرتبطة ببرامج التربية على المواطنة.
اإلشراف على تطبيق مفهوم المواطنة الرقمية لدى النشء بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
تفعيل الشراكة المجتمعية من خالل إقامة الفعاليات وتطبيق البرامج المتعلقة بالتربية على
المواطنة.
نشر وتعزيز ثقافة المواطنة من خالل إصدار الكتيبات والمقاالت المختصة بالتنسيق مع
التقسيمات والجهات المعنية.
رفع التقارير الدورية عن أعمال الدائرة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم برامج المواطنة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح مشاريع وبرامج تربوية في مجال التربية على المواطنة.
 -3حصر البرامج واألنشطة المنفذة ومتابعة ما تطبقه مدارس السلطنة من مشاريع
وبرامج ترتبط بالتربية على المواطنة.
 -4إقامة حلقات عمل تدريبية للمعلمين والمشرفين والمختصين ذوي العالقة حول
المواضيع المتعلقة بالتربية على المواطنة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -5تنظيم وإدارة اللقاءات الطالبية المرتبطة بغرس وتعزيز قيم المواطنة لدى الطلبة.
 -6المساهمة في رفع الوعي العام بقيم المواطنة والممارسات االيجابية المرتبطة بها
لدى المجتمع التربوي من خالل إصدار النشرات والكتيبات والمقاالت بالتنسيق مع
التقسيمات المعنية.
 -7تطبيق برامج وأنشطة للطلبة في مجال المشاركة المجتمعية من خالل األنشطة
المدرسية المختلفة.
 -8التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والمحلي في مجال تنفيذ برامج وأنشطة
تعزيز قيم المواطنة لدى الطلبة.
 -9رفع التقارير الدورية عن أعمال القسم.
-239-

 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-



قسم دراسات المواطنة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2متابعة تحقيق مخرجات التربية على المواطنة لدى الطلبة من خالل اإلطار النظري
المعتمد لذلك بالتعاون مع التقسيمات والجهات ذات االختصاص.
 -3االطالع على الدراسات والبحوث والتجارب المتعلقة بتعزيز قيم المواطنة لدى
الطلبة ودراسة كيفية تطبيقها وتطويرها بالتعاون مع ذوي االختصاص داخل
وخارج الوزارة.
 -4توحيد مفاهيم وأبعاد ومجاالت التربية على المواطنة المعمول بها في القطاع
التربوي من خالل إعداد الوثائق العلمية لذلك.
 -5متابعة تطبيق أبعاد ومجاالت التربية على المواطنة بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -6متابعة وتقييم برامج التربية على المواطنة ومعالجة المعوقات -إن وجدت -واقتراح
سبل التحسين والتطوير.
 -7تطبيق مفهوم المواطنة الرقمية لدى النشء بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -8رفع التقارير الدورية عن أعمال القسم.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة تطوير مناهج العلوم اإلنسانية ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2إعداد خطة إعالمية سنوية للدائرة ،ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3إعداد وتطوير المناهج الدراسية ،والوثائق والمعايير الخاصة بها بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -4إعداد وتطوير الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها.
 -5تحديد واقتراح الوسائل والمواد التعليمية التي تعزز المناهج الدراسية بالتنسيق مع
التقسيمات المعنية.
 -6إعداد وتطوير أنشطة تعليمية إثرائية وعالجية لتعزيز تعلم الطلبة.
 -7إعداد المذكرات والنشرات التي تسهم في تجويد تنفيذ المناهج.
 -8الحرص على تحقيق تكامل مناهج المواد الدراسية وتماثلها.
 -9المشاركة في رصد التغذية الراجعة حول تنفيذ المناهج الدراسية بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -11المشاركة في إعداد وثائق وأسس تصحيا االمتحانات العامة.
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المشاركة في االطالع على تقرير "تحليل نتائج تقويم أداء الطلبة" لالستفادة منه في تطوير
المناهج.
المشاركة في تقويم المناهج الدراسية.
تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي المواد الدراسية ،وتنفيذ برامج التدريب ذات العالقة
بالمناهج بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في الدائرة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
متابعة تنفيذ المسابقات والمشاريع والمبادرات التربوية ذات العالقة بعمل الدائرة بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
إعداد وتطوير الوثيقة العامة ومعايير وضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة للصفوف من (-1
 )12بما يحقق أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
المشاركة في إقامة اللقاءات والندوات ذات العالقة بالمناهج.
االلتزام بحقوق الملكية الفكرية لكافة البرامج والمواد التي تستخدمها أو تنتجها الدائرة.
ي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة ،األقسام التالية:
-

قسم مناهج اللغة العربية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -3إعداد وتطوير الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها.
 -4المراجعة العلمية والفنية لمحتوى المادة الدراسية.
 -5تحديد واقتراح الوسائل والمواد التعليمية التي تعزز المناهج الدراسية بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
 -6إعداد وتطوير أنشطة تعليمية إثرائية وعالجية للمادة الدراسية لتعزيز تعلم الطلبة.
 -7إعداد المذكرات والنشرات التي تسهم في تجويد عملية تنفيذ المناهج.
 -8الحرص على تكامل مناهج المادة الدراسية مع مناهج المواد األخرى.
 -9المشاركة في تقويم المناهج الدراسية.
 -11المشاركة في إعداد وثائق وأسس تصحيا أوراق االمتحانات العامة.
 -11االطالع على تقرير "تحليل نتائج تقويم أداء الطلبة" لالستفادة منه في تطوير
المناهج.
 -12تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي المواد الدراسية ،وتنفيذ برامج التدريب ذات
العالقة بالمناهج بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -13تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -14إعداد وتطوير الوثيقة العامة ومعايير وضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة للصفوف
من ( )12-1بما يحقق أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
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 -15إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -16أي أعمال أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-

قسم مناهج اللغات األجنبية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -3إعداد وتطوير الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها.
 -4المراجعة العلمية والفنية لمحتوى المادة الدراسية.
 -5تحديد واقتراح الوسائل والمواد التعليمية التي تعزز المناهج الدراسية بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
 -6إعداد وتطوير أنشطة تعليمية إثرائية وعالجية للمادة الدراسية لتعزيز تعلم الطلبة.
 -7إعداد المذكرات والنشرات التي تسهم في تجويد عملية تنفيذ المناهج.
 -8العمل على تكامل مناهج المادة الدراسية مع مناهج المواد األخرى.
 -9المشاركة في تقويم المناهج الدراسية.
 -11المشاركة في إعداد وثائق وأسس تصحيا أوراق االمتحانات العامة.
 -11االطالع على تقرير "تحليل نتائج تقويم أداء الطلبة" لالستفادة منه في تطوير
المناهج.
 -12تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي المواد الدراسية ،وتنفيذ برامج التدريب ذات
العالقة بالمناهج بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -13تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -14إعداد وتطوير الوثيقة العامة ومعايير وضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة للصفوف
من ( )12-1بما يحقق أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
 -15إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -16أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم مناهج المهارات الحياتية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -3إعداد وتطوير الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها.
 -4المراجعة العلمية والفنية لمحتوى المادة الدراسية.
 -5تحديد واقتراح الوسائل والمواد التعليمية التي تعزز المناهج الدراسية بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
 -6إعداد وتطوير أنشطة تعليمية إثرائية وعالجية للمادة الدراسية لتعزيز تعلم الطلبة.
 -7إعداد المذكرات والنشرات التي تسهم في تجويد عملية تنفيذ المناهج.
 -8الحرص على تحقيق تكامل مناهج المادة الدراسية مع مناهج المواد األخرى.
 -9المشاركة في تقويم المناهج الدراسية.
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المشاركة في إعداد وثائق وأسس تصحيا أوراق االمتحانات العامة.
االطالع على تقرير "تحليل نتائج تقويم أداء الطلبة" لالستفادة منه في تطوير
المناهج.
تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي المواد الدراسية ،وتنفيذ برامج التدريب ذات
العالقة بالمناهج بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعداد وتطوير الوثيقة العامة ومعايير وضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة للصفوف
من ( )12-1بما يحقق أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم مناهج الدراسات االجتماعية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -3إعداد وتطوير الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها.
 -4المراجعة العلمية والفنية لمحتوى المادة الدراسية.
 -5تحديد واقتراح الوسائل والمواد التعليمية التي تعزز المناهج الدراسية بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
 -6إعداد وتطوير أنشطة تعليمية إثرائية وعالجية للمادة الدراسية لتعزيز تعلم الطلبة.
 -7إعداد المذكرات والنشرات التي تسهم في تجويد عملية تنفيذ المناهج.
 -8الحرص على تكامل مناهج المادة الدراسية مع مناهج المواد األخرى.
 -9المشاركة في تقويم المناهج الدراسية.
 -11المشاركة في إعداد وثائق االمتحانات العامة.
 -11المشاركة في وضع أسس تصحيا أوراق االمتحانات العامة.
 -12االطالع على تقرير "تحليل نتائج تقويم أداء الطلبة" لالستفادة منه في تطوير
المناهج.
 -13المشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي المواد الدراسية بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
 -14المشاركة في تنفيذ برامج التدريب ذات العالقة بالمناهج بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -15تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -16إعداد وتطوير الوثيقة العامة ومعايير وضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة للصفوف
من ( )12-1بما يحقق أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
 -17إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -18أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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دائرة تطوير مناهج العلوم التطبيقية ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2وضع خطة إعالمية سنوية للدائرة ،ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3إعداد وتطوير المناهج الدراسية ،والوثائق والمعايير الخاصة بها بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -4إعداد وتطوير الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها.
 -5تحديد واقتراح الوسائل والمواد التعليمية التي تعزز المناهج الدراسية بالتنسيق مع
التقسيمات المعنية.
 -6إعداد وتطوير أنشطة تعليمية إثرائية وعالجية لتعزيز تعلم الطلبة.
 -7إعداد المذكرات والنشرات التي تسهم في تجويد تنفيذ المناهج.
 -8الحرص على تحقيق تكامل مناهج المواد الدراسية وتماثلها.
 -9المشاركة في رصد التغذية الراجعة حول تنفيذ المناهج الدراسية بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -11المشاركة في تقويم المناهج الدراسية.
 -11المشاركة في إعداد وثائق وأسس تصحيا االمتحانات العامة.
 -12االطالع على تقرير "تحليل نتائج تقويم أداء الطلبة" لالستفادة منه في تطوير المناهج.
 -13تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي المواد الدراسية ،وتنفيذ برامج التدريب ذات العالقة
بالمناهج بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -14وضع المواصفات والتصاميم الخاصة بمختبرات العلوم المدرسية وتجهيزاتها وتطويرها
في ضوء المستجدات التقنية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة والتأكد من مطابقتها
للمواصفات.
 -15حصر احتياجات المديريات التعليمية من األجهزة واألدوات والمواد الكيميائية والعمل
على توفيرها ضمن اإلمكانيات المتاحة.
 -16متابعة األعمال اإلدارية لمختبرات العلوم المدرسية.
 -17متابعة تنفيذ المسابقات والمشاريع والمبادرات التربوية ذات العالقة بعمل الدائرة بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
 -18إقامة اللقاءات والندوات ذات العالقة بالمناهج.
 -19االلتزام بحقوق الملكية الفكرية لكافة البرامج والمواد التي تستخدمها أو تنتجها الدائرة.
 -21إعداد وتطوير الوثيقة العامة ومعايير وضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة للصفوف من
( )12-1بما يحقق أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
 -21أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة ،األقسام التالية:
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قسم مناهج العلوم ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3إعداد وتطوير الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها.
 -4المراجعة العلمية والفنية لمحتوى المادة الدراسية.
 -5تحديد واقتراح الوسائل والمواد التعليمية التي تعزز المناهج الدراسية بالتنسيق مع
التقسيمات المعنية.
 -6إعداد وتطوير أنشطة تعليمية إثرائية وعالجية للمادة الدراسية لتعزيز تعلم الطلبة.
 -7إعداد المذكرات والنشرات التي تسهم في تجويد عملية تنفيذ المناهج.
 -8الحرص على تحقيق تكامل مناهج المادة الدراسية مع مناهج المواد األخرى.
 -9المشاركة في تقويم المناهج الدراسية.
 -11إعداد وتطوير المناهج الدراسية ،والوثائق والمعايير الخاصة بها بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
 -11المشاركة في إعداد وثائق وأسس تصحيا االمتحانات العامة.
 -12االطالع على تقرير "تحليل نتائج تقويم أداء الطلبة" لالستفادة منه في تطوير
المناهج.
 -13تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي المواد الدراسية ،وتنفيذ برامج التدريب ذات
العالقة بالمناهج بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -14تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -15المشاركة في وضع المواصفات الخاصة باألجهزة واالدوات والمواد الكيميائية
المراد توفيرها في مختبرات العلوم.
 -16إعداد وتطوير الوثيقة العامة ومعايير وضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة للصفوف
من ( )12-1بما يحقق أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
 -17إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -18أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص

-

قسم مناهج الرياضيات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -3إعداد وتطوير الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها.
 -4المراجعة العلمية والفنية لمحتوى المادة الدراسية.
 -5تحديد واقتراح الوسائل والمواد التعليمية التي تعزز المناهج الدراسية بالتنسيق مع
التقسيمات المعنية.
 -6إعداد وتطوير أنشطة تعليمية إثرائية وعالجية للمادة الدراسية لتعزيز تعلم الطلبة.
 -7إعداد المذكرات والنشرات التي تسهم في تجويد عملية تنفيذ المناهج.
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الحرص على تحقيق تكامل مناهج المادة الدراسية مع مناهج المواد األخرى.
المشاركة في تقويم المناهج الدراسية.
المشاركة في إعداد وثائق وأسس تصحيا االمتحانات العامة.
االطالع على تقرير "تحليل نتائج تقويم أداء الطلبة" لالستفادة منه في تطوير
المناهج.
تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي المواد الدراسية ،وتنفيذ برامج التدريب ذات
العالقة بالمناهج بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعداد وتطوير الوثيقة العامة ومعايير وضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة للصفوف
من ( )12-1بما يحقق أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم مناهج تقنية المعلومات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3إعداد وتطوير الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها.
 -4المراجعة العلمية والفنية لمحتوى المادة الدراسية.
 -5تحديد واقتراح الوسائل والمواد التعليمية التي تعزز المناهج الدراسية بالتنسيق مع
التقسيمات المعنية.
 -6إعداد وتطوير أنشطة تعليمية إثرائية وعالجية للمادة الدراسية لتعزيز تعلم الطلبة.
 -7إعداد المذكرات والنشرات التي تسهم في تجويد عملية تنفيذ المناهج.
 -8الحرص على تحقيق تكامل مناهج المادة الدراسية مع مناهج المواد األخرى.
 -9المشاركة في تقويم المناهج الدراسية.
 -11المشاركة في إعداد وثائق وأسس تصحيا االمتحانات العامة.
 -11االطالع على تقرير "تحليل نتائج تقويم أداء الطلبة" لالستفادة منه في تطوير
المناهج.
 -12تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي المواد الدراسية ،وتنفيذ برامج التدريب ذات
العالقة بالمناهج بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -13تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -14إعداد وتطوير الوثيقة العامة ومعايير وضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة للصفوف
من ( )12-1بما يحقق أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
 -15إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -16أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-246-

-

قسم مختبرات العلوم ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2وضع المواصفات الخاصة بمختبرات العلوم وتطويرها بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -3تحديد وتحديث المواصفات الخاصة باألجهزة واألدوات والمواد المخبرية المطلوب
توفيرها وفقا ً للمستجدات ومتطلبات المناهج.
 -4القيام بفحص مختبرات العلوم الجديدة قبل استالمها.
 -5استالم وفحص األجهزة ،واألدوات ،والمواد الكيميائية واإلشراف على توزيعها.
 -6وضع قاعدة بيانات شاملة لكافة محتويات مختبرات العلوم بالمدارس ومراجعتها
وتحديثها.
 -7حصر احتياجات مختبرات العلوم ،والعمل على توفيرها بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -8متابعة األعمال اإلدارية لمختبرات العلوم المدرسية.
 -9متابعة صيانة األجهزة واألدوات المخبرية.
 -11إعداد وتطوير كراسات الدروس العملية لمواد العلوم بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -11إعداد األدلة والنشرات الخاصة باستخدام األدوات واألجهزة المخبرية وقواعد األمن
والسالمة.
 -12المشاركة في الجرد الدوري لكافة محتويات مختبرات العلوم بالمدارس.
 -13تطوير عمليات اجراء التجارب العملية باستخدام وسائل التقانة الحديثة.
 -14اقتراح بدائل للمواد المخبرية من البيئة الستخدامها في التجارب العملية.
 -15المشاركة في إنتاج وسائل بصرية وسمعية تتضمن التجارب العملية بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
ي مختبرات العلوم بالتنسيق مع التقسيمات
 -16تحديد االحتياجات التدريبية ألخصائي وفن ّ
المختصة.
 -17تنفيذ برامج التدريب ذات العالقة بالمناهج بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -18تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -19المشاركة في إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المحلية والدولية واإلعداد
والتنظيم لمشاركة الكوادر الفنية العاملة بالمختبرات.
 -21اقتراح مشاريع ودراسات تطويرية لمختبرات العلوم وتنفيذها ومتابعتها.
 -21إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -22أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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دائرة تطوير مناهج المهارات الفردية ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2وضع خطة إعالمية سنوية للدائرة ،ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعداد وبناء معايير المناهج والوثائق الخاصة بها ،وتطويرها بالتنسيق مع التقسيمات
-3
المختصة.
 -4إعداد وتطوير الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها.
 -5تحديد واقتراح الوسائل والمواد التعليمية التي تعزز المناهج الدراسية بالتنسيق مع
التقسيمات المعنية.
 -6إعداد وتطوير أنشطة تعليمية إثرائية وعالجية لتعزيز تعلم الطلبة.
 -7إعداد المذكرات والنشرات التي تسهم في تجويد تنفيذ المناهج.
 -8العمل على تكامل مناهج المواد الدراسية وتماثلها.
 -9المشاركة في رصد التغذية الراجعة حول تنفيذ المناهج الدراسية بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -11المشاركة في وضع أسس تصحيا أوراق االمتحانات العامة.
 -11المشاركة في تقويم المناهج الدراسية.
 -12المشاركة في إعداد وثائق االمتحانات العامة.
 -13االطالع على تقرير "تحليل نتائج تقويم أداء الطلبة" لالستفادة منه في تطوير المناهج.
 -14تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي المواد الدراسية ،وتنفيذ برامج التدريب ذات العالقة
بالمناهج بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -15تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في الدائرة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -16متابعة تنفيذ المسابقات والمشاريع والمبادرات التربوية ذات العالقة بعمل الدائرة بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
 -17المشاركة في إقامة اللقاءات والندوات ذات العالقة بالمناهج.
 -18االلتزام بحقوق الملكية الفكرية لكافة البرامج والمواد التي تستخدمها أو تنتجها الدائرة.
 -19إعداد وتطوير الوثيقة العامة ومعايير وضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة للصفوف من
( )12-1بما يحقق أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
 -21أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.
وتضم الدائرة ،األقسام التالية:
-

قسم مناهج المهارات الموسيقية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -3إعداد وتطوير الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها.
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وضع المواصفات الفنية لألدوات واألجهزة والمواد واألماكن الالزمة لتنفيذ
المنهاج.
المراجعة العلمية والفنية لمحتوى المادة الدراسية.
تحديد واقتراح الوسائل والمواد التعليمية التي تعزز المناهج الدراسية بالتنسيق مع
التقسيمات المعنية.
إعداد وتطوير أنشطة تعليمية إثرائية وعالجية للمادة الدراسية لتعزيز تعلم الطلبة.
إعداد المذكرات والنشرات التي تسهم في تجويد عملية تنفيذ المناهج.
العمل على تكامل مناهج المادة الدراسية مع مناهج المواد األخرى.
المشاركة في تقويم المناهج الدراسية.
المشاركة في إعداد وثائق وأسس تصحيا أوراق االمتحانات العامة.
االطالع على تقرير "تحليل نتائج تقويم أداء الطلبة" لالستفادة منه في تطوير
المناهج.
المشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية وتنفيذ برامج التدريب ذات العالقة
بالمناهج لمعلمي المواد الدراسية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعداد وتطوير الوثيقة العامة ومعايير وضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة للصفوف
من ( )12-1بما يحقق أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

قسم مناهج الفنون التشكيلية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -3إعداد وتطوير الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها.
 -4وضع المواصفات الفنية لألدوات واألجهزة والمواد واألماكن الالزمة لتنفيذ
المنهاج.
 -5المراجعة العلمية والفنية لمحتوى المادة الدراسية.
 -6تحديد واقتراح الوسائل والمواد التعليمية التي تعزز المناهج الدراسية بالتنسيق مع
التقسيمات المعنية.
 -7إعداد وتطوير أنشطة تعليمية إثرائية وعالجية للمادة الدراسية لتعزيز تعلم الطلبة.
 -8إعداد المذكرات والنشرات التي تسهم في تجويد عملية تنفيذ المناهج.
 -9العمل على تكامل مناهج المادة الدراسية مع مناهج المواد األخرى.
 -11المشاركة في تقويم المناهج الدراسية.
 -11المشاركة في إعداد وثائق وأسس تصحيا أوراق االمتحانات العامة.
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االطالع على تقرير "تحليل نتائج تقويم أداء الطلبة" لالستفادة منه في تطوير
المناهج.
المشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية وتنفيذ برامج التدريب ذات العالقة
بالمناهج لمعلمي المواد الدراسية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعداد وتطوير الوثيقة العامة ومعايير وضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة للصفوف
من ( )12-1بما يحقق أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

قسم مناهج الرياضة المدرسية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -3إعداد وتطوير الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها.
 -4وضع المواصفات الفنية لألدوات واألجهزة والمواد واألماكن الالزمة لتنفيذ
المنهاج.
 -5المراجعة العلمية والفنية لمحتوى المادة الدراسية.
 -6تحديد واقتراح الوسائل والمواد التعليمية التي تعزز المناهج الدراسية بالتنسيق مع
التقسيمات المعنية.
 -7إعداد وتطوير أنشطة تعليمية إثرائية وعالجية للمادة الدراسية لتعزيز تعلم الطلبة.
 -8إعداد المذكرات والنشرات التي تسهم في تجويد عملية تنفيذ المناهج.
 -9الحرص على تكامل مناهج المادة الدراسية مع مناهج المواد األخرى.
 -11المشاركة في تقويم المناهج الدراسية.
 -11المشاركة في إعداد وثائق وأسس تصحيا أوراق االمتحانات العامة.
 -12االطالع على تقرير "تحليل نتائج تقويم أداء الطلبة" لالستفادة منه في تطوير
المناهج.
 -13المشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية وتنفيذ برامج التدريب ذات العالقة
بالمناهج لمعلمي المواد الدراسية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -14تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -15إعداد وتطوير الوثيقة العامة ومعايير وضوابط وآليات تقويم تعلم الطلبة للصفوف
من ( )12-1بما يحقق أعلى مستوى من الجودة في مخرجات التعليم.
 -16إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -17أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.
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مركز إنتاج الكتاب المدرسي (دائرة) ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2وضع خطة إعالمية سنوية للدائرة ،ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3إعداد المواصفات الفنية الخاصة بإنتاج وطباعة وتطوير الكتب المدرسية.
 -4وضع ضوابط تزويد المديريات بالكتب المدرسية.
 -5توصيف وتحديد الرسومات والصور وإنتاجها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -6تدقيق وتحرير الكتب المدرسية لغويا.
 -7تصميم وإنتاج الكتب المدرسية ومتابعة طباعتها.
 -8إنشاء أرشيف لكافة إصدارات الدائرة من كتب دراسية وأدلة المعلمين ونيرها من
المطبوعات.
 -9تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في الدائرة لرفع مستوى أدائهم المهني في ضوء
متطلبات العمل بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -11متابعة تنفيذ المسابقات والمشاريع والمبادرات التربوية ذات العالقة بعمل الدائرة بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
 -11المشاركة في إقامة اللقاءات والندوات ذات العالقة بالمناهج.
 -12االلتزام بحقوق الملكية الفكرية لكافة البرامج والمواد التي تستخدمها أو تنتجها الدائرة.
 -13أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.
وتضم الدائرة ،األقسام التالية:
-

قسم الرسم ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2وضع معايير للرسومات التوضيحية المستخدمة في الكتب المدرسية.
 -3إعداد الرسومات التوضيحية للكتب المدرسية بالتنسيق مع التقسيمات األخرى
بالمديرية.
 -4معالجة الرسومات باستخدام أحدث التقنيات في برامج التصميم.
 -5تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -6إنشاء أرشيف لكافة الرسومات المنتجة في القسم.
 -7إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -8أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

-

قسم إدخال البيانات والتدقيق اللغوي ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إدخال نصوص الكتب المدرسية في البرامج الخاصة بتصميم الكتب.
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-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

تخزين وتنسيق البيانات وفق متطلبات كل مرحلة وصف؛ بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة بالمديرية.
االحتفاظ بنسخ إلكترونية إضافية من مخطوطات الكتب المدرسية.
تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إجراء التدقيق اللغوي لمخطوطات الكتب المدرسية وتصويب األخطاء بها.
إجراء التحرير اللغوي للكتب المدرسية.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

-

قسم التصميم واإلخراج ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2وضع معايير فنية لتصميم وإخراج الكتب المدرسية.
 -3تصميم وإخراج الكتب المدرسية.
 -4تطوير عمليات تصميم وإخراج الكتاب المدرسي وفق أحدث المستجدات العالمية.
 -5تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -6إعداد المواصفات الفنية الخاصة بطباعة الكتاب المدرسي.
 -7إجراء التحرير الفني للكتاب المدرسي.
 -8تصنيف وحفظ الصور والرسومات والخرائط المستخدمة في الكتب المدرسية.
 -9الحصول على تراخيص وحقوق االستخدام للصور المستخدمة في الكتب المدرسية.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

-

قسم متابعة اإلنتاج ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2مراجعة اإلخراج الفني للكتب المدرسية بالتنسيق مع الدوائر المختصة.
 -3وضع جدول زمني للكتب المدرسية المطلوب تأليفها /تطويرها /إعادة طباعتها
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -4تحليل عطاءات طباعة الكتب المدرسية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -5تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -6تسليم مخطوطات الكتب المدرسية المعتمدة للمطابع.
 -7متابعة عمليات الطباعة مع المطابع.
 -8استالم مسودات الكتب من المطابع وإحالتها للمختصين لمراجعتها علميا وفنيا قبل
اعتمادها.
 -9حفظ أفالم الكتب المدرسية والمستلمة من المطابع.
 -12الحصول على تراخيص وحقوق االستخدام للمطبوعات المنتجة في الدائرة.
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 -11إنتاج النشرات الخاصة بالكتب المدرسية وتعميمها بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.


دائرة تقنيات التعليم ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2إجراء الدراسات واألبحاث العلمية في مجال توظيف تقنيات التعليم في العملية التعليمية
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3وضع أسس ومعايير (برامج وتطبيقات التعليم اإللكتروني ،إنتاج وتقييم المحتوى التعليمي
اإللكتروني ،األجهزة التعليمية التفاعلية) ومتابعة تفعيلها وعمليات التطوير لها في العملية
التعليمية.
 -4وضع سياسات توظيف المصادر التعليمية المفتوحة لتطبيق تقنيات التعليم في العملية
التعليمية.
 -5متابعة تنفيذ استراتيجية التعليم اإللكتروني والمدارس الرقمية.
 -6متابعة المشاريع والمبادرات المرتبطة بتوظيف تقنيات التعليم في العملية التعليمية.
 -7اإلشراف على أنظمة إدارة التعليم اإللكتروني والمكتبة اإللكترونية وإدارة مراكز مصادر
التعلم وتفعيلها وتطويرها.
 -11وضع المواصفات الفنية للمحتوى اإللكتروني ومراكز مصادر التعلم وتحديد محتوياتها
وأسس استخدامها وتطويرها.
 -11إنتاج المحتويات اإللكترونية الداعمة للمناهج الدراسية وتطويرها ومتابعة توظيفها.
 -12إنتاج وتوفير وتقييم مصادر وبرامج تعليمية مفتوحة المصدر لتوظيفها في المناهج
الدراسية
 -13اقتراح الخطط التنفيذية ألقسام تقنيات التعليم بالمديريات التعليمية بالمحافظات.
 -14تعزيز مستوى الثقافة الرقمية لدعم استخدام وتوظيف تقنيات التعليم في العملية التعليمية
ووضع الخطط المناسبة لها.
 -15المشاركة في اللقاءات والندوات والمؤتمرات والمعارض في مجال تقنيات التعليم
والمناهج.
 -16االلتزام بحقوق الملكية الفكرية لكافة البرامج والمواد التي تستخدمها/تنتجها الدائرة.
 -17الحرص على تطبيق وتحقيق الجودة الشاملة في األداء بأقسام الدائرة.
 -18تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في الدائرة.
 -19توفير المصادر والوسائل التعليمية والتدريب على استخدامها.
 -21وضع ضوابط تزويد المديريات التعليمية بالوسائل التعليمية.
 -21تحديد الوسائل التعليمية الالزمة لتنفيذ المناهج.
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 -22تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -23رفع تقارير سنوية عن سير عمل الدائرة.
 -24أي أعمال أخرى تدخل ضمن االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم التعليم اإللكتروني ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة عمل سنوية للقسم.
 -2تعزيز ثقافة التعليم اإللكتروني وتطبيقات تقنيات التعليم المختلفة.
 -3إعداد وتصميم معايير وسياسات االستخدام لتوظيف ودمج تقنيات التعليم في عمليتي
التعليم التعلم.
 -4وضع األسس والمعايير لبرامج وتطبيقات التعليم اإللكتروني ،ومتابعة تفعيلها
وتطويرها وإدماجها في عمليتي التعليم والتعلم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -5إدارة أنظمة التعليم اإللكتروني والمشاركة في عمليات اإلعداد والتطوير بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
 -6رفع ونشر المحتويات اإللكترونية على أنظمة التعليم اإللكتروني ومتابعة توظيفها،
وتقديم التغذية الراجعة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -7وضع آليات توظيف وتطوير المصادر التعليمية المفتوحة في مجال التعليم
اإللكتروني.
 -8متابعة توظيف واستخدام التقنيات في مجال التعليم اإللكتروني بعمليتي التعليم
والتعلم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -9متابعة المشاريع والمبادرات المرتبطة بتوظيف تقنيات التعليم بالمدارس والتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
 -11تكوين قاعدة بيانات للمعلمين المجيدين في تقنيات التعليم وبناء الخطط التنموية
لالستفادة منهم في تطوير مبادرات التعليم اإللكتروني .
 -11اقتراح الكفايات والمهارات الالزمة لبرامج اإلنماء المهني في مجال التعليم
اإللكتروني بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -12اقتراح الدراسات البحثية في مجال التعليم اإللكتروني وتوظيف التقنيات وإدماجها
بعمليتي التعليم والتعلم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -13تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -14إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -15أي أعمال أخرى تدخل ضمن االختصاص.

-

قسم المحتوى اإللكتروني ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة عمل سنوية للقسم.
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-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-

وضع األسس والمعايير الفنية إلنتاج وتقييم المحتوى التعليمي اإللكتروني بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
وضع خطة إنتاج المحتويات التعليمية اإللكترونية بالمديريات التعليمية بالمحافظات
ومتابعتها ،ورفع تقارير دورية حولها.
إدارة عمليات إنتاج المحتوى التعليمي اإللكتروني ( )ADDIE Modelوتقييمها
واقتراح آليات تطويرها وفق المستجدات في هذا المجال.
إنتاج وبرمجة وتطوير محتويات تعليمية إلكترونية تفاعلية للمناهج الدراسية
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إصدار وسائط تخزين متنوعة مساندة للمناهج الدراسية ،ومتابعة توزيعها في
المديريات التعليمية بالمحافظات.
إدارة نظام بناء المحتوى اإللكتروني ( )LCMSوالمشاركة في عمليات اإلعداد
والتطوير للنظام ومتابعة توظيفه وتقييمه بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
متابعة إتاحة المحتويات التعليمية اإللكترونية على األنظمة اإللكترونية بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة .
المشاركة في اختيار وإنتاج المحتويات التعليمية اإللكترونية المرخصة والمفتوحة
المصدر بالتنسيق مع التقسيمات المختصة .
مراجعة وإقرار المحتويات التعليمية اإللكترونية المنتجة من قبل الشركات الخاصة.
إقرار المحتويات التعليمية اإللكترونية المنتجة من المديريات التعليمية بالمحافظات
وإتاحتها للحقل التربوي بالتعاون مع التقسيمات المختصة.
اقتراح برامج إنماء مهني للمختصين في تصميم وإنتاج المحتوى التعليمي
اإللكتروني ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة .
تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي أعمال أخرى تدخل ضمن االختصاص.

قسم مراكز مصادر التعلم ويختص باآلتي:
 -1وضع خطة عمل القسم السنوية.
 -2اإلشراف على النظام اآللي إلدارة مراكز مصادر التعلم ومتابعة توظيفه وتفعيله في
المراكز واقتراح أسس تطويره.
 -3العمل على متابعة آليات العمل الفنية واإلدارية المتعلقة بمراكز مصادر التعلم.
 -4توفير مصادر التعلم المساندة للمناهج الدراسية بمركز مصادر التعلم بالتعاون مع
التقسيمات المختصة.
 -5تفعيل نظام المكتبة اإللكترونية وتقييمه وتدريب المدربين وإعداد دليل المستخدم.
 -6تقييم ومراجعة عملية توظيف مصادر التعلم ،ومدى تحقيقها لألهداف ومناسبتها
للمناهج الدراسية.
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-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-

إعداد خطط مراكز مصادر التعلم ومتابعة تفعيلها.
وضع المواصفات الفنية لمراكز مصادر التعلم وتحديد محتوياتها وأنواعها وأسس
استخدامها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعداد النشرات التوجيهية والسنوية واللوائا والتشريعات الخاصة بتنظيم العمل
بمراكز مصادر التعلم بالتعاون مع التقسيمات المختصة.
المشاركة في عملية توزيع محتويات مصادر التعلم على المديريات التعليمية
بالمحافظات ومتابعة توظيفها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
المشاركة في اقتراح البرامج التدريبية لإلنماء المهني في مجال مراكز مصادر
التعلم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
تحليل عمليات التقييم الفصلي والسنوي الخاصة بمراكز مصادر التعلم ورصد
التحديات والعمل على وضع الخطط العالجية لها بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
دراسة المبادرات التطويرية المقترحة من مراكز مصادر التعلم بالمديريات
التعليمية بالمحافظات.
أي أعمال أخرى تدخل ضمن االختصاص.

قسم تطوير تقنيات التعليم ويختص باآلتي:
 -1وضع خطة عمل القسم السنوية.
 -2المشاركة في إعداد الدراسات والبحوث العلمية لتقييم تفعيل تطبيقات تقنيات التعليم،
والعمل على تطويرها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3تحليل وتقييم تطبيقات وبرامج تقنيات التعليم.
 -4البحث عن ابتكارات جديده في مجال تطبيقات تقنيات التعليم.
 -5إصدار األدلة والنشرات اإللكترونية في مجال تقنيات التعليم بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -6المشاركة في إعداد وتنظيم المشاركات المحلية والدولية المتعلقة بمجال تقنيات
التعليم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -7تحديد االحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة فيما
يتعلق بتطبيقات تقنيات التعليم.
 -8وضع أسس ومعايير اختيار وتطوير األجهزة التعليمية التفاعلية للتعليم والتعلم
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -9اقتراح برامج تدريبية حول استخدام األجهزة التعليمية التفاعلية بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
 -11اقتراح الحلول واألدوات التقنية الحديثة في مجال تقنيات التعليم بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
 -11أي أعمال أخرى تدخل ضمن االختصاص.
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-

قسم الوسائل التعليمية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تصميم وإنتاج الوسائل والنماذج والملصقات والمصورات والشرائا والشفافيات
وفقا ً لحاجات المناهج الدراسية.
 -3اقتراح الوسائل التعليمية التي تخدم المناهج بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -4دراسة مقترحات دوائر المناهج من الوسائل التعليمية واتخاذ الالزم نحو توفيرها.
 -5دراسة التقارير الواردة من الميدان حول الوسائل التعليمية واتخاذ اإلجراءات
المناسبة حيال توصياتها.
 -6متابعة استخدام الوسائل التعليمية ومدى االستفادة منها ومناقشة أساليب تطويرها مع
الدوائر واألقسام المعنية.
 -7اإلشراف على توزيع الوسائل التعليمية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -8إعداد قاعدة بيانات ألعمال القسم.
 -1أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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(و) المديرية العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر ،وتختص باآلتي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12

-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19

إعداد الخطط العامة والخطط المستقبلية ألعمال المديرية ،بما يتوافق مع أهداف التعليم في
السلطنة.
المشاركة في إعداد الخطط الخمسية والسنوية للوزارة بالتنسيق مع التقسيمات ذات االختصاص.
المشاركة في إعداد اللوائا ،والنظم ،والسياسات التشغيلية التي تعنى بها المديرية.
تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالمديرية ،واقتراح الدورات المناسبة الحتياجاتهم بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
المشاركة في إعداد البرنامج السنوي للتدريب للوزارة.
المشاركة في إعداد الموازنة السنوية للوزارة.
توفير برامج تعليمية تعنى بالموهوبين في برامج التربية الخاصة بالتنسيق مع المديرية العامة
لتطوير المناهج والجهات المختصة.
اإلشراف على تكييف المناهج ،والبرامج ،واألنشطة لبرامج التربية الخاصة والتعلم المستمر
بالتعاون مع التقسيمات ذات العالقة.
التعاون مع المنظمات ،والهيئات اإلقليمية ،والدولية من أجل تطوير البرامج التي تعنى بها
المديرية.
تخطيط برامج توعية ألولياء األمور حول تربية أبنائهم من فئات التربية الخاصة.
تنظيم المسابقات ،والمعارض في المناسبات المختلفة ،وذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية
بالمحافظات.
تعزيز التواصل والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ،والجمعيات األهلية
والكليات داخل وخارج السلطنة ،والمتعلقة بحقوق األطفال ،وحقوق األطفال ذوي فئات التربية
الخاصة ،وبرامج التعلم مدى الحياة.
دعم األنشطة المختلفة بالمديرية ،والعمل على توفير متطلباتها المادية والفنية ،وتحديد الموازنات
الخاصة بذلك.
المشاركة في تحديد الموازنة الخاصة بأنشطة المديرية.
توفير البيانات والمعلومات حول كافة برامج وأنشطة المديرية لتوعية المجتمع بها ،والتنسيق في
ذلك مع الجهات اإلعالمية بالوزارة حسب األنظمة المتبعة.
التأكد من أن المواد والبرامج التي تنتجها أو تستخدمها المديرية خاضعة لقوانين الملكية الفكرية.
توفير المحتوى التعليمي الالزم للتعليم اإللكتروني بالتعاون مع التقسيمات والجهات ذات العالقة.
ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في المديرية بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم المديرية الدوائر واألقسام التالية:



قسم التنسيق والمتابعة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
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-2
-3
-4
-5
-6
-7


متابعة تنفيذ التعليمات ،والقرارات التي تصدر عن المدير العام.
متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر المختلفة بالمديرية.
متابعة الموضوعات المحالة من وإلى المديرية المطلوب الرد عليها.
متابعة نتائج االجتماعات التي يحضرها المدير العام ،ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات
واجبة التنفيذ ،وتخص دوائر المديرية.
إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضوعات الصادرة أو الواردة
للمديرية.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة التربية الخاصة( ،تختص بالمدارس الحكومية والخاصة) وتتولى االختصاصات اآلتية:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2متابعة تنفيذ اللوائا والنظم والسياسات التشغيلية ببرامج التربية الخاصة ،واقتراح
تطويرها في ضوء التغذية الراجعة.
 -3وضع برامج لكل فئات التربية الخاصة وفق السياسة المعتمدة.
 -4حصر وتحديد الحاالت التي تحتاج تربية خاصة ممن هم في سن الدراسة ،وذلك بالتنسيق
مع المديريات التعليمية بالمحافظات والجهات المختصة.
 -5توفير الكوادر المؤهلة الالزمة للعمل في مجال التربية الخاصة ،وذلك بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
 -6توفير مستلزمات الدراسة لجميع برامج ونوعيات التربية الخاصة.
 -7تخطيط الدورات التدريبية للعاملين بالتربية الخاصة.
 -8متابعة تنفيذ برامج التربية الخاصة ،واإلشراف على العاملين في مجالها.
 -9تقويم برامج التربية الخاصة ،واقتراح تطويرها.
 -11التنسيق مع التقسيمات المعنية بشأن تنظيم عملية إيفاد طلبة التربية الخاصة للمعاهد
والمدارس المتخصصة خارج السلطنة.
 -11اقتراح برامج توعية ألولياء أمور الدارسين بالتنسيق مع دائرة التواصل واإلعالم.
 -12المشاركة في تحديد موازنة البرامج واألنشطة.
 -13أي مهام تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم برامج ومناهج التربية الخاصة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد الخطة السنوية ألعمال القسم.
 -2حصر فئات برامج التربية الخاصة التي يمكن أن تستفيد من برامج التربية الخاصة
المتوفرة ،وذلك بالتنسيق مع قسم التشخيص والتقسيمات المعنية.
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المشاركة في تكييف وتطوير مناهج وبرامج التربية الخاصة؛ بالتعاون مع
التقسيمات المختصة.
متابعة تطبيق المناهج الدراسية في برامج التربية الخاصة ،والعمل على رفع
مستويات األداء التعليمي بها.
تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في مجاالت برامج التربية الخاصة.
إعداد برامج توعوية ألولياء األمور حول تربية أبنائهم ذوي فئات التربية الخاصة.
متابعة تنفيذ اللوائا والنظم والسياسات التشغيلية ببرامج التربية الخاصة ،واقتراح
تطويرها في ضوء التغذية الراجعة.
إعداد برامج لطالب التربية الخاصة.
االستفادة من مالحظات المشرفين التربويين من أجل التعرف على أحوال الطلبة.
متابعة شؤون الطالب في برامج التربية الخاصة في ضوء الئحة شؤون الطالب.
تحديد شروط قبول الطالب في برامج التربية الخاصة.
إعداد قاعدة بيانات إلكترونية لملفات الطلبة ببرامج التربية الخاصة وتحديثها
باستمرار.
اإلشراف على تحويل الطلبة من وإلى برامج التربية الخاصة ،وذلك بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
اإلشراف على مشاركة الطلبة في برامج التربية الخاصة باألنشطة التربوية التي
تنظم داخل وخارج السلطنة ،والمعارض ،والمسابقات الطالبية.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أية أعمال أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم اإلرشاد والنطق والتخاطب ،ويختص باآلتي:
 -1وضع خطة العمل السنوية للقسم.
 -2وضع البرامج الخاصة باإلرشاد االجتماعي والنفسي والتوعية الطالبية ،واقتراح
أساليب تطويرها بصورة مستمرة.
 -3متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لإلرشاد والتوعية الطالبية ،وبحث
أساليب تطويرها بصورة مستمرة.
 -4تحديد الكوادر والمستلزمات المطلوبة لتنفيذ خطط وبرامج العمل ،وكيفية توفيرها
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -5التنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة واألهلية لالستفادة من
إمكانياتها في التعامل مع الظواهر الطالبية المختلفة.
 -6تحديد معايير وأدوات القياس الالزمة ،لتطبيقها في مجاالت اإلرشاد االجتماعي
واإلرشاد النفسي والصحي.
 -7تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في مجال الخدمات االجتماعية والنفسية
والصحية والتنسيق مع الجهات المختصة لتلبية االحتياجات التدريبية.
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متابعة خدمات الصحة المدرسية ببرامج التربية الخاصة.
إعداد النشرات اإلرشادية الدورية لتوعية المختصين بأساليب العمل الحديثة
واطالعهم على المستجدات العلمية في مجاالت عملهم.
تلقي التقارير الميدانية ودراستها واقتراح الحلول للمشكالت التي تشكل ظواهر
طالبية.
رفع التقارير المتعلقة بسير العمل في مجال اإلرشاد والتوعية التخاذ الالزم بشأنها.
توفير البيانات والمعلومات الالزمة لخطط وبرامج اإلرشاد والتوعية ،والعمل على
توثيقها بطرق حديثة ،وتسهيل عملية استرجاعها من قبل المختصين.
اقتراح أساليب االستفادة من اإلمكانات المادية والبشرية لدى الجهات الحكومية
والخاصة والمؤسسات األهلية في تنفيذ خطط وبرامج اإلرشاد.
اإلشراف على تطبيق المقاييس واالختبارات المتعلقة بالجوانب النفسية واالجتماعية
لدى الطلبة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
حصر الفئات التي يمكن أن تستفيد من برنامج النطق والتخاطب وذلك بالتنسيق مع
قسم التشخيص والتقسيمات والجهات المختصة.
تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في مجال النطق والتخاطب.
إعداد برامج لتوعية أولياء األمور حول تربية أبنائهم الطلبة المستفيدين من برنامج
النطق والتخاطب.
متابعة سير برنامج النطق والتخاطب.
إعداد قاعدة بيانات توضا نوعيات وأعداد الطلبة الذين هم بحاجة إلى برنامجالنطق والتخاطب.
العمل على توفير الخدمات الالزمة لطلبة برنامج النطق والتخاطب بالتنسيق مع
التقسيمات والجهات المختصة.
االستفادة من مالحظات المشرفين التربويين ووضع الخطط التطويرية والعالجية.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي أعمال أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم التقويم التربوي ،ويختص باآلتي:
 -1وضع خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد واعتماد أنظمة التقويم المقترح تطبيقها في برامج التربية الخاصة بالتنسيق
مع التقسيمات المعنية.
 -3تنفيذ نظم وأساليب التقويم التربوي ،ومتابعة ذلك ببرامج التربية الخاصة.
 -4اإلشراف على تطبيق معايير ،ومواصفات االختبارات ،وأدوات القياس.
 -5تزويد برامج التربية الخاصة بالوثائق المتعلقة بالتقويم التربوي ،والتأكد من
استالمها.

-261-

-6
-7
-9
-8
-22
-22
-22
-23
-24

-25
-26
-27
-29
-19
-

متابعة تطبيق وثائق التقويم على برامج التربية الخاصة ،وتزويد التقسيمات
المختصة بالوزارة بالتغذية الراجعة .
المشاركة في إعداد االمتحانات ،واالختبارات التحصيلية ،وأدوات التقويم
األخرى .
اقتراح الدورات التدريبية في مجال التقويم التربوي ،وتنفيذها بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
المشاركة في أعمال الفحص والتدقيق المستمر والنهائي .
اإلشراف على لجان متابعة التحصيل الدراسي ببرامج التربية الخاصة.
متابعة تطبيق أدوات التقويم على أسس علمية.
متابعة تنفيذ التوصيات المعتمدة والمنبثقة عن الزيارات الفنية والفعاليات المتعلقة
بالتقويم التربوي.
اإلشراف على تصحيا امتحانات الصفوف من الخامس إلى الحادي عشر ببرامج
التربية الخاصة.
إعداد البيانات اإلحصائية لنتائج التقويم للصفوف ( )11-1وتزويد مركز القياس
والتقويم التربوي بها ،واالحتفاظ بنسخة من السجالت الخاصة بدرجات الطالب
ونتائجهم.
المشاركة في تطوير بنوك األسئلة.
المشاركة في إعداد الوثائق المتعلقة ببرامج التربية الخاصة بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
إعداد خطط التعليم اإللكتروني واإلشراف على تنفيذها.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي أعمال أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم اإلشراف التربوي ،ويختص باآلتي:
 -1وضع خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اإلشراف على أداء الهيئات التدريسية واإلدارية واإلشرافية والفنية لبرامج التربية
الخاصة ،وتبنى البرامج التطويرية الهادفة إلى تجويد األداء .
 -3المشاركة في إعداد تقارير األداء لمعلمي برامج التربية الخاصة.
 -4المشاركة في المنصة التعليمية للتعليم عن بعد في إعداد دروس التربية الخاصة.
 -5إعداد النشرات الخاصة بالنواحي اإلشرافية ،وتوزيعها على المختصين من أجل
تطوير العمل.
 -6المشاركة في تحديد ،واختيار االحتياجات من الهيئات التدريسية واإلدارية
واإلشرافية والفنية وفقا للمعدالت الوظيفية.
 -7المشاركة في توزيع الهيئات التدريسية واإلدارية واإلشرافية والفنية على برامج
التربية الخاصة والبرامج التابعة للمديرية.
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تحديد االحتياجات التدريبية ،وبرامج اإلنماء المهني للعاملين ببرامج التربية
الخاصة.
تقييم األداء المهني للعاملين ،وتوفير الدعم الالزم لهم بما يكفل جودة األداء.
اإلشراف على عمليات تقويم الطلبة ببرامج التربية الخاصة ،والبرامج التابعة
للمديرية ،ومراجعة نتائجها.
اإلشراف على سالمة تنفيذ المناهج وتقديم التغذية الراجعة حولها.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي أعمال أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم األنشطة التربوية والتوجيه المهني ،ويختص باآلتي:
 -1وضع خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد المشروعات والخطط والبرامج الخاصة باألنشطة الطالبية في جميع
المجاالت.
 -3وضع برنامج زمني ،وخطة تنفيذية للمشاركة في المهرجانات واالحتفاالت
والمناسبات.
 -4تنظيم المسابقات ،والمعارض في المناسبات المختلفة.
 -5دعم األنشطة التربوية لطلبة التربية الخاصة ،والعمل على توفير متطلباتها.
 -6نشر الوعي بأهمية التوجيه المهني في أوساط المعلمين والطالب.
 -7توفير المصادر المتعلقة بالتوجيه المهني للمعلمين والطالب.
 -8متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة للتوجيه المهني لطلبة التربية الخاصة.
 -9اقتراح الحلول المناسبة للتغلب على المعوقات التي تواجه طلبة التربية الخاصة في
تطبيق التوجيه المهني.
 -11اقتراح تنفيذ الدورات التدريبية للعاملين في مجال التوجيه المهني.
 -11تنظيم أنشطة توعوية مساندة في مجال التوجيه المهني.
 -12إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -13أي أعمال أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم الخدمات المساندة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد الموازنة التقديرية الحتياجات برامج التربية الخاصة من األجهزة واألثاث
المتوقعة لكل عام دراسي ورفعها إلى التقسيمات المختصة.
 -3حصر الطالب المحتاجين لخدمات برامج التربية الخاصة ،وتقديم المساندة الالزمة
لهم.
 -4إعداد بيان بالتشكيالت السنوية لبرامج التربية الخاصة باحتياجات الهيئات التدريسية
والوظائف المرتبطة بها ،والتنسيق مع التقسيمات المختصة بشأنها.
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اإلشراف على وسائل النقل المدرسي لبرامج التربية الخاصة بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
اإلشراف على إدارة عمليات الدعم الفني لألجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها.
التنسيق مع التقسيمات المختصة بشأن تنظيم عملية إيفاد طالب برامج التربية
الخاصة للمعاهد والمدارس المتخصصة خارج السلطنة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائةةةرة التشةةةخيص ورعايةةةة الموهةةةوبين( ،تخةةةتص بالمةةةدارس الحكوميةةةة والخاصةةةة) وتتةةةولى
االختصاصات اآلتية:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2اقتراح السياسة العامة للطلبة الموهوبين.
 -3تطوير أساليب وأدوات اكتشاف الطلبة الموهوبين ،واإلشراف على تطبيقها في المحافظات
التعليمية.
 -4تشخيص وتحديد الحاالت التي تعاني من إعاقات مختلفة ،والحاالت التي تعاني من
مشكالت تعليمية.
 -5تصنيف الحاالت حسب اإلعاقة ،والمشكالت التعليمية المختلفة ،ورفد دائرة التربية
الخاصة ببيانات هذه الحاالت.
 -6المساهمة في تقنين المقاييس النفسية ،واالجتماعية ،والعقلية على البيئة العمانية.
 -7إعداد االختبارات التشخيصية األكاديمية المناسبة.
 -8إجراء التشخيص التربوي المناسب على الطلبة.
 -9التنسيق مع المديريات التعليمية بالمحافظات حول المناشط والبرامج التي تساعد على
تشخيص الطلبة.
 -11تحويل الحاالت التي تحتاج إلى أساليب تربوية أخرى للتقسيمات المعنية.
 -11تحويل الحاالت إلجراء الفحوصات الطبية الالزمة عند التسجيل.
 -12تحديد مستوى األداء الحالي للطالب.
 -13إعداد قاعدة بيانات عن حاالت اإلعاقة.
 -14أي أعمال تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم التشخيص ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية ألعمال القسم.
 -2تشخيص وتحديد الحاالت التي تعاني من إعاقات مختلفة ،والحاالت التي تعاني من
مشكالت تعليمية.
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تشخيص وتحديد الطلبة الموهوبين ،ورفد قسم رعاية الموهوبين ببياناتهم.
تصنيف الحاالت حسب اإلعاقة والمشكالت التعلمية المختلفة ،ورفد دائرة التربية
الخاصة ببيانات هذه الحاالت.
المساهمة في تقنين المقاييس النفسية واالجتماعية والعقلية على البيئة العمانية.
تطوير أساليب وأدوات التشخيص ،واإلشراف على تطبيقها.
التنسيق مع المديريات التعليمية بالمحافظات حول المناشط والبرامج التي تساعد
على تشخيص الطلبة.
اقتراح الحاالت التي تحتاج إلى أساليب تربوية أخرى للتقسيمات المعنية.
المشاركة في تشكيل فرق لتشخيص حاالت ذوي فئات التربية الخاصة بالمديريات
التعليمية بالمحافظات واإلشراف عليها.
التنسيق مع الجهات ذات العالقة بالتشخيص من داخل وخارج الوزارة.
المساهمة في وضع الخطط والبرامج العالجية لجميع فئات التربية الخاصة حسب
نتائج وتوصيات التشخيص.
متابعة مدى تحسن مستوى أداء الطالب.
تقييم حاالت الطالب الذين تم وضعهم تحت المالحظة.
إعداد التقارير الالزمة عن حاالت الطالب.
فتا ملف شخصي تراكمي لكل حالة.
إعداد االختبارات التشخيصية األكاديمية المناسبة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي أعمال تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم رعاية الموهوبين ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية ألعمال القسم.
 -2وضع خطة تطوير للطالب الموهوبين ومتابعة تنفيذها.
 -3وضع آلية متابعة للطلبة الموهوبين أثناء المراحل الدراسية لدعمهم وضمان
استمرارية وتطوير تميزهم.
 -4المشاركة في تطوير أساليب وأدوات اكتشاف الطالب الموهوبين.
 -5المشاركة مع التقسيمات المختصة حول المناشط والبرامج التي تساعد على اكتشاف
الطالب الموهوبين.
 -6رفد دائرة االبتكار واألولمبياد العلمي بالطلبة الموهوبين المبتكرين.
 -7إعداد برامج ومناشط خاصة بالموهوبين بالتعاون مع التقسيمات والجهات المعنية.
 -8التنسيق مع وسائل اإلعالم إلجراء مسابقات وبرامج وأنشطة للطالب الموهوبين.
 -9التواصل مع القطاع الخاص من أجل المساهمة في دعم الموهوبين.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي أعمال أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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دائرة التعلم مدى الحياة ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2توفير خدمات محو األمية وتعليم الكبار ،والتعلم المستمر.
 -3توعية الدارسين بأساليب التعلم مدى الحياة عبر الشبكة الدولية للمعلومات.
 -4إعداد التقارير الدورية عن سير الدراسة في التعلم مدى الحياة.
 -5تشجيع القطاع الخاص واألهلي لدعم برامج ومشاريع وأنشطة التعلم مدى الحياة.
 -6إعداد خطة سنوية في ضوء خطط المديريات التعليمية بالمحافظات تشمل على توزيع
الشعب على المحافظات حسب أعداد الدارسين والموازنة المعتمدة.
 -7متابعة تنفيذ برامج محو األمية وتعليم الكبار.
 -8جمع البيانات واإلحصاءات المتعلقة بمراكز محو األمية وتعليم الكبار.
 -9اإلشراف العام على تنفيذ برامج محو األمية ،وتعليم الكبار وفق سياسات الوزارة.
 -11تقدير متطلبات مراكز محو األمية ،وتعليم الكبار ،والمشاركة في إعداد الموازنة الخاصة
بها.
 -11تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في مجال محو األمية وتعليم الكبار.
 -12تزويد دائرة التواصل واإلعالم بمحتوى البرامج اإلعالمية في مجال التعلم المستمر.
 -13أي أعمال أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم محو األمية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد الخطة السنوية ألعمال القسم.
 -2القيام بتوزيع الشعب على المديريات التعليمية بالمحافظات.
 -3متابعة عملية تسجيل الدارسين بمراكز محو األمية بالمديريات التعليمية
بالمحافظات.
 -4اإلشراف على القائمين بالتدريب في مراكز محو األمية.
 -5توفير مستلزمات الدراسة للمسجلين بمراكز محو األمية بالتنسيق مع التقسيمات
المعنية بالوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظات.
 -6متابعة سير الدراسة في مراكز محو األمية ،ورفع تقارير حولها.
 -7دراسة تقارير المديريات التعليمية بالمحافظات المتعلقة بالدراسة في مراكز محو
األمية ،واالستفادة من نتائجها في تطوير األداء.
 -8المشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين وتنفيذ الدورات التدريبية لهم.
 -9اإلشراف على إعداد امتحانات محو األمية ،ونتائجها وإعداد الشهادات الخاصة
طبقا للنموذج المعمول به بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -11جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمراكز محو األمية وتصنيفها وحفظها.
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 -11المشاركة في االحتفاالت باليوم العالمي واليوم العربي لمحو األمية.
 -12إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -13أي أعمال أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-

قسم تعليم الكبار ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد الخطة السنوية ألعمال القسم.
 -2اإلشراف والمتابعة في توزيع الشعب على المديريات التعليمية بالمحافظات.
 -3متابعة عملية تسجيل الدارسين بمراكز تعليم الكبار بالمديريات التعليمية
بالمحافظات.
 -4توفير مستلزمات الدراسة للمسجلين بمراكز تعليم الكبار بالتنسيق مع التقسيمات
المعنية بالوزارة والمديريات التعليمية.
 -5اإلشراف على القائمين بالتدريب في مراكز تعليم الكبار.
 -6متابعة سير الدراسة في مراكز تعليم الكبار ورفع تقارير حولها.
 -7دراسة تقارير المديريات التعليمية بالمحافظات المتعلقة بالدراسة في مراكز تعليم
الكبار واالستفادة من نتائجها في تطوير األداء.
 -8المشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين وتنفيذ الدورات التدريبية لهم.
 -9جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمراكز تعليم الكبار وتصنيفها وحفظها.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي أعمال أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم برامج التعلم المستمر ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد الخطة السنوية ألعمال القسم.
 -2العمل على تطوير وتنفيذ ورصد سياسات واستراتيجيات التعلم المستمر.
 -3التوعية ببرامج التعلم المستمر بالتنسيق مع المحافظات التعليمية ،والجهات ذات
االختصاص بديوان عام الوزارة.
 -4توفير الموارد التعليمية الكفيلة لتحقيق التعلم المستمر.
 -5تذليل كافة العوائق أمام الرانبين في التعلم ،لتحقيق مبدأ التعلم المستمر.
 -6تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصال لتعزيز نظم التعلم المستمر.
 -7إعداد مواد تعليمية إلكترونية وتوفيرها للدارسين بالتعاون مع الجهات ذات
االختصاص.
 -8المشاركة في إعداد المناهج واالحتياجات التعليمية للتعلم مدى الحياة.
 -9المشاركة في اقتراح الموازنة ،واحتياجات برامج التعلم مدى الحياة.
 -11حصر وتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في مجال محو األمية وتعليم الكبار،
والتطوير المهني المستمر.
 -11متابعة تنفيذ البرامج التوعوية لمحو األمية وتعليم الكبار في المحافظات التعليمية.
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االطالع على تجارب الدول األخرى واالستفادة منها في تطوير برامج التعلم
المستمر في السلطنة.
متابعة تسجيل المستفيدين وإعداد بيانات إحصائية بهم.
المساهمة في دعم الجهود لتمكين الشباب والكبار إلكسابهم المهارات الحياتية
الالزمة.
إعداد قواعد البيانات واإلحصاءات المتعلقة ببرامج التعلم المستمر بالتنسيق مع
المديريات التعليمية بالمحافظات والجهات ذات االختصاص.
االعتراف بالمهارات والمؤهالت التي تكتسب عن طريق التعليم نير النظامي
واعتمادها ،بالتعاون مع الجهات المعنية بالسلطنة.
متابعة نتائج الدارسين في نظام الدراسات الحرة ،وحفظها بالقسم من أجل تسهيل
مهمة ترفيعهم واستمراريتهم في التعليم.
حث المديريات التعليمية بالمحافظات على تقديم المساعدات للمستفيدين من برامج
التعلم المستمر.
االطالع على تجارب الدول األخرى واالستفادة منها في تطوير برامج التعلم
المستمر في السلطنة.
المشاركة في اقتراح موازنة التعلم المستمر.
أي أعمال أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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(ز) المديرية العامة للمدارس الخاصة ،وتختص باآلتي:
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إعداد الخطط العامة والخطط المستقبلية ألعمال المديرية ،بما يتوافق مع أهداف التعليم في
السلطنة.
المشاركة في إعداد الخطط الخمسية والسنوية للوزارة بالتنسيق مع التقسيمات ذات االختصاص.
بناء واتخاذ اإلجراءات الالزمة العتماد اللوائا ،والنظم الخاصة بإنشاء مؤسسات التعليم المبكر
والمدارس الخاصة ،والدولية ،وتنظيم العمل بها.
وضع أسس ومعايير لتوفير بيئة تربوية محفزة للدارسين بمؤسسات التعليم المبكر والمدارس
الخاصة.
المشاركة في إعداد البرنامج السنوي للتدريب للوزارة.
المشاركة في إعداد الموازنة السنوية للوزارة.
دراسة ،وتحليل المقترحات والمالحظات التي ترد من التقسيمات ذات العالقة بشأن اللوائا
واألنظمة ،واتخاذ ما يلزم بشأنها.
متابعة مؤسسات التعليم المبكر ،والمدارس الخاصة ،والدولية للتأكد من التزامها بتطبيق اللوائا
والنظم ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة وفي ضوء نتائج المتابعة ووفقا ً ألحكام اللوائا.
تطوير الخطط االستراتيجية لتشجيع االستثمار في قطاع مؤسسات التعليم المبكر ،والتعليم
المدرسي الخاص بالتعاون مع التقسيمات والجهات المعنية.
توعية المستثمرين بأهمية االستثمار في مؤسسات التعليم المبكر ،وقطاع التعليم المدرسي
الخاص.
تلقي طلبات إنشاء مؤسسات التعليم المبكر ،والمدارس الخاصة ،والدولية ،ودراستها في إطار
الشروط والمواصفات المعتمدة ،ورفع توصيات حولها للتقسيمات المختصة بالوزارة.
اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو إصدار تراخيص إلنشاء مؤسسات التعليم المبكر ،والمدارس
الخاصة ،وتجديد تراخيص القائم منها.
التنسيق حول إجراءات اعتماد البرامج التعليمية ،والمناهج ،والكتب الدراسية التـي ترنب
مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة في تدريسها بالتنسيق مع التقسيمات المعنية في
الوزارة.
التنسيق حول إجراءات اعتماد المحتوى التعليمي الالزم للتعليم اإللكتروني.
التأكد من استيفاء كافة المواد والمصادر التعليمية ،ونيرها التي تنتجها ،أو تستخدمها المديرية
لقوانين الملكية الفكرية.
التحقق من سالمة إجراءات التعيينات لجميع العاملين في مؤسسات التعليم المبكر ،والمدارس
الخاصة ،والدولية ،والتأكد من استيفائها للشروط المحددة لتلك الوظائف.
اإلشراف التربوي المركزي (الفني واإلداري) على مؤسسات التعليم المبكر ،وتطوير برامجها.
اعتماد تطبيق برامج المدارس العالمية.
اإلشراف على المدارس الدولية.
متابعة نظام البيانات والمؤشرات المرتبطة باختصاصات كافة تقسيمات المديرية.
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 -21التنسيق مع التقسيمات ذات العالقة في الوزارة حول كل ما يتعلق بأداء المدارس الخاصة لتطوير
آليات العمل ،وتجويد األداء.
 -22تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالمديرية ،واقتراح الدورات المناسبة الحتياجاتهم بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
 -23أي مهام تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم المديرية الدوائر واألقسام التالية:


قسم التنسيق والمتابعة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2متابعة تنفيذ التعليمات ،والقرارات التي تصدر عن المدير العام.
 -3متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر المختلفة بالمديرية.
 -4متابعة الموضوعات المحالة من وإلى المديرية المطلوب الرد عليها.
 -5متابعة نتائج االجتماعات التي يحضرها المدير العام ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات
واجبة التنفيذ ،وتخص دوائر المديرية.
 -6إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضوعات الصادرة أو الواردة
للمديرية.
 -7أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.



قسم االستثمار في التعليم الخاص ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2مساعدة ،ومتابعة المستثمرين على بناء دراسات الجدوى.
 -3التواصل مع المستثمرين للرد على استفساراتهم عند الحاجة.
 -4إيجاد أساليب لتطوير ،وترقية إمكانيات مؤسسات التعليم المبكر ،والمدارس الخاصة
القائمة.
 -5وضع دليل الضوابط والحوافز الستقطاب وتشجيع المستثمرين بالتنسيق مع الجهات
المعنية ،وتحديثه.
 -6التعاون مع الجهات المعنية لمراجعة االلتزامات المحددة لالستثمار في مؤسسات التعليم
المبكر وقطاع التعليم المدرسي الخاص ،وتطويرها ،وتحديثها في المنصات اإللكترونية.
 -7المشاركة في التخطيط ،ووضع الرؤية حول المواقع المناسبة لالستثمار في مؤسسات
التعليم المبكر ،والتعليم المدرسي الخاص.
 -8تفعيل نظام البيانات والمؤشرات حول كل ما يتعلق بالجوانب المرتبطة باختصاصات
القسم.
 -9اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -11وضع خطط تنفيذية لتشجيع االستثمار في مؤسسات التعليم المبكر ،وقطاع التعليم
المدرسي الخاص.
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 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص ،أو أي مهام تسند له.


قسم األمن والسالمة المدرسية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تنفيذ وتطوير السياسات الخاصة بالسالمة المدرسية في مؤسسات التعليم المبكر،
والمدارس الخاصة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3اقتراح الدورات التدريبية في مجال األمن والسالمة المدرسية بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -4تطوير خطط إدارة األزمات ،وبرامج الوقاية ،والتدخل ،وخطط اإلجراءات المتعلقة
بالحوادث في مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة.
 -5إعداد قاعدة بيانات أمنية لمؤسسات التعليم المبكر ،والمدارس الخاصة.
 -6وضع اشتراطات ،ومعايير األمن والسالمة في النقل المدرسي ،ومتابعة تنفيذها،
وتطويرها في مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة ،بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -7تنفيذ برامج توعوية للمعلمين ،والطلبة ،ولمالكي وسائل نقل الطلبة ،وسائقيها بمؤسسات
التعليم المبكر والمدارس الخاصة بالتنسيق مع التقسيمات والجهات المعنية.
 -8اإلشراف الدوري على كافة مكونات المدرسة من ناحية الوقاية من حوادث العمل
واإلصابات المهنية.
 -9تقديم االقتراحات الالزمة لتحسين ظروف بيئة المدرسة ،وتالفي المخاطر واالشتراك في
رسم السياسة العامة للوقاية من جميع أنواع المخاطر.
 -11متابعة تنفيذ احتياطات السالمة والصحة المهنية بكافة مواقع مؤسسات التعليم المبكر
والمدارس الخاصة.
 -11التأكد من توافر الشروط التربوية ،ومتطلبات السالمة في مخططات المباني المدرسية
لمؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة بالتعاون مع الجهات المختصة .
 -12اإلشراف على تطبيق معايير أمن وسالمة األفراد ،والحافالت المدرسية داخل المؤسسة
التعليمية.
 -13تفعيل نظام البيانات والمؤشرات حول كل ما يتعلق بالجوانب المرتبطة باختصاصات
القسم.
 -14إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -15أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.



قسم اإلحصاء والمعلومات ،ويختص باآلتي:
 -2إعداد وتنفيذ خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
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اإلشراف على عملية جمع وتحديث البيانات اإلحصائية ،والمؤشرات التربوية في
مؤسسات التعليم المبكر ،والمدارس الخاصة والدولية ومراجعتها ،واتخاذ اإلجراءات
الالزمة العتمادها.
نشر البيانات والمؤشرات التعليمية لمؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة والدولية،
وإتاحتها للمستفيدين الداخليين والخارجيين بالتنسيق مع التقسيمات المعنية وفق الضوابط.
العمل على تفعيل ومتابعة مؤسسات التعليم المبكر والمدارس العالمية والدولية وتقسيمات
المديرية في استخدام البوابة التعليمية ،والمنصات اإللكترونية ،وتحديث بياناتها.
المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط التوعوية ،والبرامج التدريبية للمستفيدين من نظام
البوابة التعليمية المتعلقة بمؤسسات التعليم المبكر والمدارس العالمية والدولية ،وتقديم
الدعم الفني لها.
المشاركة في إدارة نظام البوابة التعليمية لمؤسسات التعليم المبكر والمدارس العالمية
والدولية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
متابعة تدفق المعلومات والبيانات المتعلقة بمؤسسات التعليم المبكر ،ومؤسسات التعليم
المدرسي الخاص ،وتحليلها ،والتحقق من مصداقيتها ،وتوفير التقارير الفنية حولها.
حفظ النسخ االحتياطية لألنظمة ،وأرشفتها وفق الضوابط المعمول بها.
إدارة صالحية مستخدمي نظام البوابة التعليمية بمؤسسات التعليم المبكر ،والمدارس
العالمية والدولية وتقسيمات المديرية حسب اختصاصهم.
متابعة المواقع اإللكترونية لمؤسسات التعليم المبكر والمدارس العالمية والدولية ،ورفع
تقارير حولها.
تفعيل نظام البيانات والمؤشرات حول كل ما يتعلق بالجوانب المرتبطة باختصاصات
القسم.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

مكتب المدارس الدولية (بمستوى دائرة) ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة العمل السنوية للمكتب.
 -2إعداد اللوائا التنظيمية للمدارس الدولية ،ومتابعة تنفيذها ،والعمل على تطويرها.
 -3تلقي طلبات إنشاء المدارس الدولية ،ودراستها ،ورفع تقرير بشأنها إلى التقسيمات
المختصة.
 -4التأكد من استيفاء المدارس الجديدة لكافة المواصفات والمتطلبات المنصوص عليها في
اللوائا والنظم.
 -5متابعة توافر الشروط التربوية ،ومتطلبات السالمة في المدارس الدولية.
 -6دراسة النظم األساسية واللوائا الداخلية للمدارس الدولية ،والتأكد من عدم تعارضها مع
نظم ولوائا الوزارة.
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دراسة مؤهالت وخبرات الهيئات التدريسية واإلدارية ونيرها ،المرشحة للعمل في
المدارس الدولية ،ومنحها الموافقة الستكمال إجراءات التعيين في حال استيفائها
الشتراطات شغل الوظيفة المحددة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
التحقق من صالحية الكتب ،ومصادر القراءة الحرة المراد استخدامها في المدارس
الدولية ،والتأكد من توافقها مع الضوابط المعتمدة في السلطنة.
التأكد من التزام المدارس بتوفير الخدمات التربوية المساندة الالزمة للطلبة (االجتماعية،
والصحية ،والنفسية ،ونيرها).
إقرار البرامج والفعاليات الثقافية المراد تنفيذها من قبل المدارس الدولية ،والتأكد من عدم
تعارضها مع النظم المعمول بها في السلطنة.
إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمدارس الدولية ،والعمل على تحديثها بالتعاون مع الجهات
المعنية.
تمثيل الوزارة في اجتماعات انتخاب مجالس إدارات ومجالس أولياء األمور بالمدارس
الدولية ،والتأكد من التزامها باألنظمة الضابطة للعمل .
تنفيذ زيارات دورية للمدارس الدولية للتأكد من التزامها باألنظمة الضابطة للعمل .
متابعة تنفيذ القرارات ،والتوجيهات ،والتوصيات التي تتخذها الجهات المسؤولة في شأن
المدارس الدولية.
تفعيل نظام البيانات والمؤشرات حول كل ما يتعلق بالجوانب المرتبطة باختصاصات
المكتب.
اقتراح الدورات التدريبية لموظفي المكتب بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال المكتب.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة التراخيص ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ،ومتابعة تنفيذها.
 -2اعتماد خطة البرامج التدريبية لموظفي الدائرة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3إعداد ومتابعة األنظمة ،واللوائا التي تنظم العمل بمؤسسات التعليم المبكر ،والمدارس
الخاصة وتطويرها ،بالتنسيق مع الجهات المختصة.
 -4دراسة وتحليل المقترحات والمالحظات التي ترد من التقسيمات ذات العالقة بشأن اللوائا
واألنظمة ،واتخاذ ما يلزم بشأنها.
 -5اإلشراف على عمليات منا التراخيص لمؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة،
وتجديدها ،وكل ما يرتبط من عمليات بالتعاون مع الجهات ذات العالقة وفق الضوابط
المعمول بها.
 -6وضع دليل االشتـراطات للوظائف التدريسية واإلدارية ،والوظائف المرتبطة بها في
مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة وتطويره.
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وضع دليل اشتـراطات مباني مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة ،وفقا
للمستجدات.
منا الموافقات على استخدام ،وتشغيل المباني المدرسية.
وضع إطار عام وضوابط منظمة للرسوم الدراسية ،ورسوم الخدمات التربوية األخرى
بالمدارس الخاصة ،وتحديثها.
تحصيل الرسوم الخاصة عن الخدمات المقدمة للمدارس الخاصة ،واستيفاء الغرامات
المقررة بالالئحة التنظيمية بالمدارس الخاصة.
متابعة التزام مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة بالنظم المالية المعمول بها في
السلطنة ،وفحص السجالت والقوائم المالية بها.
متابعة نظام البيانات والمؤشرات المرتبطة باختصاصات األقسام التابعة للدائرة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال الدائرة.
رفع تقرير سنوي حول ما تم إنجازه.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم الشؤون اإلدارية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2وضع دليل االشتراطات للوظائف التدريسية ،واإلدارية ،والوظائف المرتبطة بها
في مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة ،والعمل على تحديثه ،بالتنسيق مع
التقسيمات والجهات المختصة.
 -3تلقى طلبات تعيين الهيئات التدريسية واإلدارية والوظائف المرتبطة بها لمؤسسات
التعليم المبكر والمدارس الخاصة ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنا الموافقة
الستكمال إجراءات التعيين في حال استيفائها الشتراطات شغل الوظيفة المحددة بعد
التنسيق مع الجهات المعنية.
 -4النظر في المالحظات التي ترد الوزارة حول الهيئات التدريسية واإلدارية
والتوصية باإلجراء المناسب بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 -5تفعيل نظام البيانات والمؤشرات حول كل ما يتعلق بالجوانب المرتبطة
باختصاصات القسم.
 -6اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -7إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -8أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم الشؤون المالية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
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وضع إطار عام وضوابط منظمة للرسوم الدراسية ،ورسوم الخدمات التربوية
األخرى بالمدارس الخاصة ،وتحديثها.
دراسة وتحديث رسوم الخدمات المقدمة للمدارس الخاصة وفق المستجدات
والضوابط المالية بالتنسيق مع المديرية العامة للشؤون المالية.
المشاركة في إعداد الموازنات للبرامج التدريبية التي تنفذ على موظفي المديرية.
استالم وحفظ الضمانات البنكية المقررة لفتا مدارس التعليم المبكر والمدارس
الخاصة وفق الالئحة التنظيمية للمدارس الخاصة.
تحصيل الرسوم الخاصة عن الخدمات المقدمة للمدارس الخاصة ،واستيفاء
الغرامات المقررة بالالئحة التنظيمية بالمدارس الخاصة.
متابعة التزام مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة بالنظم المالية المعمول بها
في السلطنة ،وفحص السجالت والقوائم المالية بها.
تلقي ودراسة المالحظات والشكاوى المتعلقة بالرسوم الدراسية ،ورسوم الخدمات
التربوية األخرى في مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة؛ بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
تفعيل نظام البيانات والمؤشرات حول كل ما يتعلق بالجوانب المرتبطة
باختصاصات القسم.
رفع تقارير دورية ربع سنوية عن سير العمل بناء على االختصاصات المسندة
للقسم إلى المدير العام ،وموافاة كل من المديرية العامة للشؤون المالية ،ودائرة
التدقيق الداخلي بنسخة منها.
اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم اللوائح واألنظمة المدرسية:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2المراجعة المستمرة لألنظمة واللوائا التي تنظم العمل بمؤسسات التعليم المبكر
والمدارس الخاصة ،ووضع المقترحات للتطوير ،وذلك بالتنسيق مع التقسيمات
المعنية.
 -3متابعة التزام مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة بتنفيذ األنظمة واللوائا
والقواعد التشغيلية ،بالتنسيق مع التقسيمات ذات العالقة ،واتخاذ ما يلزم حيالها.
 -4دراسة ،وتحليل المقترحات ،والمالحظات التي ترد من التقسيمات ذات العالقة بشأن
اللوائا واألنظمة ،واتخاذ ما يلزم بشأنها.
 -5وضع الضوابط واآلليات للتعامل مع التجاوزات والمخالفات وتفعيلها.
 -6دراسة النظم األساسية ،واللوائا الداخلية لمؤسسات التعليم المبكر ،والمدارس
الخاصة ،والتأكد من عدم تعارضها مع نظم ولوائا الوزارة ،واتخاذ الالزم بشأنها.
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 -7تفعيل نظام البيانات والمؤشرات حول كل ما يتعلق بالجوانب المرتبطة
باختصاصات القسم.
 -8اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-



قسم طلبات التراخيص ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تلقي طلبات المستثمرين حول إنشاء مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة ،أو
إضافة الخدمات التعليمية ومتطلباتها ،ودراستها بالتنسيق مع التقسيمات ،والجهات
المختصة.
 -3اتخاذ اإلجراءات المتبعة الالزمة بشأن طلبات االستثمار والخدمات المرتبطة التي
تتوافر فيـها الشروط بعد الحصول على موافقة التقسيمات والجهات المختصة.
 -4وضع الضوابط الخاصة بتشييد المباني المدرسية ،ودراسة المخططات وتحديثها،
والعمل على التأكد من االلتزام بالضوابط واالشتراطات بالتعاون مع التقسيمات
المختصة بالوزارة.
 -5اتخاذ اإلجراءات المتبعة نحو تجديد تراخيص مؤسسات التعليم المبكر والمدارس
الخاصة القائمة.
 -6تفعيل نظام البيانات والمؤشرات حول كل ما يتعلق بالجوانب المرتبطة
باختصاصات القسم.
 -7اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -8إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -9أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة برامج ومناهج المدارس الخاصة ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ،ومتابعة تنفيذها.
 -2اعتماد خطة البرامج التدريبية لموظفي الدائرة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3المشاركة في وضع اللوائا واألنظمة الخاصة بمؤسسات التعليم المبكر والمدارس
الخاصة.
 -4متابعة األنظمة واللوائا التي تنظم العمل في البرامج والمناهج بمؤسسات التعليم المبكر
والمدارس الخاصة.
 -5المشاركة في دراسة طلبات المدارس الخاصة من حيث إضافة المراحل التعليمية ،وتطبيق
أو تغيير البرامج التعليمية.
 -6دراسة البرامج التعليمية اإلثرائية التي ترنب مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة
بتطبيقها ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة العتمادها.
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إقرار المناهج والمصادر التعليمية اإلثرائية التي ترنب مؤسسات التعليم المبكر
والمدارس الخاصة بمختلف فئاتها (أحادية/ثنائية/عالمية) في تطبيقها وفق الضوابط
المعمول بها.
توفير المحتوى التعليمي اإللكتروني لمؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة بالتنسيق
مع التقسيمات والجهات ذات العالقة.
المشاركة في بناء المناهج الدراسية للمواد أحادية وثنائية اللغة بالتنسيق مع المديريات
المختصة.
اإلشراف على مشاركة مؤسسات التعليم المبكر والمدارس العالمية في األنشطة التربوية
التي تنظم داخل السلطنة وخارجها ،وفي المعارض والمسابقات الطالبية ،بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
المشاركة في دراسة طلبات المستثمرين حول إنشاء مؤسسات التعليم المبكر والمدارس
الخاصة ،أو إضافة الخدمات التعليمية ومتطلباتها ،ودراستها في مجال االختصاص
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة وفق الضوابط المعمول بها.
المشاركة في وضع اشتراطات المباني المدرسية للمدارس الخاصة بأنواعها بالتعاون مع
التقسيمات المختصة.
التنسيق مع المؤسسات المانحة للبرامج التعليمية الدولية حول الجوانب الفنية المتعلقة
بمناهج هذه البرامج.
المشاركة في متابعة تنفيذ المناهج الدراسية في البرامج ثنائية اللغة والبرامج التعليمية
الدولية ،ورفع المالحظات حيالها بالتنسيق مع المديريات ذات العالقة والمؤسسات
المانحة.
وضع الضوابط حول الكتب والمصادر التعليمية بأنواعها المستخدمة في مؤسسات التعليم
المبكر والمدارس الخاصة؛ لضمان توافقها مع النظم والضوابط المعمول بها في السلطنة.
متابعة مدى التزام مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة بالضوابط الخاصة بالكتب
والمصادر التعليمية ،ورفع المالحظات إلى مكتب المدير العام.
التخطيط للبرامج التعريفية والتدريبية في مجال تطبيق البرامج التعليمية والمناهج الدراسية
والمؤهالت الدولية في مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة بالتنسيق مع الجهات
المعنية لتنفيذها.
متابعة المستجدات في مجال البرامج والمؤهالت الدولية ،واتخاذ ما يلزم حيالها.
التأكد من خضوع كافة المواد والمصادر التعليمية ونيرها التي تنتجها أو تستخدمها
الدائرة ومؤسسات التعليم المبكر والمدارس الخاصة خاضعة لقوانين الملكية الفكرية.
اإلشراف على محددات الخطط الدراسية الخاصة بمرحلة مناهج التعليم المبكر.
تحليل وتقويم البرامج التعليمية والمناهج الدراسية المطبقة ،والعمل على تطويرها.
متابعة تنفيذ ومواءمة المواد المقررة على الطلبة مع متطلبات التوجيه المهني بالمدارس
الخاصة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
متابعة نظام البيانات والمؤشرات المرتبطة باختصاصات األقسام التابعة للدائرة.
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 -24إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال الدائرة.
 -25رفع تقرير سنوي حول ما تم إنجازه.
 -26أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم البرامج التعليمية الدولية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3المشاركة في إعداد معايير اعتماد البرامج التعليمية الدولية.
 -4دراسة البرامج التعليمية الدولية ،ورفعها لالعتماد وفق الضوابط المعمول بها.
 -5إعداد معايير اعتماد المصادر التعليمية األساسية واإلثرائية ،وتطويرها.
 -6إعداد محددات الخطط الدراسية الخاصة بالبرامج التعليمية الدولية ،وتطويرها.
 -7متابعة المستجدات في مجال البرامج التعليمية الدولية.
 -8إعداد وتنفيذ خطط زيارات ميدانية لمتابعة تطبيق البرامج التعليمية الدولية.
 -9المشاركة في تنظيم المشانل والورش التدريبية المرتبطة بمناهج البرامج التعليمية
الدولية.
 -11اقتراح اللوائا واألنظمة المرتبطة بتطبيق البرامج التعليمية الدولية.
 -11تحديد المواصفات والمعايير واالشتراطات الخاصة بتطبيق البرامج التعليمية
الدولية.
 -12تفعيل نظام البيانات والمؤشرات حول كل ما يتعلق بالجوانب المرتبطة
باختصاصات القسم.
 -13إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -14أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم المناهج التعليمية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3اقتراح اللوائا واألنظمة المرتبطة بتطبيق المناهج التعليمية (أحادي/ثنائي).
 -4إعداد دراسات ميدانية حول تقييم المناهج التعليمية (أحادي/ثنائي) في المدارس
الخاصة واقتراح آليات مناسبة لتطويرها.
 -5المشاركة في دراسة طلبات ترخيص/إضافة /تغيير المدارس الخاصة للمناهج
التعليمية(أحادي/ثنائي) وفق الضوابط المعمول بها.
 -6دراسة طلبات المدارس الخاصة (أحادي/ثنائي) لتطبيق البرامج  /المواد اإلثرائية
وفق الضوابط المعمول بها.
 -7تكييف المناهج التعليمية (أحادي/ثنائي) بالتعاون مع التقسيمات ذات العالقة.
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فحص المصادر التعليمية األساسية وفق المعايير التي تقرها الوزارة ،وإبداء الرأي
بشأنها.
اقتراح الوسائل التعليمية ،والتقنيات المناسبة لتطبيق المناهج التعليمية
(أحادي/ثنائي) بالتعاون مع التقسيمات ذات العالقة.
إعداد محددات الخطط الدراسية الخاصة بالمناهج التعليمية (أحادي/ثنائي) بالتنسيق
مع التقسيمات المعنية.
متابعة المستجدات في مجال المناهج التعليمية (أحادي/ثنائي) ،وموافاة المدارس
الخاصة بها.
إعداد وتنفيذ خطط زيارات ميدانية لمتابعة تطبيق المناهج التعليمية (أحادي/ثنائي).
إعداد وتنفيذ وتنظيم المشانل والورش التدريبية المرتبطة بالمناهج التعليمية
(أحادي/ثنائي).
تفعيل نظام البيانات والمؤشرات حول كل ما يتعلق بالجوانب المرتبطة
باختصاصات القسم.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم برامج ومناهج التعليم المبكر ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3إعداد إطار عام حول معايير مناهج مرحلة التعليم المبكر والمصادر التعليمية
األساسية واإلثرائية.
 -4إعداد وتطوير مناهج مرحلة التعليم المبكر بأنواعها.
 -5بناء اللوائا واألنظمة المناسبة لمناهج التعليم المبكر.
 -6دراسة المناهج والمصادر التعليمية اإلثرائية التي ترنب مؤسسات التعليم المبكر
بمختلف فئاتها (أحادي/ثنائي/عالمي) ومدارس تعليم القرآن الكريم في تطبيقها وفق
الضوابط المعمول بها.
 -7وضع محددات الخطط الدراسية الخاصة لمناهج مرحلة التعليم المبكر بأنواعها.
 -8تطوير ،وتأليف المناهج الدراسية لمرحلة التعليم المبكر بأنواعها بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
 -9متابعة المستجدات الخاصة بمناهج التعليم المبكر بأنواعها ،وتطوير العمل في هذا
المجال.
 -11إعداد وتنفيذ خطط زيارات ميدانية لمتابعة تطبيق مناهج مرحلة التعليم المبكر
بأنواعها.
 -11تنظيم المشانل والورش التدريبية المرتبطة بمناهج التعليم المبكر بأنواعه بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
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وضع المواصفات والمعايير واالشتراطات الخاصة بتطبيق البرامج التعليمية للتربية
الخاصة لمرحلة التعليم المبكر بالتنسيق مع التقسيمات ذات العالقة.
تفعيل نظام البيانات والمؤشرات حول كل ما يتعلق بالجوانب المرتبطة
باختصاصات القسم.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة التعليم المبكر ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ،ومتابعة تنفيذها.
 -2اعتماد خطة البرامج التدريبية لموظفي الدائرة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -3وضع اللوائا واألنظمة والضوابط الخاصة بمرحلة التعليم المبكر ،وتطويرها.
 -4المشاركة في دراسة طلبات إنشاء مؤسسات التعليم المبكر بالتنسيق مع تقسيمات المديرية
وفق الضوابط.
 -5المشاركة في بناء وثائق المناهج بالتنسيق مع التقسيمات ذات االختصاص.
 -6المشاركة في عمليات تقييم مناهج التعليم المبكر بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -7وضع الكفايات الالزم توافرها لدى معلمي مرحلة التعليم المبكر.
 -8وضع إطار عام لضوابط البرامج التدريبية والتأهيلية لمشرفي ومعلمات مرحلة التعليم
المبكر وتطويرها بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -9إعداد إطار عام للمتابعة واإلشراف لمرحلة التعليم المبكر وتطويره.
 -11إعداد وتطوير استمارات الزيارات اإلشرافية المركزية والالمركزية لمرحلة التعليم
المبكر.
 -11وضع الخطط اإلشرافية للهيئات اإلدارية والتدريسية والوظائف المرتبطة بها لمرحلة
التعليم المبكر.
 -12وضع اشتراطات شغل الوظائف في مؤسسات التعليم المبكر وتطويرها ،بالتنسيق مع
التقسيمات.
 -13المشاركة في وضع اشتراطات المباني المدرسية لمرحلة التعليم المبكر ،ومتابعة االلتزام
بها.
 -14اقتراح اآلليات لتطوير البيئة التعليمية المناسبة لمرحلة التعليم المبكر وفقا للمستجدات
التربوية.
 -15إعداد النشرات التوجيهية لمرحلة التعليم المبكر ،ومتابعة تنفيذها.
 -16متابعة األنشطة التربوية والتعليمية في مؤسسات التعليم المبكر ،والعمل على تطويرها.
 -17متابعة شؤون الطلبة في مرحلة التعليم المبكر في ضوء اللوائا واألنظمة.
 -18المشاركة في وضع واقتـراح األدوات الالزمة للكشف والتشخيص لألطفال من ذوي فئات
التربية الخاصة والموهوبين لمرحلة التعليم المبكر ورعايتهم ،بالتنسيق مع دائرة
التشخيص ورعاية الموهوبين.
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اإلشراف على إعداد برامج اإلرشاد االجتماعي والنفسي الالزمة لألطفال في مؤسسات
التعليم المبكر ،ومتابعة تنفيذها.
جمع وتحليل البيانات والتقارير المتعلقة بالنواحي الفنية واإلدارية بمؤسسات التعليم
المبكر ،واستخالص مؤشرات عن األداء المدرسي.
متابعة نظام البيانات والمؤشرات المرتبطة باختصاصات األقسام التابعة للدائرة.
إعداد قاعدة بيانات عن مؤسسات التعليم المبكر والطلبة والكوادر العاملة بالتعليم المبكر.
اعتماد خطة البرامج التدريبية لموظفي الدائرة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
رفع تقرير سنوي حول ما تم إنجازه.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام اآلتية:
-

قسم اإلشراف الفني ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للتقسيم.
 -2المشاركة في وضع اللوائا واألنظمة والضوابط الخاصة بمرحلة التعليم المبكر،
وتطويرها.
 -3اإلشراف العام على مشرفي التعليم المبكر ،وتقييم أدائهم بالمديريات التعليمية
بالمحافظات.
 -4اقتراح خطط وبرامج تدريب مشرفي التعليم المبكر.
 -5المشاركة في إعداد إطار عام للمتابعة واإلشراف لمرحلة التعليم المبكر وتطويره.
 -6وضع النشرات التربوية العامة للمشرفين والمعلمين في مرحلة التعليم المبكر
ومتابعة تطبيقها.
 -7المشاركة في تنفيذ المشانل التربوية ،وبرامج اإلنماء المهني التي تشرف عليها
الوزارة لمشرفي ومعلمي التعليم المبكر في السلطنة.
 -8تفعيل نظام البيانات والمؤشرات حول كل ما يتعلق بالجوانب المرتبطة
باختصاصات التقسيم.
 -9اقتراح الدورات التدريبية لموظفي التقسيم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -11رفع تقرير سنوي حول ما تم إنجازه.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم اإلشراف اإلداري ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للتقسيم.
 -2المشاركة في وضع اللوائا واألنظمة والضوابط الخاصة بمرحلة التعليم المبكر،
وتطويرها.
 -3اإلشراف العام على المشرفين اإلداريين في مرحلة التعليم المبكر ،وتقييم أدائهم
بالمديريات التعليمية بالمحافظات.
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-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-

اقتراح خطط وبرامج تدريب المشرفين اإلداريين في مجال التعليم المبكر.
اإلشراف على اختيار الكوادر اإلدارية المرشحة لإلشراف اإلداري على مرحلة
التعليم المبكر وفق الضوابط الموضوعة لذلك.
المشاركة في ترشيا المشرفين اإلداريين في المحافظات للدراسات التخصصية في
مجال العمل.
إجراء دراسات ميدانية حول واقع اإلشراف اإلداري لمرحلة التعليم المبكر،
وأساليب تحديثه بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
متابعة تطبيق اللوائا واألنظمة في مجال التعليم المبكر بالتنسيق مع التقسيمات
المعنية في المديريات التعليمية بالمحافظات.
المشاركة في إعداد تقارير دورية حول أداء مؤسسات التعليم المبكر بالمديريات
التعليمية بالمحافظات.
تفعيل نظام البيانات والمؤشرات حول كل ما يتعلق بالجوانب المرتبطة
باختصاصات التقسيم.
اقتراح الدورات التدريبية لموظفي التقسيم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
رفع تقرير سنوي حول ما تم إنجازه.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص ،أو أي مهام تسند لها.

قسم شؤون الطلبة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2المشاركة في وضع اللوائا واألنظمة والضوابط الخاصة بمرحلة التعليم المبكر،
وتطويرها.
 -3متابعة شؤون الطلبة في مؤسسات التعليم المبكر في المديريات التعليمية
بالمحافظات في ضوء اللوائا والنظم.
 -4إجراء دراسات ميدانية فيما يتعلق بشؤون الطلبة في مرحلة التعليم المبكر بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
 -5متابعة خطط عمل وبرامج اإلرشاد النفسي واالجتماعي في مؤسسات التعليم
المبكر.
 -6تحديد شروط قبول األطفال في مؤسسات التعليم المبكر.
 -7تفعيل نظام البيانات والمؤشرات حول كل ما يتعلق بالجوانب المرتبطة
باختصاصات القسم.
 -8اقتراح الدورات التدريبية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -9رفع تقرير سنوي حول ما تم إنجازه.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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(ح) المديرية العامة لإلشراف التربوي (للمدارس الحكومية والخاصة) ،وتختص باآلتي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21
-21
-22
-23

إعداد الخطط العامة والخطط المستقبلية ألعمال المديرية ،بما يتوافق مع أهداف التعليم في
السلطنة.
المشاركة في إعداد الخطط الخمسية /والسنوية للوزارة بالتنسيق مع التقسيمات ذات االختصاص.
ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في المديرية بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
المشاركة في إعداد البرنامج السنوي للتدريب للوزارة.
المشاركة في إعداد الموازنة السنوية للوزارة.
اإلشراف على مشرفي المواد  /المجاالت ،ومختبرات العلوم ومصادر التعلم ومشرفين اإلدارة
المدرسية في المديريات التعليمية بالمحافظات وتقديم الدعم الفني لهم.
اقتراح توصيف وظائف الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها ،متضمنة شروط شغل هذه
الوظائف والمؤهالت المطلوبة ،بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
وضع معايير وخطط وبرامج متابعة فرق اإلشراف التربوي واإلداري بالمدارس.
اقتراح وصيانة اللوائا واألنظمة والقرارات التي تنظم العمل في المدارس ومتابعة تنفيذها.
جمع وتحليل البيانات والتقارير المتعلقة بالنواحي الفنية واإلدارية لفرق اإلشراف التربوي
واستخالص النتائج منها.
اإلشراف على إعداد وتنفيذ اللوائا المتعلقة بشؤون الطلبة.
المشاركة في متابعة االنتظام الدراسي للطالب وفقا ً للوائا واألنظمة بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
إعداد مشروع القرار الوزاري المحدد لبداية ونهاية العام الدراسي واإلجازات المدرسية ومواعيد
االمتحانات بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
اإلشراف العام على نشر الوعي حول أهمية تسجيل طلبة الصف األول.
التنسيق مع التقسيمات المختصة لتطوير أداء المدارس في ضوء نتائج تحليل البيانات والتقارير.
مساعدة المدارس على وضع خططها التقويمية والتطويرية.
إعداد تقارير سنوية وفق المؤشرات تربوية حول أداء المدارس في السلطنة.
تلقي نتائج تحليل أداء الطالب في المواد الدراسية لالسترشاد بها في تحسين األداء المدرسي.
المشاركة في إجراء الدراسات الميدانية من أجل تطوير منظومة اإلشراف التربوي وجودة
التعليم.
اإلشراف على تشكيل مجالس أولياء األمور ومتابعة سيرها واقتراح األساليب الكفيلة بتطوير
العمل في تلك المجالس بالتنسيق مع المديريات التعليمية بالمحافظات.
تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالمديرية والمشاركة في تنفيذ برامج التدريب بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
التأكد من أن المواد أو البرامج التي تنتجها أو تستخدمها المديرية خاضعة لقوانين الملكية
الفكرية.
التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي فيما يتعلق بإعداد المعلمين وفقا للمعايير واألسس التي تطبقها
الوزارة.
-283-

 -24اإلشراف العام على المدارس الخاصة بالمديريات التعليمية بالمحافظات وتقديم الدعم الفني
لمشرفي هذه المدارس.
 -25تحديد االحتياجات التدريبية للفئات اإلشرافية والوظائف المرتبطة بها.
 -26أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.
وتضم المديرية األقسام والدوائر التالية:


قسم التنسيق والمتابعة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن المدير العام.
 -3متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر المختلفة بالمديرية.
 -4متابعة الموضوعات المحالة من وإلى المديرية المطلوب الرد عليها.
 -5متابعة نتائج االجتماعات التي يحضرها المدير العام ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات
واجبة التنفيذ وتخص دوائر المديرية.
 -6إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضوعات الصادرة أو الواردة
للمديرية.
 -7أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.



قسم إدارة نظام المؤشرات التربوية ،ويختص باآلتي:
 -1وضع خطة العمل السنوية للقسم ،ومتابعة تنفيذها.
 -2اإلشراف على تفعيل وتطوير نظام المؤشرات التربوية بالوزارة.
 -3التأكد من دقة البيانات في نظام المؤشرات التربوية.
 -4تزويد التقسيمات المعنية في الوزارة وفق االختصاص بقراءات فنية مستقاة من نظام
المؤشرات التربوية.
 -5جمع وتنظيم وحفظ بيانات المدارس وأدائها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -6تحليل البيانات اإلحصائية المتعلقة بالجوانب الفنية واإلدارية في المدارس والمديريات
التعليمية بالمحافظات.
 -7المشاركة في إجراء الدراسات الهادفة الستخالص المؤشرات التربوية المؤثرة على فاعلية
التعليم وجودته.
 -8المشاركة في إجراء دراسات مقارنة لمستويات تحصيل الطالب في السلطنة مع
المستويات العالمية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -9تطوير األساليب واألدوات المستخدمة في جمع البيانات اإلحصائية.
 -11دراسة تقارير الزيارات الميدانية التي يقوم بها المختصون في المديرية.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.
-284-



دائرة إشراف اإلدارة المدرسية ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2اإلشراف على إعداد اللوائا واألنظمة والقرارات التي تنظم العمل في المدارس ،ومتابعة
تنفيذها.
 -3إنشاء فريق عمل يختص بإعداد الخطط ومتابعة وتقييم برامج فرق التطوير والتحسين
واإلشراف على إدارات المدارس بالمديريات التعليمية بالمحافظات.
 -4جمع وتحليل البيانات والتقارير المتعلقة بالنواحي الفنية واإلدارية بالمدارس واستخالص
النتائج منها .
 -5التنسيق مع التقسيمات المختصة فيما يتعلق بتطوير أداء إدارات المدارس في ضوء نتائج
تحليل البيانات والتقارير.
 -6أعداد مشروع القرار الوزاري المحدد لبداية ونهاية العام الدراسي واإلجازات المدرسية
ومواعيد االمتحانات بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -7المشاركة في متابعة االنتظام الدراسي للطالب وفقا ً للوائا واألنظمة بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
 -8مساعدة المدارس على وضع خططها التقويمية والتطويرية.
متابعة تنفيذ المهام الموكلة لمشرفي اإلدارة المدرسية وإدارات المدارس ،وتقديم الدعم
-9
الفني لهم.
 -11إعداد تقارير سنوية ذات مؤشرات دالة حول أداء المدارس في السلطنة.
 -11توظيف نتائج تحليل أداء الطلبة في المواد الدراسية لالسترشاد بها في وضع خطط
تحسين وتطوير األداء المدرسي.
 -12المشاركة في إجراء الدراسات الميدانية من أجل تطوير أداء إدارات المدارس.
 -13تعبئة كافة البيانات المتعلقة بنتائج التقييم الخارجي ،وإشراف اإلدارة المدرسية ،وتجديد
بياناتها سنويا في نظام إدارة المؤشرات.
 -14تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في حقل اإلدارة المدرسية ،والتنسيق مع التقسيمات
المعنية بالتدريب والتأهيل بشأنها.
 -15اإلشراف على تشكيل مجالس أولياء األمور ومتابعة سيرها ،واقتراح األساليب الكفيلة
بتطوير العمل في تلك المجالس بالتنسيق مع المديريات التعليمية بالمحافظات.
 -16المشاركة في اختيار مديري المدارس ،ومساعديهم في المدارس الحكومية ومشرفي
اإلدارة المدرسية لشغل الوظائف وفق المعايير والضوابط المعمول بها.
 -17متابعة المدارس الخاصة في مدى توفر الوثائق والتراخيص المطلوبة ورفد المديرية
العامة للمدارس الخاصة عن أي مخالفة.
 -18إعداد التقارير الدورية والفصلية عن سير العمل ورفعها للتقسيمات المختصة.
 -19أية مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.
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وتضم الدائرة األقسام التالية- :
-

قسم تنمية العالقة مع المجتمع ،ويختص باآلتي :
 -1وضع خطة العمل السنوية للقسم ومتابعة تنفيذها.
 -2تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة والمجتمع المحلي.
 -3بناء خطة سنوية تسهم في تعزيز التواصل بين المدرسة والبيت وعموم المجتمع.
 -4اإلشااراف العااام علااى مجااالس أولياااء األمااور علااى مسااتوى الماادارس ،والواليااات
بالمديريات التعليمية.
 -5متابعة وتقييم أداء مجالس أولياء األمور في المديريات التعليمية.
 -6اقتراح اللوائا والقواعد الخاصة بتحديد مهام ومسؤوليات الوظائف اإلدارية المتعلقة
في متابعة مجالس أولياء األمور في المديريات التعليمية بالمحافظات.
 -7اقتااراح خطااط وباارامج تاادريب فااي تفعياال مجااالس أولياااء األمااور فااي المااديريات
التعليمية بالمحافظات.
 -8متابعة أداء مجالس أولياء األمور على مستوى المدارس ،والوالياات فاي الماديريات
التعليمية ،واعداد تقرير شامل حولها في نهاية العام الدراسي.
 -9دراسة وتحليل وتقييم تقارير مجالس أولياء األمور في دوائر اإلشراف التربوي في
المديريات التعليمية ،وتزويد التقسيمات المعنية بالوزارة بنتائجها.
 -11متابعااة المسااتجدات التربويااة ،وإطااالع مجااالس أولياااء األمااور بالمااديريات التعليميااة
عليها.
 -11إعداد دراسات ،اقتراحات لتطوير أساليب أداء مجالس أولياء األماور بالتنسايق ماع
التقسيمات المعنية في الوزارة.
 -12إنشاء قاعدة بيانات لمجالس أولياء األمور على مستوى مدارس السالطنة والوالياات
في المديريات التعليمية.
 -13التنساايق مااع إشااراف اإلدارة المدرسااية فااي المااديريات التعليميااة حااول آلي اة التفعياال
األمثل لمجالس أولياء األمور.
 -14التنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتقديم الدعم للمدارس.
 -15توظيف نتائج تقارير التقييم الخارجي المتعلقة بعالقة المدارس مع المجتمع.
 -16إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -17أي مهام أخرى تدخل ضمن اختصاص القسم.

-

قسم شؤون الطلبة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته بما يحقق أهداف
المديرية.
 -2إعداد اللوائا المتعلقة بشؤون الطالب ومتابعة تنفيذها.
 -3المشاركة في متابعة االنتظام الدراسي للطالب وفقا ً للوائا واألنظمة بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
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-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21
-21
-22
-23


التنسيق مع المعنيين بتقنية المعلومات بشأن بناء وتطوير البرامج اإللكترونية
المتعلقة ببنود وقواعد االنتظام الدراسي الخاصة بتقويم تعلم الطالب.
متابعة تطبيق قواعد االنتظام الدراسي المتعلقة بتقويم تعلم الطالب.
دراسة طلبات تأجيل الدراسة للطالب بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
دراسة طلبات تعديل الصفوف الدراسية للطالب بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
اتخاذ إجراءات إعادة التسجيل بالدراسة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
دراسة طلبات الحاالت التي لم تلتحق بالتعليم وأعمارها تتجاوز سن القبول بالصف
األول األساسي.
متابعة تسجيل وقبول التالميذ في الصف األول بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
المشاركة في نشر الوعي حول أهمية التسجيل التالميذ بالصف األول وفقا للمواعيد
المحددة بالقرار الوزاري بهذا الشأن.
القيام بإعادة قيد الطلبة الراسبين بالصف الثاني عشر.
اتخاذ إجراءات تسجيل الطلبة القادمين من خارج السلطنة.
المشاركة في تطبيق اختبارات تحديد المستوى للطالب الذين تتجاوز أعمارهم سن
القبول بالصف األول األساسي.
المشاركة في نشر الوعي حول الجوانب المتعلقة بشؤون الطالب.
القيام بتحويل الطالب بين األنظمة التعليمية.
إعداد وتنفيذ برامج اإلنماء المهني في مجال شؤون الطالب بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
المشاركة في إعداد قاعدة بيانات بالكوادر المدربة في مجال شؤون الطالب والعمل
على تطويرها.
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
إعداد التقارير الدورية عن إنجازات القسم ورفعها للمدير العام.
تنفيذ إجراءات نظم الجودة لألعمال والخدمات المتعلقة بالمديرية.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها القسم في نطاق اختصاصاته.

دائـــــرة إشراف العلوم التطبيقية (للمدارس الحكومية والخاصة) ،وتختص باآلتي:
 -1إعااداد الخطااة الساانوية وتنفيااذها فااي ضـااـوء االختصاصااات ،وبمااا يحقااق أهااداف وباارامج
الخطة الخمســـية للوزارة.
 -2المشاركة في وضاع برناامج متكامال ألسااليب اإلشاراف الترباوي فاي المادارس الحكومياة
والخاصة وتطويره.
 -3إنشاااء فاارق عماال مكونااة ماان مختصااين فااي إشااراف مااواد العلااوم التطبيقيااة (الرياضاايات،
العلوم ،المجال الثااني ،تقنياة المعلوماات ،مختبارات العلاوم ،مصاادر الاتعلم) تتاولى عملياة
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اإلشراف وتعمل علاى إعاداد الخطاط ومتابعاة وتقيايم بارامج فارق التطاوير والتحساين كال
حسب مجال تخصصه.
متابعاة تطبياق منااهج العلاوم التطبيقياة فاي المادارس ،والعمال علاى رفاع مساتويات األداء
التعليمي.
دراسة التقارير الخاصة باإلشراف واستخالص النتائج ورفعها للتقسيمات المعنية.
إصدار النشرات الخاصة بالنواحي اإلشارافية ،وتوزيعهاا علاى العااملين مان أجال تطاوير
أساليب عمل المشرفين .
إعداد قاعدة بيانات حول أداء مشرفي المواد الدراسية المختلفة .
تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين بالمدارس ،والمشرفين ،والعاملين بالدائرة .
المشاركة في إعداد وتصحيا االمتحانات العامة وتحليل نتائجها.
وضع معايير ترشيا المعلماين واألخصاائيين والفنياين لشاغل وظاائف اإلشاراف الترباوي،
والمشاركة في اختيارهم.
المشاركة في استخراج ونشر المؤشرات التربوية عن أداء الطلبة في مواد العلوم التطبيقية
بشكل شامل للمساعدة على التخطيط ووضع برامج التحسين المستمر.
متابعة مستويات تعلم الطلبة في المدارس ،والعمل على تحسينها.
المشااركة فاي متابعاة أداء فارق اإلشاراف الترباوي فاي الماديريات التعليمياة بالمحافظااات،
وتقديم الدعم المهني لهم.
المشااااركة فاااي ترشااايا المعلماااين والمشااارفين الترباااويين بالمااادارس الحكومياااة والخاصاااة
للدراسات التخصصية في مجال العمل.
المشااركة فاي متابعاة أخصااائي مصاادر الاتعلم حاول تفعياال مصاادر الاتعلم ومادى تحقيقهااا
لألهداف ورصد التحديات والخطط العالجية.
تشكيل فريق يختص بعمليات الجرد الفصلي والسنوي لمختبارات العلاوم ومراكاز مصاادر
التعلم وتوثيقها واإلشراف عليها.
تزويد فنيي مختبارات العلاوم بالنشارات والماذكرات التعليمياة التاي تصادر عان التقسايمات
المختصة بالوزارة.
المساااهمة فااي تطااوير مناااهج العلااوم التطبيقيااة فااي ضااوء الممارسااات الميدانيااة وتقااارير
اإلشراف.
إعااداد الخطااط الكفيلااة بتفعياال مراكااز مصااادر الااتعلم فااي العمليااة التعليميااة بالتعاااون مااع
التقسيمات المختصة.
التأكد من توفر األجهزة والمعدات ،والمواد في مختبرات العلوم ومراكز مصادر التعلم.
المشااركة فاي إعااداد وتطاوير وتااأليف كراساات الاادروس العلمياة لمااواد العلاوم واإلشااراف
عليها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعداد التقارير الدورية ،والفصلية عن سير العمل ،ورفعها للتقسيمات المختصة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن اختصاص الدائرة.
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دائـــــرة إشراف العلوم اإلنسانية(للمدارس الحكومية والخاصة) ،وتختص باآلتي:
 -1إعااداد الخطااة الساانوية ،وتنفيااذها فااي ضـااـوء االختصاصااات وبمااا يحقااق أهااداف وباارامج
الخطة الخمســـية للوزارة.
 -2المشاركة في وضع برنامج متكامل ألساليب اإلشراف التربوي في المدارس وتطويره.
 -3متابعاة تطبياق منااهج العلاوم اإلنساانية فاي المادارس ،والعمال علاى رفاع مساتويات األداء
التعليمي.
 -4إنشاء فرق عمل مكونة من مختصين فاي إشاراف ماواد العلاوم اإلنساانية (التربياة اإلساالمية،
اللغاة العربيااة ،اللغااات األجنبيااة ،الدراساات االجتماعيااة ،والمهااارات الحياتيااة ،المجااال األول)
تتااولى عمليااة اإلشااراف و تعماال علااى إعااداد الخطااط ومتابعااة وتقياايم باارامج فاارق التطااوير
والتحسين كل حسب مجال تخصصه.
 -5دراسة التقارير الخاصة باإلشراف ،واستخالص النتائج ورفعها للتقسيمات المعنية.
 -6إصدار النشرات الخاصة بالنواحي اإلشارافية ،وتوزيعهاا علاى العااملين مان أجال تطاوير
أساليب عمل المشرفين .
 -7إعداد قاعدة بيانات حول أداء مشرفي المواد الدراسية المختلفة .
 -8تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين والمشرفين ،والعاملين بالدائرة .
 -9المشاركة في إعداد وتصحيا االمتحانات العامة ،وتحليل نتائجها.
 -11وضع معايير ترشيا المعلمين لشغل وظائف اإلشراف التربوي ،والمشاركة في اختيارهم.
 -11المشاااركة فااي اسااتخراج ،ونشاار المؤشاارات التربويااة عاان أداء الطلبااة فااي مااواد العلااوم
اإلنسانية بشكل شامل للمساعدة على التخطيط ووضع برامج التحسين المستمر.
 -12متابعة مستويات تعلم الطالب في المدارس والعمل على تحسينها.
 -13المشااركة فاي متابعاة أداء فارق اإلشاراف الترباوي فاي الماديريات التعليمياة بالمحافظااات،
وتقديم الدعم المهني لهم.
 -14المشااااركة فاااي ترشااايا المعلماااين والمشااارفين الترباااويين بالمااادارس الحكومياااة والخاصاااة
للدراسات التخصصية في مجال العمل.
 -15المساااهمة فااي تطااوير مناااهج العلااوم اإلنسااانية فااي ضااوء الممارسااات الميدانيااة ،وتقااارير
اإلشراف.
 -16إعداد التقارير الدورية والفصلية عن سير العمل ،ورفعها للتقسيمات المختصة.
 -17أي مهام أخرى تدخل ضمن اختصاص الدائرة.



دائـــــرة إشراف المهارات الفردية(للمدارس الحكومية والخاصة) ،وتختص باآلتي:
 -1إعااداد الخطااة الساانوية وتنفيااذها فااي ضـااـوء االختصاصااات وبمااا يحقااق أهااداف ،وباارامج
الخطة الخمســـية للوزارة.
 -2المشاركة في وضع برنامج متكامل ألساليب اإلشراف التربوي في المدارس وتطويره.
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إنشاء فارق عمال مكوناة مان مختصاين فاي إشاراف المهاارات الفردياة (الفناون التشاكيلية،
المهارات الموسيقية ،الرياضة المدرسية) تتولى عملية اإلشراف وتعمل على إعداد الخطط
ومتابعة وتقييم برامج فرق التطوير والتحسين كل حسب مجال تخصصه.
متابعة تطبيق مناهج المهاارات الفردياة فاي المادارس ،والعمال علاى رفاع مساتويات األداء
التعليمي.
دراسة التقارير الخاصة باإلشراف واستخالص النتائج ،ورفعها للتقسيمات المعنية.
إصدار النشرات الخاصة بالنواحي اإلشارافية ،وتوزيعهاا علاى العااملين مان أجال تطاوير
أساليب عمل المشرفين .
إعداد قاعدة بيانات حول أداء مشرفي مواد المهارات الفردية المختلفة .
تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين والمشرفين والعاملين بالدائرة .
المشاركة في إعداد وتصحيا االمتحانات العامة ،وتحليل نتائجها.
وضع معايير ترشيا المعلمين لشغل وظائف اإلشراف التربوي ،والمشاركة في اختيارهم.
المشاااركة فااي اسااتخراج ونشاار المؤشاارات التربويااة عاان أداء الطلبااة فااي مااواد المهااارات
الفردية بشكل شامل للمساعدة على التخطيط ووضع برامج التحسين المستمر.
متابعة مستويات تعلم الطالب في المدارس ،والعمل على تحسينها.
المشااركة فاي متابعاة أداء فارق اإلشاراف الترباوي فاي الماديريات التعليمياة بالمحافظااات،
وتقديم الدعم المهني لهم.
المشااااركة فاااي ترشااايا المعلماااين والمشااارفين الترباااويين بالمااادارس الحكومياااة والخاصاااة
للدراسات التخصصية في مجال العمل.
المساااهمة فااي تطااوير مناااهج مااواد المهااارات الفرديااة فااي ضااوء الممارسااات الميدانيااة،
وتقارير اإلشراف.
إعداد التقارير الدورية والفصلية عن سير العمل ،ورفعها للتقسيمات المختصة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن اختصاص الدائرة.
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(ط) المديرية العامة للكشافة والمرشدات ،وتختص باآلتي:
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إعداد الخطط العامة والخطط المستقبلية ألعمال المديرية ،بما يتوافق مع أهداف التعليم بالسلطنة.
المشاركة في إعداد الخطط الخمسية والسنوية للوزارة بالتنسيق مع التقسيمات ذات االختصاص.
تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالمديرية ،واقتراح الدورات المناسبة الحتياجاتهم بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
المشاركة في إعداد البرنامج السنوي للتدريب للوزارة.
المشاركة في إعداد الموازنة السنوية للوزارة.
المشاركة في بث روح االنتماء والوالء والفداء للوطن وقائده – حفظه هللا ورعاه – بين الشباب.
المشاركة في تربية الشباب تربية متكاملة ،روحياً ،وعقلياً ،وجسمياً ،ونفسياً.
تنمية روح التواصل واالتصال بين الشباب الكشفي على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي
وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تدعيم السالم العالمي المبني على العدالة والتساما والحوار
واحترام اآلخر.
اإلشراف على الجوانب اإلدارية والمالية بالمديرية ،والعمل على تطويرها ،وتعزيزها بما يخدم
الحركة الكشفية واإلرشادية؛ وفقا ً للضوابط واألنظمة المعمول بها.
تعزيز ثقافة العمل التطوعي في الوحدات الكشفية واإلرشادية ،وعشائر الجوالة والجواالت،
وتوفير البرامج واألنشطة المحفزة على االنخراط في العمل التطوعي ،وتوفير الفرص المناسبة
للمشاركة فيها.
العمل على تطوير عالقات االتصاالت والشراكات الداخلية مع المؤسسات الحكومية والخاصة
واألهلية في السلطنة بما يخدم برامج وأنشطة الحركة الكشفية واإلرشادية وتطوير قدرات
منتسبيها وذلك وفق الضوابط واألسس المتبعة في هذا الشأن.
تبني نظام إدارة الحوكمة لقياس التقدم في الرؤية وإدارة العمل وفق األسس والضوابط المتبعة
لدى المنظمة الكشفية العالمية والجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.
استضافة وتنظيم المؤتمرات والمخيمات والندوات الكشفية واإلرشادية على المستوى الوطني
واإلقليمي والعالمي.
المشاركة في المؤتمرات والمخيمات والندوات الكشفية واإلرشادية على المستوى الخليجي
والعربي والعالمي.
تنظيم العالقات الخارجية مع الجمعيات والمنظمات الكشفية واإلرشادية في العالم وفق األسس
والضوابط المتبعة في هذا الشأن.
إصدار المطبوعات واللوائا التنظيمية الكشفية واإلرشادية ،وتحديد متطلبات تنفيذها ،ومتابعة
تطويرها ،ونشر وبث األخبار اإلعالمية عن األنشطة الكشفية واإلرشادية.
تنظيم منا األوسمة واألنواط والنياشين الخاصة بالنشاط الكشفي واإلرشادي.
وضع اللوائا المنظمة للزي الكشفي واإلرشادي في مختلف المراحل من حيث االرتداء
والتصنيع والبيع ،ووضع الضوابط التي تحمي الشارات والمسميات الكشفية واإلرشادية.
وضع وتطوير المناهج الكشفية واإلرشادية ،وشارات الهواية ،والكفاية للمراحل المختلفة.
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تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من المختصين في المديرية والمنتسبين للحركة الكشفية
واإلرشادية وفقا ً لمتطلبات العمل الكشفي واإلرشادي.
المشاركة في تعيين موظفي المديرية وفق األسس والضوابط المتبعة في ذلك.
اإلشراف على المخيمات الكشفية واإلرشادية الدائمة ،وتشغيلها ،والعمل على تطويرها،
واستكمال مرافقها بما يخدم الحركة الكشفية واإلرشادية.
تطوير الفرقة الموسيقية الكشفية وتوفير متطلباتها (المادية والبشرية) واالرتقاء بأداء العازفين
فيها.
متابعة خطط أقسام الكشافة والمرشدات بالمديريات التعليمية ،والعمل على تقييمها وتطويرها.
ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في المديرية بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم المديرية األقسام والدوائر التالية:


قسم التنسيق والمتابعة ،ويختص باآلتي- :
 -2إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن المدير العام.
 -3متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر واألقسام المختلفة
بالمديرية.
 -4متابعة الموضوعات المحالة من وإلى المديرية المطلوب الرد عليها.
 -5متابعة نتائج االجتماعات التي يحضرها المدير العام ،ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات
واجبة التنفيذ ،وتخص دوائر وأقسام المديرية.
 -6إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضوعات الصادرة أو الواردة
للمديرية.
 -7أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.



قسم التنمية البشرية للكشافة والمرشدات ،ويختص باآلتي:
 -2وضع خطة العمل السنوية للقسم.
 -2متابعة إعداد وتنفيذ الخطة االستراتيجية للمديرية العامة للكشافة والمرشدات ومراحل
تنفيذها ،وعناصرها وأنشطتها بالتعاون مع الدوائر واألقسام المختلفة.
 -3وضع خطة التنمية البشرية للعاملين في المديرية العامة للكشافة والمرشدات لرفع كفاءة
أدائهم الوظيفي كل في تخصصه ،واإلشراف على تنفيذها.
 -4متابعة إعداد وتنفيذ الخطط الخمسية للمديرية العامة للكشافة والمرشدات وإنجاز التقارير
الخاصة بها.
 -5اقتراح أسماء المدربين والخبراء الذين يمكن االستعانة بهم في تنفيذ برامج اإلنماء المهني
للعاملين في المديرية العامة للكشافة والمرشدات.
-292-

 -6متابعة تطبيق نظام الجودة بدوائر المديرية وأقسامها المختلفة ،وإعداد التقارير الخاصة
بذلك.
توفير كافة مستلزمات تنفيذ األنشطة والبرامج والدورات التدريبية الخاصة ببرامج
-7
اإلنماء المهني للعاملين بالمديرية.
 -8وضع آليات قياس وتصميم المسوحات واالستبانات واستطالعات الرأي الخاصة
بمستويات األداء في مختلف مجاالت العمل الكشفي واإلرشادي ،وتحليلها ،وتقديم تقرير
عنها يستفاد منه في تدعيم وتطوير العمل في المديرية.
 -9إعداد تقارير عن برامج اإلنماء المهني المنفذة ،ورفعها إلى المدير العام.
 -11متابعة المتدربين بالمديرية من مختلف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.


قسم الشؤون اإلدارية والمالية وتختص باآلتي:
 -2إعداد وتنفيذ خطة عمل القسم ،ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2اتخاذ اإلجراءات اإلدارية والمالية المتعلقة بتوفير احتياجات المديرياة مان الوظاائف الفنياة
واإلدارية والمالية؛ وذلك بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالوزارة.
 -3تنفيذ اللوائا والقوانين والتعليمات اإلدارية والمالية المعمول بها في الوزارة والجهات ذات
العالقة.
 -4اإلشراف على األعمال الخاصة بشؤون الموظفين ونظام البريد الصادر والوارد.
 -5تحديد وتوفير االحتياجات الالزمة من خدمات اإلسكان والنقل لتحقيق أهداف المديرية.
 -6متابعة أعمال الخدمات والصيانة والنقليات.
 -7تلقي المراسالت الصادرة والواردة للمديرية وقيدها في السجالت المخصصة لها.
 -8متابعة إلتزام موظفي المديرية العامة بمواعيد الادوام الرسامي واتخااذ االجاراءات الالزماة
اتجاهها.
 -9متابعااة عمليااات الصاايانة الدوريااة لكافااة ممتلكااات المديريااة ماان مباااني ومخيمااات دائمااة
ونيرها.
 -11إعاااداد مشاااروع الموازناااة السااانوية للمديرياااة والتنسااايق بشاااأنها ماااع التقسااايمات والجهاااات
المختصة ومتابعة اعتمادها.
 -11اسااتالم الموازنااة المعتماادة ومتابعااة إجااراءات االرتباااط والصاارف ،مااع االلتاازام بتطبيااق
القوانين واألنظمة والقرارات واللوائا والتعليمات المالية.
 -12متابعة صرف مستحقات العاملين بالمديرية طبقا للقوانين واللوائا المعمول بها.
 -13اتخاذ إجراءات طلب السلفة المستديمة والصرف منها واستعاضتها.
 -14تنظيم السجالت والدفاتر والتقيد بها.
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-22


تنظيم حسابات خزينة المديرية وحسابات المديرية لدى البنوك وفقا للوائا المعمول بها في
هذا الشأن.
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفير كافاة احتياجاات المديرياة والمخيماات ،ماع مراعااة أحكاام
القوانين واللوائا المالية.
القيااد فااي سااجل المااوردين والمقاااولين المتعاااملين بحيااث تسااجل أسااماؤهم وكافااة بياناااتهم
للرجوع إليه عند استالم طلبات الشراء.
استالم طلبات الشراء أو طلبات تموين المخازن من الجهات المختلفة.
اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصدار أوامر الشراء بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
القيام بإجراءات الجرد السنوي لمخازن وموجودات المديرية والمخيمات.
متابعااة نظااام الحراسااة الدوريااة لمبنااى المديريااة ومركااز التاادريب ومقاار الفرقااة الموساايقية
الكشفية ،والمخيمات.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة الكشافة ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الادائرة ومتابعاة تنفياذها ،ورفاع تقاارير عماا تام إنجاازه ومعوقاات
التنفيذ إن وجدت.
 -2العماال علااى مواكبااة وتحااديث العماال الكشاافي وفقااا للمسااتجدات علااى المسااتوى الااوطني
والخليجااي والعربااي والعااالمي ،واحتياجااات المياادان الكشاافي فااي مجااال التاادريب والمناااهج
والبرامج.
 -3وضع مقترحات تطوير العمل الكشفي في السلطنة.
 -4اإلشراف على ترشيا القيادات والفتية والجوالة للتكريم والمشاركة على المستوى الوطني،
والخليجي ،والعربي والعالمي.
 -5اقتراح منا األوسمة واألنواط والقالدات ووضع المعايير الخاصة بها.
 -6تقديم الدعم والمشورة الفنية ألقسام الكشافة والمرشدات بالمديريات التعليمياة بالتنسايق ماع
أقسام الدائرة.
 -7تفعيل قاعدة بيانات محوسبة يتم رصدها وتحاديثها مان أقساام الادائرة ،ورفعهاا إلاى المادير
العام.
 -8إجااراء الدراسااات والبحااوث فااي مجااال العماال الكشاافي وإصاادار األدلااة والوثااائق المعااززة
للعمل.
 -9إعداد التقارير عن األنشطة الكشفية بالتنسيق مع أقسام الدائرة ،ورفعها إلى المدير العام.
 -11التعاون والشراكة ماع المنظماات الدولياة داخال السالطنة والمؤسساات الحكومياة والخاصاة
ذات العالقة باألنشطة الكشفية ،وإعداد وثيقة تعاون معها.
 -11تفعيل أولويات العمل والتوجهات الكشفية العربية والعالمية.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.
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وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم اإلشراف الكشفي ،ويختص باآلتي:
 -2وضععع الخطعععة السععنوية للقسعععم والخطععط التنفيذيعععة لا ععراف ال شعععف بمععا يتفعععق معععع
السياسات العامة والخطوط ال شفية الوطنية والخليجية والعربية والعالمية لتنمية قعادة
ال شافة.
 -2المشاركة في وضع وتنفيذ الخطة العامة للدائرة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة.
 -3القياااام بالزياااارات اإلشااارافية للماااديريات التعليمياااة بالمحافظاااات وعشاااائر الجوالاااة،
ومتابعة خططها وإعداد التقارير الفنية عنها.
 -4وضع معايير الجودة والتقييم والقيااس والمتابعاة الفنياة لإلشاراف الكشافي التاي تارد
إلى المديرية العامة من قبل المنظمة العالمية الكشفية وإقليمها العربي ،والعمل علاى
تنفيذها ،ومتابعتها ،وتقديم التقارير الالزمة بشأنها.
 -5تحديااد االحتياجااات التدريبيااة اإلشاارافية لمشاارفي الكشااافة ،والعماال علااى توفيرهااا،
ومتابعتها ،وتقديم الدعم الفني المستمر لهم.
 -6ترشاايا المشاارفين والقيااادات والفتيااة والجوالااة للتكااريم والمشاااركة علااى المسااتوى
الوطني ،والخليجي والعربي والعالمي.
 -7العمل على تطوير وإصدار النشرات اإلشراقية ،وأدلة العمل ،ومتابعة تطبيقها.
 -8متابعااة إعااداد وتنفيااذ خطااط األقسااام الكشاافية واإلرشااادية بالمااديريات التعليميااة فااي
مجال اإلشراف للوقوف على ما تم إنجازه وتحديات التنفيذ إن وجدت.
 -9المشاااركة فااي تنظاايم وإدارة األنشااطة والباارامج ،والاادورات التدريبيااة ،والناادوات
واألحداث ،والمناسبات والتجمعات الكبرى التي تقام على المستوى الوطني ،أو التي
تستضيفها السلطنة.
 -11إنشاء قاعدة بيانات محوسبة لكافة أعمال القسم.
 -11إعداد كشوف احتياجات أقسام الكشافة والمرشدات بالمديريات التعليمية بالمحافظات
من الزي الكشفي ومكمالته ،وأدلة العمل المختلفة.
 -12إعداد التقارير ال فترية والسنوية عن أنشطة القسم ،ورفعها إلاى مادير الادائرة التخااذ
الالزم بشأنها.
 -13أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

-

قسم تنمية المراحل والعضوية الكشفية ويختص باآلتي:
 -2وضع الخطة السنوية للقسم والخطط التنفيذية لتنمية العضوية بما يتفق معع السياسعات
العامة والخطوط ال شفية الوطنية ،والخليجية ،والعربية والعالمية.
 -2المشاركة في وضع وتنفيذ الخطة العامة للدائرة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة.
 -3المشاااركة فااي تصااميم وتطااوير المناااهج واألدلااة الكشاافية المتعلقااة بتنميااة المراحاال
المختلفة وفق أحدث المتغيرات ومتابعة تطبيقها.
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وضع آليات القياس المتعلقاة بالمنااهج والبارامج واألنشاطة الكشافية ،واالساتفادة مان
نتائجها في تطوير العمل الكشفي بالسلطنة.
تنظيم وتنفيذ البرامج واألنشطة النوعية لمختلف المراحل الكشفية.
تصميم وتنفيذ برامج وأنشطة لمنتسبي الحركة الكشفية من ذوي اإلعاقة.
إعااداد الوفااود التااي تمثاال الساالطنة فااي الباارامج واألنشااطة علااى المسااتوى الخليجااي
والعربي والعالمي وفق األسس والضوابط المعمول بها.
تقااديم الاادعم الفنااي ألقسااام الكشااافة والمرشاادات بالمااديريات التعليميااة بالمحافظااات
وعشائر الجوالة فيما يخص تنمية المراحل والعضوية.
اعداد وتنفيذ آلية تسجيل الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة في السلطنة.
إعداد قاعدة بيانات محوسبة تتضمن البيانات العامة لجميع منتسبي الحركة الكشفية،
ولكافة أعمال القسم ،باالستعانة بالمختصين بالوزارة.
اقتراح الحوافز التشجيعية وترشيا الفتية والجوالة للتكريم والمشاركة على المستوى
الوطني ،والخليجي ،والعربي والعالمي.
إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بتنمية المراحل والعضوية الكشفية في السلطنة.
إعداد التقارير الفترية والسنوية عن أنشطة القسم ،ورفعها إلاى مادير الادائرة التخااذ
الالزم بشأنها.
أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

قسم تنمية القادة الكشفيين ،ويختص باآلتي:
 -2وضع السياسة العامة لتنمية القيادات ال شفية ف السلطنة ،وفقا للتوجهات الوطنية
وسياسة تنمية القيادات الخليجية والعربية والعالمية.
 -2وضع الخطة السنوية للقسم والخطط التنفيذية لتنمية القيادات بما يتفق مع التوجهات
العامة وسياسة تنمية القيادات الخليجية والعربية والعالمية.
 -3المشاركة في وضع وتنفيذ الخطة العامة للدائرة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة.
 -4تنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية وفق أنظمة التأهيل القيادي المعتمدة خليجيا وعربيا
وعالميا ،وما تتضمنه من استالم ومتابعة للمشروعات الشخصية الستكمال مراحل
التأهيل القيادي ،بالتنسيق مع أقسام الكشافة والمرشدات بالمديريات التعليمية في
المحافظات ،ومع الجهات التابعة لها عشائر الجوالة.
 -5اإلشراف على دورات التأهيل القيادي الالمركزية التي تنفذها أقسام الكشافة
والمرشدات بالمديريات التعليمية بالمحافظات ،وعشائر الجوالة.
 -6عقد الدورات التخصصية للقادة والتنسيق مع جهات االختصاص لرفع كفاءتهم.
 -7إعداد األدلة الخاصة بنظام التأهيل القيادي والعمل بها ،ومتابعة تنفيذها وتطويرها.
 -8إعداد البحوث وأوراق العمل والدراسات الفنية وأدوات القياس الخاصة بتطوير
العمل في مجال تنمية القيادات الكشفية.
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اقتراح أعضاء لجنة مراجعة وإجازة المشروعات الشخصية لحصول القيادات
الكشفية على أوسمة التأهيل القيادي.
المشاركة في عضوية لجنة مراجعة وإجازة المشروعات الشخصية للحصول على
أوسمة التأهيل القيادي.
إنشاء قاعدة بيانات محوسبة تتضمن البيانات العامة للقادة ومستويات التأهيل القيادي
ولكافة أعمال القسم؛ باالستعانة بالمختصين بالوزارة.
اقتراح وتنظيم مشاركة القيادات الكشفية في البرامج التدريبية داخل وخارج السلطنة
والمتعلقة بتنمية القيادات وفق األسس والضوابط لكل برنامج.
إعداد التقارير الفترية والسنوية عن أنشطة القسم ورفعها إلى مدير الدائرة التخاذ
الالزم بشأنها.
أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

قسم الخدمة العامة وتنمية المجتمع ،ويختص باآلتي:
 -2وضع الخطة السنوية للقسعم والخطعط التنفيذيعة لخدمعة المجتمعع وتنميتعي بمعا يتفعق معع
السياسات العامة والخطوط ال شفية الوطنية ،والخليجية والعربية والعالمية.
 -2المشاركة في وضع الخطة العامة للدائرة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة.
 -3التعرف على احتياجات المجتمع وقضاياه الملحة ،وتفعيل دور الكشافة والجوالة فاي
مواجهتها والمساهمة في حلها من خالل المشاريع المجتمعياة التاي تطبقهاا الوحادات
الكشفية وعشائر الجوالة.
 -4إعااداد البحااوث وأوراق العماال والدراسااات الفنيااة واألدلااة وأدوات القياااس الخاصااة
بتطوير العمل في مجال خدمة المجتمع وتنميته.
 -5تقييم إسهامات الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة في كافة المراحل في مجاال خدماة
المجتمع وتنميته وتقديم الدعم الفني الالزم.
 -6تفعيل أدوار الكشافة والجوالاة فاي الفعالياات الوطنياة والخليجياة والعربياة والعالمياة
التي تالمس المجتمع.
 -7االستفادة من فرص التدريب التي توفرهاا الجهاات الحكومياة والخاصاة والمنظماات
الدولية لتنمية قدرات الكشافة والجوالة والقيادات الكشافية فاي مجاال خدماة المجتماع
وتنميته.
 -8إعداد وتنظيم البرامج التخصصية في مجال خدمة المجتمع وتنميته.
 -9تفعيااال المباااادرات العالمياااة بالمنظماااة الكشااافية العربياااة والعالمياااة الخاصاااة بتااادعيم
مشاركة الشباب في مجاالت خدمة المجتمع وتنميته.
 -11إعاداد التقاارير الفتريااة والسانوية عاان أنشاطة خدمااة المجتماع وتنميتااه ،ورفعهاا إلااى
مدير الدائرة.
 -11إنشاااء قاعاادة بيانااات محوساابة تتضاامن المجياادين والمشاااريع والمبااادرات والباارامج
المجيدة في مجال خدمة المجتمع وتنميته.
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 -12ترشاايا المجياادين فااي مجااال خدمااة المجتمااع وتنميتااه ماان القيااادات والفتيااة والجوالااة
واختيار المشاريع المجتمعية للتكريم والمشاركة على المساتوى الاوطني ،والخليجاي
والعربي والعالمي.
 -13أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.


دائرة المرشدات ،وتختص باآلتي:
 -2متابعة الخطة العامة للدائرة ،واإل راف على تنفيذها بالتنسيق مع أقسامها المختلفة.
 -2إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -3العمل على مواكبة وتحديث العمل اإلرشادي وفقا ً للمستجدات على المستوى الوطني
والخليجي والعربي والعالمي ،واحتياجات الميدان اإلرشادي في مجال التدريب والمناهج
والبرامج.
 -4وضع مقترحات تطوير العمل اإلرشادي في السلطنة.
 -5اإلشراف على ترشيا القيادات والفتية والفتيات والجواالت للتكريم والمشاركة على
المستوى الوطني ،والخليجي والعربي والعالمي.
 -6اقتراح منا األوسمة واألنواط والقالدات ووضع المعايير الخاصة بها.
 -7تقديم الدعم والمشورة الفنية ألقسام الكشافة والمرشدات بالمديريات التعليمية ،بالتنسيق مع
أقسام الدائرة.
 -8تفعيل قاعدة بيانات محوسبة يتم رصدها وتحديثها من أقسام الدائرة ،ورفعها إلى المدير
العام.
 -9إجراء الدراسات والبحوث في مجال العمل اإلرشادي وإصدار األدلة والوثائق المعززة
للعمل.
 -11التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية داخل السلطنة والمؤسسات الحكومية والخاصة
ذات العالقة باألنشطة اإلرشادية وإعداد وثيقة تعاون معها.
 -11تفعيل أولويات العمل والتوجهات اإلرشادية العربية والعالمية.
 -12إعداد التقارير عن األنشطة اإلرشادية بالتنسيق مع أقسام الدائرة ورفعها إلى المدير العام.
 -13أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم اإلشراف اإلرشادي ،ويختص باآلتي:
 -2وضععع الخطععة السععنوية للقسععم والخطععط التنفيذيععة لا ععراف اإلر ععادي بمععا يتفععق مععع
السياسات العامة والخطوط اإلر عادية الوطنيعة والخليجيعة والعربيعة والعالميعة لتنميعة
قائدات المر دات.
 -2المشاركة في وضع وتنفيذ الخطة العامة للدائرة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة.
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القيااام بالزيااارات اإلشاارافية للمااديريات التعليميااة بالمحافظااات وعشااائر الجااواالت
ومتابعة خططها وإعداد التقارير الفنية عنها.
وضع معايير الجودة والتقييم والقياس والمتابعة الفنية لإلشراف اإلرشادي التي تارد
إلى المديرية العامة مان قبال الجمعياة العالمياة للمرشادات وإقليمهاا العرباي ،والعمال
على تنفيذها ،ومتابعتها وتقديم التقارير الالزمة بشأنها.
تحديد االحتياجات التدريبية اإلشرافية لمشرفات المرشدات ،والعمال علاى توفيرهاا،
ومتابعتها ،وتقديم الدعم الفني المستمر لهن.
ترشيا المشارفات والقياادات والفتياة والفتياات والجاواالت للتكاريم والمشااركة علاى
المستوى الوطني ،والخليجي والعربي والعالمي.
العمل على تطوير وإصدار النشرات اإلشرافية وأدلة العمل ،ومتابعة تطبيقها.
متابعة إعداد وتنفيذ خطط األقسام الكشفية اإلرشادية بالمديريات التعليمية فاي مجاال
اإلشراف للوقوف على ما تم إنجازه وتحديات التنفيذ إن وجدت.
المشاااركة فااي تنظاايم وإدارة األنشااطة والباارامج ،والاادورات التدريبيااة ،والناادوات
واألحداث والمناسبات والتجمعات الكبرى التي تقام علاى المساتوى الاوطني أو التاي
تستضيفها السلطنة.
إنشاء قاعدة بيانات محوسبة لكافة أعمال القسم.
إعداد كشوف احتياجات أقسام الكشافة والمرشدات بالمديريات التعليمية بالمحافظات
من الزي الكشفي واإلرشادي ومكمالته وأدلة العمل المختلفة.
إعداد التقارير الفترية والسنوية عن أنشطة القسام ورفعهاا إلاى مادير الادائرة التخااذ
الالزم بشأنها.
أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

قسم تنمية المراحل والعضوية اإلرشادية ويختص باآلتي:
 -2وضع الخطة السنوية للقسم والخطط التنفيذية لتنمية العضوية بما يتفق مع السياسات
العامة والخطوط اإلر ادية الوطنية ،والخليجية والعربية والعالمية.
 -2المشاركة في وضع وتنفيذ الخطة العامة للدائرة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة.
 -3المشاركة في تصميم وتطوير المناهج واألدلة اإلرشادية المتعلقة بتنمية المراحل
المختلفة وسجالت الفرق الكشفية واإلرشادية وفق أحدث المتغيرات ومتابعة
تطبيقها.
 -4وضع آليات القياس المتعلقة بالمناهج والبرامج واألنشطة اإلرشادية واالستفادة من
نتائجها في تطوير العمل اإلرشادي بالسلطنة.
 -5تنظيم وتنفيذ البرامج واألنشطة النوعية لمختلف المراحل اإلرشادية.
 -6تصميم وتنفيذ برامج وأنشطة لمنتسبي الحركة اإلرشادية من ذوي اإلعاقة.
 -7إعداد الوفود التي تمثل السلطنة في البرامج واألنشطة على المستوى الخليجي
والعربي والعالمي وفق األسس والضوابط المعمول بها.
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تقديم الدعم الفني ألقسام الكشافة والمرشدات بالمديريات التعليمية بالمحافظات
وعشائر الجواالت فيما يخص تنمية المراحل والعضوية.
اعداد وتنفيذ آلية تسجيل الوحدات الكشفية واإلرشادية وعشائر الجواالت في
السلطنة.
إعداد قاعدة بيانات محوسبة تتضمن البيانات العامة لجميع منتسبي الحركة الكشفية
واإلرشادية ولكافة أعمال القسم ،باالستعانة بالمختصين في الوزارة.
اقتراح الحوافز التشجيعية وترشيا الفتية والفتيات والجواالت للتكريم والمشاركة
على المستوى الوطني ،والخليجي ،والعربي والعالمي.
إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بتنمية المراحل والعضوية اإلرشادية في
السلطنة.
إعداد التقارير الفترية والسنوية عن أنشطة القسم ،ورفعها إلى مديرة الدائرة التخاذ
الالزم بشأنها.
أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

قسم تنمية قائدات المرشدات ،ويختص باآلتي:
 -2وضع السياسة العامة لتنمية القيادات اإلر ادية ف السلطنة ،وفقا للتوجهعات الوطنيعة
والخطوط اإلر ادية الخليجية والعربية والعالمية لتنمية قائدات المر دات.
 -2وضع الخطة السنوية للقسم والخطط التنفيذية لتنمية القائدات بما يتفق مع التوجهاات
العامااة والخطااوط اإلرشااادية الوطنيااة والخليجيااة والعربيااة والعالميااة لتنميااة قائاادات
المرشدات.
 -3المشاركة في وضع وتنفيذ الخطة العامة للدائرة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة.
 -4تنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية وفق أنظمة التأهيل القيادي المعتمدة خليجياا وعربياا
وعالميا وما تتضمنه من استالم ومتابعة للمشروعات الشخصاية ،الساتكمال مراحال
التأهياال القيااادي بالتنساايق مااع أقسااام الكش اافة والمرشاادات بالمااديريات التعليميااة فااي
المحافظات وعشائر الجواالت.
 -5اإلشاااراف علاااى دورات التأهيااال القياااادي الالمركزياااة التاااي تنفاااذها أقساااام الكشاااافة
والمرشدات بالمديريات التعليمية بالمحافظات.
 -6عقد الدورات التخصصية للقائدات والتنسيق مع جهات االختصاص لرفع كفاءتهن.
 -7إعداد ا ألدلة الخاصة بنظام التأهيل القيادي والعمل بها ومتابعة تنفيذها وتطويرها.
 -8إعااداد البحااوث وأوراق العماال والدراسااات الفنيااة وأدوات القياااس الخاصااة بتطااوير
العمل في مجال تنمية قائدات المرشدات.
 -9اقتااراح أعضاااء لجنااة مراجعااة وإجااازة المشااروعات الشخصااية لحصااول قائاادات
المرشدات على أوسمة التأهيل القيادي.
 -11المشاركة في عضوية لجنة مراجعة وإجازة المشروعات الشخصاية للحصاول علاى
أوسمة التأهيل القيادي.
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إنشاء قاعدة بيانات محوسبة لكافة أعماال القسام ،وتتضامن البياناات العاماة للقائادات
ومستويات التأهيل القيادي ،باالستعانة بالمختصين في الوزارة.
اقتااراح و تنظاايم مشاااركة القائاادات فااي الباارامج التدريبيااة داخاال وخااارج الساالطنة
والمتعلقة بتنمية القيادات وفق األسس والضوابط لكل برنامج.
إعداد التقارير الفترية والسنوية عن أنشطة القسم ورفعها إلاى ماديرة الادائرة التخااذ
الالزم بشأنها.
أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

قسم الخدمة العامة وتنمية المجتمع ويختص باآلتي:
 -2وضع الخطة السنوية للقسعم والخطعط التنفيذيعة لخدمعة المجتمعع وتنميتعي بمعا يتفعق معع
التوجهات العامة والخطوط اإلر ادية الوطنية ،والخليجية ،والعربية ،والعالمية.
 -2المشاركة في وضع الخطة العامة للدائرة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة.
 -3التعرف على احتياجات المجتمع وقضاياه الملحة وتفعيل دور المرشدات والجواالت
فااي مواجهتهااا والمساااهمة فااي حلهااا ماان خااالل المشاااريع المجتمعيااة التااي تطبقهااا
الوحدات اإلرشادية وعشائر الجواالت.
 -4إعااداد البحااوث وأوراق العماال والدراسااات الفنيااة واألدلااة وأدوات القياااس الخاصااة
بتطوير العمل في مجال خدمة المجتمع وتنميته.
 -5تقييم إسهامات الوحدات اإلرشادية وعشائر الجاواالت فاي كافاة المراحال فاي مجاال
خدمة المجتمع وتنميته وتقديم الدعم الفني الالزم.
 -6تفعيااال ادوار المرشااادات والجاااواالت فاااي الفعالياااات الوطنياااة والخليجياااة والعربياااة
والعالمية التي تالمس المجتمع.
 -7االستفادة من فرص التدريب التي توفرهاا الجهاات الحكومياة والخاصاة والمنظماات
الدولية لتنمية قدرات الفتيات والشابات في مجال خدمة المجتمع وتنميته.
 -8إعداد وتنظيم البرامج التخصصية في مجال خدمة المجتمع وتنميته.
 -9تفعياال المبااادرات العالميااة بالجمعيااة العالميااة للمرشاادات وإقليمهااا العربااي الخاصااة
بتدعيم مشاركة الشابات في مجاالت خدمة المجتمع وتنميته.
 -11إعداد التقارير الفترية والسانوية عان أنشاطة خدماة المجتماع وتنميتاه ورفعهاا لمادير
الدائرة.
 -11إنشاااء قاعاادة بيانااات محوساابة تتضاامن المجياادات والمشاااريع والمبااادرات والباارامج
المجيدة في مجال خدمة المجتمع وتنميته.
 -12ترشيا المجيدات في مجال خدمة المجتمع وتنميته من القيادات والفتيات والجاواالت
واختيار المشاريع المجتمعية للتكريم والمشاركة على المستوى الوطني ،والخليجاي،
والعربي ،والعالمي.
 -13أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.
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دائرة الفرقة الموسيقية الكشفية ،وتختص باآلتي:
 -2إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2إدارة مبنى الفرقة الموسيقية الكشفية وكافة الخدمات والمرافق المتعلقة به.
 -3دراسة طلبات تقديم العروض الموسيقية الواردة من الجهات المختلفة والتنسيق معها في
هذا الخصوص ،وإصدار الرسائل اإلدارية الالزمة.
 -4اإلشراف على حضور وانصراف المدربين المتعاقد معهم لتدريب الفرقة.
 -5اإلشراف على تطبيق نظام الراحات البديلة ألعضاء الفرقة وفق فترات وطبيعة عملهم
والمهام المكلفين بها.
 -6متابعة توفير احتياجات الفرقة الموسيقية الكشفية من الزي والمكمالت واألدوات ورفعها
للمديرية.
 -7تنظيم اإلجازات االعتيادية ألعضاء الفرقة ،وفق متطلبات العمل.
 -8اإلشراف على متطلبات التدريب المستمر ألعضاء الفرقة وتوفير الدعم اللوجستي.
 -9حفظ السجالت الفنية والنوتات الموسيقية ووضع نظام ألرشفتها.
 -11التأكد من استخدام األدوات واآلالت الموسيقية بطريقة سليمة وحفظها وإنشاء سجالت
لبيان حالتها وما يجري لها من أعمال صيانة دورية.
 -11أي أعمال أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم اإلدارة الداخلية ،ويختص باآلتي:
 -2وضع خطة العمل السنوية للقسم ومتابعة تنفيذها.
 -2متابعة حضور وانصراف موظفي الدائرة.
 -3متابعة نظام الراحات البديلة ونظام اإلجازات االعتيادية ألعضاء الفرقة بالتنسيق
مع قسم التدريب والعروض الموسيقية.
 -4التنسيق مع دائرة الشؤون اإلدارية والمالية لعمليات توفير النقل والتغذية ألعضاء
الفرقة في المهام المختلفة.
 -5حصر احتياجات الفرقة الموسيقية من الزي والمكمالت واألدوات ،ورفعها للدائرة
المختصة للعمل على توفيرها.
 -6اقتراح توقيت اإلجازات االعتيادية ألعضاء الفرقة بالتنسيق مع قسم التدريب
والعروض الموسيقية وفق متطلبات العمل.
 -7متابعة مبنى الفرقة الموسيقية واإلشراف على أعمال الصيانة والنظافة والعناية
بالزراعة ،بالتنسيق مع قسم الخدمات والصيانة بالمديرية.
 -8حفظ كافة الرسومات والخرائط والبيانات والعقود واالتفاقيات والمستندات الخاصة
بمبنى الفرقة بالتنسيق مع قسم الخدمات والصيانة بالمديرية.
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 -9إعداد التقارير الفترية والسنوية ،ورفعها لمدير الدائرة.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي أعمال أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-

قسم التدريب والعروض الموسيقية ،ويختص باآلتي:
 -2وضع خطة العمل للقسم ومتابعة تنفيذها.
 -2وضع خطط التدريب اإلنمائية للفرقة وأعضائها واإلشراف على تنفيذها وتنظيم
عملية التدريب في الفصول الدراسية.
 -3اقتراح وتنظيم البرامج التدريبية وفق احتياجات العازفين وترشيحهم للمشاركة.
 -4اقتراح نظام الراحات البديلة ألعضاء الفرقة الموسيقية الكشفية وفق فترات وطبيعة
عملهم والمهام المكلفين بها ،وتوقيت اإلجازات السنوية وفق متطلبات العمل.
 -5اقتراح عمليات تطوير وتحسين أداء الفرقة الموسيقية في مجال التدريب،
والعروض ،والتشكيالت الموسيقية والحركية.
 -6اعداد التقارير الفنية للعازفين وتحديد مستواهم الفني لرفع كفاءتهم.
 -7التنسيق مع الجهات الرانبة في مشاركة الفرقة الكشفية الموسيقية وزيارة مواقع
التنفيذ.
 -8التأكد من استخدام األدوات واآلالت الموسيقية بطريقة سليمة أثناء المشاركات
المختلفة.
 -9اإلشراف وقيادة طوابير العروض الموسيقية في االحتفاالت والمناسبات.
 -11إعداد التقارير الفترية والسنوية ورفعها لمدير الدائرة.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -12أي أعمال أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم اآلالت وصيانتها ،ويختص باآلتي:
 -2وضع خطة عمل القسم ومتابعة تنفيذها.
 -2التأكد من حفظ واستخدام األدوات واآلالت الموسيقية بطريقة سليمة.
 -3حصر احتياجات الفرقة بشكل دوري من اآلالت واألدوات وقطع الغيار ورفع
تقرير عنها لمدير الدائرة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالمديرية.
 -4حفظ السجالت الفنية الخاصة بكل آلة وبياناتها إلكترونيا.
 -5رصد وصيانة اآلالت الموسيقية بشكل دوري.
 -6إعداد التقارير الفترية والسنوية ورفعها لمدير الدائرة.
 -7إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -8أي أعمال أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم المكتبة والتسجيالت الصوتية ،ويختص باآلتي:
 -2وضع خطة عمل القسم ومتابعة تنفيذها.
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-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8


توثيق وحفظ السجالت الفنية والنوتات الموسيقية إلكترونيا وتصنيفها.
اإلشراف على وحدة التسجيالت الصوتية التابعة للفرقة وتفعيلها.
تحديد احتياجات المكتبة من المراجع الفنية والتسجيالت الصوتية للمقطوعات
العسكرية العربية والعالمية ،والمعزوفات التقليدية الشعبية ورفعها إلى مدير الدائر.
توثيق العروض والمناسبات التي تشارك بها الفرقة وإنتاجها كمادة اعالمية مقروءة
ومسموعة ومرئية ألحدث معزوفات الفرقة الموسيقية الكشفية لالستفادة منها.
إعداد التقارير الفترية والسنوية ورفعها لمدير الدائرة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي أعمال أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة العالقات العامة واإلعالم الكشفي واإلرشادي وتختص باآلتي:
 -2إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2اإلشراف على اإلصدارات الكشفية واإلرشادية التي تصدرها المديرية ومتابعة طباعتها
في المطابع.
 -3اإلشراف المباشر على تفعيل وإدارة المحتوى اإلعالمي على المواقع اإللكترونية
ومنصات التواصل االجتماعي للمديرية.
 -4التنسيق مع وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية من أجل تغطية األنشطة
والبرامج الكشفية واإلرشادية.
 -5إعداد التقرير السنوي والتوثيق اإلعالمي ألنشطة وبرامج المديرية وما يتضمنه من
بيانات ،وإحصائيات ،وأرقام ،ومؤشرات.
 -6المشاركة في تنظيم المعارض واالحتفاالت الكشفية واإلرشادية في المناسبات المختلفة
والتنسيق مع الجهات المعنية.
 -7اإلشراف على الترتيبات الخاصة ببروتوكوالت الضيافة.
 -8استقبال وتوديع الوفود الرسمية المشاركة في األنشطة والبرامج الكشفية واإلرشادية التي
تستضيفها أو تشارك بها المديرية بالتنسيق مع الدوائر واألقسام المختصة.
 -9المشاركة في إعداد الوفود الممثلة للسلطنة في األنشطة والبرامج الكشفية ،واإلرشادية
خليجيا ،وعربيا ،وعالميا.
 -11إعداد اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المديرية والمنظمات والجمعيات الكشفية واإلرشادية
بالتنسيق مع الدوائر واألقسام المختصة.
 -11اإلشراف على المكتبة ورفدها باإلصدارات التربوية ،والكشفية ،واإلرشادية والتخصصية.
 -12أي أعمال أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
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-

قسم العالقات العامة والتعاون الدولي ،ويختص باآلتي:
 -2وضع خطة العمل السنوية للقسم ومتابعة تنفيذها.
 -2حجز الفنادق لضيوف المديرية العامة وإعداد الترتيبات الخاصة بالضيافة.
 -3استخراج تأشيرات الزيارة لضيوف المديرية وتصاريا المرور البرية والجوية
وإنهاء المعامالت المتعلقة بالهجرة والجوازات.
 -4اإلسهام في تنظيم االحتفاالت والمناسبات الخاصة بالمديرية.
 -5اإلشراف على (بروتوكول) المناسبات المختلفة من حيث إعداد قوائم المدعوين
وتصميم بطاقات الدعوة واإلشراف على إرسالها وتحديد أماكن الجلوس ومنصات
األعالم.
 -6المشاركة في استقبال وتوديع الوفود الرسمية التي تستضيفها أو تشارك فيها
المديرية.
 -7متابعة تصميم وتنفيذ الشهادات والدروع واألوسمة التذكارية التي تصدرها المديرية
في المناسبات المختلفة.
 -8توزيع اإلصدارات الكشفية واإلرشادية وبطاقات التهنئة والدعوات للجهات المعنية.
 -9اقتراح مذكرات التفاهم بين المديرية والمنظمات والجمعيات الكشفية واإلرشادية
والمؤسسات المختلفة بالتنسيق مع الدوائر واألقسام المختصة.
 -11إعداد خطابات لمن يهمه األمر للكشافة والمرشدات والقادة والقائدات الممثلين
للمديرية خارج السلطنة.
 -11اقتراح البرامج الكشفية واإلرشادية التي تساعد على تنمية التفاهم والسالم العالمي.
 -12المشاركة في إعداد الوفود الكشفية واإلرشادية التي تمثل السلطنة في األنشطة
الكشفية واإلرشادية الخليجية والعربية والعالمية من خالل إنهاء إجراءات سفرهم،
واستكمال متطلباتهم.
 -13اإلشراف على تنظيم وإدارة فريق االتصاالت الالسلكية واإلنترنت وتقديم الدعم
الفني الالزم بذلك.
 -14موافاة المنظمات العربية والعالمية بالبيانات واإلحصاءات بالتنسيق مع الدوائر
واألقسام المختلفة.
 -15إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -16أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم اإلعالم والتواصل الكشفي واإلرشادي ويختص باآلتي:
 -2وضع خطة العمل السنوية للقسم ومتابعة تنفيذها.
 -2وضع الخطط والبرامج اإلعالمية للكشافة والمرشدات بما يعزز الدور اإليجابي
حول أنشطة المديرية ونشرها في وسائل اإلعالم المختلفة.
 -3إصدار المجلة الكشفية العمانية ،وإعداد ،وتحرير الموضوعات ،واألخبار.
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-4
-5
-6
-7
-8
-9
-

إمداد وسائل اإلعالم المرئية والمقروءة بأخبار األنشطة واألحداث والمناسبات
الكشفية واإلرشادية لتغطيتها.
تصوير الفعاليات ،واألنشطة ،والبرامج الكشفية ،واإلرشادية.
إعداد التقارير الفترية والسنوية عن األعمال التي تم إنجازها وإرسالها للمنظمات
الكشفية واإلرشادية.
إخراج وتصميم النشرات التوجيهية والدورية والكتب الخاصة بالكشافة والمرشدات
وإعداد المواد اإلعالمية.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم التوثيق والنشر اإللكتروني ،ويختص باآلتي:
 -2وضع خطة العمل السنوية للقسم ومتابعة تنفيذها.
 -2المشاركة في وضع الخطة العامة للدائرة بالتعاون مع األقسام األخرى.
 -3تصنيف وأرشفة وحفظ محتويات المكتبة ورقيا وإلكترونيا وإعداد سجل ونظام
إلكتروني لإلعارة وعمل جرد سنوي لها.
 -4تفعيل وإدارة منصات التواصل االجتماعي للمديرية وتطويرها والتفاعل مع أخبار
الوحدات الكشفية ،واإلرشادية بالمدارس ،وعشائر الجوالة والجواالت.
 -5حفظ وتوثيق وأرشفة كل ما يتعلق باألنشطة الكشفية واإلرشادية وما ينشر عنها في
وسائل اإلعالم المختلفة التي تنفذها المديرية أو تشارك فيها على المستوى الوطني
والخليجي والعربي والعالمي ووضع نظام إلكتروني إلدارتها.
 -6التصميم واإلخراج الفني لكافة اإلصدارات الكشفية واإلرشادية والشهادات والدروع
واإلعالنات االلكترونية للمديرية ومتابعة تنفيذها مع المطابع.
 -7إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -8أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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(ي) مكتب االتحاد العماني للرياضة المدرسية (دائرة) ،ويختص باآلتي- :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12

-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21
-21
-22

إعداد وتنفيذ خطة العمل السنوية للقسم.
وضع الخطط والبرامج التي ترتبط بها اللجاان األعضااء لتحقياق رساالة االتحااد فاي العمال علاى
توفير مجاالت الرعاية واألنشطة الرياضية للطلبة.
ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في المكتب بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
متابعة مشاريع التطوير الرياضي والبرامج ،واقتراح أساليب تحسينها وتجديدها.
صيانة خطط وبرامج لرعاية الموهوبين ،وبالتنسيق مع االتحادات واللجاان الرياضاية والجهاات
ذات العالقة.
صيانة اللوائا الفنية الخاصة بالمسابقات والفعالياات وإعاداد النشارات والتعليماات الخاصاة بكال
فعالية.
متابعة تنفيذ برامج إعداد مشاركات المنتخبات المدرسية في البطوالت اإلقليمية والدولية.
اقتراح السياسات الالزمة لالرتقاء بالرياضة المدرسية في كافة المراحل الدراسية.
متابعة كافة الجوانب اإلدارية المرتبطة بالمسابقات الرياضية المدرسية.
متابعااة األعمااال الماليااة الخاصااة باالتحاااد العماااني للرياضااة المدرسااية علااى أساااس المرجعيااة
القانونية والتشريعية والالئحة المالية الخاصة باالتحاد.
العمل على إعداد الكوادر الرياضية (اإلدارية والفنياة) المؤهلاة لقياادة وإدارة األنشاطة الرياضاية
المدرسية.
تنظيم االجتماعات والمؤتمرات والندوات والملتقيات والمهرجانات واللقااءات المتعلقاة بالرياضاة
المدرسية علاى المسا توى المحلاي والعرباي والقااري واإلقليماي والادولي بالتعااون ماع التقسايمات
والجهات المختصة.
تنظيم كافة المشروعات واألنشطة الرياضية المختلفة الخاصة باكتشاف الطلبة المجيدين رياضيا،
وتوفير الرعاية المتكاملة لهم بالتعاون مع الجهات المعنية.
تنسيق البرامج وتنظيم المسابقات والبطوالت والدورات الرياضية في القطاع المدرسي.
تنظيم عمليات التمويل المشترك ألنشطة اللجان األعضاء ،وبحث وسائل دعم ميزانيتها وزيادتها.
إعداد برامج اإلنماء المهني لموظفي االتحاد ،واقتراح الدورات الفنية للمدربين والحكاام لمختلاف
األلعاب.
إنتاج وتصميم المنشورات والملصقات والكتيبات التي ينتجها االتحاد العماني للرياضة المدرسية.
إجااراء اتصاااالت داخليااة وخارجيااة مااع مؤسسااات القطاااع الخاااص والعااام والقنااوات التلفزيونيااة
الرياضية؛ بهدف إيجاد رعاة ودعم ألنشطة وبرامج االتحاد بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
تنظيم قوائم المشاركين في المسابقات والفعاليات والتي ترسل من قبل لجان الرياضة المدرسية.
اإلشااراف علااى األنشااطة والباارامج التااي تنفااذها لجااان الرياضااة المدرسااية بالمااديريات التعليميااة
بالمحافظات ،والمدارس الخاصة ،ومتابعة تنفيذها ،وتقييمها.
تحفيز وتكريم المجيدين في المسابقات الرياضية المدرسية.
العماال علااى إدارة الصاافحة اإللكترونيااة لالتحاااد ومتابعااة تفعيلهااا وتحااديثها بالتنساايق التقساايمات
والجهات المعنية.
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-23
-24
-25
-26
-27
-28

التنسيق والتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات واالتحادات الرياضية بما يحقق تطور الحركة
الرياضية بشكل عام والرياضة المدرسية بشكل خاص.
تمثيل السلطنة في مختلف محافل الرياضية المدرسة.
إعداد البحوث والدراسات المختلفة لبحث وتطوير الرياضة المدرسية.
استضافة وتنظيم البطوالت والدورات الدولية بعد موافقة ،وزارة الثقافة ،والرياضة ،والشباب.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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ثالثا :التقسيمات التابعة لوكيل الوزارة للشؤون اإلدارية والمالية ،ويتبعه مباشرة:
(أ) مكتب وكيل الوزارة للشؤون اإلدارية والمالية ،ويختص باآلتي-:
-1
-2
-3
-4
-5

تنظيم مواعيد ومقابالت الوكيل.
اإلعداد لالجتماعات التي يشارك فيها الوكيل ،وتحضير الموضوعات والمستندات والدراسات
المطلوبة لتلك االجتماعات وكتابة محاضرها.
تلقي كافة الموضوعات المطلوب عرضها على الوكيل واستكمال الوثائق والمستندات المطلوب
إرفاقها ودراستها ،وإعداد ملخص لها.
القيام بأعمال التنسيق والمتابعة والحفظ لكافة أعمال المكتب.
أية اختصاصات أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاته.

ويضم المكتب األقسام التالية- :


قسم التنسيق ويختص باآلتي:
 -11إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته.
 -12تنسيق مواعيد مقابالت الوكيل.
 -13إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على الوكيل ،واستكمال المستندات المطلوب
إرفاقها ،وإعداد ملخص لها.
 -14إتباع أحدث أسس قواعد التصنيف والفهرسة وتسجيل وحفظ المراسالت ،وتوزيع التعاميم
والقرارات لسهولة الرجوع إليها.
 -15تنظيم عملية االتصال مع المراجعين والمسؤولين بالوزارة.
 -16تنظيم وحفظ المراسالت الصادرة والواردة بالملفات الخاصة به.
 -17تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -18تسلم جداول أعمال محاضر االجتماعات واللجان التي يرأسها أو يشترك في عضويتها
الوكيل ،وذلك بصفة منتظمة ،وقبل الموعد المحدد لالجتماع بوقت كاف ،واالحتفاظ
بالملفات الخاصة بها ،ومحاضر االجتماعات واللجان.
 -19إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -21أى مهام أخرى يكلف بها من قبل الوكيل أو مدير المكتب.



قسم المتابعة ،ويختص باآلتي- :
 -11إعداد وتنفيذ الخطة السنوية ألعمال القسم في ضوء اختصاصاته.
 -11متابعة تنفيذ الموضوعات المحالة إلى تقسيمات الوزارة المختلفة.
 -12دراسة جميع المقترحات المقدمة من التقسيمات المختلفة بالوزارة وإبداء الرأي بشأنها.
 -13إحالة ومتابعة الموضوعات الواردة بجداول األعمال المشار إليها إلى التقسيمات والجهات
المختصة والمشاركة في إعداد المحاضر وفقا للتوجيهات التي تصدر في هذا الشأن.
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-14
-15
-16
-17
-18

متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر في شأن موضوعات أعمال االجتماعات
ومحاضر اللجان التي يرأسها أو يشترك في عضويتها الوكيل.
دراسة ومتابعة الشكاوى التي ترد إلى مكتب الوكيل بكافة أنواعها.
تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي القسم بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي أعمال أخرى يكلف بها القسم من قبل الوكيل أو مدير المكتب.
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(ب) مكتب إدارة مشاريع تقنية المعلومات (دائرة) ،ويختص باآلتي- :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18

إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير أعمال المكتب ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه
ومعوقات التنفيذ إن وجدت.
االشراف على تنفيذ خطة مشاريع تقنية المعلومات للوزارة.
متابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة من قبل لجنة التحول الرقمي وتسليمها إلى الجهة الطالبة
للمشروع.
االشراف العام على إدارة التغيير والمخاطر والجودة فيما يخص األنظمة اإللكترونية /الرقمية.
دعم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة لتنفيذ مشاريع تقنية المعلومات وذلك لتحقيق األهداف
االستراتيجية وتحسين األداء.
تطوير وتنفيذ كافة النماذج والمعايير واألدوات الالزمة لمشاريع التحول الرقمي.
االشراف العام على توفير خدمات البنى األساسية الالزمة لتقنية المعلومات والتكامل بين األنظمة
الرقمية في الوزارة وفق توجهات لجنة التحول الرقمي.
تطوير مشاركة المعلومات على مستوى الجهة وتحسين االستفادة من الموارد والمهارات
المتوفرة.
مراجعة األعمال اإلدارية والمالية ودعم تبسيطها وتطويرها بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية
المختلفة بالوزارة.
تنظيم وتقديم ورش عمل تخصيصية وتوعوية للتعريف بمنهجية التحول الرقمي لكافة تقسيمات
الوزارة.
التنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من توافق خطط التحول الرقمي للوزارة مع خطة التحول
الرقمي للحكومة.
تشكيل فرق ممكنات مشاريع تقنية المعلومات ،وتمكينها بالمهارات الالزمة لتبني التغيير وتحقيق
أهداف التحول الرقمي بالوزارة.
التأكد من أن المواد والمشاريع التي ينتجها أو يستخدمه المكتب خاضعة لقوانين الملكية الفكرية.
توظيف التقنيات الحديثة في تصميم األنظمة والخدمات الرقمية مثل تقنية الذكاء االصطناعي
ونيرها.
تأهيل كوادر متخصصة في مجال إدارة مشاريع تقنية المعلومات.
إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال المكتب.
التنسيق بين األطراف ذات االختصاص أو المصلحة خارج الوزارة.
أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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(ج) المديرية العامة للشؤون اإلدارية وتختص باآلتي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21

إعداد الخطط العامة والخطط المستقبلية ألعمال المديرية ،بما يتوافق مع أهداف التعليم في
السلطنة.
المشاركة في إعداد الخطط الخمسية /والسنوية للوزارة بالتنسيق مع التقسيمات ذات االختصاص.
اإلشراف على تنفيذ الخطة السنوية للمديرية.
اقتراح االحتياجات التدريبية للعاملين بالمديرية ،واقتراح الدورات المناسبة الحتياجاتهم.
اإلشراف والمتابعة على قواعد وإجراءات االنضباط في العمل ،ومدى االلتزام بساعات الحضور
واالنصراف لموظفي الوزارة.
دراسة وتحديد االحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة باستثناء البرامج التدريبية التي يقدمها
المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين ،بالتنسيق مع تقسيماتها.
اإلشراف على إعداد وتنفيذ وتقييم البرامج التدريبية والتأهيلية لموظفي الوزارة.
اإلشراف على وضع أسس ،ومعايير الترشيا للدراسات التأهيلية والعليا ،والتأكد من انطباقها
على المرشحين ومتابعة شؤونهم.
اقتراح خطة البعثات واإلجازات الدراسية لموظفي الوزارة ،والمشاركة في اختيار المبعوثين
للدراسات العليا.
اإلشراف على إعداد الموازنة السنوية للتدريب والتأهيل.
دراسة وتقييم الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة وفقا لالختصاصات ومتطلبات التطوير ،بالتنسيق
مع التقسيمات المعنية داخل الوزارة وخارجها.
حصر وتصنيف الوظائف الفنية واإلدارية ،وحفظ بياناتها بالوسائل المتاحة وإدخال التعديالت
التي تطرأ عليها.
اتخاذ اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بتوفير احتياجات الوزارة من الوظائف المختلفة بالتعاون مع
الجهات المختصة.
تنفيذ القوانين واللوائا والقرارات والتعاميم المتعلقة بأعمال المديرية.
اإلشراف على شؤون موظفي الوزارة ،والقيام بدراسة سبل رفع مستوى أداء العمل اإلداري
بالوزارة.
إقامة األنشطة االجتماعية ،والثقافية ،والترفيهية ،والرياضية للعاملين بالوزارة.
التأكد من أن المواد أو البرامج التي تنتجها ،أو تستخدمها المديرية خاضعة لقوانين الملكية
الفكرية.
المشاركة في إعداد الموازنة السنوية للوزارة.
ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في المديرية بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم المديرية الدوائر واألقسام التالية:



قسم التنسيق والمتابعة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن المدير العام.
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-3
-4
-5
-6
-7


متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر المختلفة بالمديرية.
متابعة الموضوعات المحالة من وإلى المديرية المطلوب الرد عليها.
متابعة نتائج االجتماعات التي يحضرها المدير العام ،ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات
واجبة التنفيذ وتخص دوائر المديرية.
إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضوعات الصادرة أو الواردة
للمديرية.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة الموارد البشرية ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ،ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2تنفيذ األحكام واإلجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية
فيما يتعلق بالرواتب والترقيات والعالوات واإلجازات والمكافآت وانتهاء الخدمة.
 -3إحالة الموضوعات التي يلزم عرضها على لجنة شؤون الموظفين ،والعمل على تنفيذ
قراراتها ،وإبالغ التقسيمات المختصة بها.
 -4المشاركة في إعداد خطط التدريب واإلشراف على تنفيذها بما يتناسب مع احتياجات
العاملين بالدائرة ،وذلك بالتنسيق مع التقسيمات والجهات المختصة.
 -5االحتفاظ بالسجالت الالزمة لقيد ما يتعلق بالشؤون الوظيفية ،كالعالوات والبدالت
والمكافآت ،واإلجازات ،واألداء الوظيفي ،والتظلمات ،ومراقبة سن التقاعد ،وقرارات
التعيين ،ونيرها من المستندات والقرارات الخاصة بالموظفين.
 -6اإلشراف على تزويد التقسيمات المعنية بكشوف الحضور واالنصراف لموظفي ديوان
عام الوزارة من واقع أجهزة البصمة اإللكترونية.
 -7اإلشراف والمتابعة على قواعد وإجراءات االنضباط في العمل ،ومدى االلتزام بساعات
الحضور واالنصراف لموظفي الوزارة.
 -8اإلشراف على معالجة كشوف حاالت الغياب والتأخير حسب األسس واألنظمة المتبعة في
ذلك.
 -9تنفيذ إجراءات منا الرواتب والعالوات والبدالت والترقية وتقارير األداء الوظيفي
للعاملين بالوزارة.
 -11تنفيذ إصدار اإلجازات بأنواعها لموظفي الوزارة وفقا لقانون الخدمة المدنية والئحته
التنفيذية.
 -11تنفيذ إجراءات إنهاء الخدمة وفقا ألسباب اإلنهاء الواردة بقانون الخدمة المدنية والئحته
التنفيذية.
 -12المشاركة في اللجان الخاصة بالمديرية ذات العالقة باختصاصات الدائرة.
 -13المشاركة في المؤتمرات والورش واللقاءات ذات العالقة داخل السلطنة وخارجها.
 -14الوقوف على أبرز المستجدات في مجال الموارد البشرية من خالل التنسيق مع الدوائر
والوحدات األخرى المماثلة.
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 -15أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم العالوات والترقيات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اتخاذ إجراءات منا الرواتب العالوات والبدالت بكافة أنواعها وفقا ألحكام قانون
الخدمة المدنية والئحته التنفيذية.
 -3اتخاذ كافة إجراءات الترقية لموظفي الوزارة.
 -4توزيع نماذج تقارير تقويم األداء الوظيفي على كافة تقسيمات الوزارة ،واتخاذ كافة
اإلجراءات المتعلقة بها.
 -5اتخاذ كافة اإلجراءات اإلدارية لمنا األجر اإلضافي.
 -6اتخاذ كافة اإلجراءات اإلدارية لتعديل الدرجات المالية لموظفي الوزارة.
 -7اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستصدار قرارات اإليفاد في المهمات الرسمية
والدورات التدريبية بمختلف أنواعها بالتنسيق مع التقسيمات المختلفة.
 -8متابعة إدخال درجات تقارير األداء الوظيفي لكافة العاملين بالوزارة.
 -9اتخاذ اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق بصرف أو قطع بدل طبيعة العمل بعد إصدار
قرار الندب من وظيفة إلى أخرى.
 -11المشاركة في اللجان المرتبطة باختصاصات القسم.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم اإلجازات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2استالم طلبات اإلجازات بكافة أنواعها لموظفي الوزارة والمعينين بعقود خاصة
وإصدار قرارات التصديق عليها بعد أخذ الموافقات الالزمة.
 -3تزويد التقسيمات المختصة بكشوف الحضور واالنصراف لموظفي ديوان عام
الوزارة من واقع أجهزة البصمة اإللكترونية.
 -4متابعة قواعد وإجراءات االنضباط في العمل ،ومدى االلتزام بساعات الحضور
واالنصراف لموظفي الوزارة.
 -5رصد اإلجازات ووضع الضوابط المنظمة لها واقتراح الحلول بشأنها.
 -6معالجة كشوف حاالت الغياب والتأخير حسب األسس واألنظمة المتبعة في ذلك.
 -7اتخاذ اإلجراءات المرتبطة بإصابات العمل بعد الموافقة عليها وفق أحكام قانون
الخدمة المدنية والئحته التنفيذية.
 -8القيام بإجراءات التعويض النقدي للمنتهية خدماتهم عن رصيد اجازتهم وفق قانون
الخدمة المدنية والئحته التنفيذية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
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 -9تنفيذ األحكام الواردة بقانون الخدمة المدنية ،والئحته التنفيذية في حالة تأخر أو عدم
مباشرة الموظف لعمله بعد اإلجازة الممنوحة له.
 -11تنفيذ قرارات اللجان المعنية بمتابعة الحاالت الصحية المعروضة عليها بالتنسيق مع
الجهات المختصة حسب قانون الخدمة المدنية.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-

قسم انتهاء الخدمة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2استالم كشوف بأسماء الموظفين الذين ال ترى التقسيمات المختصة الحاجة
الستمرار عقود خدمتهم ،وعرضها على لجنة شؤون الموظفين التخاذ القرار
المناسب.
 -3استالم طلبات االستقاالت من مختلف التقسيمات التنظيمية بالوزارة ،واتخاذ ما يلزم
بشأنها.
استالم طلبات ضم الخدمة وإرسالها للجهات المختصة بصندوق تقاعد موظفي
-4
الخدمة المدنية لدراستها.
 -5التنسيق مع جهات االختصاص بالوزارة وخارجها فيما يتعلق بالصرف المالي
إلصابات العمل التي تنجم عنها إصابات دائمة.
 -6القيام بإجراءات مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون المتعاقد معهم.
 -7إعداد الكشوف واالستمارات الخاصة لصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
المنتهية عقودهم ،والتي ترى الوزارة عدم الحاجة إلى تجديد خدماتهم وإرسالها إلى
التقسيمات المختصة.
 -8تلقي مستندات الموظفين المنتهية خدماتهم ألي سبب من األسباب وإرسالها للجهات
المعنية.
 -9القيام بإجراءات إخطار الموظفين الذين ال تستدعي الحاجة إلى تجديد عقود
خدمتهم.
 -11إعداد كشوف بأسماء الموظفين الذين سوف يبلغون سن التقاعد طبقا للقوانين
واللوائا وإصدار قرارات إنهاء الخدمة مع إخطار الجهات المعنية بتلك القرارات.
 -11إعداد االستمارات والمستندات المتعلقة بتسوية معاشات ومكافآت نهاية الخدمة
للموظفين الذين تنتهي خدمتهم ألي سبب من األسباب وإرسالها إلى الجهات المعنية.
 -12متابعة صرف مكافآت نهاية الخدمة من قبل التقسيمات المختصة.
 -13إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -14أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم إدارة بيانات الموظفين ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2حفظ وترتيب سجالت الموظفين ،والمحافظة على سرية محتوياتها.
 -3إدارة قاعدة بيانات الموظفين ،وتحديث محتواها.
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 -4إصدار الشهادات الخاصة بشؤون الموظفين كشهادة خبرة ،وشهادة خدمة ،وشهادة
لمن يهمه األمر.
 -5تزويد الجهات المخولة قانونا ً بالمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالموظف.
 -6تحديث بيانات جميع الموظفين المنتسبين للوزارة في النظام المالي والبوابة
التعليمية.
 -7االحتفاظ بسجالت المنتهية خدماتهم للرجوع إليها عند الحاجة ،مع إعداد قاعدة
بيانات بالمعلومات األساسية الواردة فيها.
 -8استخراج وإعداد التقارير البيانية واإلحصائيات الخاصة بموظفي الوزارة وتوفيرها
للتقسيمات ،والجهات المعنية عند الطلب.
 -9استخراج ،ومنا الصالحيات ألنظمة العمل اإللكترونية الخاصة بإجراءات الموارد
البشرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.


دائرة التنظيم والتطوير اإلداري ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ،ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم
إنجازه ومعوقات التنفيذ إن وجدت.
 -2إعداد وتنفيذ خطة سنوية لبرامج التطوير ،والتوعية ،والمتابعة في الجوانب اإلدارية
المنظمة للعمل بالوزارة ،وتحديد مستوياتها التطويرية ،والوقائية ،والعالجية التي تسهم في
تلبية احتياجات الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
 -3تنفيذ خطة المتابعة والتوعية والتطوير اإلداري وفق البرنامج الزمني المعد لها بالتنسيق
مع التقسيمات ذات العالقة.
 -4إحالة الموضوعات التي يلزم عرضها على لجنة شؤون الموظفين ،والعمل على تنفيذ
قراراتها وإبالغ الجهات المختصة بها.
 -5وضع األسس والمعايير الالزمة لتطبيق مفاهيم التطوير اإلداري ،وجودة األداء على
مستوى التقسيمات اإلدارية بالوزارة.
 -6اقتراح األسس والمعايير الخاصة بتطبيق تصنيف الوظائف من حيث تحديد المسميات
الوظيفية ،وتنميط مستوياتها ،مع ما يتناسب واحتياجات الوزارة.
 -7اإلشراف على إعداد ،وتعديل بطاقات الوصف الوظيفي لكل وظيفة ،وشروط شغلها
بالتنسيق مع التقسيمات ،والجهات المختصة.
 -8دراسة طلبات تغيير المسميات الوظيفية ،والنقل من وظيفة إلى أخرى بجميع التقسيمات
المختلفة للوزارة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -9المشاركة في إبداء الرأي في الموضوعات ذات العالقة بعمل المديرية العامة للشؤون
اإلدارية.
 -11دراسة المقترحات التطويرية التي تحال للمديرية العامة للشؤون اإلدارية.
 -11تفعيل التقنيات الحديثة في مجال اإلشراف والمتابعة والتطوير والتنظيم اإلداري.
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-12
-13
-14
-15
-16
-17

اتخاذ إجراءات تقييم وتعديل الهيكل التنظيمي واالختصاصات العامة والتفصيلية للوزارة،
وذلك بالتنسيق مع التقسيمات والجهات المختصة.
إعداد الدراسات التنظيمية التي تهدف إلى تقييم كفاءة وفاعلية الهيكل التنظيمي للوزارة،
ومدى انسجامه مع مبادئ وأسس التنظيم اإلداري الفعال.
مراجعة االختصاصات التنظيمية لمختلف التقسيمات التابعة للوزارة بصفة دورية ،للتأكد
من اتفاقها مع أهداف وطبيعة العمل في ضوء المبادئ واألسس المتعارف عليها.
إصدار نسخة سنوية محدثة من الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة ،وموافاة التقسيمات
والجهات المختصة بنسخة منه.
المشاركة في المؤتمرات والورش واللقاءات ذات العالقة داخل السلطنة وخارجها.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم التنظيم ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اقتراح ودراسة تعديل الهيكل التنظيمي واالختصاصات العامة والتفصيلية للوزارة؛
وفق حاجة العمل بالتنسيق مع التقسيمات والجهات المختصة.
 -3إعداد اختصاصات مختلف التقسيمات التنظيمية بالوزارة والمديريات التعليمية
بالمحافظات ،وذلك بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -4القيام بالدراسات ومراجعة االختصاصات التنظيمية التي تهدف إلى تقييم كفاءة
وفاعلية الهيكل التنظيمي للوزارة ،ومدى انسجامه مع مبادئ وأسس التنظيم
اإلداري.
 -5إصدار نسخة سنوية محدثة من الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة ،وموافاة
التقسيمات والجهات المختصة بنسخة منه.
 -6إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -7أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم التطوير اإلداري ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد األدلة اإلرشادية في مجال تبسيط إجراءات العمل المرتبطة بالعمل اإلداري.
 -3اقتراح الخطط الهادفة للتطوير اإلداري ،وتوجيه وتنسيق الجهود لضمان االستخدام
األمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة.
 -4وضع األسس والمعايير الالزمة لتطبيق مفاهيم التطوير اإلداري وجودة األداء في
مختلف التقسيمات اإلدارية بالوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظات.
 -5تقييم اإلجراءات ،وأساليب العمل اإلدارية المعمول بها ،واللوائا التي تحكم العمل،
واقتراح أساليب تطويرها.
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 -6متابعة إجراءات العمل التي تم تطويرها ،والتأكد من فاعليتها ،ووصولها لمستويات
األداء المطلوبة.
 -7إبداء الرأي في الموضوعات ذات العالقة بعمل المديرية العامة للشؤون اإلدارية.
 -8دراسة المقترحات التطويرية التي تحال للمديرية العامة للشؤون اإلدارية.
 -9تفعيل التقنيات الحديثة في مجال المتابعة والتطوير اإلداري.
 -11توعية الموظفين بالقوانين واللوائا واألنظمة والقرارات المنظمة لسير العمل
اإلداري ،بمختلف التقسيمات اإلدارية بالوزارة.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-



قسم تصنيف الوظائف ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد وتعديل بطاقات الوصف الوظيفي لكل وظيفة ،وشروط شغلها بالتنسيق مع
التقسيمات والجهات المعنية.
 -3إعداد جداول وظائف الوزارة.
 -4تقييم الوظائف بالفئات والدرجات المبينة بالجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية
والئحته التنفيذية.
 -5المشاركة في اللجان ذات العالقة بتصنيف الوظائف.
 -6دراسة طلبات تغيير المسميات الوظيفية واإلشرافية ،والنقل مع تغيير المسمى
الوظيفي المقترحة من جميع التقسيمات المختلفة بالوزارة ،والتأكد من مطابقتها
لطبيعة ومقتضيات العمل ،ورفع المقترح النهائي بشأنها للتقسيمات المختصة.
 -7دراسة انطباق اشتراطات شغل الوظائف المقترحة فيما يتعلق بطلبات الندب،
والتكليف ،ونقل الخدمة ،مع اقتراح المسمى الوظيفي المناسب لمؤهل وخبرات
الموظف المنقول ،وموافاة التقسيمات المختصة بذلك.
 -8دراسة طلبات تغيير المسمى الوظيفي والنقل مع تغيير المسمى استنادا ً لمعدالت
الوظائف المعتمدة.
 -9إصدار قرارات تغيير المسميات الوظيفية ،والنقل مع تغيير المسمى الوظيفي،
المستوفية للشروط وفق األنظمة واللوائا المعمول بها بالتنسيق مع التقسيمات
المختلفة بالوزارة بعد اعتمادها ،والتصديق عليها من الجهات المختصة.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة رعاية الموظفين ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
-318-

 -2اتخاذ إجراءات استقبال وتوديع المعلمين نير العمانيين ،وأسرهم بالمطار حسب مقتضيات
العمل.
 -3اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستخراج تأشيرات الموظفين الجدد نير العمانيين وأسرهم،
وموافاة الجهات المعنية بها ،والقيام بإجراءات تجديد التأشيرات المنتهية ،وإلغاء تأشيرات
المنتهية خدماتهم وإجراءات نقل الكفالة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -4اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستخراج بطاقات العالج المجاني لغير العمانيين والتعامل معها
وفق أحكام قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -5اإلشراف على صندوق الزمالة وتنظيم أعماله اإلدارية والمالية واستثمار موارده وفق
اللوائا.
 -6التنسيق مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص من أجل توفير تسهيالت وامتيازات خاصة
لموظفي الوزارة بأسعار اقتصادية وتعامالت ميسرة.
 -7تذليل الصعوبات ،وتوفير التسهيالت واالمتيازات ألعضاء الهيئة التدريسية والوظائف
المرتبطة بها من العاملين في نير محافظات إقامتهم بالتنسيق مع مؤسسات القطاعين العام
والخاص ،وبما ال يتعارض مع القوانين واللوائا واألنظمة.
 -8إقامة مسابقات ،وأنشطة اجتماعية ،وثقافية ،ورياضية ،وترفيهية ،وتنظيم الرحالت
لموظفي الوزارة.
 -9اقتراح برامج ومزايا جديدة لرعاية الموظفين.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7

قسم المزايا والبرامج الترفيهية ،ويختص باآلتي:
إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
التنسيق مع التقسيمات المختصة في حاالت االستقبال والتوديع للمعلمين نير العمانيين.
المشاركة في اإلشراف على صندوق الزمالة ،واستثمار موارده؛ وفقا للوائا الخاصة
بذلك.
التنسيق مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص من أجل توفير تسهيالت وامتيازات خاصة
لموظفي الوزارة بأسعار اقتصادية وتعامالت ميسرة.
تذليل الصعوبات ،وتوفير التسهيالت واالمتيازات ألعضاء الهيئة التدريسية والوظائف
المرتبطة بها من العاملين في نير محافظات إقامتهم بالتنسيق مع مؤسسات القطاعين العام
والخاص ،وبما ال يتعارض مع القوانين واللوائا واألنظمة.
التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص للحصول على الرعاية في تنفيذ الفعاليات
والبرامج التي تنفذها الدائرة.
اإلشراف اإلداري على الفعاليات والبرامج المراد عرضها في شاشات مبنى ديوان عام
الوزارة.
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 -8استالم واستخراج طلبات العالج المجاني لغير العمانيين ،والتعامل معها وفق أحكام قانون
الخدمة المدنية والئحته التنفيذية.
 -9تنظيم الرحالت الجماعية الترفيهية لموظفي الوزارة.
تنظيم الفعاليات واالحتفاالت واإلشراف عليها.
-11
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-



قسم التأشيرات والسفر ،ويختص باآلتي-:
 -1إعداد الخطة السنوية ألعمال القسم.
 -2اتخاذ إجراءات استقبال وتوديع المعلمين نير العمانيين ،وأسرهم بالمطار حسب
مقتضيات العمل.
 -3اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستخراج تأشيرات الموظفين الجدد نير العمانيين
وأسرهم ،وموافاة الجهات المعنية بها ،والقيام بإجراءات تجديد التأشيرات المنتهية،
وإلغاء تأشيرات المنتهية خدماتهم.
 -4إعداد السجالت الخاصة بالتأشيرات والتذاكر للمعارين ،والمتعاقدين ،ومرافقيهم،
بالتعيين وبدون تعيين ،بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -5استخراج تصاريا المرور البرية من حدود السلطنة.
 -6إنهاء كافة اإلجراءات اإلدارية والمالية والقانونية لحاالت الوفاة بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة.
 -7التنسيق مع قسم تذاكر السفر إلنهاء إجراء كافة المعامالت المتعلقة بشراء تذاكر
السفر ،ومتابعة استرجاع قيمة التذاكر المعادة ،وتعويض األفراد عن قيمة التذاكر
المشتراة بواسطتهم.
 -8التنسيق مع التقسيمات المختصة بشأن إجراءات التعويض عن قيمة التذاكر
للرانبين في البقاء في السلطنة أثناء إجازاتهم السنوية؛ وفق القواعد والنظم
المعمول بها في هذا الشأن.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة التعيينات والتنقالت ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ،ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ،ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2تنفيذ األحكام واإلجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية
فيما يتعلق بالتعيينات ،والندب ،واإلعارة والنقل.
 -3اإلعالن عن الوظائف المطلوبة داخل السلطنة وخارجها؛ وفقا لألنظمة المتبعة ،والقيام
بمتابعة وإنهاء إجراءات االستقطاب ،واالختيار ،والتوظيف للكوادر المطلوبة بالتنسيق مع
جهات االختصاص.
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 -4إحالة الموضوعات التي يلزم عرضها على لجنة شؤون الموظفين ،والعمل على تنفيذ
قراراتها ،وإبالغ التقسيمات المختصة بها.
 -5اإلشراف على وضع اللوائا واألسس والضوابط التي تخص التعيينات والتنقالت ،والندب
واالعارة بالوزارة.
 -6تنظيم طلبات النقل الخارجي للهيئات التدريسية ،والوظائف األخرى ،واتخاذ اإلجراءات
الالزمة بشأنها في ضوء األسس والضوابط الموضوعة.
 -7إعداد وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالتعيينات والتنقالت.
 -8توزيع الموظفين الجدد على التقسيمات المختلفة بالوزارة.
 -9المشاركة في إعداد وتقديم البرامج التدريبية ،وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
الدائرة األقسام التالية:
-

قسم التعيينات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تلقي االحتياجات من مختلف تقسيمات الوزارة من الوظائف المختلفة التخاذ
إجراءات شغلها بالتنسيق مع وزارة العمل.
 -3دراسة طلبات تعيين العمانيين في وظائف الهيئة التدريسية ،والوظائف المرتبطة
بها.
 -4دراسة طلبات التعاقدات المؤقتة للعمانيين واستكمال إجراءاتهم.
 -5دراسة طلبات التعاقدات باألجر اليومي للعمانيين ،والتنسيق بشأنها مع التقسيمات
المختصة.
 -6إعداد ،وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالتعيينات.
 -7وضع ،وتحديث اللوائا واألسس والضوابط الخاصة بالتعيينات.
 -8إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -9أي مهام اخرى تسند إلى القسم تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم التنقالت ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تجميع وتنظيم طلبات النقل والندب للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها بين
المديريات التعليمية بالمحافظات.
 -3تلقي طلبات الموظفين الخاصة بالنقل والندب واإلعارة للعمانيين.
 -4اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن طلبات تنقالت الهيئات التدريسية والوظائف
المرتبطة بها بين المديريات التعليمية؛ وفق األسس والضوابط المعتمدة.
 -5القيام بجميع إجراءات النقل والندب واإلعارة للعمانيين ،وإصدار القرارات المنفذة
لها؛ وفقا ألحكام قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية ،ووفقا للقرارات الوزارية
الصادرة في هذا الشأن.
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-6
-7
-8
-9
-



إعداد الئحة أسس وضوابط التنقالت الخارجية والداخلية للهيئات التدريسية
والوظائف المرتبطة بها والتنسيق بشأنها.
إعداد وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالتنقالت.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام اخرى تسند إلى القسم تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم اإلعارة والتعاقدات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2التنسيق مع التقسيمات المختصة لتحديد الدرجات المطلوب شغلها من نير
العمانيين.
 -3استالم جميع طلبات التعاقد المحلي لغير العمانيين ،ودراسة انطباق شروط شغل
الوظيفة على المتقدمين.
 -4دراسة انطباق الشروط لطلبات التعاقد باألجر اليومي لغير العمانيين.
 -5القيام بجميع اإلجراءات الالزمة للتعاقد واإلعارة من داخل السلطنة وخارجها لغير
العمانيين.
 -6مخاطبة الدول الشقيقة باحتياجات الوزارة من وظائف الهيئات التدريسية والوظائف
المرتبطة بها.
 -7اقتراح تشكيل لجان اإلعارة والتعاقدات ،وعرضها على المسؤولين.
 -8إعداد الضوابط المنظمة ألعمال اإلعارة والتعاقدات وفقا ً لقانون الخدمة المدنية.
 -9استقبال وتوديع المعلمين نير العمانيين ،وأسرهم بالمطار حسب مقتضيات العمل
بالتنسيق مع التقسيم المختص.
 -11متابعة أعمال لجان اإلعارة والتعاقدات ،والمشاركة بها.
 -11إعداد قاعدة بيانات بأسماء وتخصصات المعارين والمتعاقدين من نير العمانيين،
وجميع البيانات ألعمال القسم.
 -12متابعة معادلة الشهادات الصادرة من خارج السلطنة الخاصة بغير العمانيين عبر
نظام أساس التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار.
 -13إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -14أي مهام اخرى تسند إلى القسم تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة التدريب والتأهيل ،وتختص باآلتي- :
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2دراسة وتحديد االحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة باستثناء البرامج التدريبية التي
يقدمها المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين ،بالتنسيق مع تقسيماتها.
 -3المساهمة في إعداد الموازنة السنوية للتدريب والتأهيل.
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إعداد جداول أعمال اجتماعات لجنة تنمية الموارد البشرية ،وعرض الموضوعات على
اللجنة ،ومتابعة تنفيذ التوصيات المتخذة.
التنسيق مع المؤسسات المختصة بالتدريب والتأهيل الحكومية والخاصة ،واالستفادة منها
في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل بالوزارة .
إدارة قاعات التدريب وتهيئتها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالتدريب والتأهيل.
التنسيق مع مراكز التدريب حول تطوير التدريب .
إعداد قاعدة بيانات للخبرات التدريبية المحلية والدولية لالستعانة بها في الدورات
التدريبية .
اقتراح خطة البعثات واإلجازات الدراسية للعاملين في الوزارة باستثناء الفئات التي يتولى
المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين تحديد برامجهم التأهيلية .ومتابعة تنفيذها
وتقييمها.
اقتراح خطة المشاركات في المؤتمرات والندوات والملتقيات داخل السلطنة وخارجها
ومتابعة تنفيذها.
متابعة الموفدين للدراسة من خالل مؤسساتهم التعليمية والجهات المعنية.
توفير الدعم الالزم للمديريات التعليمية حول مختلف مراحل تنفيذ التدريب اإللكتروني.
قياس أثر العائد من التدريب وفق منهجيات علمية معتمدة.
متابعة اإلنماء المهني للعاملين في الوزارة باستخدام آليات وأدوات مناسبة.
تقديم االستشارات الفنية والمهنية في مجال التدريب والتأهيل للمديريات التعليمية
بالمحافظات.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم البرامج التدريبية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2دراسة وتحديد االحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة باستثناء البرامج التدريبية
التي يقدمها المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين بالتنسيق مع تقسيماتها.
 -3وضع الخطة السنوية لتدريب موظفي الوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظات
بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -4متابعة سير عمل تنفيذ التدريب اإللكتروني ،والتنسيق مع التقسيمات المعنية حول
عملية التطبيق.
 -5تصميم البرامج التدريبية اإللكترونية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالوزارة.
 -6إعداد البحوث التي تساهم في تطوير التدريب.
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احتساب التكاليف المالية وإعداد الموازنة السنوية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع
التقسيمات المعنية.
التنسيق مع التقسيمات المختصة لصرف الفواتير المالية للبرامج التدريبية المنفذة.
إدارة قاعات التدريب وتهيئتها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
التنسيق مع المؤسسات المختصة بالتدريب الحكومية والخاصة ،واالستفادة منها في
تنفيذ البرامج التدريبية.
وضع خطة الوزارة للمشاركات الخارجية ،والندوات ،والمؤتمرات بالتنسيق مع
الجهات المعنية.
استكمال إجراءات الموفدين للتدريب بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة
وخارجها.
متابعة العاملين الملتحقين بالدورات الداخلية والخارجية.
تقديم االستشارات الفنية والمهنية في مجال التدريب للمديريات التعليمية
بالمحافظات.
إعداد وتحديث قاعدة بيانات للبرامج التدريبية الداخلية والخارجية المنفذة
والمستهدفين فيها.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام اخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم البرامج التأهيلية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تحديد ،وتخطيط االحتياجات من البرامج التأهيلية لموظفي الوزارة باستثناء الفئات
التي يتولى المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين تحديد برامجهم التأهيلية.
 -3اقتراح وتنفيذ خطة البعثات والمنا واإلجازات الدراسية.
 -4استكمال إجراءات الموفدين بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة.
 -5المساهمة في وضع تخطيط وظيفي للكوادر التي يتم تأهيلها بالوزارة.
 -6إيجاد البرامج التأهيلية حسب حاجة الوزارة والخطط المستقبلية.
 -7احتساب التكاليف المالية وإعداد الموازنة السنوية للبرامج التأهيلية بالتنسيق مع
التقسيمات المعنية.
 -8التنسيق مع التقسيمات المختصة لصرف الفواتير المالية للبرامج التأهيلية المنفذة.
 -9وضع قاعدة بيانات لموظفي الوزارة المؤهلة وسبل االستفادة منه.
 -11إعداد البحوث التي تساهم في تطوير التأهيل.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -12أي مهام اخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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-

قسم متابعة الدارسين ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2متابعة الموفدين للدراسة من موظفي الوزارة باستثناء الفئات التي يتولى المعهد
التخصصي للتدريب المهني للمعلمين متابعتهم.
 -3استكمال إجراءات طلبات تعديل أوضاع الدارسين ،والمتعلقة بالتمديد ،والتأجيل،
واالستئناف ،واالنسحاب ،والدعم المالي للموفدين.
 -4تحليل النتائج الدراسية للموفدين.
 -5وضع قاعدة بيانات عن أوضاع الدارسين وإجراءاتهم الدراسية.
 -6متابعة تنفيذ قرارات لجنة تنمية الموارد البشرية ،ومتابعة تنفيذ توصياتها.
 -7التنسيق مع تقسيمات الوزارة فيما يختص بالموظفين المبتعثين للدراسة.
 -8متابعة وتوجيه الدارسين الستكمال إجراءات معادلة الشهادات من الجهة المختصة.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام اخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم تقييم عائد التدريب والتأهيل ،ويختص باآلتي-:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2قياس أثر العائد من التدريب وفق منهجيات علمية معتمدة.
 -3متابعة مدى تطور النمو المهني للعاملين في الوزارة باستخدام آليات وأدوات مناسبة
بعد خضوعهم لبرامج التدريب أو التأهيل.
 -4تقييم برامج التدريب ،والتأهيل.
 -5إعداد التقارير الدورية واإلحصائية المتعلقة بالتدريب ،والتأهيل.
 -6تصميم وتنفيذ األدوات الالزمة لتقويم برامج وخطط التدريب والتأهيل.
 -7إعداد تقارير عن خطط التدريب والتأهيل ورفع التوصيات إلى لجنة تنمية الموارد
البشرية بنتائجها.
 -8تطوير آلية لتقييم العائد بما يتناسب مع نوعية البرامج المنفذة.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام اخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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(د) المديرية العامة للشؤون المالية ،وتختص باآلتي:
-1
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-4
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-15
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-19
-21
-21

إعداد الخطط العامة والخطط المستقبلية ألعمال المديرية ،بما يتوافق مع أهداف التعليم في
السلطنة.
المشاركة في إعداد الخطط الخمسية /والسنوية للوزارة بالتنسيق مع التقسيمات ذات االختصاص.
مراجعة الدورة المستندية قبل إحالة السند إلى التقسيمات التنظيمية األخرى في الوزارة.
إعداد موازنة الوزارة السنوية ،واإلشراف على تنفيذها ،ومتابعة الصرف ،واقتراح المناقالت
بين البنود وفقا ً لحاجة العمل الفعلية.
صرف الرواتب واألجر اإلضافي ،والبدالت ،وكافة مستحقات الموارد البشرية بالوزارة.
صرف مستحقات الموردين ،وباقي المصروفات األخرى؛ وفقا ً للتعليمات واللوائا المالية.
تنظيم وحفظ السجالت المالية ،والمصروفات ،ومدفوعات الوزارة والمديريات التعليمية
بالمحافظات.
صرف مستحقات المقاولين واالستشاريين؛ وفقا لمراحل سير العمل ،وخطط الصرف
لإلنشاءات.
القيام بعمليات تخزين مستلزمات الوزارة المختلفة ،وصرفها للتقسيمات التابعة لها؛ وفقا ً
لإلجراءات المخزنية المعمول بها ،وتنظيم السجالت المطلوبة.
دراسة تقديرات تكلفة خطط الوزارة التي ترد إلى المديرية وتقدير كلفة تنفيذها وتقديم توصيات
حول تنفيذها من عدمه.
العمل على ترشيد اإلنفاق.
اإلشراف على إعداد الموازنات الخاصة بوسائل النقل المدرسي والتقديرية السنوية لإليرادات.
اإلشراف على متابعة تحصيل اإليرادات ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها وفق القوانين
واللوائا المنظمة لها.
المشاركة في إعداد الموازنات الخاصة بالمبادرات ،ومناقشتها مع التقسيمات المختصة.
وضع قائمة بأولويات تنفيذ المبادرات بالوزارة ،ومواءمتها مع أهداف وخطط الوزارة.
تقديم االستشارات الفنية والتدريب للمديريات التعليمية حول تسويق المبادرات وتنفيذها.
التواصل والمتابعة الدائمة مع الجهات الداعمة لمبادرات الوزارة.
تحديد االحتياجات التدريبية للموارد البشرية بالمديرية ،واقتراح البرامج والورش المناسبة
الحتياجاتهم بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في المديرية بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
المشاركة في تنفيذ برامج التدريب ذات العالقة ،بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم المديرية الدوائر واألقسام التالية:


قسم التنسيق والمتابعة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2متابعة تنفيذ التعليمات ،والقرارات التي تصدر عن المدير العام.
 -3متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر واألقسام المختلفة
بالمديرية.
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متابعة الموضوعات المحالة من وإلى المديرية المطلوب الرد عليها.
متابعة نتائج االجتماعات التي يحضرها المدير العام ،ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات
واجبة التنفيذ وتخص دوائر وأقسام المديرية.
إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضوعات الصادرة أو الواردة
للمديرية.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة الموازنة ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ،ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم
إنجازه ،ومعوقات التنفيذ إن وجدت.
 -2موافاة المديريات بتعليمات وزارة المالية المتضمنة األسس التي تتبع في إعداد مشروعات
موازناتها ،ثم تقوم بتجميع هذه المشروعات ،ودراستها.
 -3مناقشة المديريات المعنية في مشروعات موازناتها المقترحة.
 -4إعداد مشروع الموازنة السنوية في ضوء خطة الوزارة ،والتعليمات الواردة من وزارة
المالية.
 -5اإلشراف على مشروع إعداد الموازنة التقديرية السنوية لإليرادات بالتنسيق مع دائرة
اإليرادات والمصروفات ،ودائرة االستثمار والمبادرات.
 -6وضع خطة الموازنة السنوية لوسائل النقل المدرسي تبعا لحاجة كل مديرية تعليمية في
ضوء اإلحصائيات الواردة من أقسام النقل المدرسي بالمديريات التعليمية بالمحافظات.
 -7مناقشة مشروع الموازنة مع المختصين بالوزارة.
 -8دراسة تقديرات كلفة خطط الوزارة التي ترد إلى المديرية ،والقيام بتقدير تكلفة تنفيذها،
وتقديم توصيات حول كيفية تمويلها.
 -9تقدير تكلفة المشاريع والبرامج والتنظيمات المقترحة ،وبيان إمكانية تنفيذها.
 -11إجراء المناقالت بين البنود والمشاريع وفقا ً لمتطلبات العمل.
 -11اقتراح برامج التدريب والتأهيل السنوية لموظفي الدائرة بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية- :
-

قسم الموازنة الجارية والرأسمالية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعالم المديريات بما يخصها من اعتمادات وذلك في ضوء ما يتم اعتماده للوزارة.
 -3إعداد الموازنة التقديرية السنوية لإليرادات بالتنسيق مع دائرة اإليرادات،
والمصروفات ودائرة االستثمار والمبادرات.
 -4اإلشراف على الصرف من الموازنة؛ وذلك بإعطاء سماح البند على المواد والعقود
في حدود االعتمادات المقررة لكل منها.
 -5إثبات اعتمادات الوزارة بالبرامج المالية المحوسبة ،وكذلك إثبات جميع عمليات
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االرتباط والصرف أوالً بأول؛ حتى يمكن استخراج األرصدة في حالة االحتياج
إليها.
 -6عمل خالصة شهرية بمدى التقدم في صرف الموازنة.
 -7إجراء المناقالت بين بنود الموازنة ،وموادها لمواجهة النقص الذي قد يطرأ على
مخصصات بعض المواد.
 -8حث المديريات المعنية على صرف موازناتها في الوقت المناسب.
 -9رفع الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ الموازنة للمسؤولين.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-

قسم الموازنة اإلنمائية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد مشروع الموازنة حسب احتياجات المديريات التعليمية بالمحافظات،
ومديريات ديوان عام الوزارة للمشروعات ،واإلضافات طبقا ً لما هو وارد في
الخطة.
 -3اإلشراف على الصرف من الموازنة في حدود ما أدرج لهذه المشروعات من
اعتمادات.
 -4إثبات اعتمادات الوزارة بالبرامج المالية المحوسبة ،وإثبات جميع عمليات االرتباط
والصرف أوالً بأول حتى يمكن استخراج أرصدة أي مشروع في حالة االحتياج
إليها.
 -5إجراء المناقالت من االعتمادات المخصصة لكل مشروع طبقا ً لما تسفر عنه
الحاجة الفعلية للتنفيذ.
 -6إخطار المسؤولين عن أية صعوبات أو مخالفات قد تحدث.
 -7إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -8أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم موازنة الوظائف ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد مشروع موازنة الوظائف بالتنسيق مع تقسيمات الوزارة لتحديد متطلباتها من
الموارد البشرية ،وإعداد بيانات خاصة بها وتحديثها.
 -3إعالم المديريات التعليمية بما يخصها من اعتمادات للوظائف المختلفة في ضوء ما
يتم اعتماده للوزارة.
 -4إجراء التعديالت على الدرجات المعتمدة للموازنات المختلفة للوزارة.
 -5إثبات اعتمادات الوزارة بالبرامج المحوسبة ،وكذلك إثبات جميع عمليات االرتباط
أوال بأول حتى يمكن معرفة الوظائف الشانرة في الموازنة في حالة االحتياج إليها
سواء في التعيين أو الترقية.
 -6التنسيق مع دائرة التعيينات والتنقالت حول الدرجات المتاحة إلجراء حركات النقل
والتعيين.
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االرتباط بالعمليات الخاصة بإنهاء الخدمة واإلعارة للخدمة ،وتغيير المسميات
الوظيفية ،وتغيير صفة التعيين ،والتنقالت بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

قسم موازنة وسائل النقل المدرسي ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد الموازنة المالية لوسائل النقل المدرسي بالتنسيق مع التقسيمات المعنية
بالوزارة.
 -3متابعة صرف المستحقات المالية الخاصة لمالكي وسائل النق المدرسي بالتنسيق مع
المديريات التعليمية بالمحافظات.
 -4اقتراح تطوير النظم المالية المحوسبة إلدارة وسائل النقل المدرسي ،والجوانب
الفنية المرتبطة بها.
 -5مراجعة االعتمادات المالية السنوية لوسائل النقل المدرسي ،وتوزيعها ،ومراجعتها
بشكل سنوي ،وفق االحتياجات الفعلية لها.
 -6المشاركة في وضع اشتراطات األمن والسالمة في وسائل النقل المدرسي بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
 -7رفع تقارير سنوية عن سير العمل.
 -8إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -9أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

دائرة اإليرادات والمصروفات وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ،ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم
إنجازه ،ومعوقات التنفيذ إن وجدت.
 -2صرف رواتب ،ومستحقات جميع موظفي الوزارة ،وخصم المبالغ المستحقة عليهم لجهات
أخرى.
 -3صرف الفواتير المستحقة للجهات الحكومية ،والشركات ،والمؤسسات ،واألفراد الذين
تتعامل معهم الوزارة.
 -4مراجعة ،وصرف مستندات الوفد الدائم لدى اليونسكو.
 -5صرف مستحقات المنظمات العربية والدولية التي تساهم السلطنة في موازناتها.
 -6بيع الطوابع ،وكراسات شروط المناقصات ،وتوريد الحصيلة إلى وزارة المالية.
 -7اإلشراف والمتابعة في تحصيل كافة اإليرادات المستحقة للوزارة؛ وفقا للقوانين واللوائا
واألنظمة.
 -8استالم التقارير المتعلقة بمطابقة اإليرادات التقديرية مع الفعلية ،ودراسة أسباب الزيادة
والعجز ،واقتراح الحلول والبدائل المناسبة للتعامل معها وفقا للقوانين واألنظمة المعمول
بها.
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 -9التنسيق مع دائرة الموازنة في تحديد األرقام التقديرية لإليرادات والرسوم السنوية بموازنة
الوزارة ،ودراسة أسباب الزيادة والعجز ،واقتراح الحلول والبدائل المناسبة للتعامل معها؛
وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها.
 -11اقتراح برامج التدريب والتأهيل السنوية لموظفي الدائرة ،وذلك بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -11االستخدام األمثل لبرامج الحاسوب المعدة إلنجاز كافة أعمال الدائرة.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم الرواتب ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد سندات صرف الرواتب لموظفي الوزارة طبقا ً للمبالغ الواردة في النماذج
المعدة بمعرفة وزارة المالية.
 -3إثبات العالوات الدورية المستحقة لموظفي الوزارة ،وكذلك إثبات التعديالت
والترقيات التي تطرأ على حالتهم ،وإضافة مستحقات العمل اإلضافي للمستحقين
عن طريق الحاسوب لصرفها مع الرواتب المستحقة.
 -4متابعة تنفيذ القرارات اإلدارية الصادرة لموظفي الوزارة المرتبطة بالجوانب
المالية.
 -5خصم أقساط بنك اإلسكان العماني المستحقة على الموظفين ،وتحويلها إليه.
 -6إعداد سندات صرف مستحقات اإلجازة االعتيادية للهيئات اإلدارية والتدريسية
والعمال ألشهر العطلة الصيفية.
 -7إعداد سندات صرف مكافآت نهاية الخدمة ،وكافة المستحقات لموظفي الوزارة
الذين تنتهي خدمتهم وفقا ً للمستحقات التي يتم تحديدها من قبل التقسيمات المختصة.
 -8مراجعة كشوف المبالغ المسترجعة من تقسيمات الوزارة المختلفة ،وإعادتها إلى
وزارة المالية الستبعادها من المصروفات ،وقيدها في موازنة الوزارة.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

-

قسم المصروفات الجارية والرأسمالية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2مراجعة مصروفات الوفد الدائم لدى اليونسكو وصرفها.
 -3مراجعة وصرف سندات السلف المستديمة الخاصة بدوائر ديوان عام الوزارة
والمديريات التعليمية بالمحافظات.
 -4مراجعة وصرف االشتراكات والمساهمات الخاصة بالمنظمات العربية والدولية
خارج السلطنة.
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مراجعة وصرف قيمة عقود المساكن واألماكن المستأجرة وعقود السيارات
المستأجرة للنقل المدرسي في المديريات التعليمية ،وفتا السجالت الالزمة لذلك
واالحتفاظ بالعقود.
مراجعة وصرف قيمة عقود الصيانة والتغذية والنظافة.
مراجعة وصرف قيمة فواتير الشركات والمؤسسات المتعاملة مع الوزارة.
مراجعة وصرف قيمة عقود العمل الخاصة واالستشارية وأجور العمال المؤقتين.
مراجعة وصرف مستحقات وفواتير شركات الطيران المختلفة وتذاكر السفر
الخاصة بالمعلمين والموظفين.
مراجعة مكافآت العاملين بمراكز محو األمية وتعليم الكبار وصرفها.
مراجعة بدالت السفر داخل السلطنة وخارجها وكذلك بدالت التدريب وصرفها.
التعويض عن قيمة تذاكر السفر الخاصة بموظفي الوزارة.
مراجعة وصرف مكافآت االمتحانات والمهرجانات ومكافآت الموظفين العاملين
بالوزارة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

قسم الخزينة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد الخطة السنوية للقسم.
 -2مراجعة ومتابعة المعامالت مع وزارة المالية ،وتسلم الشيكات والمبالغ المستحقة
لموظفي الوزارة وصرف مبالغ نقدية لنثريات الوزارة حسب المتطلبات
واالحتياجات.
 -3إعداد كشوف المبالغ النقدية المسترجعة ،وتسليمها إلى وزارة المالية.
 -4تسليم الشيكات والمعامالت النقدية لمستحقيها.
 -5تنظيم حسابات خزينة الوزارة والتسجيل اليومي في سجالتها ومطابقتها على المبالغ
المحصلة.
 -6إخطار قسمي الرواتب والمصروفات بأي اختالف بين القيمة األصلية لسند الصرف
والتعديل الذي قد يطرأ عليه من قبل وزارة المالية.
ً
 -7تحرير شيكات للمديريات التعليمية بالمحافظات طبقا لسندات الصرف ومطابقة
اإلشعارات الدائنة الواردة من البنوك على سجالت الوزارة.
 -8االحتفاظ بكعوب الشيكات بعد توقيع المستلم عليها.
 -9مطابقة الكشوف الواردة من البنوك على السجالت وإعداد كشوف شهرية توضا
مقدار السلف المودعة في البنك ،والمبالغ المضافة ،والمبالغ المسحوبة والتي لم يتم
سدادها من وزارة المالية.
 -11بيع الطوابع وكراسات شروط المناقصات ،وتوريد المبالغ المتحصلة من البيع،
وكذلك مبالغ بيع الكتب إلى وزارة المالية.
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تسليم المديريات التعليمية بالمحافظات سلف المعلمين الجدد ،ومتابعتها وكذلك سلف
النثريات.
صرف البدل النقدي لألثاث لموظفي الوزارة من نير العمانيين من السلفة المؤقتة
التي يتم تخصيصها لهذه الغاية.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم المصروفات اإلنمائية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد الخطة السنوية للقسم.
 -2مراجعة الفواتير الخاصة باإلضافات واإلنشاءات الواردة من المقاولين وإعداد
سندات الصرف الخاصة بها.
 -3مراجعة مطالبات المقاولين الواردة من المكاتب االستشارية المشرفة على أعمالهم،
وإعداد سندات الصرف الخاصة بمستحقاتهم.
 -4مراجعة مطالبات االستشاريين الخاصة بأتعابهم عن إعداد مستندات العطاءات
والتصاميم الخاصة بالمشاريع المسندة إليهم ،وإعداد سندات الصرف الالزمة
بمستحقاتهم عنها ،وعن أتعاب إشرافهم على تنفيذها.
 -5ضبط حساب المنصرف بالمقارنة بين سجالت الوزارة والبيانات الواردة من وزارة
المالية.
 -6إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -7أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

-

قسم اإليرادات ،ويختص باآلتي :
 -2إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد قاعدة بيانات إلكترونية لنظام اإليرادات القائم بالوزارة بمقتضى القوانين
واللوائا والقرارات الصادرة ،وتحديثها دورياً.
 -3متابعة االلتزام بتحصيل اإليرادات المستحقة بجميع تقسيمات الوزارة؛ وفقا للقوانين
واللوائا واألنظمة.
 -4استالم سندات القبض والكشوفات التفصيلية لإليرادات الشهرية التي تم تحصيلها
سواء كانت من قبل المديريات التابعة لديوان عام الوزارة ،أو المديريات التعليمية
بالمحافظات ،ومتابعة إيداعها ،ومطابقتها وفق األنظمة والقرارات المنظمة
لتحصيلها ،وإحالتها بعد ذلك إلى دائرة التدقيق الداخلي إلجراء الالزم.
 -5إعداد التقارير ربع السنوية المتعلقة بمطابقة اإليرادات التقديرية مع الفعلية ،ودراسة
أسباب الزيادة والعجز ،واقتراح الحلول والبدائل المناسبة للتعامل معها وفقا للقوانين
واألنظمة المعمول بها.
 -6إعداد قوائم اإليرادات المستحقة للوزارة التي لم يتم تحصيلها في نهاية العام المالي.
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المشاركة في إعداد الموازنات التقديرية السنوية لإليرادات ،ودراسـة مقترحات
الرسوم الجديدة بالتنسيق مع قسم الموازنة الجارية والرأسمالية بدائرة الموازنة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم مصروفات موارد الطاقة ،ويختص باآلتي- :
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2مراجعة الفواتير من ناحية (االحتساب ،تاريخ الفاتورة ،رقم الفاتورة ،والجهة
الصادرة منها ،وتبعيتها للوزارة).
 -3التأكد من إجمالي المبالغ في الفاتورة الموحدة لكل عداد ،وإخطار الشركة
بالمالحظات إن وجدت.
 -4تسوية الحسابات ذات التراكم السالب (إن وجد) مع االستهالك الحالي.
 -5مراجعة الفواتير والتأكد من عدم تجاوز السقف المحدد لكل خط (والتأكد من سداد
المبلغ المتجاوز للسقف).
 -6إعداد سندات الصرف بموجب اجمالي الفواتير بعد مراجعتها والتأكد من استحقاق
المبلغ للشركة.
 -7متابعة المستحقات المتأخرة التي ترد من قبل جهات االختصاص ،والعمل على
دراستها ،وتحليلها من قبل المعنيين بالقسم ،وتفادي تحمل الموازنة الحالية
لمستحقات سابقة.
 -8مراجعة وصرف قيمة عقود توريد المياه ،وتشغيل مولدات الكهرباء.
 -9المشاركة بمقترحات وأساليب للتوفير من استهالك موارد الطاقة.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

دائرة المخازن ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم
إنجازه ومعوقات التنفيذ إن وجدت.
 -2تسليم الكتب الدراسية وكتب مراكز مصادر التعلم وإصدارات الوزارة وصرفها وتوزيعها
على المديريات التعليمية بالمحافظات قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف.
 -3استالم وتخزين الكتب الدراسية وكتب مراكز مصادر التعلم وإصدارات الوزارة
والقرطاسية واألثاث والوسائل التعليمية واألدوات الفنية وأدوات ومواد المختبرات
لتوزيعها على تقسيمات الوزارة المختلفة.
 -4إخطار دائرة المشتريات أوالً بأول بأرصدة األصناف التي توشك على النفاذ لتتخذ ما يلزم
نحو توفيرها.
 -5تطبيق أحكام الئحة المخازن واستيفاء كافة االستمارات والسجالت والمستندات الالزمة
لتطبيق هذه الالئحة.
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 -6تهيئة المخازن المالئمة لتخزين األصناف بما يضمن سالمتها وعدم تعرضها للتلف أو
األخطار.
 -7القيام بعمليات التخليص الجمركي على الطرود الواردة باسم الوزارة وتسلمها وتسليمها
إلى الجهات المعنية.
 -8توفير وسائل الحماية واألمن لجميع المخازن من الحريق والسرقة.
 -9اقتراح برامج التدريب والتأهيل السنوية لموظفي الدائرة ،وذلك بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم مخازن الكتب ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد الخطة السنوية للقسم.
 -2اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بتخزين الكتب الدراسية باألعداد الكافية ،وتوزيعها على
المديريات التعليمية بالمحافظات ،والتقسيمات األخرى قبل بدء العام الدراسي بوقت
كاف ،وتحرير ورصد مستندات اإلدخال في السجالت المعدة لذلك..
 -3اقتراح موازنة الكتب الدراسية التي توضا الكلفة التقديرية لألعداد المطلوب
طباعتها.
 -4إعداد قوائم بأسعار الكتب بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالوزارة والجهات
المعنية.
 -5بيع الكتب الدراسية للمدارس الخاصة والجهات األخرى.
 -6التنسيق مع التقسيمات المختصة فيما يختص بالكتب الملغاة وكيفية التصرف فيها.
 -7إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -8أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

-

قسم مخازن األدوات القرطاسية واللوازم المكتبية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد الخطة السنوية للقسم.
 -2حصر احتياجات تقسيمات الوزارة المختلفة من األدوات القرطاسية ،وأدوات
النظافة بعد استبعاد األرصدة المخزنية ،وإحالتها إلى دائرة المشتريات التخاذ
إجراءات توفيرها.
 -3اتخاذ إجراءات توفير مستلزمات االمتحانات العامة ،وامتحانات النقل بالتنسيق مع
التقسيمات المختصة بالوزارة.
 -4استقبال محفوظات الوزارة التي انتهى العمل بها لحين انتهاء مدة حفظها القانونية،
ثم اتخاذ إجراءات إتالفها.
 -5استالم وتخزين األصناف التي يتم توريدها ،وتوزيعها مباشرة على المديريات
التعليمية بالمحافظات ،والدوائر مع تحرير ورصد مستندات اإلدخال واإلخراج في
السجالت المعدة لذلك.
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إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

-

قسم مخازن األثاث ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد الخطة السنوية للقسم.
 -2إخطار دائرة المشتريات باألرصدة الموجودة في المخازن لخصمها من احتياجات
تقسيمات الوزارة قبل اتخاذ إجراءات توفيرها.
 -3صرف األثاث واألجهزة إلى التقسيمات الطالبة ،مع تحرير ،ورصد مستندات
اإلخراج بالسجالت المعدة لهذا الغرض.
 -4استالم وتخزين األثاث ،واألجهزة المستعملة الصالحة لالستعمال ،وقيدها
بالسجالت.
 -5استالم وتخزين األثاث واألجهزة التالفة ،وبيعها في المزاد العلني بالتنسيق مع
الجهة المختصة بوزارة المالية.
 -6إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -7أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

-

قسم مخازن المختبرات ومصادر التعلم ويختص باآلتي:
 -1إعداد الخطة السنوية للقسم.
 -2استالم وتخزين األنراض الخاصة بمصادر التعلم ،واألجهزة ،واألدوات
المختبرية ،والمواد الكيماوية ،وقيدها بالسجالت الخاصة بها ،وتوزيعها على
المديريات التعليمية بالمحافظات بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالمديرية العامة
لتطوير المناهج.
 -3استالم وتخزين األدوات الفنية ،وقيدها بالسجالت الخاصة بها ،وتوزيعها على
المديريات التعليمية بالمحافظات.
 -4إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -5أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.
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(ه) المديرية العامة للمشاريع والخدمات ،وتختص باآلتي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21
-21
-22

إعداد الخطط العامة والخطط المستقبلية ألعمال المديرية ،بما يتوافق مع أهداف التعليم في
السلطنة.
المشاركة في إعداد الخطط الخمسية /والسنوية للوزارة بالتنسيق مع التقسيمات ذات االختصاص.
تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالمديرية ،واقتراح الدورات المناسبة الحتياجاتهم بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
توفير األراضي الالزمة للمشاريع اإلنمائية.
إعداد الرسومات الهندسية والتنفيذية لمشاريع األبنية وإعداد المواصفات والشروط الفنية.
إعداد كراسات الشروط تمهيدا لطرح المشاريع في مناقصات عامة أو محدودة حسب األحوال.
إعداد عقود المشاريع اإلنمائية والترميمات والصيانة الدورية ،ومتابعة تنفيذها واستالمها
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
عمل الدراسات والمواصفات الخاصة بالتجهيزات والمعدات واألجهزة بالتنسيق مع التقسيمات
المعنية بالوزارة ،والعمل على تطويرها.
توفير التجهيزات والمعدات واألجهزة الالزمة بجميع تقسيمات الوزارة ومدارسها وفقا
الحتياجاتها الفعلية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالوزارة.
التنسيق مع التقسيمات المعنية بالوزارة لتنفيذ خطة تدريب الموظفين على األجهزة والمعدات.
إعداد خطة الصيانة الدورية للمباني والمعدات واألجهزة لجميع تقسيمات الوزارة ،ومدارسها،
وبرامج تنفيذها.
توفير خدمات الصيانة للمباني والتجهيزات والمعدات واألجهزة لجميع تقسيمات الوزارة وفقا
للبرامج المعدة للصيانة الدورية والوقائية.
استالم جميع الفواتير الخاصة باالستشاريين والمقاولين والموردين ،ومراجعتها وإرسالها
للتقسيمات المختصة للصرف.
إعداد اللوائا والنظم التي تسهم في رفع مستوى خدمات النقل المدرسي.
مطابقة الموازنة المعتمدة مع حسابات المشاريع للتأكد من صحة األرصدة المرحلة،
والمخصصات الجديدة للعام الجديد.
القيام بعمليات الشراء الخاصة بالوزارة سواء عن طريق المناقصات ،أو الممارسات ،أو
بالطريق المباشر.
تحديد وتوفير االحتياجات الالزمة من خدمات اإلسكان والنقل بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
المشاركة في إعداد البرنامج السنوي للتدريب للوزارة.
المشاركة في إعداد الموازنة السنوية للوزارة.
ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في المديرية بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
توفير البيانات والمعلومات حول كافة برامج وأنشطة المديرية.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم هذه المديرية األقسام والدوائر التالية:
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قسم التنسيق والمتابعة ،ويتبع المدير العام مباشرة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن المدير العام.
 -3متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر واألقسام المختلفة
بالمديرية.
 -4متابعة الموضوعات المحالة من وإلى المديرية المطلوب الرد عليها.
 -5متابعة نتائج االجتماعات التي يحضرها المدير العام ،ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات
واجبة التنفيذ ،وتخص دوائر وأقسام المديرية.
 -6إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضوعات الصادرة أو الواردة
للمديرية.
 -7أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.



قسم متابعة المشاريع ،ويختص باآلتي:
 -1وضع خطة العمل السنوية للقسم.
 -2متابعة تنفيذ مشاريع شرائا الخطط الخمسية فيما يخص المشاريع الجديدة في مراحل
التصاميم.
 -3متابعة تنفيذ خطط المشاريع المختلفة.
 -4متابعة أعمال المقاولين واالستشاريين فيما يتعلق بتنفيذ األبنية.
 -5متابعة المشاريع المتوقفة والمتعثرة ،ووضع الحلول والتوصيات الالزمة بشأنها.
 -6إعداد التقارير الدورية عن سير المشاريع ،ورفع التوصيات بشأنها.
 -7إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -8أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.



دائرة المشاريع ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ والتوصيات بشأنها.
 -2العمل مع المديريات التعليمية بالمحافظات لتوفير األراضي الالزمة للمشاريع.
 -3إعداد المواصفات والشروط الفنية الالزمة لمشاريع األبنية.
 -4إعداد الرسومات والكراسات والعقود الالزمة لمشاريع األبنية.
 -5مراجعة احتياجات الوزارة من اإلنشاءات المختلفة ،والتأكد من مدى اتفاقها مع
االشتراطات واألصول الفنية.
 -6إعداد قاعدة بيانات لقيد البيانات الكاملة عن العقود اإلنمائية ،وعدد المقاولين
،واالستشاريين والموردين.
 -7تقدير الكميات المطلوبة لكل مشروع ،وتقدير التكلفة حسب المواصفات الفنية لمشاريع
األبنية.
 -8حفظ كافة الرسومات والخرائط والبيانات والعقود واالتفاقيات والمستندات وملكيات
األرض والرسومات الخاصة بأبنية الوزارة.
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 -9استالم جميع الفواتير الخاصة باالستشاريين والمقاولين والموردين ومراجعتها وإرسالها
إلى المديرية العامة للشؤون المالية للصرف.
 -11متابعة ومراقبة أعمال اإلنشاءات ومدى تطابقها للمواصفات والجداول الزمنية المقررة
للتنفيذ والجداول المعدة للكميات ،وإعداد تقارير عن القصور في التنفيذ.
 -11استالم المباني التي تم إنجازها والتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات المحددة
لها.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام اآلتية:
-

قسم األراضي والممتلكات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تلقي احتياجات الوزارة من األراضي الالزمة للمشاريع بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
 -3التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير األراضي الالزمة للوزارة.
 -4التنسيق مع المديريات التعليمية بالمحافظات لتوفير األراضي الالزمة لمشروعاتها.
 -5استخراج كروكيات األراضي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 -6استالم األراضي التي تمت الموافقة على تخصيصها ألنراض الوزارة على
الطبيعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 -7اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسجيل األراضي الممنوحة لمشاريع الوزارة.
 -8إعداد سجالت لملكيات األراضي والرسومات البيانية (الكروكيات) الخاصة بها،
وحفظ صور منها.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم الشؤون الهندسية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2مراجعة احتياجات الوزارة من اإلنشاءات المختلفة والتأكد من مدى اتفاقها مع
االشتراطات واألصول الفنية.
 -3زيارة مواقع األراضي المخصصة للمشاريع المقرر إعداد التصميمات لها.
 -4إعداد كراسات الشروط والرسومات الهندسية المبدئية والتنفيذية الخاصة بمشاريع
األبنية.
 -5إعداد كافة المواصفات الفنية الالزمة لإلنشاءات المطلوبة.
 -6إعداد خطة زمنية لتنفيذ المشاريع التي تمت الموافقة عليها.
 -7حساب كميات المواد الالزمة للبناء والتكلفة التقديرية للمشاريع.
 -8دراسة الكفاية المالية والفنية للمقاولين قبل اسناد المشاريع لهم.
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-9
-11

-11
-12
-13
-14
-15

مراجعة العروض المقدمة من الشركات والمكاتب االستشارية بعد تحليلها من قبل
التقسيمات المختصة ،ورفع التوصيات بشأنها.
متابعة أعمال اإلنشاءات وإصدار التعليمات الالزمة عند مالحظة أي تغيير في
المواصفات ،وإعداد الجداول الزمنية للمشاريع ،وإعداد تقارير حول الموقف
التنفيذي.
مراجعة الدفعات المستحقة للشركات والمكاتب االستشارية ،وإصدار شهادات
الصرف بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
إعداد األوامر التغيرية ومالحق االتفاقيات.
استالم المباني التي تم إنجازها بعد التأكد من مطابقتها للرسومات والتصميمات
المعتمدة والمتفق عليها.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم عقود المشاريع ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2التنسيق مع دائرة الموازنة لطلب االرتباط المالي بعد إسنادها.
 -3مطابقة مشروع الموازنة اإلنمائية المقدم من دائرة الموازنة على الوضع القائم
للمشاريع حسب السجالت.
 -4مطابقة الموازنة المعتمدة مع حسابات المشاريع؛ للتأكد من صحة األرصدة
المرحلة ،والمخصصات الجديدة للعام الجديد.
 -5إعداد عقود تنفيذ المشروعات اإلنمائية ،والتأكد من استيفائها كافة األركان
والشروط؛ وفقا ً للقوانين واألنظمة المعمول بها في السلطنة.
 -6إعداد سجل لقيد البيانات الكاملة عن المقاولين المعتمدين ،ونير المعتمدين وعن
العقود اإلنمائية.
 -7إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -8أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم التقديرات والدراسات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إعداد دليل استرشادي يتضمن اإلجراءات المتبعة العتماد المواد والمصانع
والشركات الموردة لها والعمل على تحديثه.
 -3إعداد وتطوير المواصفات والمعايير ،ورفع التوصيات الالزمة بشأنها.
 -4اختيار مواد البناء وفق مواصفات محددة ،واعتمادها.
 -5فحص المواد المستخدمة في المشاريع بالمختبرات الفنية المتخصصة بهدف التحقق
من مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية لضمان سالمة الجودة.
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 -6إعداد ومتابعة البحوث التطويرية والفنية ،وما يستجد من آليات لالرتقاء بجودة
األبنية التعليمية.
 -7القيام بزيارة المشاريع القائمة ،ودراسة آراء ومالحظات مستخدميها وتقييمها
واالستفادة منها ،ومتابعة مستوى أداء المواد المستخدمة بتلك المشاريع ومدى
جودتها طبقا للعمر االفتراضي لها ،وإعداد تقارير فنية عنها بما يخدم التطوير
والبحوث الفنية.
 -8متابعة جودة المشاريع تحت التنفيذ ،واقتراح التعديالت المناسبة على مواصفات
مواد البناء طبقا للمستجدات بما يتناسب وتطورات األسواق العالمية والرفع بها
إلدراجها ضمن مواصفات المشاريع المدرسية والتعليمية الجديدة.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.


دائرة الصيانة ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2إعداد خطة سنوية إلجراء الصيانة الدورية لكافة المباني واألجهزة والمعدات لجميع
تقسيمات الوزارة ومدارسها ،وتحديد مواصفاتها ،والتنسيق لتوفير الموازنات الالزمة لها،
واإلشراف على تنفيذها.
 -3تقديم المشورة الفنية للتقسيمات المعنية بالمشاريع الجديدة لدى وضع التصاميم ،وأثناء
تركيب األجهزة والمعدات.
 -4دراسة التعديالت والصيانة الالزمة لتمديدات وتوصيالت الكهرباء والماء ،ووضع
المواصفات والشروط الالزمة لها.
 -5إعداد المواصفات الخاصة بالمعدات واألجهزة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالوزارة
والعمل على تطويرها.
 -6استالم المباني التي يتم صيانتها ،والتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات المحددة
لها بالتنسيق مع المديريات التعليمية بالمحافظات.
 -7إعداد برنامج زمني لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمباني واألجهزة والمعدات التابعة
لتقسيمات ديوان عام الوزارة
 -8اإلشراف على صيانة األبنية التابعة للوزارة ،واستالم الفواتير الخاصة بها ،واعتمادها،
وإرسالها إلى المديرية العامة للشؤون المالية لصرفها.
 -9أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم الصيانة الكهربائية والميكانيكية  ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
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-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-



إعداد برامج للصيانة الوقائية ،واالصالح لألجهزة الكهربائية والميكانيكية.
القيام بأعمال الصيانة الدورية لألجهزة الكهربائية والميكانيكية.
اإلشراف على أعمال الصيانة في حالة إسنادها لجهات خارجية؛ للتأكد من سالمة
التنفيذ ،ومطابقته للمواصفات المتفق عليها.
توفير قطع الغيار الالزمة ألعمال الصيانة واإلصالح بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة؛ وفقا لالحتياجات الفعلية.
تقديم المشورة الفنية للتقسيمات المختصة فيما يتعلق باألجهزة الكهربائية
والميكانيكية للمشاريع الجديدة.
صيانة وإصالح األجهزة الكهربائية والميكانيكية بالمنازل واالستراحات والمساكن
والمستأجرة التابعة لديوان عام الوزارة.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم صيانة وترميم المباني والمنشآت ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تحديد األبنية التي تتطلب صيانة  /ترميم ،ووضع الموازنة الالزمة لها بالتنسيق مع
المديريات التعليمية بالمحافظات.
 -3وضع الجدول الزمني إلجراء الصيانة  /الترميم الدورية بالتنسيق مع التقسيمات
المعنية.
 -4متابعة تنفيذ الجهة القائمة بأعمال الصيانة  /الترميم الدورية لمباني الوزارة ،وإعداد
التقارير الالزمة.
 -5إجراء الصيانة العاجلة في مجال أعمال السباكة والنجارة للمباني واالستراحات
والوحدات السكنية لديوان عام الوزارة.
 -6إعداد كراسات الشروط ،والمواصفات الخاصة ب (صيانة /ترميم) المباني
والمنشئات تمهيدا لطرحها في المناقصات.
 -7دراسة التعديالت المطلوبة لخدمات توصيالت الكهرباء والماء لمباني تقسيمات
الوزارة القائمة التي بحاجة إلى صيانة.
 -8مراجعة الفواتير الخاصة بالصيانة /الترميمات واعتمادها وتسليمها للتقسيمات
المعنية للصرف.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة النقليات والخدمات ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
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 -2توفير األثاث واألدوات المكتبية والصحف والمجالت ،وتنظيم مواقف السيارات واللوائا
اإلرشادية ،والمؤن االستهالكية لمديريات ،ومكاتب ديوان عام الوزارة.
 -3اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستئجار المساكن والمباني.
 -4متابعة عمل أجهزة الحضور واالنصراف اإللكترونية ،وتثبيت بصمة الموظفين بها
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالوزارة.
 -5توفير السكن والتغذية للمشاركين في مختلف البرامج والمناشط والفعاليات التي تنفذها
الوزارة.
 -6استالم أصل فواتير موارد الطاقة (الكهرباء ،الماء ،الهواتف .... ،الخ) الخاصة بالوزارة
والمباني التابعة لها من الجهات المختصة.
 -7اإلشراف على متابعة أعمال النظافة والتشجير.
 -8توفير عمال الشحن والتفريغ واإلشراف عليهم.
 -9متابعة المقاهي المؤجرة من قبل الوزارة.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم النقليات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2حصر احتياجات الوزارة من السيارات ،والعمل على توفيرها بالتنسيق مع الجهات
المختصة.
 -3العمل على تلبية االحتياجات اليومية من السيارات لمختلف تقسيمات ديوان عام
الوزارة.
 -4اتخاذ إجراءات الصيانة واإلصالحات الالزمة للسيارات العاملة بديوان عام
الوزارة ،مع حساب التكلفة السنوية لكل سيارة فيما يتعلق بالصيانة الدورية
واإلصالحات.
 -5إنجاز المعامالت المتعلقة بتجديد المركبات والمخالفات المرورية والحوادث.
 -6توفير النقل للمشاركين في مختلف البرامج والمناشط والفعاليات التي تنفذها
الوزارة ،بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -7إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -8أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم الخدمات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تحديد االحتياجات الفعلية لمديريات ومكاتب ديوان عام الوزارة من األثاث،
واألدوات المكتبية ،والصحف ،والمجالت ،ومواقف السيارات ،واللوائا اإلرشادية،
والمؤن االستهالكية واتخاذ إجراءات توفيرها وتوزيعها.
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 -3متابعة عمل أجهزة الحضور واالنصراف اإللكترونية وتثبيت بصمة الموظفين بها
بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالوزارة.
 -4استالم أصل فواتير موارد الطاقة (الكهرباء ،الماء ،الهواتف )... ،الخاصة
بالوزارة ،والمباني التابعة لها من الجهات المختصة.
 -5التحقق من االستهالك ومتابعته واستنزال المبالغ المدفوعة.
 -6متابعة أعمال النظافة في جميع مباني ديوان عام الوزارة.
 -7متابعة توفير عمال الشحن والتفريغ.
 -8متابعة أعمال التشجير.
 -9متابعة المقاهي المؤجرة من قبل الوزارة.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-



قسم اإلسكان ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستئجار المساكن والمباني.
 -3حصر مباني الوحدات السكنية لديوان عام الوزارة المستأجرة للعاملين بالوزارة،
والتنسيق مع التقسيمات المعنية إلجراء الصيانة لها.
 -4توفير األثاث الالزم للقاطنين بالوحدات السكنية المستأجرة لموظفي الوزارة
بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -5توفير اإلسكان المالئم الستقبال المعلمين الجدد من نير العمانيين بالتنسيق مع
التقسيمات المعنية.
 -6توفير السكن والتغذية للمشاركين في مختلف البرامج والمناشط والفعاليات التي
تنفذها الوزارة بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -7إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -8أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة المشتريات ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم
إنجازه ومعوقات التنفيذ إن وجدت.
 -2اتخاذ اإلجراءات التي تؤمن توفير احتياجات الوزارة من الكتب المدرسية واألدوات
واألثاث واألجهزة والمعدات ونيرها من االحتياجات الالزم توفرها لخدمة أهداف
الوزارة.
 -3إعداد كراسات الشروط الخاصة بالمناقصات والممارسات وكافة إجراءات الشراء طبقا ً
لقانون المناقصات الحكومية والئحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة.
 -4اتخاذ إجراءات االرتباط مع دائرة الموازنة باالعتمادات الالزمة لطرح المناقصات
والتعاقدات.
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إصدار أوامر الشراء ،وإعداد عقود التوريدات ،وصرف فواتير الشركات بعد التأكد من
تسليم األصناف للمخازن ،وتنفيذ األعمال.
إعداد سجل بيانات العقود وكذلك المتعاقدين مع الوزارة.
اقتراح برامج التدريب والتأهيل السنوية لموظفي الدائرة ،وذلك بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها.

وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم المناقصات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد الخطة السنوية للقسم.
 -2التنسيق مع التقسيمات المعنية بالوزارة لتحديد االحتياجات الالزمة لها من كافة
األدوات واألثاث والمستلزمات والخدمات في ضوء االحتياجات الفعلية.
 -3إعداد الشروط والمواصفات الخاصة باالحتياجات الالزم توافرها لخدمة أهداف
الوزارة.
 -4اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو توفير االحتياجات المطلوبة.
 -5استالم الضمانات البنكية من الموردين وفقا ً لشروط المناقصات المطروحة ومراعاة
القواعد والتعليمات الصادرة في شأن المناقصات.
 -6اتخاذ إجراءات االرتباط بقيمة المناقصات لدى دائرة الموازنة.
 -7إعداد عقود التوريدات ،وتأدية الخدمات والمقاوالت بعد التحقق من قيام أصحاب
العطاءات بتقديم التأمينات المستوفاة ،مع مراعاة استيفاء العقود لكافة األركان
والشروط التي يجب أن تحتويها وفقا ً للقوانين واألنظمة المعمول بها في السلطنة.
 -8متابعة صرف مستحقات الموردين بالتنسيق مع دائرة اإليرادات والمصروفات
والتقسيمات المعنية ،بعد التأكد من سالمة تنفيذ شروط التعاقد مع اتخاذ اإلجراءات
القانونية ضد المتعاقد في حالة مخالفته تلك الشروط بالتنسيق مع التقسيمات المعنية.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

-

قسم متابعة عقود التوريدات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد الخطة السنوية للقسم.
 -2إعداد عقود التوريدات ،وتأدية الخدمات التي تبرم بمعرفة دائرة المشتريات بعد
التنسيق مع قسم المناقصات ،مع مراعاة استيفاء العقود لكافة األركان والشروط
التي يجب أن تحتويها وفقا ً للقوانين واألنظمة المعمول بها.
 -3التحقق من قيام الموردين أو المتعهدين من تقديم التأمينات مستوفاة قبل التوقيع على
العقد.
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التأكد من االرتباط بالمبالغ المالية مع دائرة الموازنة باالعتمادات المالية للعقود
المطلوب إبرامها قبل التعاقد.
إعداد سجل لقيد البيانات الكاملة عن عقود التوريدات وتأدية الخدمات.
إعداد سجل لقيد البيانات الكاملة عن العقود والموردين المسموح التعامل معهم،
وكذلك المحظور التعامل معهم ،وذلك لدراسة الكفاية المالية والفنية عنهم قبل إسناد
التنفيذ إليهم.
التنسيق مع الدائرة القانونية لمراجعة العقود قبل اعتمادها.
توقيع العقد من قبل المخول لهم بالتوقيع حسب الصالحيات الممنوحة لهم بموجب
األنظمة والقوانين المعمول بها.
متابعة الشركات التي تتأخر في التوريد التخاذ ما يلزم بشأنها.
مراجعة عقود التوريدات ،وتأدية الخدمات التي يتم إبرامها بمعرفة المديريات
التعليمية بالمحافظات ،والتأكد من استيفائها لكافة األركان والشروط وفقا ً للقوانين
واألنظمة المعمول بها ،وكذلك التحقق من استيفاء التأمينات المقدمة من الموردين
لكافة الشروط والتحقق من االرتباط مع دائرة الموازنة بالمبالغ المالية الالزمة
إلبرام هذه العقود.
عمل قاعدة بيانات لحصر كافة مشتريات الوزارة من أوامر شراء ومناقصات.
التنسيق مع الجهات الفنية حول ضمان األجهزة واستقبال المالحظات من الجهات
الطالبة.
التواصل مع الشركات التي تتأخر في إحضار فواتيرها.
التأكد من فواتير الشركات ،واستكمال معاملة الشركة للمستندات المطلوبة
(الفاتورة ،العقد... ،إلخ).
إدخال أوامر الشراء في النظام المالي لصرف الفواتير
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن االختصاص.

قسم المشتريات المباشرة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد الخطة السنوية للقسم.
 -2إعداد سجل طلبات أداء الخدمة ،وتسجيل جميع الطلبات الواردة للدائرة.
 -3جلب األسعار من الشركات لألصناف التي تمت الموافقة على شرائها.
 -4إعداد الكشوف التفريغية لألسعار.
 -5إعداد استمارات االرتباط بالمبالغ المطلوبة لشراء األصناف المختلفة.
 -6إعداد أوامر الشراء.
 -7فرز أوامر الشراء ،وتسليمها إلى الجهة المعنية.
 -8تسليم أوامر الشراء إلى الشركات للقيام بالتوريد.
 -9إعداد سجالت بأوامر الشراء الصادرة.
-345-

-11
-11
-12
-13
-14
-



اتخاذ اإلجراءات المالية إلصدار أوامر الشراء ،واالرتباط بالمبالغ الالزمة لها.
متابعة صرف فواتير الشركات بعد التأكد من تسليم األصناف الواردة بالمخازن
بالتنسيق مع دائرة اإليرادات والمصروفات.
استالم السلفة المستديمة والصرف منها لشراء النثريات.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام تدخل ضمن نطاق االختصاص.

قسم تذاكر السفر  ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد الخطة السنوية للقسم.
 -2تلقى طلبات شراء التذاكر من تقسيمات الوزارة المختلفة.
 -3اتخاذ اإلجراءات المالية إلصدار أوامر الشراء واالرتباط بالمبالغ الالزمة لها.
 -4إعداد سجل يومي بمشتريات تذاكر السفر.
 -5متابعة صرف مستحقات الشركات بعد التأكد من استالم تذاكر السفر بالتنسيق مع
قسم المصروفات الجارية والرأسمالية بدائرة اإليرادات والمصروفات.
- -6التنسيق مع شركات الطيران ،ومكاتب السفريات ،وإجراء كافة المعامالت المتعلقة
بشراء تذاكر السفر ،ومتابعة استرجاع قيمة التذاكر المعادة ،وتعويض األفراد عن
قيمة التذاكر المشتراة بواسطتهم.
- -7اتخاذ إجراءات التعويض عن قيمة التذاكر للرانبين في البقاء في السلطنة أثناء
إجازاتهم السنوية وفق القواعد والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
 -8إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -9أي مهام تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة النقل المدرسي ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم
إنجازه ومعوقات التنفيذ إن وجدت.
 -2إعداد وتطوير اللوائا والنظم المتعلقة بالنقل المدرسي.
 -3اإلشراف على تنظيم العقود المبرمة مع مالكي وسائل النقل المدرسي ،واتخاذ اإلجراءات
الالزمة عند مخالفتها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -4إعداد قاعدة بيانات تفصيلية بكل ما يتعلق بوسائل النقل المدرسي.
 -5إعداد برامج توعوية في مجال أمن وسالمة النقل المدرسي؛ للمعلمين والطلبة ولمالكي
وسائقي وسائل النقل المدرسي بالتنسيق مع الجهات والتقسيمات المختصة.
 -6اإلشراف على تنفيذ برامج توعوية في مجال أمن وسالمة النقل المدرسي للمعلمين
والطلبة ،ولمالكي وسائقي وسائل النقل المدرسي؛ بالتنسيق مع التقسيمات المختصة.
 -7توحيد وتنظيم إجراءات العمل في أقسام النقل المدرسي بالمديريات التعليمية بالمحافظات
في االختصاصات المرتبطة بعمل الدائرة ،وتطوير جوانب العمل وإيجاد الحلول للتحديات
التي تواجهها.
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وضع مواصفات أمن وسالمة وسائل النقل المدرسي بالتعاون مع الجهات والتقسيمات
المختصة.
التنسيق مع التقسيمات المختصة لوضع نظام إلكتروني لمتابعة وسائل النقل المدرسي،
واإلشراف عليه بالتنسيق مع تلك التقسيمات.
متابعة مدى توافر مواصفات األمن والسالمة بوسائل النقل المدرسي والمحددة بالعقد
بالتنسيق مع أقسام وسائل النقل المدرسي بالمديريات التعليمية بالمحافظات.
متابعة مدى التزام سائقي وسائل النقل المدرسي بأنظمة المرور ،بالتنسيق مع أقسام وسائل
النقل المدرسي بالمديريات التعليمية بالمحافظات.
متابعة صالحية وسائل النقل المدرسي ومدى توافقها مع مواصفات األمن والسالمة
والنظم المعمول بها.
تلقى الشكاوى والمالحظات التي ترد للدائرة ،والعمل على دراستها وتحليلها ورفع
التصورات المناسبة بشأنها.
اقتراح برامج التدريب والتأهيل السنوية لموظفي الدائرة ،وذلك بالتنسيق مع التقسيمات
المختصة.
رفع تقارير سنوية عن سير العمل.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال الدائرة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص
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(و) المديرية العامة لتقنية المعلومات ،وتختص باآلتي:
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إعداد الخطط العامة والخطط المستقبلية ألعمال المديرية ،بما يتوافق مع أهداف التعليم في
السلطنة.
المشاركة في إعداد الخطط الخمسية  /والسنوية للوزارة بالتنسيق مع التقسيمات ذات
االختصاص.
تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالمديرية ،واقتراح الدورات المناسبة الحتياجاتهم بالتنسيق
مع التقسيمات المختصة.
المشاركة في الخطط والبرامج والمشاريع التي تساعد الوزارة في تحقيق معايير الجودة في
توظيف تقنية المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية.
المشاركة في إعداد الدراسات الالزمة لدمج تقنية المعلومات واالتصال في التعليم وفق أحدث
النظريات التربوية والتجارب العالمية في هذا المجال.
اإلشراف على تطوير المجال التقني للجانبين اإلداري والتعليمي ،عن طريق إعداد الدراسات
وتصميم المواصفات ،واختيار األنظمة ،ومتابعة عمليات التشغيل.
اإلشراف على إدارة قواعد بيانات أنظمة الوزارة ،وشبكة المعلومات المحلية والعالمية ،وتصميم
وتنفيذ السياسة األمنية لها.
الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص نحو إيجاد مشاريع تجريبية في المجال التقني بمدارس
السلطنة ،وتنفيذها ،وتقييمها بالتعاون مع مختلف الدوائر.
المساهمة في دراسة ،وتقييم المبادرات واألفكار التقنية التطويرية بالميدان التربوي وتطويرها
وتقديم الدعم الالزم لها.
اإلشراف على تقديم الخدمات التقنية لموظفي الوزارة باالعتماد على معايير أنظمة الجودة.
اإلشراف على عمليات دعم المبادرات لتحقيق أهداف ومشاريع الوزارة في مجال تقنية
المعلومات.
القيام بعمليات الصيانة وإصالح األعطال التي تطرأ على أجهزة الوزارة ،وبرامج الحاسوب،
واألجهزة والمعدات التي تقع ضمن اختصاصاتها.
اقتراح السياسات والخطط واالستراتيجيات المستقبلية ألعمال المديرية بما يتوافق مع أهداف
التعليم في السلطنة.
التأكد من أن المواد أو البرامج التي تنتجها أو تستخدمها المديرية خاضعة لقوانين الملكية
الفكرية.
اإلشراف على الخدمات الرقمية المختلفة التي تقدمها المديرية في مجال تقنية المعلومات.
اإلشراف على بناء وإدارة نظم المعلومات في بوابة سلطنة عمان التعليمية المرتبطة بالمجالين
اإلداري والتعليمي.
التعاون مع التقسيمات المعنية بالوزارة في مجال دمج مكونات تقنية المعلومات واالتصاالت بما
يتوافق مع استراتيجية التعليم اإللكتروني.
المشاركة في إعداد البرنامج السنوي للتدريب للوزارة.
المشاركة في إعداد الموازنة السنوية للوزارة.
ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في المديرية بالتنسيق مع مكتب الحوكمة.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

وتضم المديرية األقسام والدوائر التالية:
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قسم التنسيق والمتابعة ،ويتبع المدير العام مباشرة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن المدير العام.
 -3متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر المختلفة بالمديرية.
 -4متابعة الموضوعات المحالة من وإلى المديرية المطلوب الرد عليها.
 -5متابعة نتائج ا الجتماعات التي يحضرها المدير العام ،ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات
واجبة التنفيذ ،وتخص دوائر المديرية.
 -6إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضوعات الصادرة أو الواردة
للمديرية.
 -7أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.



قسم أمن الشبكات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية بالقسم.
 -2تصميم المواصفات الفنية ،وإدارة أجهزة وأنظمة حماية الشبكة المحلية والالسلكية
والعالمية وملحقاتها ،وتطويرها بأحدث التقنيات.
 -3تصميم وإدارة مراقبة بروتوكوالت الشبكة.
 -4إدارة برامج حماية الشبكة ،وتطبيقاتها من الفيروسات واالختراق.
 -5إدارة أجهزة ألخطاء ( )logsوتشغيلها.
 -6التأكد من تطبيق السياسات األمنية ألجهزة الحماية واألنظمة والخوادم.
 -7إعداد تقارير شهرية لإلدارة حول منظومة أمن الشبكات وتطبيقاتها.
 -8اإلشراف وإدارة نظام المحاكاة لعمليات االختراق في شبكات الوزارة وخوادمها وأنظمتها.
 -9إجراء الفحص الدوري لألجهزة من االختراق.
 -11حفظ وتحديث كافة بيانات برامج وأجهزة الحماية وملحقاتها وبيانات توزيعها وفترات
الضمان والشركات الموردة ومتابعة عمليات شراؤها.
 -11إعداد قاعدة بيانات بكافة أعمال القسم.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.



دائرة الخدمات الرقمية ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ،ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ،ومعوقات
التنفيذ إن وجدت
 -2إدارة واجهة البوابة التعليمية (الموقع الرسمي للوزارة) باللغتين العربية واإلنجليزية.
 -3إدارة واجهة المنتدى التربوي وتقديم الدعم الفني له.
 -4إدارة الشبكات االجتماعية لواجهة البوابة التعليمية.
 -5إدارة خدمة الرسائل النصية القصيرة لنظام البوابة التعليمية.
 -6إدارة خدمة البريد اإللكتروني للوزارة.
 -7اإلشراف على المواقع اإللكترونية لمديريات ديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية
بالمحافظات.
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 -8المشاركة في مراحل تحليل وتصميم وتجريب الخدمات الرقمية للبوابة التعليمية.
 -9تطوير الخدمات المرتبطة بالبوابة واألنظمة المحوسبة.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم إدارة واجهة البوابة التعليمية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تصميم وتطوير وإثراء وتحديث محتوى موقع البوابة التعليمية.
 -3القيام بأعمال التدقيق اللغوي والترجمة لمحتوى موقع البوابة التعليمية.
 -4تقديم الدعم الفني للمنتدى التربوي وتطويره وفقا لمتطلبات الوزارة.
 -5القيام بإدارة واجهة البوابة التعليمية.
 -6اإلشراف على المواقع اإللكترونية لمديريات ديوان عام الوزارة والمديريات
التعليمية بالمحافظات.
 -7إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -8أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم التوعية والخدمات الرقمية ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إدارة وتنسيق عالقات البوابة التعليمية على مستوى الوزارة والجهات المختصة.
 -3إدارة وتنفيذ خطط التوعية والتسويق واإلعالم للخدمات الرقمية للبوابة التعليمية.
 -4إدارة حسابات البريد اإللكتروني والرسائل النصية القصيرة ،وخدمة التفاعل
الصوتي.
 -5المشاركة في تقديم الخدمات الرقمية المتصلة بتوظيف التكنولوجيا الرقمية ،وشبكة
اإلنترنت في مجال العمل اإلداري والتعليمي.
 -6إدارة مركز االتصاالت الخاص بالخدمات الرقمية للبوابة التعليمية.
 -7إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -8أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم التصميم ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تصميم موقع البوابة التعليمية.
 -3إعداد أدلة استخدام البوابة التعليمية.
 -4تصميم األعمال المتعلقة بالتوعية والتسويق للخدمات الرقمية للبوابة التعليمية.
 -5تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة لتصميم المواقع.
 -6تقديم االستشارة الفنية للمديريات التعليمية بالمحافظات في مجال التصميم.
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-7
-8


إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة الدعم الفني وإدارة األجهزة ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2اإلشراف على إدارة عمليات الدعم الفني لألجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها.
 -3تحديد احتياجات الوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظات والمدارس من األجهزة المكتبية
والمدرسية وملحقاتها.
 -4حفظ وتحديث بيانات كافة األجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها وبيانات توزيعها وفترات
الضمان والشركات الموردة ومتابعة عمليات شرائها.
 -5وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع الدائرة.
 -6المشاركة في تحديد المواصفات الفنية الالزمة للمحتويات التقنية لمختبرات الحاسوب
ومراكز مصادر التعلم ،وتوفيرها بالتنسيق مع المديرية العامة لتطوير المناهج.
 -7توفير البرامج التشغيلية وملحقاتها وفقا لمواصفاتها الفنية ،وتقديم الدعم الفني الالزم لها.
 -8المشاركة في توفير كافة األجهزة التعليمية التفاعلية المرتبطة باستراتيجية التعليم
اإللكتروني ،وتحديد مواصفاتها الفنية وتقديم الدعم الفني الالزم لها بالتنسيق مع المديرية
العامة لتطوير المناهج.
 -9أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم الدعم الفني ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تقديم الدعم الفني لمستخدمي األجهزة المكتبية وملحقاتها.
 -3تقديم المقترحات لتحسين عمل األجهزة واألنظمة.
 -4إدارة طلبات الدعم الفني المقدمة من مستخدمي األجهزة بديوان عام الوزارة
بواسطة البرنامج المعتمد لتقديم الدعم الفني.
 -5اإلشراف على الورشة.
 -6متابعة صيانة األجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها بديوان عام الوزارة
والمديريات التعليمية بالمحافظات.
 -7متابعة تحديث أنظمة التشغيل ،وتثبيت البرامج ،وتحديثها في األجهزة المكتبية
والمدرسية ،وملحقاتها بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظات.
 -8اقتراح البرامج التدريبية المناسبة للعاملين في الدعم الفني.
 -9وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
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 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-

قسم إدارة األجهزة ،ويختص باالتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تطبيق سياسة توفير األجهزة لمختلف المسميات الوظيفية.
 -3دراسة طلبات األجهزة الجديدة بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية
بالمحافظات.
 -4دراسة طلبات استبدال األجهزة بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية
بالمحافظات.
 -5رفع تقارير دورية لطلبات األجهزة الجديدة واإلحالل.
 -6إدارة األجهزة المسترجعة ،وإعادة توزيع األجهزة الصالحة بديوان عام الوزارة.
 -7تطبيق البرنامج المعتمد في إدارة أصول األجهزة.
 -8إدخال جميع بيانات األجهزة في البرنامج المخصص.
 -9وضع آلية لتطبيق بنود ضمان األجهزة في البرنامج المختص وتفعيلها.
 -11حفظ وتحديث بيانات كافة األجهزة المكتبية والمدرسية ،وملحقاتها ،وبيانات
توزيعها ،وفترات الضمان ،والشركات الموردة ومتابعة عمليات شرائها.
 -11وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم.
 -12أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم تطوير المواصفات ،ويختص باالتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تحديد وإعداد المواصفات والشروط الفنية لألجهزة ،وبرامج التشغيل واألنظمة
بالتنسيق مع التقسيمات المعنية بالوزارة.
 -3المشاركة في إدارة وتطوير المشاريع التقنية التجريبية ،والتطويرية التي تقوم بها
الدائرة وتوثيقها.
 -4تحديد متطلبات رفع كفاءة استخدام وتطوير األجهزة ،وبرامج التشغيل ،واألنظمة
بالوزارة بالتنسيق مع التقسيمات المعنية بالوزارة.
 -5رفع تقارير دورية عن كفاءة األجهزة.
 -6متابعة الشركات لصيانة األجهزة ،وتوفير القطع الالزمة بديوان عام الوزارة.
 -7إدارة ،وتوثيق ،وتحديث جميع بيانات األجهزة التي تم صيانتها في الضمان،
وخارج الضمان في برنامج المعتمد لصيانة األجهزة.
 -8إعداد ،وتحديث قاعدة بيانات بالشركات لمتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة لصيانة
األجهزة.
 -9إعداد وتوثيق خطط التدريب الخاصة بالفنيين بديوان عام الوزارة والمديريات
التعليمية بالمحافظات بالتنسيق مع التقسيمات المعنية بالوزارة.
 -11وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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دائرة الشبكات واالتصاالت ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد ،وتنفيذ خطة عمل الدائرة ،ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2اإلشراف على شبكة الوزارة اإللكترونية من ناحية التصميم ،والتركيب ،والحماية،
والصيانة.
 -3تنفيذ السياسات األمنية ألجهزة الحماية ،واألنظمة والخوادم.
 -4اإلشراف على نرف مراكز البيانات ،وما تتضمنها من أجهزة.
 -5اإلشراف على أنظمة االتصاالت بالوزارة.
 -6اإلشراف على تأمين شبكات االتصاالت ،ونقل المعلومات بالوزارة ،ووضع ضوابط
الصالحيات وتنفيذها .
 -7وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع الدائرة.
 -8أي أعمال أخرى تدخل ضمن االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم العمليات ،ويختص باآلتي:
 -1وضع خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إدارة أنظمة التحكم بأجهزة الحاسوب وملحقاتها لمستخدمي الشبكة.
 -3تنفيذ السياسة األمنية إلدارة مستخدمي الشبكة وأنظمة الوزارة.
 -4إدارة صالحيات مستخدمي الشبكة بحسب اختصاصاتهم.
 -5إدارة نظام البريد اإللكتروني ،وأنظمة االتصال الداخلي.
 -6إدارة أنظمة التحديث ،وترقيتها.
 -7تصميم المواصفات الفنية ،وإدارة أجهزة وأنظمة حماية الشبكة المحلية ،والالسلكية،
والعالمية ،وملحقاتها ،وتطويرها بالتقنيات الحديثة.
 -8تنفيذ المعايير األمنية للشبكة ،وحماية أجهزتها ،وملحقاتها.
 -9تصميم ،وإدارة مراقبة (بروتوكوالت ) الشبكة.
 -11إدارة برامج حماية الشبكة من الفيروسات واالختراق.
 -11حفظ ،وتحديث كافة بيانات برامج ،وأجهزة الحماية ،وملحقاتها ،وبيانات توزيعها،
وفترات الضمان ،والشركات الموردة ،ومتابعة عمليات شرائها.
 -12وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم.
 -13إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -14أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم مركز البيانات ،ويختص باآلتي:
 -1وضع خطة العمل السنوية للقسم.
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 -2إدارة نرف األجهزة المركزية ،ووضع التصورات ألمن الغرف وحماية أجهزتها
وملحقاتها.
 -3تصميم المواصفات الفنية لألجهزة الرئيسية ،وملحقاتها ،وإدارتها وترقية أنظمة
التشغيل الخاصة بها.
 -4تقديم الرأي الفني حول جدوى توفير ،أو استبدال ،أو ترقية األجهزة الرئيسية،
وملحقاتها.
 -5إدارة أنظمة التخزين لقواعد بيانات أنظمة الوزارة.
 -6إدارة مولدات الطاقة الخاصة بغرف األجهزة المركزية.
 -7وضع خطط لضمان توفر واسترجاع األنظمة وقواعد البيانات.
 -8حفظ وتحديث كافة بيانات األجهزة المركزية ،وملحقاتها ،وبيانات توزيعها ،وفترات
الضمان ،والشركات الموردة ،ومتابعة عمليات شرائها.
 -9وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-

قسم الشبكات ،ويختص باآلتي:
 -1وضع خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تصميم المواصفات الفنية ،وإدارة الشبكة المحلية ،والالسلكية ،والعالمية،
وملحقاتها ،وتطويرها بالتقنيات الحديثة.
 -3تنفيذ المعايير األمنية للشبكة ،وحماية أجهزتها وملحقاتها.
 -4إدارة الخطوط المخصصة التابعة للوزارة ،وتطويرها بأحدث التقنيات.
 -5تصميم اإلعدادات الخاصة بأجهزة التوصيل الشبكي ،وملحقاتها.
 -6التأكد من استمرارية تدفق البيانات على الشبكة بمعايير الجودة.
 -7حفظ ،وتحديث كافة بيانات أجهزة الشبكة السلكية والالسلكية ،وملحقاتها وبيانات
توزيعها ،وفترات الضمان ،والشركات الموردة ،ومتابعة عمليات شرائها.
 -8وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم االتصاالت ،ويختص باآلتي:
 -1وضع خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تصميم المواصفات الفنية ،وإدارة شبكة االتصاالت ،وأجهزتها ،وملحقاتها،
وتطويرها بأحدث التقنيات.
 -3تنفيذ المعايير والضوابط األمنية ألجهزة ،وشبكة االتصاالت ،وملحقاتها.
 -4تقديم الدعم الفني لمستخدمي شبكة االتصاالت.
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-5
-6
-7
-8
-9


تقديم الرأي الفني حول جدوى توفير ،أو استبدال ،أو ترقية شبكة ،وأجهزة
االتصاالت وملحقاتها.
حفظ وتحديث كافة بيانات شبكة ،وأجهزة االتصاالت ،وملحقاتها ،وبيانات توزيعها،
وفترات الضمان ،والشركات الموردة ومتابعة عمليات شرائها.
وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

دائرة نظم المعلومات ،وتختص باآلتي:
 -1إعداد وتنفيذ خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها ،ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات
التنفيذ إن وجدت.
 -2توفير احتياجات الوزارة من برامج وأنظمة حاسوبية إدارية ومالية ،وتطويرها ،وتقديم
الدعم الفني الالزم لها.
 -3إدارة قواعد البيانات ،وتحديثها ،وصيانتها.
 -4متابعة التطورات التقنية في مجال الحاسوب ،واقتراح المناسب منها لدعم ،وتطوير أداء
العمل.
 -5إجراء عمليات تحليل النظم ،وتصميمه ،وتطويرها ،وصيانتها ،وتقييمها.
 -6أرشفة وحفظ وثائق النظام ،وإعداد دليل لمستخدمي النظام.
 -7ترقية األنظمة القائمة بأحدث اإلصدارات ،وتسجيل كل إصدار.
 -8وضع خطط الطوارئ لوظائف ،ومشاريع الدائرة.
 -9بناء أنظمة التعلم اإللكتروني ،وأنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني بالبوابة التعليمية،
وترقيتها ،وتحديثها ،وتقديم الدعم الفني الالزم له بالتنسيق مع المديرية العامة لتطوير
المناهج.
 -11تصميم ،وبناء المكتبة اإللكترونية بالبوابة التعليمية ،وترقيتها ،وتحديثها ،وتقديم الدعم
الفني الالزم لها بالتنسيق مع المديرية العامة لتطوير المناهج.
 -11أي أعمال أخرى تدخل ضمن االختصاص.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
-

قسم إدارة قواعد البيانات ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إنشاء وإدارة قواعد البيانات بالوزارة ،وتنظيمها ،والعمل على ضبط كفاءتها،
ومراقبتها.
 -3تصميم وإدارة خطط لضمان توفر ،واسترجاع االنظمة ،وقواعد البيانات.
 -4تنفيذ سياسات أمن قواعد البيانات.
 -5إعداد الوثائق والمعايير الخاصة بقواعد البيانات.
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 -6ترقية قواعد البيانات بأحدث اإلصدارات ،وتسجيل كل إصدار.
 -7صيانة وإصالح قواعد البيانات.
 -8المشاركة في مراحل تحليل ،وتصميم ،وتجريب نظام البوابة التعليمية ،والتكامل
معه.
 -9وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم.
 -11إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-

قسم تطوير التطبيقات الذكية  ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تحليل وتصميم وتطوير وصيانة وتقييم تطبيقات الهواتف الذكية.
 -3ترقية األنظمة التي تعمل عليها تطبيقات الهواتف الذكية بأحدث اإلصدارات.
 -4تدريب المدربين ،وإعداد دليل المستخدم ،والمشاركة في التحليل ،وتجربة تطبيقات
الهواتف الذكية.
 -5ترجمة احتياجات ،ومتطلبات المؤسسة إلى حلول ذكاء األعمال.
 -6تصميم وتطوير وصيانة حلول ذكاء األعمال على تقنيات ذكاء األعمال المختلفة
 -7تقييم وتحسين أنظمة ذكاء األعمال.
 -8العمل على تطوير أنظمة ذكاء األعمال ،وربطها بالجوانب التقنية األخرى مثل:
( -9البيانات الضخمة -تعدين البيانات -الذكاء االصطناعي -أنترنت األشياء).
 -11إدارة التطبيقات ،والبنية التحتية ،واألدوات ،والممارسات التي تمكن من الوصول
إلى البيانات ،وتحليلها الستخراج معلومات تهدف لتحسين عملية اتخاذ القرارات
وتحسين األداء.
 -11استخالص البيانات ذات األهمية ،ثم تحليل هذه البيانات ،وتحويلها لمعلومات في
شكل رسوم بيانية ،ولوحات معلومات.
 -12إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -13أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم إدارة األنظمة ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2اإلشراف الفني على أنظمة برامج اإلدارة المدرسية ،والجدول المدرسي ،والمكتبة
المدرسية ،والعمل على تطويرها.
 -3اإلشراف الفني على نظام إدارة الوثائق ،والعمل على تطويره.
 -4اإلشراف على النظم اإلدارية والمالية ،وتصميمها ،وتطويرها ،وصيانتها ،وتقييمها.
 -5ترقية األنظمة بأحدث اإلصدارات وتسجيل كل إصدار.
 -6تدريب المدربين ،وإعداد دليل لمستخدمي النظام.
 -7المشاركة في مراحل التحليل ،والتصميم ،والتجريب ،والتكامل في نظام البوابة
التعليمية.
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 -8وضع خطط الطوارئ لوظائف ،ومشاريع القسم.
 -9إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -11أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
-

قسم البرمجة وتطوير النظم ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2إنشاء ،وتصميم ،وتطوير ،وبرمجة األنظمة حسب المواصفات.
 -3وضع مقترحات محددة لتطوير أو استبدال النظم.
 -4وضع المواصفات والمعايير الخاصة بالكفاءة القياسية للنظم ،وقواعد البيانات،
ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري.
 -5تطوير األنظمة من الناحية الفنية ،وضمان مطابقتها للمواصفات المنصوص عليها
في ملفات التحليل والتصميم.
 -6إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
 -7أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.

-

قسم اختبار وتحليل األنظمة ،ويختص باآلتي:
 -1إعداد خطة العمل السنوية للقسم.
 -2تحليل وتحويل متطلبات المستخدمين إلى مذكرات.
 -3تحديد خيارات الحلول الممكنة وتقييمها لمدى مالئمة كل من التقنية وطبيعة العمل.
 -4العمل مع المطورين ،ومجموعة متنوعة من المستخدمين النهائيين لضمان التوافق
التقني ورضا المستخدمين.
 -5وضع جدول زمني الختبار األنظمة ،واإلشراف على تنفيذ الجديد منها.
 -6اإلشراف والتدريب على تنفيذ األنظمة الجديدة ،وإعداد أدلة المستخدمين.
 -7المشاركة في مراحل التحليل ،والتصميم ،والتجريب ،والتكامل في نظام البوابة
التعليمية.
 -8وضع المواصفات والمعايير الخاصة بالكفاءة القياسية للنظم ،وقواعد البيانات،
ومراجعتها ،وتحديثها بشكل دوري.
 -9مراجعة ملفات التحليل ،والتصميم ،وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.
 -11مراجعة واختبار أعمال تطوير األنظمة من الناحية الفنية ،وضمان مطابقتها
للمواصفات المنصوص عليها في ملفات التحليل والتصميم.
 -11مراجعة واختبار قواعد البيانات من الناحية الفنية وضمان مطابقتها للمواصفات
الفنية القياسية.
 -12متابعة مشاريع تطوير التطبيقات والعمليات اآللية ،واقتراح أساليب تحسينها
وتجديدها.
 -13متابعة تفعيل األنظمة مع المستخدمين في فترة اختبار النظم.
 -14ضمان جودة األنظمة واجتياز مرحلة االختبار.
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-15
-16
-17
-18
-19
-21

المشاركة في تقييم أداء األنظمة ،وقواعد البيانات ،واقتراح أساليب تطويرها
وتجويد أدائها.
اقتراح الحلول المناسبة في مواجهة أي مشكالت تظهر على أداء األنظمة ،وقواعد
البيانات.
العمل على تحقيق أعلى مستوى من مستويات رضا المستخدمين.
تقديم االستشارات الفنية فيما يخص األنظمة ،وقواعد البيانات.
إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.
أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص.
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