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 اختصاصات التقسيمات اإلدارية الواردة 

 في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم 

 

 الوزير ويتبعه مباشرة : 

  مستشار الوزارة، ويختص باآلتيمكتب  :أولا: 

 تنظيم مواعيد ومقابالت المستشار. 

  اإلعداد لإلجتماعات التي يشارك فيها المستشار وتحضير الموضوعات والمستندات

 .ات المطلوبة لتلك اإلجتماعات وكتابة محاضرهاوالدراس

  تلقي كافة الموضوعات المطلوب عرضها على المستشار وإستكمال األوراق والمستندات

 .المطلوب إرفاقها ودراستها وإعداد ملخص بها إن أمكن قبل عرضها على المستشار

 القيام بكافة األعمال الكتابية والحفظ. 

 ستشارأي مهام أخرى بتكليف من الم. 

 

 

  ويضم مكتب مستشار الوزارة المكتب التالي: 

 مكتب متابعة وتقييم األداء، ويختص باآلتي: 

 التعليمية المحافظاتمتابعة وتقييم أداء وكفاءة  العمل بمديريات ديوان عام الوزارة و. 

 التنظيمية المعمول بها في الوزارة متابعة  اإللتزام بتطبيق  األنظمة وتفعيل اللوائح. 

 التعليمية  المحافظاتلقي التقارير السنوية والفصلية من المديريات بديوان عام الوزارة وت
 .والقيام بدراستها وتحليلها

 متابعة جوانب التطبيق الميداني للمشاريع والخطط التربوية. 

 المحافظاترصد وتحليل المعوقات اإلدارية والتنظيمية والفنية التي تواجه سير العمل ب 
 .التعليمية

  إزاء العملية التعليمية عامة ورفعها الى الجهات المختصة  المحافظاتدراسة مقترحات
 .بالوزارة

 

  مستشارو الوزير: ثانياا : 

  يكونون على اتصال مباشر به ويباشرون المهام المنوطة بهم وفق قرارات

 . تعيينهم في مجاالت تخصصاتهم
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 وتختص باآلتي ،للتربية والثقافة والعلوممانية للجنة الوطنية الع  األمانة العامة  :اا ثالث: 

  واملنظمة العربية ( اليونسكو)التعاون مع منظمة ألامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

( الاسيسكو)واملنظمة إلاسالمية للتربية والعلوم والثقافة ( ألالسكو)للتربية والثقافة والعلوم 

 . والعلمية والثقافية في السلطنةفي تنفيذ البرامج واملشروعات التربوية 

  التعاون مع كافة اللجان الوطنية العربية وألاجنبية املماثلة وتبادل آلاراء واملشوره فيما

 .يختص بعمل املنظمات

 دراسة مشروعات البرامج وامليزانية للمنظمات الثالث ووضع التوصيات الالزمة بصددها . 

 حف واملؤسسات واملنظمات العلمية ذات الصلةالعالقات العلمية مع املتا متابعة إقامة. 

  دراسة تقارير الوفود للمنظمات الثالث وتقديم التوصيات بشأن ما جاء فيها إلى اجتماعات

 . اللجنة إلقرارها

  دراسة ما تقره املنظمات الثالث من مشروعات واقتراح ما يمكن تنفيذه منها في حدود

 .خطط التنمية في السلطنة

  الوفود للمشاركة في املؤتمرات والندوات واللقاءات التربوية والثقافية اقتراح تشكيل

 . والعلمية ذات الصلة باملنظمات

 رفع التوصيات والقرارات التي تصدر عن اللجنة إلى الجهات املختصة بالسلطنة. 

 متابعة تنفيذ الاتفاقيات واملعاهدات العربية والدولية ذات الصلة باملنظمات املختصة . 

 صال باملؤلفين والباحثين إلعداد التقارير والبحوث والدراسات التي تسهم بها السلطنة الات

 .في أنشطة املنظمات الثالث

  تزويد الوفود الرسمية التي تمثل السلطنة في املؤتمرات الدولية وإلاقليمية للمنظمات في

 .املؤتمرات الدولية وإلاقليمية للمنظمات الثالث بالتوصيات الالزمة

  عالم عن أهداف املنظمات الثالث ونشاطاتها بوسائل إلاعالم املحلية وبيان جهودها لدعم إلا

 . التقدم وحفظ التراث الثقافي وإلانساني وتحقيق التفاهم والسالم الدوليين

  إلاعالم عن جهود السلطنة في املجاالت التربوية والثقافية والعلمية في إطار العالقة مع

 . اون مع أجهزة إلاعالم املحليةاملنظمات الثالث بالتع

 إعداد التقارير الدورية والتقرير السنوي عن نشاطات اللجنة وأمانتها . 

 تولي ألاعمال املالية وإلادارية والفنية للجنة . 

 أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق الاختصاص. 
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 ربية والثقافة اختصاصات التقسيمات التنظيمية لألمانة العامة للجنة الوطنية العمانية للت

 والعلوم

  األجهزة المعاونة المرتبطة باألمين العام: أوالا 

 المستشارون والخبراء: 

 وتكون لهم االختصاصات اآلتية: 

 إبداء الرأي والمشورة فيما يحال إليهم من موضوعات. 

 دراسة المقترحات والتصورات لتطوير العمل في مختلف القطاعات. 

 ني لموظفي األمانةالمشاركة في برامج اإلنماء المه. 

 أية مهام أخرى تسند إليهم. 

 

 التنسيق والمتابعة: 

  يهدف المكتب إلى تسهيل مهام األمين والوفاء بالتزاماته ، وفي سبيل تحقيق ذلك يمارس

 :المهام التالية

 استقبال ضيوف مكتب األمين وإعداد واتخاذ ما يلزم لذلك. 

 متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأنهعرض البريد على األمين بعد دراسته وتنظيمه و. 

 تنظيم لقاءات ومواعيد األمين مع المعنيين. 

  دراسة الموضوعات التي ترد إلى المكتب والتنسيق مع الجهات المعنية باألمانة وخارجها

 .وإعداد المذكرات حولها لألمين

 اإلعداد والتنسيق الجتماعات األمين داخل األمانة. 

 يم وما يصدر من األمين من قراراتمتابعة تنفيذ التعام. 

  توفير البيانات والمعلومات والتي من شأنها مساعد األمين التخاذ القرارات المناسبة وذلك

 .بالتنسيق مع المعنيين داخل األمانة وخارجها

 إعداد كشف بالحقيبة الدبلوماسية ومحتوياتها وتأمين وصولها إلى الجهات المعنية. 

 ين الداخلية والخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل األمانة اإلعداد لزيارات األم

 .وخارجها

 أية مهام أخرى تسند إلى المكتب. 

 اللجان المختصة -ج  : 

  المساهمة في وضع األهداف العامة للخطة االستراتيجية لألمانة ومراحل تنفيذها

 .وعناصرها وأنشطتها
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 العمل على تنظيم عمل اللجان المتخصصة. 

  تقارير حول اجتماعات اللجان المتخصصةرفع. 

  دراسة المشاريع والمبادرات والتقارير الواردة من القطاعات المختلفة في األمانة وكذلك

 .الواردة من المنظمات الثالث مع اللجان المتخصصة

  دراسة التقارير التي تقدمها الوفود العمانية المشاركة في المؤتمرات العامة والمجالس

 .مع اللجان المختصة التنفيذية

 طرح مبادرات ومشاريع لزيادة التعاون مع المنظمات الثالث . 

  دراسة البرامج و مشروعات الميزانية المقترحة من قبل المنظمات الثالث لكل دورة مالية

 .من دورات المنظمات والتنسيق مع اللجان المتخصصة بشأنها 

 أية مهام أخرى تسند إليها. 

 

 وائزقسم المنح والج -د: 

 المساهمة في وضع الخطة العامة لألمانة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة. 

  العمل على تنظيم وتقديم الترشيحات المناسبة للجوائز والمنح والمهام التي تعلن عنها

 .المنظمات الثالث وفق المعايير والمواصفات المطلوبة

 مات الثالث عن طريق وسائل اإلعالم اإلعالم عن الجوائز والمنح المقدمة من قبل المنظ

 .المختلفة

  دراسة األعمال والمشاريع المقدمة من قبل الجهات المختلفة في السلطنة للجوائز المعلنة من

 .قبل المنظمات الثالث

  متابعة األعمال والمشاريع والمنح المشاركة من قبل الجهات المختلفة في السلطنة مع

 .ات الثالثالجهات المعنية بذلك في المنظم

  اإلعالن عن المشاريع الفائزة في الجوائز المعلنة من قبل المنظمات الثالث للجهات ذات

 .العالقة بالسلطنة

 

 قسم المؤتمرات والمجالس التنفيذية -ه: 

  المساهمة في وضع األهداف العامة للخطة االستراتيجية لألمانة ومراحل تنفيذها

 رات واألقسام المختلفة في األمانةوعناصرها وأنشطتها بالتعاون مع اإلدا

  العمل على تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات العامة للمنضمات ومجالسها التنفيذية

 .وتعميمها على المؤسسات المعنية في السلطنة لألخذ بها

  التنسيق والمتابعة الجتماعات السلطنة في المجالس التنفيذية والمؤتمرات والتي تعقدها

 .ثالمنظمات الثال
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  تنظيم وتحقيق االتصال بين المنظمات الثالث من ناحية وبين الجهات الحكومية والخاصة

 .بالدولة من ناحية أخرى

  تزويد الوفود الرسمية التي تمثل السلطنة في المؤتمرات الدولية واإلقليمية بالوثائق

 .والتوصيات الالزمة بالتعاون مع القطعات المختلفة باألمانة

 برامج والميزانية المنظمات الثالث ووضع التوصيات المناسبة بشأنهادراسة وثائق ال. 

 إعداد التقارير الدورية والسنوية ألنشطة القطاع داخل السلطنة وخارجها    . 

  دراسة طلبات الدول األعضاء بالمنظمات الثالث الراغبة بدعم السلطنة لعضوية المجالس

 .لفة بالسلطنةواللجان المختلفة بالتنسيق مع الجهات المخت

 أية مهام أخرى تسند إليها. 

 

 اختصاصات متحف المدرسة السعيدية للتعليم: أول : 

 إعداد الخطط والبرامج الدورية الخصة بالمتحف. 

  تجميع المعروضات وتنظيم عرضها و توثيقها في مباني المتحف بصورة علمية وبالشكل

 .ي يسهل االطالع عليها\ال

 تحف و اتخاذ االجراءات اللزمة لتنفيذ ذلك النظاموضع نظام محدد لزيارة الم. 

  تنظيم عمليات اإلرشاد والشرح داخل المتحف بالشكل الذي يحقق الحصول على المعرفة

 .المناسبة للزوار

 إقامة العالقات العلمية مع المتاحف والمؤسسات والمنظمات العلمية ذات الصلة. 

 مع األقسام واللجان المعنية وضع تصور لألنشطة المصاحبة للمعارض بالتنسيق. 

 عمل قاعدة بيانات عن محتوى المعروضات والمعارض الدائمة والمؤقتة. 

  توفير مستلزمات المتحف من األجهزة والمعدات ووسائل العرض المختلفة بما يتماشى مع

 .التطور الفني الحديث

  مع الوحدات اتخاذ االجراءات اللزمة للتعريف بالمتحف والترويج له وذلك بالتنسيق

 .اإلعالمية بالوزارة

  رفع التقارير الدورية عن احتياجات المتحف ومتابعة توفير ها مع الجهات المختصة في

 .الوزارة و خارجها

  حفظ سجل متجدد بأعداد الزوار ورصد اإلحصائيات المتعلقة بذلك و تضمينها في التقارير

 .الدورية

 رفع تقارير دورية عن سير أداء المتحف. 
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 قات العامةدائرة اإلعالم والعال: ثانيا: 

  المساهمة في وضع األهداف العامة للخطة االستراتيجية لألمانة ومراحل تنفيذها

 .وعناصرها وأنشطتها بالتعاون مع اإلدارات واألقسام المختلفة في األمانة

 اإلشراف على إعداد وتصميم ونشر إصدارات األمانة. 

 المختلفة حول عقد ندوات وحلقات تلفزيونية وإذاعية في  التنسيق مع الجهات اإلعالمية

 .مجال قضايا المنظمات الثالث

 العمل على توثيق الفعليات والبرامج التي تنظمها األمانة وحفظ تلك الوثائق. 

 اإلعالم باأليام والمناسبات المعلنة من قبل المنظمات الثالث. 

 يمها األمانة من داخل السلطنة وخارجهااستقبال الوفود والمشاركين في الفعليات التي تق. 

 استقبال ضيوف األمانة وإعداد واتخاذ ما يلزم لذلك. 

 العمل على تطوير و تزويد الموقع اإللكتروني لألمانة بالبيانات حول أنشطة األمانة. 

 تعريف المجتمع بأهداف المنظمات الثالث وبان جهودها من خالل وسائل اإلعالم المختلفة. 

  أخرى تسند إلى القسمأية مهام. 

 

 قسم اإلعالم: 

 المساهمة في وضع الخطة العامة لألمانة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة . 

 اإلشراف على أعمال النشر التي تقوم بها األمانة من دوريات ووثائق ومالحق. 

 إلجراءات متابعة ما ينشر في وسائل اإلعالم المختلفة فيما يخص األمانة ودراستها واتخاذ ا

 .حيالها

  التنسيق مع الجهات اإلعالمية المختصة لتنظيم التغطية اإلعالمية للفعاليات التي تقوم بها

 .األمانة

 موافاة وسائل اإلعالم المختلفة باألخبار واألنشطة التي تعنى بعمل األمانة. 

 العمل على تصميم ونشر إصدارات األمانة. 

 أية مهام أخرى تسند إلى القسم. 

 

  العالقات العامةقسم:   

 استقبال الوفود والمشاركين في الفعليات التي تقيمها األمانة من داخل السلطنة وخارجها . 

 حجز تذاكر السفر والفنادق واستصدار التأشيرات لضيوف والمشاركين في الفعاليات  متابعة

 . التي تقيمها األمانة

 التنسيق و اإلشراف على الحفالت التي تقيمها األمانة.   

 إعداد برامج لضيوف األمانة وتحديد المرافقين لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

 استقبال ضيوف األمانة وإعداد واتخاذ ما يلزم لذلك. 
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 متابعة توزيع الدعوات على المدعوين للمؤتمرات والندوات والمناسبات التي تقيمها األمانة. 

 أية مهام أخرى تسند إلى المكتب. 

 مةمكتب الترج -ج: 

 القيام بأعمال الترجمة التي تتطلبها أعمال اإلدارات المختلفة باألمانة. 

 القيام بترجمة االتفاقيات والعقود التي تبرم بين السلطنة والمنظمات الثالث. 

  ترجمة التقارير الصادرة من األمانة والواردة من الجهات المختلفة من داخل السلطنة

 .وخارجها

  الصادرة من األمانةترجمة النشرات واألخبار. 

 إجراء المقابالت واللقاءات التي تتطلب المحادثة بالغة اإلنجليزية. 

 أية مهام أخرى تسند إلى المكتب. 

 

 (اللجنة الوطنية) :دائرة الشؤون اإلدارية والمالية :ثالثا 

 وتختص باآلتي: 

 ع القوانين التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتطبيق األنظمة المالية واإلدارية واتبا

 .المعمول بها في الوزارة بشأن موظفي األمانة واختصاصها

 تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون موظفي األمانة و إعداد التقارير المتعلقة بذلك . 

 تأمين احتياجات مقر األمانة و اإلشراف على الصيانة والتجهيزات المتعلقة بالمكاتب. 

 الكشوف والسجالت المتعلقة بالشؤون المالية واإلدارية القيام بأعمال الخاصة بإعداد. 

 القيام بإجراءات الالزمة لتنفيذ برامج وتدريب وتأهيل الموظفين. 

 أية مهام أخرى تسند إلى اإلدارة. 

 

 قسم الشؤون اإلدارية: 

 تسجيل البريد الصادر والوارد ومتابعة تأمين توصيلة إلى الجهات المعينة. 

 المكتبي واألدوات المكتبية الالزمة لمقر األمانة والعمل على   األثاث تحديد االحتياجات من

 .توفيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة

 التأكد من محتويات المراسالت الواردة والصادرة من حيث اكتمال البيانات والمرفقات. 

  الواردة لألمانةالقيام بأعمال النسخ والتصوير والترقيم وتسجيل الموضوعات والقرارات 

 توزيع القرارات والتعاميم الصادرة من األمين. 

 أية مهام أخرى تسند إلى القسم. 

 

 قسم الشؤن المالية: 

  استالم السلفة المستديمة لألمانة وإعداد سندات الصرف وكشوف التوزيع الخاصة بها

 .ومطابقتها مع الرصيد بالحساب البنكي
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 السلف المستديمة والمؤقتة مراجعة سندات الصرف الخاصة بمصروفات. 

 متابعة سداد مساهمة السلطنة الخاصة بانضمامها إلى المنظمات الدولية الثالث. 

  مراعاة االلتزام بتطبيق القوانين والقرارات المعمول بها في السلطنة لدى مراجعة

 .المصروفات

  يقتضية العملإعداد تقارير مالية ترفع إلى األمين، الجهات األخرى بالوزارة وفقاا لما. 

 تنظيم وحفظ السجالت المالية والمصروفات والمدفوعات الخاصة باألمانة. 

  متابعة الحساب البنكي الخاص باألمانة من حيث الكشوف الحسابية الخاصة وإصدار

 .الشيكات والمعامالت البنكية األخرى

  القطاعات المختلفة متابعة النواحي المالية للبرامج التي تنفذها األمانة وذلك بالتنسيق مع

 .باألمانة

 أية مهام أخرى تسند إلى القسم. 

 

 دائرة المدارس المنسبة لليونسكو وبرامج الشباب وأندية اليونسكو: رابعا: 

  المساهمة في وضع األهداف العامة للخطة االستراتيجية لألمانة ومراحل تنفيذها

 .ة في األمانةوعناصرها وأنشطتها بالتعاون مع اإلدارات واألقسام المختلف

 إرساء وتفعيل أهداف ومبادئ منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة العمل على. 

 اإلعداد والتنفيذ ألنشطة برامج ذات صلة بدور الشباب في بناء مجتمعاتهم. 

 إصدار نشرات ودوريات إعالمية خاصة بالمدارس المنسبة وبرامج الشباب. 

 لمنسبة لليونسكو وأندية اليونسكو بالسلطنةمتابعة برامج وخطط المدارس ا. 

 إعداد تقارير دورية وسنوية عن أنشطة وبرامج المدارس المنسبة حسب م تقتضية العمل. 

  تنظيم برامج وأنشطة لالحتفال باأليام والمناسبات الدولية ودعوة المدارس الحكومية

 .والخاصة للمشاركة

 نسكو للبرامج والمشاريعمتابعة تنفيذ المدارس المنسبة وأندية اليو. 

  العمل على المشاركة في المشاريع والمسابقات الدولية التي تنظمها اليونسكو وأندية

 .اليونسكو حول العالم

 تنظيم الملتقيات والمنتديات الشبابية السنوية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة. 

 الدوريات التي تصدرها تزويد المدارس المنسبة لليونسكو وأندية اليونسكو بالنشرات و

 .األمانة، ولنشرات التي تصل من المنظمات الثالثة

 دراسة الطلبات الجديدة للمدارس المتقدمة لالنتساب إلى السبكة العالمية للمدارس المنسبة. 

 أية مهام أخرى تسند إلى اإلدارة. 
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 قسم المدارس المنتسبة لليونسكو: 

 التعاون مع األقسام الفنية المختلفةالمساهمة في وضع الخطة العامة لألمانة ب. 

  إعداد خطة سنوية للمدارس المنتسبة لليونسكو تتماشى مع الخطة العامة للشبكة العالمية

 .للمدارس المنتسبة لليونسكو وتوجهات المنظمة

  الوقوف على أنشطة وبرامج المدارس المنتسبة من أجل تطويرها وتحسين أدائها في كل

 .سنة دراسية

  على المدارس المنتسبة لليونسكو بالسلطنة من خالل ما تقدمه المدارس من أنشطة اإلشراف

 .وبرامج

   استقبال ودراسة الطلبات الجديدة للمدارس المتقدمة لالنتساب إلى الشبكة العالمية للمدارس

 .المنتسبة

  متابعة تنفيذ المدارس المنتسبة للبرامج والمشاريع من خالل تنظيم زيارات ميدانية

 .مدارسلل

 أية مهام أخرى تسند إلى القسم. 

 

o  قسم أندية اليونسكو  –ب: 

  المساهمة في وضع الخطة العامة لألمانة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة 

 إنشاء وتشكيل أندية اليونسكو بالسلطنة. 

  إعداد خطة سنوية ألندية اليونسكو بالسلطنة تتماشى مع الخطة العامة ألندية اليونسكو

 .توجهات المنظمةو

 الوقوف على أنشطة وبرامج أندية اليونسكو من أجل تطويرها وتحسين أدائها . 

  اإلشراف على أندية اليونسكو بالسلطنة من خالل ما تقدمه من أنشطة وبرامج وتطوير

 .أعمالها

 متابعة تنفيذ أندية اليونسكو للبرامج والمشاريع من خالل تنظيم زيارات ميدانية. 

  أخرى تسند إلى القسمأية مهام. 

 

o قسم برامج الشباب   -ج: 

 لعامة لألمانة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفةالمساهمة في وضع الخطة ا. 

 تنظيم الملتقيات والمنتديات الشبابية السنوية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة. 

 جتمعاتهم من خالل متابعة تنفيذ األنشطة والبرامج ذات الصلة بدور الشباب في بناء م

 .األنشطة والبرامج التي تعرض من قبل المنظمات الثالث

 أية مهام أخرى تسند إلى القسم. 
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 دائرة قطاع التربية:  خامسا : 

  المساهمة في  وضع األهداف العامة للخطة االستراتيجية لألمانة ومراحل تنفيذها

 .لفة في األمانةوعناصرها وأنشطتها بالتعاون مع اإلدارات واألقسام المخت

  التعاون مع المنظمات الثالث في تنفيذ البرامج والمشروعات ذات العالقة بقطاع التربية في

 .السلطنة

  العمل مع المنظمات الثالث حول تحقيق أهداف العليم للجميع واألهداف اإلنمائية لأللفية

 .المتصلة بالتعليم

  عن طريق التدريب وتبادل الخبرات العمل على بناء القدرات الوطنية في مجال التربية

 .بالتعاون مع المنظمات الثالث

  العمل على تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات العامة للمنظمات ومجالسها التنفيذية

 وتعميمها 

 على المؤسسات المعنية لألخذ بها في تطوير قطاع التربية بالسلطنة. 

 بالمواضيع التربوية العمل على إثراء إصدارات األمانة من مجالت ونشرات. 

  العمل على التنسيق والمتابعة بين السلطنة والمنظمات الثالث فيما يتعلق باالتفاقيات ذات

 .العالقة بالقطاع

 إعداد التقارير الدورية والسنوية ألنشطة القطاع داخل السلطنة وخارجها. 

 تنفيذ برامج وأنشطة لالحتفال بالمناسبات واأليام العالمية التربوية. 

  دراسة كل ما يرد من المنظمات الثالث من وثائق تربوية وإبداء الرأي ورفع التوصيات

 .بالتعاون مع لجنة التربية

 أية مهام أخرى تسند إلى القطاع. 

 

  قسم التعليم المدرسي والفني: 

 المساهمة في وضع الخطة العامة لألمانة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة. 

 رامج ومشروعات تخدم الطفولة المبكرة ومحو األمية والتعليم األساسي وما العمل على تنفيذ ب

 .   بعد األساس بالتعاون مع المنظمات الثالث

  العمل على بناء القدرات الوطنية في مجال في مجال التعليم األساسي والعام عن طريق

 .التدريب وتبادل الخبرات بالتعاون مع المنظمات الثالث

 قرارات وتوصيات المؤتمرات العامة للمنظمات ومجالسها التنفيذية وتعميمها  العمل على تنفيذ

 .على المؤسسات المعنية لألخذ بها في تطوير قطاع التربية بالسلطنة

 التعاون مع المنظمات الثالث فيما يتعلق بقضايا التعليم للجميع. 

 االحتفال باأليام والمناسبات التربوية العالمية. 

 مبادرات ألنشطة وبرامج تخدم الطفولة المبكرة وحو األمية والتعليم الغير  العمل على صياغة

 .نظامي
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 إعداد التقارير الدورية والسنوية ألنشطة القسم داخل السلطنة وخارجها . 

 أية مهام أخرى تسند إلى القسم. 

 

 قسم التعليم العالي والبحث العلمي: 

  مع األقسام الفنية المختلفةالمساهمة في وضع الخطة العامة لألمانة بالتعاون. 

  العمل على تنفيذ برامج ومشروعات التعليم العالي والتعليم المهني والتقني وتحسين نوعية

 .        التعليم وجودته والبحث العلمي بالتعاون مع المنظمات الثالث

 العمل على دعم وتطوير السياسات التربوية من خالل األبحاث الكمية والنوعية. 

 لى دعم استخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات في مؤسسات التعليم العالي والبحث العمل ع

 .العلمي

 دراسة ما يعرض من مبادرات ومواضيع ذات اختصاص بقطاع التعليم مع لجنة التربية. 

 إعداد التقارير الدورية والسنوية ألنشطة القسم داخل السلطنة وخارجها. 

 أية مهام أخرى تسند الى القسم .    

 دائرة قطاع الثقافة: سادسا: 

 وتختص باالتي: 

  المساهمة في  وضع األهداف العامة للخطة االستراتيجية لألمانة ومراحل تنفيذها

 .وعناصرها وأنشطتها بالتعاون مع اإلدارات واألقسام المختلفة في األمانة

 قطاع الثقافة في التعاون مع المنظمات الثالث في تنفيذ البرامج والمشروعات ذات العالقة ب

 .السلطنة

 إرساء وتفعيل أهداف ومبادئ المنظمات الثالثة في المجال الثقافي والتراثي العمل على. 

 العمل على حماية التراث الثقافي العماني واستدامته. 

  تزويد الوفود الرسمية التي تمثل السلطنة في المؤتمرات الدولية واإلقليمية في قطاع الثقافة

 .وصيات الالزمةبالوثائق والت

  العمل على تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات العامة للمنضمات ومجالسها التنفيذية

 .وتعميمها على المؤسسات المعنية لألخذ بها في تطوير قطاع الثقافة في السلطنة

 االعالم عن التراث العماني وعن جهود السلطنة في صون التراث والحفاظ عليه. 

 ت االحتفال بمناسبة دولية او يوم عالمي في مجال قطاع الثقافةاعداد و تنفيذ فعاليا. 

  التعاون مع المنظمات الثالث وكافة اللجان الوطنية بالدول االعضاء في اليونسكو في مجال

 .بناء قطاع الثقافة

  العمل على تسجيل المواقع األثرية والرموز التراثية الغير مادية العمانية  بسجل التراث

 .تعاون مع الجهات المختصة بالسلطنةالعالمي بال

 إعداد التقارير الدورية والسنوية ألنشطة القطاع داخل السلطنة وخارجها  . 

  دراسة وثائق البرامج والميزانية المنظمات الثالث ووضع التوصيات المناسبة بشأنها. 
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 العمل على إثراء إصدارات األمانة من مجالت ونشرات بالمواضيع الثقافية. 

 هام أخرى تسند إلى القطاعأية م. 

 

 قسم الشؤون الثقافية: 

 المساهمة في وضع الخطة العامة لألمانة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة. 

 العمل على إسهام الثقافة في التنمية المستدامة. 

  العمل على تنمية ثقافة االسالم من خالل التبادل والحوار بين الثقافات ودعم التنوع الثقافي

 .ع الدول األعضاء في المنظمات الثالثم

 تنفيذ فغاليات ثقافية في السلطنة بالتعاون مع المنظمات الثالث. 

 االحتفال باأليام والمناسبات الثقافية العالمية. 

 أية مهام أخرى تسند الى القسم    . 

 

 قسم التراث المادي: 

 لفنية المختلفةالمساهمة في وضع الخطة العامة لألمانة بالتعاون مع األقسام ا. 

  التنسيق والمتابعة مع مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بالمواقع العمانية المسجلة في قائمة

 .التراث العالمي التابع لمنظمة اليونيسكو ورفع تقارير دورية للمنظمة

 يةالعمل على التنسيق والمتابعة بين السلطنة والمنظمات الثالث فيما يتعلق باالتفاقيات الثقاف. 

 التعاون مع المنظمات الثالث فيما يتعلق بقضايا حماية التراث المادي. 

 التنسيق والمتابعة فيما يتعلق باجتماعات السلطنة في لجنة التراث العالمي. 

 العمل على اقتراح مبادرات ألنشطة وبرامج لخدمة وتنمية التراث المادي. 

 أية مهام أخرى تسند الى القسم . 

 

 المادي قسم التراث الغير: 

 المساهمة في وضع الخطة العامة لألمانة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة. 

  التنسيق والمتابعة مع مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بالمواقع العمانية المسجلة في قائمة

 .التراث العالمي ورفع تقارير دورية للمنظمة عنها

 ة والمنظمات الثالث فيما يتعلق باالتفاقيات الثقافيةالعمل على التنسيق والمتابعة بين السلطن. 

 التعاون مع المنظمات الثالث فيما يتعلق بقضايا حماية التراث الغير المادي. 

  العمل على إبراز أهمية المحافظة على التراث العماني في مجتمعاتنا بتنوعه الطبيعي

دي من خالل البرامج والندوات والثقافي ؛ والمنقول والغير منقول ؛ والمادي او الغير ما

 .والفعاليات المختلفة

 المساهمة في تسجيل رموز أشكال التعبير الثقافي لدى اليونسكو. 

 أية مهام أخرى تسند الى القسم . 
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 دائرة قطاع العلوم: سابعا: 

 وتختص باالتي: 

  المساهمة في  وضع األهداف العامة للخطة االستراتيجية لألمانة ومراحل تنفيذها

 .ناصرها وأنشطتها بالتعاون مع اإلدارات واألقسام المختلفة في األمانةوع

 إرساء وتفعيل أهداف ومبادئ المنظمات الثالثة في المجاالت العلوم المختلفة العمل على. 

  التعاون مع المنظمات الثالث في تنفيذ البرامج والمشروعات ذات العالقة بقطاع العلوم

 .اعية  في السلطنةالطبيعية واإلنسانية واالجتم

  تعزيز و تنمية القدرات الوطنية في مجال العلوم الطبيعية واإلنسانية واالجتماعية  عن

 . طريق التدريب والمشاركات الداخلية والخارجية بالتعاون مع المنظمات الثالث

  إعداد التقارير الخاصة حول مستوى التعاون بين السلطنة و المنظمات الثالث في مجاالت

 .وم المختلفةالعل

  تنظيم برامج وأنشطة داخل السلطنة في مختلف المجالت العلمية بالتعاون مع المنظمات

 .  الثالث

 دراسة وثائق البرامج والميزانية المنظمات الثالث ووضع التوصيات المناسبة بشأنها. 

 أية مهام أخرى تسند الى القطاع 

 

 قسم العلوم الطبيعية: 

 امة لألمانة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفةالمساهمة في وضع الخطة الع. 

  العمل على بناء القدرات الوطنية في مجال العلوم االساسية والعلوم الهندسية عن طريق

 .التدريب وتبادل الخبرات بالتعاون مع المنظمات الثالث

 تنمية العمل على تعزيز تطبيق العلوم و الهندسة والتكنلوجيا المالئمة من أجل تحقيق ال

 .المستدامة

  نشر الوعي في مجتمعاتنا حول استخدام و إدارة الموارد الطبيعية واالستعداد للكوارث من

 .خالل البرامج والفعاليات المختلفة

  ترشيح المشاركين بالفعاليات التي تقيمها المنظمات الثالث في مجال العلوم لطبيعية داخل

 .السلطنة وخارجها

 سبات العلمية العالميةاالحتفال باأليام والمنا. 

 العمل على إثراء إصدارات األمانة من مجالت ونشرات بالمواضيع التربوية. 

 العمل على إثراء إصدارات األمانة من مجالت ونشرات بالمواضيع العلمية. 

 أية مهام أخرى تسند الى القسم . 
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 العلوم النسانية والجتماعية: 

 بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة المساهمة في وضع الخطة العامة لألمانة. 

  نشر الوعي في مجتمعاتنا حول أهمية اخالقيات العلوم التكنولوجيا، بما فيه اخالقيات

 .البيولوجيا من خالل إقامة البرامج والفعاليات المختلفة

  العمل في قضايا علوم االستشراف والفلسفة وتحسين األمن البشري و إدارة التحوالت

 .ةاالجتماعي

  العمل على بناء القدرات الوطنية في  العلوم االجتماعية و االنسانية عن طريق التدريب

 .وتبادل الخبرات بالتعاون مع المنظمات الثالث

  ترشيح المشاركين بالفعاليات التي تقيمها المنظمات الثالث في مجال العلوم االنسانية

 .واالجتماعية داخل السلطنة وخارجها

  تسند الى القسمأية مهام أخرى . 

  العمل على تحفيز الجهات المختلفة في السلطنة للمشاركة في الجوائز المعلنة من قبل

 .المنظمات

 أية مهام أخرى تسند الى القسم . 

 

 

 

 

  دائرة قطاع التصال والمعلومات: سادساا: 

  المساهمة في  وضع األهداف العامة للخطة االستراتيجية لألمانة ومراحل تنفيذها

 .اصرها وأنشطتها بالتعاون مع اإلدارات واألقسام المختلفة في األمانةوعن

  التعاون مع المنظمات الثالث في تنفيذ البرامج والمشروعات ذات العالقة بقطاع االتصال

 .والمعلومات في السلطنة

  تزويد الوفود الرسمية التي تمثل السلطنة في المؤتمرات الدولية واإلقليمية في قطاع

 .والمعلومات  بالوثائق والتوصيات الالزمة االتصال

  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

 بين األمم إلرساء القيم واألهداف اإلنسانية المشتركة بين  العمل على توثيق عرى التعاون

 .الدول

   وضع تصورات مناسبة للمساهمة في بناء قطاع االتصال والمعلومات في السلطنة بالتعاون

 .مع الجهات المختصة بالدولة
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  االعالم عن جهود السلطنة في مجال بناء قطاع االتصال والمعلومات في المنظمات الدولية

 . ية بذلكالمعن

  تنظيم وتحقيق االتصال بين المنظمات الثالث من ناحية وبين الجهات الحكومية والخاصة

 .بالدولة من ناحية أخرى

 تعريف المجتمع بأهداف المنظمات الثالث وبان جهودها من خالل وسائل اإلعالم المختلفة. 

 علوماتاالحتفال بالمناسبات و األيام الدولية المعنية بقطاع االتصال والم. 

  العمل على تعزيز الروابط بين السلطنة و المنظمات الثالث واالستفادة منها في بناء قطاع

 .االتصال والمعلومات بالسلطنة

  التعاون مع كافة اللجان الوطنية بالدول االعضاء في اليونسكو في المجال بناء قطاع

 .االتصال والمعلومات

 القطاع داخل السلطنة وخارجها إعداد التقارير الدورية والسنوية ألنشطة. 

  العمل على تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات العامة للمنضمات ومجالسها التنفيذية

وتعميمها على المؤسسات المعنية في السلطنة لألخذ بها في تطوير قطاع االتصال 

 . والمعلومات بالسلطنة

 ال والمعلومات مع دراسة ما يعرض من مبادرات ومواضيع ذات اختصاص بقطاع االتص

 .لجنة االتصال والمعلومات

  العمل على بناء القدرات الوطنية في مجال االتصال والمعلومات عن طريق التدريب وتبادل

 . الخبرات بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بذلك

 ناء العمل على إسهام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تطوير التعليم والعلوم والثقافة وب

 .مجتمع المعرفة

  دراسة كل ما يرد من المنظمات الثالث من وثائق ودراسات خاصة بمجال االتصال

 .والمعلومات  وإبداء المالحظات بالتعاون مع  لجنة االتصال والمعلومات 

 أية مهام أخرى تسند إلى اإلدارة . 

 

 قسم تنمية التصال : 

 ن مع األقسام الفنية المختلفةالمساهمة في وضع الخطة العامة لألمانة بالتعاو. 

 التعاون مع المنظمات الثالث في البرامج التي تطرحها بما فيها برامج تنمية االتصال. 

  اإلشراف على الدراسات والبحوث الخاصة  بتطوير االتصال عن طريق التدريب وتبادل

 .الخبرات بالتعاون مع المنظمات

 االتصال اقتراح مبادرات ألنشطة وبرامج لخدمة وتنمية. 

 أية مهام أخرى تسند الى القسم . 

 قسم مجتمع المعلومات: 

 المساهمة في وضع الخطة العامة لألمانة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة. 
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 تصميم وتنفيذ برامج وأنشطة في مجال نشر المعرفة وانتاجها. 

 لوماتالتعاون مع المنظمات الثالث في البرامج التي تطرها والمتعلقة بالمع. 

  التعاون مع الشبكات العالمية العاملة في إنتاج المعرفة للعمل على تنمية اإلبداعات العلمية

 .في المجتمع العماني

 اقتراح مبادرات ألنشطة وبرامج لخدمة وتنمية المجتمع. 

  اإلشراف على الدراسات والبحوث الخاصة بمجمع المعلومات  بالتعاون مع لجنة اإلعالم

 .واالتصال

 رة موقع األمانة االلكتروني على الشبكة العالمية للمعلوماتإدا. 

 اعداد و تنفيذ فعاليات االحتفال بمناسبات الدولية وااليام عالمي في مجال اختصاص القسم. 

 أية مهام أخرى تسند الى القسم . 

 نات اإلحصائيةاقسم البي -ج: 

 الفنية المختلفة المساهمة في وضع الخطة العامة لألمانة بالتعاون مع األقسام. 

 التعاون مع المنظمات الثالث  حول تشر اإلحصاءات المتعلقة بمجاالت عملها. 

 جمع وحفظ البيانات اإلحصائية الواردة  من المنظمات الثالث. 

 ورفع التقارير إلدارة  دراسة وتحليل البيانات اإلحصائية الواردة  من المنظمات الثالث

 .القطاع

 الوطنية للعاملين في مجال اإلحصاء وتحسين مهارتهم الفنية   العمل على بناء القدرات

 .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

  البيانات االحصائية الصادرة  إلى المنظمات الثالثتدقيق واعتماد. 

 تزويد الجهات المعنية بالسلطنة باإلحصاءات . 

 أية مهام أخرى تسند الى القسم . 

 

 قسم التصميم الجرافيكي ( د:  
 المساهمة في وضع الخطة العامة لألمانة بالتعاون مع التقسيمات اإلدارية المعنية. 
 بوعات المختلفة من كتب ومنشورات وتقارير وطنية وكذلك إعداد التصاميم الالزمة للمط

 .الملصقات واللوحات اإلعالنية التي يتطلبها عمل األمانة العامة للجنة
  اإلخراج الفني لتصاميم المطبوعات من حيث فكرة العرض والمواصفات الخاصة

 .بالطباعة
 دة العلمية المطلوبة التنسيق مع التقسيمات اإلدارية األخرى باألمانة حول طبيعة الما

 .للتصميم
 اقتراح قائمة أسماء المطابع المختصة لطباعة إصدارات األمانة. 
 متابعة عملية  اإلخراج الفني للمطبوعات اثناء الطباعة في المطابع المختصة. 
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 التعاون مع التقسيمات اإلدارية المعنية في ترتيب قاعات الفعليات من الناحية الفنية. 
 التي أنجزت عن طريق األمانة توثيق المطبوعات. 
 تصميم الشعارات المتعلقة بعمل اللجنة. 
 التصميم واإلخراج الفني لواجهات المواقع والتطبيقات المعنية بعمل اللجنة. 
 تقديم تقرير دوري عن ما تم إنجازه من أعمال في مجال التصميم. 
 ما يكلف به القسم من مهام أخرى . 

 
 

 اإللكترونية، وتختص باآلتي ائرة أمن المعلوماتد: رابعا: -
 

 إيجاد و تفعيل نظام إلدارة األمن اإللكتروني والسالمة المعلوماتية بالوحدة. 

  إعداد خطط التدقيق والتقييم األمنيي عليى البيرامج والشيبكات والينظم ونشياطات المسيتخدمين
 .ومتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بالحلول األمنية المناسبة

 سياسييات واإلجييراءات الخاصيية أميين المعلومييات اإللكترونييية والسيييالمة إيجيياد ومراجعيية ال
 .المعلوماتية بما في ذلك أمن الوثائق ومتابعة تنفيذها

 المشاركة في إعداد ومراجعة خطط الطوارئ واستمرارية األعمال. 

 ة متابعة االلتزام بالمعايير والسياسات المعتمدة في مجال أمن المعلومات اإللكترونية والسالم
 .المعلوماتية

 ضمان متابعة التحذيرات واإلعالنات األمنية الخاصة بالمخاطر والثغرات. 

 التعامل مع الحوادث األمنية للمعلومات اإللكترونية المعلوماتية واإلبالغ عنها. 

 تحليل المخاطر والتهديدات اإللكترونية ونطاق تأثيرها. 

 لحوادث األمنيةالتنسيق بخصوص تحليل األدلة الرقمية المرتبطة با. 

 التأكد من عدم إساءة استخدام األجهزة والنظم، وااللتزام بتعليمات أمن وسالمة البيانات. 

  التنسيق بخصيوص تنفييذ برنيامج التيدريب والتوعيية فيي مجيال األمين اإللكترونيي والسيالمة
 . المعلوماتية اإللكترونية

 يسيييية ألمييين المعلوميييات رفيييع تقيييارير دوريييية اليييى المسيييؤولين عييين مؤشيييرات األداء الرئ
 .اإللكترونية و المخاطر والحوادث األمنية المكتشفة

 القسييم، وبرمجيية تنفيييذها علييى مييار العييام / إعييداد خطيية عمييل سيينوية ألولويييات العمييل بييدائرة
 .ورفع تقارير دورية عن ما تم انجازه، ومعوقات التنفيذ إن وجددت

 ااختصاصاته/أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاته      . 
 

 وتختص باآلتيالمواطنة دائرة :خامسا ،: -

 وضع خطة عمل الدائرة السنوية ومتابعة تنفيذها. 

  وضييع األرطيير النظرييية والعملييية للتربييية علييى المواطنيية بالتنسيييق مييع التقسيييمات المعنييية
 . بالوزارة 

 قيويم التربيوي متابعة تطبيق أبعاد ومجاالت التربية على المواطنية فيي المنياهج الدراسيية والت
 .واإلشراف التربوي والبرامج التعليمية، ومع المديريات األخرى ذات العالقة
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  اقامة حلقيات عميل تدريبيية للمعلميين والمشيرفين والمختصيين ذوي العالقية حيول المواضييع
 . المتعلقة بالتربية على المواطنة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة

 ن خالل البرامج والدراسات البحثية المختلفةتعزيز قيم المواطنة لدى الطلبة م . 

  العمييل علييى متابعيية وتقييييم بييرامج التربييية علييى المواطنيية ومعالجيية المعوقييات واقتييراح سييبل
 .التحسين والتطوير المستمرين

   اإلشييراف علييى تطبيييق  البييرامج  والدراسييات العلمييية  المجيييدة فييي مجييال التربييية علييى
 .س وتعميمهاالمواطنة التي تنفذ في المدار

  تنظيم اللقاءات الطالبية المختلفة المرتبطة ببرامج التربية على المواطنة. 

 اإلشراف على تطبيق مفهوم المواطنة الرقمية  لدى النشء بالتنسيق مع التقسيمات المعنية . 

  تفعيل الشراكة المجتمعية من خيالل اقامية الفعالييات وتطبييق البيرامج المتعلقية بالتربيية عليى
 . واطنةالم

  العمييل علييى نشيير وتعزيييز ثقافيية المواطنيية ميين خييالل اصييدار الكتيبييات والمقيياالت المختصيية
 .بالتنسيق مع التقسيمات والجهات المعنية

 رفع التقارير الدورية عن أعمال الدائرة. 

 أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها . 

  

 وتضم الدائرة األقسام التالية : 

  ،ويختص باآلتيقسم  برامج المواطنة : 

 إعداد خطة عمل القسم السنوية ومتابعة تنفيذها. 

 اقتراح مشاريع وبرامج تربوية في مجال التربية على المواطنة . 

  واألنشطة المنفيذة ومتابعية ميا تطبقيه ميدارس السيلطنة مين مشياريع وبيرامج  حصر البرامج
 .ترتبط بالتربية على المواطنة

 ين والمشيرفين والمختصيين ذوي العالقية حيول المواضييع إقامة حلقيات عميل تدريبيية للمعلمي
 .المتعلقة بالتربية على المواطنة بالتنسيق مع التقسيمات المختصة

 تنظيم وإدارة اللقاءات الطالبية المرتبطة بغرس وتعزيز قيم المواطنة لدى الطلبة. 

 بطيية بهييا لييدى المسيياهمة فييي رفييع الييوعي العييام  بقيييم المواطنيية والممارسييات االيجابييية المرت
المجتمع التربوي من خالل اصدار النشيرات و الكتيبيات والمقياالت بالتنسييق ميع التقسييمات 

 . المعنية

  تطبيق برامج وأنشطة للطلبية فيي مجيال المشياركة المجتمعيية مين خيالل األنشيطة المدرسيية
 . المختلفة

 شيطة تعزييز قييم التنسيق مع مؤسسات المجتميع الميدني والمحليي فيي مجيال تنفييذ بيرامج وأن
 . لدى الطلبة المواطنة

 رفع التقارير الدورية عن أعمال القسم. 

  أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاته . 

 قسم دراسات المواطنة، ويختص باآلتي : 

 إعداد خطة عمل القسم السنوية ومتابعة تنفيذها. 

 طار النظيري المعتميد متابعة تحقيق مخرجات التربية على المواطنة لدى الطلبة من خالل اال
 . لذلك بالتعاون مع التقسيمات والجهات ذات االختصاص
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  االطييالع علييى الدراسييات والبحييوث والتجييارب المتعلقيية بتعزيييز قيييم المواطنيية لييدى الطلبيية
 . ودراسة كيفية تطبيقها وتطويرها بالتعاون مع ذوي االختصاص داخل وخارج الوزارة

 بية عليى المواطنية المعميول بهيا فيي القطياع التربيوي مين توحيد مفاهيم وأبعاد ومجاالت التر
 .خالل اعداد الوثائق العلمية لذلك

  متابعة تطبيق أبعاد ومجاالت التربية على المواطنية فيي المنياهج الدراسيية والتقيويم التربيوي
 .واإلشراف التربوي والبرامج التعليمية ،ومع المديريات األخرى ذات العالقة

  إن وجييدت-وتقييييم بييرامج التربييية علييى المواطنيية ومعالجيية المعوقييات العمييل علييى متابعيية- 
 .واقتراح سبل التحسين والتطوير

 العمل على تطبيق مفهوم المواطنة الرقمية لدى النشء بالتنسيق مع التقسيمات المعنية. 

 رفع التقارير الدورية عن أعمال القسم. 

 أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاته. 

  

 رة الوثائقدائ:سادسا: -

o  تسجيل البريد الصادر والبريد الوارد وفقا للتسلسل العددي والزمني وفقا لنظام تصنيف

 .الوثائق المعتمد

o تسليم اصول البريد الوارد الى التقسيمات المعنية بالوزارة وحفظ نسخ منه. 

o توجيه البريد الصادر الى الجهات المعنية وحفظ نسخ منه. 

o الوزارة في الحصول على نسخ من البريد الصادر او البريد مساعدة كافة التقسيمات ب

 .الوارد

o  إعداد األدوات اإلجرائية المتعلقة بإدارة الوثائق وخاصة منها نظام تصنيف الوثائق وجداول

 .مدد اسبقائها وأدلة استرجاعها بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

o األدوات المتعلقة بإدارة الوثائق مساعدة الموظفين وتدريبهم على استخدام. 

o مراجعة نظام التصنيف وجداول مدد استبقاء الوثائق كلما اقتضى االمر ذلك. 

o  اسداء المعونة الفنية الى تقسيمات الجهة المعنية لتحويل وثائقها التي لم تعد جارية

 .االستعمال إلى مكان حفظ الوثائق الوسيطة

o ى الهيئة أو إتالفهافرز الوثائق الوسيطة ثم ترحيلها إل. 

 

 وتنقسم الدائرة إلى األقسام اآلتية: 

 قسم البريد، ويختص باآلتي: 

 فقا لنظام تصنيف تسجيل البريد الصادر والبريد الوارد وفقا للتسلسل العددي والزمني و

 .الوثائق المعتمد

 تسليم اصول البريد الوارد الى التقسيمات المعنية بالوزارة وحفظ نسخ منه. 

  البريد الصادر الى الجهات المعنية وحفظ نسخ منهتوجيه. 

 و البريد لحصول على نسخ من البريد الصادر أمساعدة كافة التقسيمات بالوزارة في ا

 .الوارد

  المختلفة  والتعاميم والنشرات الصادرة من الوزارة على التقسيماتتوزيع القرارات
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 .للوزارة

 الوزارة توزيع المجالت والصحف اليومية على مديريات . 

 

 قسم تنظيم الوثائق، ويختص باآلتي: 

  إعداد األدوات اإلجرائية المتعلقة بإدارة الوثائق وخاصة منها نظام تصنيف الوثائق وجداول

 .مدد اسبقائها وأدلة استرجاعها بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

 ة بإدارة الوثائقمساعدة الموظفين وتدريبهم على استخدام األدوات المتعلق. 

 مراجعة نظام التصنيف وجداول مدد استبقاء الوثائق كلما اقتضى األمر ذلك. 

 

 قسم الحفظ، ويختص باآلتي: 

  إسداء المعونة الفنية إلى تقسيمات الجهة المعنية لتحويل وثائقها التي لم تعد جارية

 .االستعمال إلى مكان حفظ الوثائق الوسيطة

 حفظها وتنظيم االطالع عليهاترتيب الوثائق الوسيطة و. 

 فرز الوثائق الوسيطة ثم ترحيلها إلى الهيئة أو إتالفها. 

 

 وتختص باآلتي ،دائرة التدقيق الداخلي :سابعا: 

اعداد الخطة السنوية لفحص األعمال اإلدارية والمالية واإلنمائية لمختلف قطاعات الوزارة  -1

 .وتقسيماتها اإلدارية واعتمادها من الوزير

المالية والتثبت من سالمة و اإلدارية الوزارة لتطبيق األنظمة جهزةأاون مع مختلف التع -2

تباع القوانين واألنظمة اوالعهد بكافة أنواعها والحسابية المالية والقيود و اإلدارية التصرفات

 . المعمول بها والمالية اإلدارية

لى أوجه النقص أو القصور في المالية والتنبيه إو اإلدارية المراجعة الدورية على السجالت -3

 . واقتراح طرق تالفي ذلك والمالية تطبيق القوانين واألنظمة اإلدارية

على كافة اإليرادات والنفقات الحكومية  والضبط القيام بالزيارات الميدانية للوقوف والرقابة -4

 . وسالمة  اإلجراءات اإلدارية والمالية

 . الرأسمالية واإلنمائيةتدقيق ومراجعة كافة المصروفات الجارية و -5

اقتراح النظم الكفيلة بالرقابة والضبط الداخلي وترشيد اإلنفاق واإلبالغ عن أي إهمال أو  -6

 .تقصير يترتب عليه ضياع حق مالي أو تعريضه للضياع
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خاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على األموال والموجودات التحقق من ات -11

 .لها والتأمين على أي منها ضد المخاطر المفاجئوالممتلكات وإجراء الجرد 

تحديد مواطن سوء استخدام قطاعات الوزارة لمواردها المالية والبشرية، وتقديم  -12

 .المشورة واالقتراحات لمعالجتها وتالفيها مستقبال

ة المصروفات الجارية والرأسمالية واالنمائية المعتمدة في ضوء تدقيق ومراجع -13

 .الخطة الخمسية والوقوف على ما تم تنفيذه وإعداد تقارير حول سير العمل وفق الخطة

وورش الدورات البرامج واقتراح بالدائرة، وتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين  -14

 .ات المختصةالمناسبة الحتياجاتهم بالتنسيق مع الجهالعمل 

عن نتائج فحص األعمال اإلدارية والمالية واإلنمائية لقطاعات  إعداد التقارير -15

 .الوزارة ورفعها لوزارة المالية وجهاز الرقابة المالية واإلدارية

تتضمن نتائج الرقابة  عن سير العمل وعرضها على الوزير إعداد التقارير الدورية -16

مخالفات اإلدارية والمالية وأسبابها واقتراح الوسائل والضبط الداخلي والتدقيق والفحص وال

 . لتالفيها

انجاز أي أعمال أو دراسات أو إعداد تقارير تطلب من الدائرة وتؤدي ما يسند إليها  -11

  .مهام أخرى من

بأحكييام القييوانين  وااللتييزامتييدقيق ومراجعيية كافيية اإليييرادات للتأكييد ميين سييالمة اإلجييراءات  -1

التي تكفل تحصيل اإليرادات والتحقيق مين االسيتردادات والمسيترجعات  المنظمة لهذا الشأن 

 .التي تترتب عليها حقوق مالية لصالح الخزانة العامة

تدقيق ومراجعة كافية مصيروفات ومسيتحقات الميوارد البشيرية والتحقيق منهيا وفيق القيوانين  -8

 .واللوائح المنظمة لها

شاف أية انحرافات أو تجاوزات أو مخالفات اتخاذ اإلجراءات الفورية الالزمة في حال اكت   -9

 .إدارية ومالية

الرقابية علييى كافيية أعميال الخييزائن والمخييازن والعقيارات والمنقييوالت ووسييائل النقييل  -11

والسييلف والحسييابات البنكييية والموازنيية والقييوائم الختامييية  للتأكييد ميين سييالمة اإلجييراءات 

 . بأحكام القوانين المنظمة وااللتزام
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  األقسام اآلتيةوتضم الدائرة: 

 ويختص باآلتي ،المالية اإلدارية والرقابة  قسم : 

 تر والسجالت للتثبت من سالمة التصرفات اإلدارية،الرقابة الدورية على الدفا -1

والمالية والقيود الحسابية وإتباع القوانين واألنظمة المالية واإلدارية المعمول بها في 

 . السلطنة

للوقوف بالمحافظات؛ اإلدارة /القيام بالزيارات الميدانية لكافة أجهزة الوزارة والمديريات -2

المالية وإعداد التقارير عن نتائج هذه الزيارات ورفعها على سالمة اإلجراءات اإلدارية و

 . إلى الوزير

تقديم المقترحات لضبط وترشيد اإلنفاق وبيان أوجه النقص أو القصور في تطبيق القوانين  -3

 . واألنظمة اإلدارية والمالية واقتراح طرق تالفي ذلك

العقارات والمنقوالت الرقابة على كافة األعمال المالية وأعمال الخزائن والمخازن و -4

ووسائل النقل والسلف والحسابات البنكية والموازنة والقوائم الختامية والمساهمات 

 . والتبرعات للتأكد من سالمة اإلجراءات وااللتزام بأحكام القوانين المنظمة لهذا الشأن

ة الرقابة على اإلجراءات المتبعة في المناقصات والمشتريات وتسليم األصناف المشترا -5

 . ومطابقتها للمواصفات

األعمييال اإلدارييية والمالييية للتثبييت ميين مطابقتهييا ألحكييام القييوانين واللييوائح الرقابيية علييى  -6

 .والقرارات والتعاميم والنظم القانونية

الرقابيية علييى األعمييال اإلدارييية والمالييية للوفييد الييدائم لييدى اليونسييكو وفييق القييوانين واليينظم  -1

 .المعمول بها

الداخلي على آلييات ووسيائل العميل التقنيية ونظيم المعلوميات المعميول بهيا الرقابة والضبط  -8

وفيييق القيييوانين واألنظمييية والليييوائح واإلجيييراءات اإلداريييية والماليييية بالتنسييييق ميييع الجهيييات 

 .المختصة

الرقابة عليى قيرارات الميوارد البشيرية مين الناحيية االداريية والماليية للتثبيت مين مطابقتهيا  -9

 .لوائح والقرارات والتعاميم والنظم القانونيةألحكام القوانين وال
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الرقابة والضبط الداخلي على المساهمات والتبرعات وأعمال المقاصف والجمعيات  -11

بالمدارس في جميع قطاعات الوزارة وتقسيماتها اإلدارية وفق اإلجراءات والنظم واللوائح 

 .المنظمة لهذا الشأن

 .رفع تقارير دورية عن نتائج سير العمل -11

 .ؤدي ما يسند آلية من أعمال أخرى يكلف بهاي -12

 

 

 ويختص باآلتي ،تدقيق المصروفات الجارية قسم: 

تييدقيق ومراجعيية التعييديالت اليومييية علييى رواتييب وبييدالت ومسييتحقات المييوظفين التييي  -1

تصدر بهذا الشأن، وإجازة صيرفها بعيد التحقيق مين قانونيتهيا وفيق أحكيام قيانون الخدمية 

 .يذية والقوانين واألنظمة ذات الصلةالمدنية والئحته التنف

تييدقيق ومراجعيية سييندات الصييرف الخاصيية برواتييب شيياغلي الوظييائف الدائميية والمؤقتيية  -2

 .وعقود العمل والبدالت المرتبطة بها وفقا لقانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة

 تييدقيق ومراجعيية سييندات صييرف مسييتحقات المييوارد البشييرية لمصييروفات تييذاكر السييفر -3

والتعييويض النقييدي ميين قيمتهييا ومصييروفات السييفر والمكافيينت والتعييويض النقييدي عيين 

اإلجييازة واألجييور اإلضييافية ومسييتحقات نهاييية الخدميية للمييوظفين بطريييق التعاقييد وغييير 

 . طريق التعاقد ونفقات الترحيل داخل وخارج السلطنة وبدالت األثاث

للميوارد البشيرية وفقيا للقيوانين  تدقيق ومراجعة سندات صرف تكاليف التدريب والتأهييل -4

 .واللوائح والنظم المعمول بها

التأكد من صحة االرتباط بقيمة المصروفات الجاريية عليى االعتميادات المخصصية وفقيا  -5

 . لدليل تصنيف الموازنة العامة

مراعاة االلتزام بتطبيق القوانين واللوائح والنظم  والقرارات المعمول بها في السلطنة  -6

 .ومراجعة المصروفات الجارية لدى تدقيق

 .رفع التقارير الدورية بنتائج التدقيق والمراجعة -1

 .إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم -8

 .يؤدي ما يسند إليه من أعمال أخرى يكلف بها -9
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  ويختص باآلتي ، تدقيق المصروفات الرأسماليةقسم : 

ية لألصييول الثابتيية تييدقيق ومراجعيية سييندات الصييرف الخاصيية بالمصييروفات الرأسييمال -1

 .والمباني والمساكن والسيارات

تدقيق ومراجعة سندات الصرف الخاصة بمصروفات السلف المسيتديمة والمؤقتية وقيمية  -2

 . المساهمات واالشتراكات الخاصة بالمنظمات العربية والدولية خارج السلطنة

دات تييدقيق ومراجعيية سييندات الصييرف الخاصيية بالمصييروفات الرأسييمالية لألثيياث ومعيي -3

 . المكاتب ووسائل النقل واآلالت والمعدات واألجهزة التقنية

تدقيق ومراجعة المستندات المؤيدة للمصيروفات الرأسيمالية ومنهيا أوراق المناقصيات أو  -4

 .الممارسات أو أوامر الشراء وغيرها من األوراق

 التأكييد ميين صييحة االرتبيياط بقيميية المصييروفات الرأسييمالية علييى االعتمييادات المخصصيية -5

 . وفقا لدليل تصنيف الموازنة العامة

مراعاة االلتزام بتطبيق القوانين واللوائح والنظم  والقرارات المعمول بها في السلطنة  -6

 .لدى تدقيق ومراجعة المصروفات  الرأسمالية

 .إعداد قاعدة بيانات إلكترونية بكافة أعمال القسم -1

 .رفع تقارير دورية عن نتائج سير العمل -8

 .إليه من أعمال أخرى يكلف بها يؤدي ما يسند -9

 ويختص باآلتيقسم تدقيق المصروفات اإلنمائية ،: 

تدقيق ومراجعة سندات الصرف الخاصة بالمصروفات اإلنمائية لمستحقات االستشاريين  -1

والمقاولين عن األعمال التي تم تنفيذها ومنها المشاريع والترميمات واإلنشاءات والصيانة 

 .ا واإلشراف عليهاالتي تم إعداد تصميماته

تدقيق ومراجعة المستندات المؤيدة للصرف لكل مشروع والمتضمنة أوراق المناقصة  -2

 .والممارسة والعقد والتأمينات والضمانات وبرنامج العمل ومحضر تسليم األعمال

بتطبيق القوانين واللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في السلطنة لدى مراعاة االلتزام -3

 .اإلنمائية قيق ومراجعة المصروفاتتد
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التأكد والتحقق من االرتباط بقيمة المستحقات على االعتمادات المخصصة لها بموازنة  -4

 .المشروعات اإلنمائية وفق النظام المالي الموحد اإللكتروني

ى التأكد والتحقق من مدة التنفيذ الفعلي للمشروع مع المدة المقررة وفق العقد المبرم ومد -5

استحقاق غرامة تأخير االنجاز لخصمها من المستحقات وفق النظم القانونية المعمول بها 

 .والتقارير الشهرية للمشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة

التدقيق على أعمال االستشاريين المشرفين على المشاريع والتأكد من مطابقتها لالشتراطات  -6

 .والمواصفات

لقيد بيانات العقود والتدقيق على ما يتم صرفه من دفعات للمشاريع إعداد سجل الكتروني  -7

 .حسب تقدم العمل وااللتزامات المالية وبنود الموازنة اإلنمائية

 .رفع تقارير دورية عن نتائج سير العمل -8

 .يؤدي ما يسند إليه من أعمال أخرى يكلف بها -9

 ويختص باآلتي،   قسم تدقيق اإليرادات: 

 .السنوية للقسم إعداد الخطة -1

تدقيق ومراجعة قاعدة البيانات االلكترونية لنظام اإليرادات بالوزارة بمقتضى القوانين  -2

واللوائح والقرارات ومقابل أداء الخدمات والضرائب والرسوم والعقود واالتفاقيات المبرمة 

 .لعامةواثمان بيع المنتجات والتصرفات التي يترتب عليها  حقوق مالية لصالح الخزانة ا

تدقيق ومراجعة سجالت وقوائم اإليرادات المحصلة بجميع قطاعات الوزارة والتقسيمات   -3

 .اإلدارية وفقا للقوانين واللوائح واألنظمة

التأكد والتحقق من استالم سندات القبض والكشوف التفصيلية الشهرية لإليرادات التي تم  -4

 .اتحصيلها وإيداعها ومطابقتها التخاذ إجراءات توريده

التأكد والتحقق من كافة االستردادات والمسترجعات التي تترتب عليها حقوق مالية لصالح   -5

 .الخزانة العامة

القيام باإلجراءات  الالزمة  التي تكفل تحصيل اإليرادات المستحقة للوزارة كاملة وفي  -6

 .المواعيد المحددة 

بقتها واتخاذ إجراءات التأكد والتحقق من كشوف اإليرادات المحصلة الكترونيا ومطا -7

 .توريدها
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تدقيق ومراجعة قوائم اإليرادات المستحقة والتي لم يتم تحصيلها خالل العام المالي واتخاذ  -8

 .إجراءات تحصيلها والقيام بتوريدها

طلب التقارير الربع سنوية المتعلقة بمطابقة اإليرادات التقديرية مع الفعلية واتخاذ  -9

ألنظمة  المعمول بها ألسباب الزيادة والعجز وإيجاد الحلول والبدائل اإلجراءات  وفقا للقوانين وا

المناسبة واقتراح ودراسة الرسوم للخدمات التي تقدمها الوزارة للموارد البشرية لديها وأفراد 

 .المجتمع

 .إعداد قاعدة بيانات إلكترونية بكافة أعمال القسم وتحديثها بشكل دوري -11

 .سير العملرفع تقارير دورية عن نتائج   -11

 .يؤدي ما يسند إليه من أعمال أخرى يكلف بها  -12

 

 

  وتختص باآلتي ،الدائرة القانونية :ثامناا : 

 دراسة وبحث المسائل القانونية فيما يتعلق بمجال أنشطة الوزارة . 

  مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والعقود المتعلقة بأنشطة الوزارة من

 . قبل إصدارهاالناحية القانونية 

 إبداء الرأي القانوني فيما يحال إلى الدائرة من موضوعات قانونية . 

 أو المشاركة بالرأي مع من يمثلها في القضايا التي تكون  تمثيل الوزارة أمام المحاكم

 .الوزارة طرفاا فيها وإعداد مذكرات الدفاع عنها

 وعات قانونية تهم الوزارة والتي المشاركة في اللجان والمؤتمرات والندوات التي تثير موض

 . تكلف بحضورها

 تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالدائرة والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة . 

 أي مهام أخرى بتكليف من الوزير . 

 

  األقسام اآلتيةوتضم الدائرة : 

 قسم التشريع والعقود، ويختص باآلتي : 

 واللوائح والقرارات الوزارية واإلدارية والتعاميم التي  إعداد ومراجعة مشروعات القوانين

 . تصدرها الوزارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة

 إعداد ومراجعة العقود بكافة أنواعها التي تكون الوزارة طرفاا فيها . 

 إعداد ومراجعة االتفاقيات الدولية التي تخص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة . 

  مع وزارة الشؤون القانونية بشأن إصدار القرارات الوزارية بعد مراجعتهاالتنسيق . 

 تمثيل الوزارة في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود . 
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 قسم القضايا والتحقيقات، ويختص باآلتي : 

  تمثيل الوزارة أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها في الدعاوي المرفوعة منها أو عليها

 . قديم األوراق والمذكرات والمستندات وغيرهاوت

  استئناف الدعاوي وتسليم األحكام والمستندات والمذكرات وتقديم صحف الدعاوي والتوقيع

 . عليها وكل ما يتعلق بنظر الدعاوي أمام المحاكم

  العمل على تنفيذ األحكام الصادرة لصالح الوزارة والتي تتطلب اتخاذ إجراءات للتنفيذ مع

 .هات المختصةالج

 إجراء التحقيقات التي تحال إلى القسم وإعداد مذكرات التحقيق . 

 اقتراح الجزاءات على المخالفين وعرضها على السلطة التأديبية المختصة . 

 بحث شكاوي الموظفين والتحقيق فيها وعرض نتائجها على السلطة المختصة . 

 بحث التظلمات التي تحال إلى القسم من الوزير . 

 اد سجالت لقيد التظلمات والشكاوي والتحقيقاتإعد . 

 أية مهام أخرى بتكليف من الوزير. 

 

 قسم البحوث القانونية والفتوى، ويختص باآلتي : 

 إبداء الرأي في المسائل القانونية بناءا على طلب الوزير أو الوكيل أو مديري عم 

 وم المديريات العامة . 

 لتي قد تنشأ بين أجهزة الوزارة وتحال إلى القسم من إبداء الرأي القانوني في المنازعات ا

 . السلطة المختصة

 إجراء البحوث والدراسات القانونية الالزمة ألنشطة الوزارة . 

  استكمال البيانات والمعلومات والمبادئ القانونية وتخزينها وبرمجتها بالتنسيق مع الدوائر

 . المختصة

 اصة بأنشطة الوزارةالعمل على تطوير القوانين واللوائح الخ . 

 

  الشكاوي والتظلمات، ويختص باآلتيقسم: 

  إلى   والتظلمات المقدمة من موظفي الوزارة أو ذوي الشأن والمحالة  ىدراسة الشكاو

 .وعرض النتيجة عليه الوزير

  والتظلمات وإيجاد الحلول المناسبة لعالج أية أخطاء إدارية تتكشف  بحث أسباب الشكاوى

 .من خاللها

 والتظلمات من وقائع للتحقق من صحة ما يرد في الشكاوى تخاذ كافة اإلجراءات الالزمةإ. 

 إعداد سجالت لقيد التظلمات والشكاوي والتظلمات. 

 

 

  ويختص باآلتي ،مكتب األمن :تاسعاا : 
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 .إعداد خطة سنوية بأعمال المكتب، ومتابعة تنفيذها -

ن وسالمة الوزارة والمباني التابعة لها اتخاذ اإلجراءات األمنية الالزمة للحفاظ على أم -

 .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 غير  -

 .مخولين

الوزارة والمباني التابعة لها وتوعيتهم في الجوانب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتدريب موظفي  -

 .األمنية

 .التنسيق مع أقسام األمن بالمحافظات التعليمية في المجاالت األمنية المختلفة  -

القيام باتخاذ اإلجراءات الالزمة ألخذ البراءة األمنية للتعيينات والترقيات والتنقالت والندب  -

 .زمه هذا اإلجراء لكافة موظفي الوزارة واإلعارة وتصحيح األسماء وكل ما يل

التنسيق مع الجهات 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 -

لزم لتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والخطط الخاصة بإدارة األزمات وما يتصل اتخاذ ما ي -

 . بها من قرارات وتوصيات الجهات واللجان ذات االختصاص

 .إدارة التنسيق بين الوزارة والجهات األخرى في ما يتعلق بإدارة األزمات -

التابعة للوزارة  اإلشراف على تطبيق نظام عمل الحراس بالمدارس وغيرها من الجهات -

 .ووضع التصورات والمقترحات في هذا الشأن

 ويضم المكتب األقسام التالية: 

 قسم الشؤون األمنية، ويختص باآلتي: 

 إعداد خطة سنوية بأعمال القسم ومتابعة تنفيذها. 

 تنفيذ اإلجراءات االمنية الالزمة لمبنى الوزارة والمباني التابعة له. 
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 لدخول للوزارة والمكاتب، وإصدار البطاقات الخاصة بذلكمتابعة عمل أجهزة أنظمة ا. 

 متابعة نظام المراقبة المرئية بمبنى ديوان عام الوزارة والمباني التابعة له. 

  متابعة عمل أجهزة اإلنذار ومعدات األمن والسالمة وتنفيذ خطط اإلخالء لمبنى ديوان عام

 .الوزارة والمباني التابعة له

 ن والمراجعين إلى ديوان عام الوزارة في ساعات العمل الرسمية، تنظيم دخول الموظفي

 .وإصدار البطاقات الالزمة لذلك

   تنظيم دخول الموظفين إلى مبنى ديوان عام الوزارة والمباني التابعة له بعد ساعات العمل

 .الرسمية وإصدار التصاريح الالزمة لذلك

 ني التابعة لها من الموظفين غير المصرح العمل على إخالء مبنى ديوان عام الوزارة والمبا

 .لهم والمراجعين بعد ساعات الدوام الرسمي

  القيام بزيارات غير مبرمجة لكافة مكاتب ديوان عام الوزارة والمديريات التابعة له للوقوف

 .والتأكد من سالمة تطبيق اإلجراءات األمنية 

 ية بعد انتهاء الدوام الرسميمتابعة التقيد بإغالق األجهزة الكهربائية واإللكترون. 

  اإلشراف على حراس مبنى ديوان عام الوزارة والمباني التابعة له ومتابعة تنفيذهم للتعليمات

 .الصادرة لهم

 أي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه. 

 

 قسم الشؤون الوظيفية، ويختص باآلتي: 

 إعداد خطة بأعمال القسم ومتابعة تنفيذها. 

 ات الالزمة ألخيذ البيراءة الالزمية لحركية الميوظفين طبقياا لقيانون الخدمية المدنيية اتخاذ االجراء

 .والئحته التنفيذية وقرارات مجلس الخدمة المدنية

  الدائمييية )التنسييييق ميييع الجهيييات المختصييية ألخيييذ الموافقيييات األمنيييية عليييى التعيينيييات الجدييييدة

 (.والمؤقتة

 منية على الترقياتالتنسيق مع الجهات المختصة ألخذ الموافقات األ. 

 التنسيق مع الجهات المختصة ألخذ الموافقات لتغيير األسماء لموظفي الوزارة. 
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 التنسيق مع الجهات المختصة ألخذ الموافقات على النقل والندب واإلعارة. 

  عمل كل اإلجراءات من مخاطبات وتنسيق ميع الجهيات داخيل اليوزارة وخارجهيا لتنفييذ كيل ميا

 .قةورد بالبنود الساب

  العمل على إدخال بيانات اسيتمارات التعيينيات الجدييدة بالنظيام اآلليي وإرسيالها ليوزارة الخدمية

 .المدنية التخاذ ما يلزم بشأنها 

 ما يكلف به من أعمال في مجال اختصاصه. 

 

 قسم األمن والسالمة المدرسية ويختص باآلتي: 

 إعداد خطة سنوية بأعمال القسم ومتابعة تنفيذها. 

  تنفيذ متطلبات األمن والسالمة بجميع المدارسمتابعة. 

 متابعة تنفيذ خطط اإلخالء بالمدارس. 

  القيام بزيارات غير مبرمجة للمدارس للوقيوف عليى تطبييق نظيم األمين والسيالمة بهيا، ورصيد

 .المالحظات ورفعها للمسئولين مع المقترحات الالزمة

 ع الجهيات المختلفية فيي مجيال األمين القيام بوضع الدراسات والتوصيات من خيالل التواصيل مي

 .والسالمة ، للنظر فيما يمكن تطبيقه منها بالمدارس

  العمل على توفير بيئة آمنة بالمدارس وجاهزيتها لمواجهة أي طيارئ وذليك بالتنسييق ميع أقسيام

 .األمن بالمحافظات ومشرفي األمن والسالمة بالمدارس 

  حول األخذ بأسباب األمن والسالمة العمل على نشر الوعي لدى المعلمين والطالب. 

 أي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه. 

 

 قسم إدارة األزمات، ويختص باآلتي: 

 إعداد خطة بأعمال القسم ومتابعة تنفيذها. 

  متابعة تطبيق السياسات العامة والتشريعات والقرارات والخطط الخاصة بإدارة األزمات. 

 تعلقيية بييإدارة األزمييات التييي تصييدرها الجهييات واللجييان ذات تنفيييذ القييرارات والتوصيييات الم

 .االختصاص 
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  التواصل مع المختصين بمختلف الجهات والمؤسسيات الحكوميية والخاصية ذات العالقية بيإدارة

 .األزمات 

  التواصل مع أقسام األمن بالمحافظات التعليمية في الجوانب المتعلقة بإدارة األزمات. 

 واإلرشادية في مجال إدارة االزمات  إعداد البرامج التوعوية. 

  وضع قاعدة بيانات للمصادر والنشرات المتعلقة بإدارة األزمات. 

 أي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه. 

 

 

  ويختص باآلتيالمكتب الفني للدراسات والتطوير :عاشراا ،:- 

 

  بصورة دورية مراجعة األهداف والتوجهات االستراتيجية التربوية واقتراح تحديثها

 . بالتنسيق مع التقسيمات والجهات ذات العالقة

 تطوير الخطط والبرامج التربوية في ضوء السياسات المعتمدة . 

 المشاركة في تخطيط تنمية الموارد البشرية بالوزارة بما يتماشى مع برامج التطوير . 

  بشأنهامتابعة تنفيذ السياسات التربوية لضمان تحقيق الجودة ورفع التوصيات. 

   التنسيق مع المديريات العامة والدوائر بديوان عام الوزارة والمديريات واإلدارات

 . التعليمية بالمحافظات والمناطق فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات التربوية التطويرية وتقويمها

  هم متابعة الخبراء واالستشاريين الفنيين وبيوت الخبرة الذين تتعاقد معهم الوزارة وتوجيه

 .وإرشادهم بما يتالئم والمهام الموكلة إليهم

  دراسة مقترحات التطوير التربوي المعدة من قبل مختلف مديريات ودوائر الوزارة، ورفع

 .التوصيات بشأنها إلى لجنة السياسات التربوية وتطوير التعليم

  متابعة أعمال لجان التطوير وإعداد التقارير حولها. 

 وال المدارس لالستفادة منها في تخطيط مشروعات التطويردراسة تقارير متابعة أح. 

  إجراء المسوحات الالزمة لتحديد القضايا المتعلقة بتطبيق الخطة التربوية، والمشاركة في

دراسة المشكالت التربوية التخصصية التي تعوق سير العملية التعليمية، واقتراح الحلول 

 .المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية

  اقتراح برنامج بحث سنوي في ضوء ما حدد أعاله مع تقدير التكلفة الالزمة لكل دراسة

 بحثية وترتيبها وفق أولويتها 

   التنسيق من أجل توفير الخبرات البشرية الالزمة لتصميم وتنفيذ الدراسات البحثية سواء

 . من المؤسسات التربوية داخل السلطنة أو خارجها
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   وتنفيذ الدراسات البحثية المعتمدة في الخطة باالستفادة القصوى من اإلشراف على تصميم

المعلومات المتوفرة لدى المكتب، أو تصميم أساليب فعالة للحصول على المعلومات غير 

 . المتوفرة باختيار العينات اإلحصائية ذات المصداقية وبأقل تكلفة ممكنة

 التربوية والتي لها عالقة بمعالجة  االستفادة من نتائج البحوث المنشورة في األدبيات

 . القضايا المضمنة في الخطة البحثية للوزارة

   المؤسسات مراجعة ما يخص التعليم المدرسي بالسلطنة من دراسات وبحوث تنفذها

 .التربوية اإلقليمية والدولية

  تشجيع حركة البحث التربوي على مستوى الوزارة والمديريات العامة للتربية والتعليم 

 .بالمحافظات

  دراسة مخططات البحوث الميدانية المراد تطبيقها في المناطق التعليمية والمدارس من قبل

 .طلبة الدراسات العليا وتوجيه المناطق بما يمكن اتخاذه من إجراءات

 دعم التعاون التربوي بين السلطنة والدول العربية واألجنبية. 

 لثنائية بالتنسيق مع الجهات المختصة وابداء دراسة وتحليل وتقييم مشروعات االتفاقية ا

 .الرأي الفني حولها

  إعداد البرامج والخطط التنفيذية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفعيل االتفاقيات الثنائية

 .ومذكرات التفاهم مع الدول األخرى

 ؤسسات مراجعة ومتابعة تنفيذ االتفاقيات المبرمة مع الدول الصديقة والشقيقة والمراكز والم

التي تقدم برامج وخدمات تعليمية في السلطنة في مجال تعليم اللغات األجنبية والمجاالت 

 .ذات العالقة

  إجراء االتصاالت الالزمة مع الوحدات الحكومية والجهات المعنية لتسهيل مهمة المراكز

 .والمؤسسات وفقا التفاقيات التعاون المنظمة لعملها

   مج والفعاليات التي تقوم بتنفيذها المراكز والمؤسسات في االطالع على الخطط والبرا

 .ضوء بنود االتفاقيات المبرمة ورفع تقارير دورية بنتائج تلك الزيارات إلى الوزير

  االطالع على األنشطة والبرامج التي تقدمها تلك المؤسسات في الدول األخرى ودراستها

 .هات الوزارة والمستجدات التربويةوبحث إمكانية االستفادة منها بما يتناسب مع توج

  التقييم المستمر للخدمات التي تقدمها المراكز والمؤسسات في ضوء االتفاقيات المبرمة

 .معها

  اقتراح آليات وخطط وبرامج لتحقيق أكبر قدر ممكن من استفادة الميدان التربوي من تلك

 .المراكز والمؤسسات بالتنسيق مع الجهات المختصة

  التعاون التعليمية بين تلك المراكز والمؤسسات والوزارة، والوزارات بحث مجاالت

 .والوحدات الحكومية األخرى

   تقديم المشورة الفنية والتربوية فيما يعهد إليه من موضوعات . 
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 :اختصاصات دائرة املسابقات والجوائز:إحدى عشر

ابعة تنفيذها على مددار العدام إعداد الخطة العامة والتفصيلية ألولويات العمل بالدائرة ومت  -1

 .ورفع تقارير حول ما تم إنجازه وتحديات التنفيذ إن وجدت

 .إلاشراف على الخطط والبرامج وألاطر العامة الخاصة باملسابقات والجوائز  -2

 . متابعة كافة الجوانب إلادارية والفنية املرتبطة باملسابقات والجوائز -3

معدالي  إلدى ورفعهدا ،ة، وتحديدد اختصاصدات كدل لجندةتشدكيل اللجدان الرئيسدية والفنيداقتراح   -4

 .ومتابعة أعمال تلك اللجانالوزيرة لالعتماد، 

العمدددل علدددى إدارة املوقدددع إلالكتروندددي الخددداص باملسدددابقات والجدددوائز ومتابعدددة تفعيلهدددا وتقييمهدددا  -5

 .   وتحديثها الكترونًيا بالتنسيق مع التقسيمات املختصة

أسددددددد  تقيدددددددديم املسدددددددابقات والجدددددددوائز والعمددددددددل علدددددددى تحددددددددديثها متابعدددددددة إعدددددددداد وتنفيددددددددذ معدددددددايير و  -6

 .وتطويرها

متابعددة تطبيددق املسددابقات والجددوائز فددي التقسدديمات املختلفددة بددديوان عددام الددوزارة واملددديريات  -7

 .التعليمية باملحافظات

 املقدمدددددة مدددددن املدددددديريات وال قدددددل التربدددددوي، دراسدددددة وتقيددددديم التصدددددورات واملقترحدددددات التطويريدددددة -8

 . املسابقة لتحقيق أهداف

املشدددددددداركة فددددددددي إعددددددددداد الخطددددددددة إلاعالميددددددددة املتزامنددددددددة مددددددددع تنفيددددددددذ املسددددددددابقات وتسددددددددليم الجددددددددوائز    -9

 .بالتنسيق مع التقسيمات املختصة

العمددل علددى تفعيددل ونشددر أهددداف ومبددامين املسددابقات والجددوائز مددن خددالل وسددائل التواصددل  -11

 .الاجتماعي املختلفة

التعليميددة واملدددارت للتعريددف باملسددابقات والجددوائز عقددد بددرامج تعريفيددة وتدريبيددة للمددديريات  -11

 .وآلية تفعيلها

وضددددع خطددددة لزيددددارة املددددديريات التعليميددددة واملدددددارت ملتابعددددة تفعيددددل املشددددار ع املتر دددد ة لددددبع   -12

 . الجوائز على مستوى السلطنة

تقيدددددديم املشددددددار ع املتر دددددد ة للجددددددوائز وفددددددق طبيعددددددة تلددددددك املشددددددار ع باالسددددددتعانة باملختصددددددين مددددددن  -13

 .مات املختصةالتقسي

 .املوازنة املالية للمسابقات والجوائز بالتنسيق مع التقسيمات املعنية املشاركة في إعداد -14

 .العمل على توفير الدعم املالي والفني واللوجستي لتطبيق املسابقات والجوائز -15



34 

 

التقسددديمات إعددداد ألادلدددة واملالحدددق واملنشدددورات الخاصدددة باملسدددابقات والجدددوائز بالتنسددديق مدددع  -16

 .عنيةامل

 .إلاشراف على حفل تكريم املسابقات وتسليم الجوائز -17

ورفعهدا ملعدالي الدوزيرة  إعداد تقارير سنوية عن املسدابقات والجدوائز و وتحليدل وتقيديم نتائجهدا -18

  .املوقرة

 . العمل على إعداد قاعدة بيانات املسابقات والجوائز والعمل على تحديثها وتطويرها -19

وابدداء الدرأي والتقسديمات بدالوزارة  التعليميدة ة من املديرياتدراسة طلب املسابقات املرفوع -21

 .حولها

 .   الاختصاص أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق -21

 :اختصاصات قسم املسابقات

 .إعداد الخطة العامة والتفصيلية للقسم ومتابعة تنفيذها  -1

 .العمل على تحديد املسابقات ومتابعة تنفيذها وتحديثها وتطويرها -2

 . وتقديم البرامج التعريفية والتدريبية الخاصة باملسابقات إعداد الخطط -3

 .باملسابقاتمتابعة الجوانب إلادارية والفنية املرتبطة  -4

  .أعمالها ومتابعةاقتراح تشكيل اللجان الرئيسية والفنية، وتحديد اختصاصات كل لجنة،   -5

 . العمل مع اللجان املختصة في إعداد آلية تنفيذ وتطبيق املسابقات -6

بالتنسدديق  العمددل علددى إدارة املوقددع إلالكترونددي الخدداص باملسددابقات ومتابعددة تفعيلهددا وتحددديثها -7

 . مع التقسيمات املختصة بالوزارة

خطددددة لزيددددارة املددددديريات التعليميددددة واملدددددارت ملتابعددددة تفعيددددل املشددددار ع املتر دددد ة  وضددددع وتنفيددددذ -8

 .لبع  الجوائز على مستوى السلطنة

 . وأس  تقييم املسابقاتاملشاركة في إعداد معايير  -9

بمددددددا  هالتفعيددددددل أهددددددداف للمسددددددابقات،التصددددددورات واملقترحددددددات التطويريددددددة دراسددددددة املشدددددداركة فددددددي  -11

 .يتناسب واملستجدات التربوية

إعدداد الخطددة إلاعالميدة املتزامنددة مدع تنفيددذ املسدابقات واسددتثمار وسدائل التواصددل الاجتمدداعي   -11

 .نسيق مع التقسيمات املختصةفي نشر الوعي بأهداف ومبامين املسابقات بالت

 .إعداد املوازنة املالية لكل مسابقة بالتنسيق مع التقسيمات املعنية في املشاركة -12
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املشدددددداركة فددددددي إلاعددددددداد ل فددددددل التكددددددريم الددددددذي يتعلددددددق باملسددددددابقات بالتنسدددددديق مددددددع التقسدددددديمات  -13

 .املختصة

  .وتطويرهاوالعمل على تحديثها  إعداد تقارير سنوية عن املسابقات وتحليل نتائجها -14

لالشددتراب باملسددابقات والعمددل علددى تطويرهددا باملعددايير وألاسدد  الخاصددة  إعددداد قاعدددة بيانددات -15

 .وتحديثها

 .   الاختصاصأية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق  -16

 :الجوائزإدارة  اختصاصات قسم

 .إعداد الخطة العامة والتفصيلية للقسم ومتابعة تنفيذها -1

ر وأس  ضوابط الجوائز وتطويرهدا بمدا يدتالئم واملسدتجدات املشاركة في إعداد ومتابعة معايي -2

 .التربوية

 .العمل مع اللجان املختصة في إعداد آلية تنفيذ وتطبيق الجوائز -3
بالتنسيق مع  اومتابعة تفعيلها وتحديثهاملوقع الالكتروني الخاص بالجوائز، إدارة  -4

 . التقسيمات املختصة بالوزارة

 .ة وداعمة للجوائزالعمل على ايجاد مصادر تمويلي -5

أهدداف الجدوائز  بمدا ععدزز   ،املشاركة فدي تفعيدل الجواندب إلاعالميدة املتزامندة مدع تنفيدذ الجدائزة -6

  .ومبامينها

وضددددع خطددددة لزيددددارة املددددديريات التعليميددددة واملدددددارت ملتابعددددة تفعيددددل املشددددار ع املتر دددد ة لددددبع   -7

 الجوائز على مستوى السلطنة

 .ة الهادفة إلى تفعيل أهداف الجوائزدراسة الرؤى واملقترحات التطويري -8

 .بالتنسيق مع التقسيمات املعنية للجوائز إعداد املوازنة املالية  في املشاركة -9

 .حفل التكريم الخاص بإعالن النتائج وتسليم الجوائز املشاركة في -11

 .إعداد تقارير سنوية عن الجوائز ونتائجها ومقترحات تطويرها -11

 .وألاس  الخاصة بالجوائز والعمل على تحديثها وتطويرهاباملعايير إعداد قاعدة بيانات  -12

 .أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق الاختصاص -13

 :ختصاصات قسم التقييم واملتابعةا

 .إعداد الخطة العامة والتفصيلية للقسم ومتابعة تنفيذها -1

 .املشاركة في إعداد الاطار العام واللوائح الداخلية للمسابقات والجوائز -2
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 .إعداد وتقديم البرامج التعريفية والتدريبية للمسابقات والجوائز في املشاركة  -3

 .املساهمة في وضع الخطط والبرامج إلاعالمية للمسابقات والجوائز -4

 . والجوائز إعداد معايير وأس  تقييم املسابقات -5

للتحقددق مددن تطبيددق املعددايير  القيدام بعمليددات املتابعددة والتقيدديم للمددديريات التعليميدة واملدددارت -6

 .من خالل الزيارات امليدانية املسابقات والجوائز الخاصة ب
متابعة بتقييم املسابقات والجوائز ،و الخاص  ةإلالكتروني النافذة وتغذية العمل على إدارة -7

 . بالتنسيق مع التقسيمات املختصة بالوزارة اتفعيلها وتحديثه

 . تائج منهادراسة نتائج تقييم املسابقات والجوائز وتحليلها واستخالص الن -8

تقيدددددديم املشددددددار ع املتر دددددد ة للجددددددوائز وفددددددق طبيعددددددة تلددددددك املشددددددار ع باالسددددددتعانة باملختصددددددين مددددددن  -9

 .التقسيمات املختصة

 .املشاركة في حفل التكريم الخاص بإعالن النتائج وتسليم الجوائز -11

 . دراسة أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ املسابقات والجوائز وإيجاد ال لول املناسبة لها -11

املقترحددددات التطويريددددة املقدمدددددة مددددن ال قددددل التربددددوي لتطددددوير املسدددددابقات  املشدددداركة فددددي دراسددددة  -12

 .والجوائز

إعدددددداد قاعددددددة بياندددددات بمعدددددايير وأسددددد  التقيددددديم الخاصدددددة باملسدددددابقات والجدددددوائز والعمدددددل علدددددى  -13

 . تحديثها وتطويرها

 .   الاختصاص أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق -14

 
 تربوي، وتختص باآلتيدائرة العالم ال: عشر اثنا : 

o  إعداد خطط وبرامج ومشروعات اإلعالم التربوي واإلشراف على تنفيذها وذلك

 . بالتنسيق مع الجهات المختصة

o  التنسيق مع الجهات المعنية لمعرفة الرسائل اإلعالمية التربوية المراد تبليغها

 . للمجتمع

o ت األخرى ذات االختصاصمتابعة تنفيذ برامج اإلعالم التربوي بالتنسيق مع الجها . 

o إعداد وتلقي التقارير الخاصة باإلعالم التربوي . 

o  التعاون مع مركز تقنيات التعليم والكتاب المدرسي في إعداد وتوفير األفالم

 .والبرامج التعليمية

o  إعداد خطط وبرامج تدريب الكوادر العمانية العاملة في مجال اإلعالم التربوي وذلك

 . رية العامة لتنمية الموارد البشريةبالتعاون مع المدي

o توثيق المؤتمرات والندوات والفعاليات التي تنظمها الوزارة وحفظ تلك الوثائق . 
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o  متابعة ما ينشر في وسائل اإلعالم المختلفة فيما يخص وزارة التربية والتعليم

 . ودراسته واتخاذ اإلجراءات الالزمة حياله

o ة داخل السلطنة وخارجها واإلشراف على إعداد خطط إقامة المعارض التربوي

 . تنفيذها

o  جمع كل ما يصدر من اللوائح والنظم والقرارات والتقارير والجرائد الرسمية

 . والتعاميم والتوصيات والدراسات المتعلقة بأعمال الوزارة وتصنيفها وحفظها

o مية التنسيق مع دوائر الوزارة والمديريات واإلدارة التعليمية والجهات اإلعال

 .المختصة لتنظيم التغطية اإلعالمية للفعاليات التربوية

o  تصميم وتطوير موقع الوزارة االلكتروني والمنتدى التربوي على شبكة المعلومات

 . الدولية وتلقى البيانات والمعلومات المطلوب نشرها على الموقع

 

 تنقسم الدائرة إلى األقسام اآلتيةو : 

 ذاعية، ويختص باآلتيقسم البرامج التلفزيونية واإل : 

o  تجميع البيانات والمعلومات التي تترجم الرسائل اإلعالمية والعمل على بثها باإلتفاق

 .مع جهات االختصاص

o إعداد الخطة السنوية للبرامج التلفزيونية واإلذاعية اإلعالمية الخاصة بالتربية. 

o ذاعية التربويةإعداد الموضوعات التي يتم طرحها في البرامج التلفزيونية واإل . 

o  إعداد برنامج زمني لتصوير وإنتاج البرامج التلفزيونية وتسجيل البرامج اإلذاعية

 . بالتنسيق مع الجهات اإلعالمية المختصة لبرمجة بثها

o  تنظيم عقد الندوات التلفزيونية واإلذاعية حول القضايا التربوية وذلك بالتنسيق مع

 .الجهات اإلعالمية

o التلفزيون واإلذاعة من برامج تخص عمل الوزارة والتأكد من  متابعة ما يبث في

 .سالمتها وتوافقها مع السياسات المجازة

o  التعاون مع قسم انتاج البرامج التعليمية بمركز تقنيات التعليم والكتاب المدرسي

 . إلعداد وتوفير األفالم والبرامج التعليمية

 

 قسم الصحافة والنشر، ويختص باآلتي : 

 لبيانات والمعلومات التي تترجم الرسائل اإلعالمية والعمل على نشرها باإلتفاق مع تجميع ا

 .الجهات المختصة

 موافاة وسائل اإلعالم بكافة أخبار وأنشطة الوزارة وأجهزتها المختلفة التي تهم المجتمع . 

 مخاطبة المؤسسات الصحفية والتنسيق معها من أجل تغطية مناشط وفعاليات الوزارة . 

 داد مواد إخبارية عن إنجازات الوزارة لنشرها في الصحف خالل المناسبات الوطنيةإع . 

 تنظيم اللقاءات الصحفية مع المسؤولين عن التربية والتعليم . 

  موافاة وسائل اإلعالم من صحف ومجالت بالردود على استفسارات المواطنين التي يتم

 . نشرها في تلك الصحف والمجالت
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  في الصحافة من مواد تخص عمل الوزارة والتأكد من سالمتها وتوافقها مع متابعة ما ينشر

 . السياسات المجازة

 اتخاذ إجراءات نشر إعالنات الوزارة عبر الصحف والمجالت . 

 المشاركة في إعداد المطبوعات السنوية والدوريات التي تصدرها الوزارة. 

  الوزارةالتصوير الفوتوغرافي لجميع فعاليات ومناشط ولقاءات. 

 

 قسم التصميم والنشر اإللكتروني، ويختص باآلتي : 

  تصميم وتطوير موقع الوزارة والمنتدى التربوي على شبكة المعلومات الدولية والمنتدى

 .التربوي

  تجميع البيانات والمعلومات التي تترجم الرسائل اإلعالمية والعمل على نشرها باإلتفاق مع

 .الجهات المختصة

 ت والمعلومات المطلوب نشرها على موقع الوزارة في الشبكة الدولية بالتنسيق تلقى البيانا

 .مع الجهات المختصة

 العمل على تحديث موقع الوزارة في الشبكة الدولية بما يعكس تطور العمل واإلنجاز. 

 تصميم اللوحات االلكترونية الخاصة بالمناسبات التربوية. 

 بعة تنفيذها مع المطابعاإلخراج الفني إلصدارات الوزارة ومتا. 

 

 قسم التوثيق التربوي، ويختص باآلتي : 

o  جمع اللوائح والنظم والقرارات والتقارير والجريدة الرسمية والتوصيات والدراسات

 .المتعلقة بأعمال الوزارة والمنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية وتوثيقها

o مختصة داخل الوزارة بها عند تصنيف كافة الوثائق المحلية وحفظها ومد الجهات ال

 .الطلب

o  للتقارير والدراسات الرسمية الصادرة ( ببليوغرافيا)إعداد قائمة متجددة بالمطبوعات

 . عن الوزارة وتوزيعها على جميع المديريات واإلدارة التعليمية في الوزارة

o وضع االسس المنظمة لالستفادة من الوثائق المتوفرة بالقسم. 

o وثائق التي يعدها الموفدون من قبل الوزارة في مهمات رسميةجمع التقارير وال . 

o  تصنيف المراسيم السلطانية السامية والقرارات الوزارية واإلدارية والتعاميم المتعلقة

 . بالقضايا التربوية وحفظها

o  االحتفاظ بالبيانات والكلمات التي تلقى في المناسبات الرسمية كمرجع للوزارة فيما

 . ر الخاصة بالتربيةيتعلق باألمو

o تزويد مديريات ودوائر الوزارة بما تطلبه من وثائق وفق الضوابط واألسس المتبعة . 

o  تزويد الجهات التي تقوم بإعداد الدراسات والتقارير وأوراق العمل التي ستشارك بها

 . الوزارة في المؤتمرات اإلقليمية والدولية بالمراجع والوثائق التي تطلبها

o  في المؤتمرات التربوية على المستوى المحلي والدولي، لعرض إصدارات المشاركة

 .الوزارة للتعريف بها
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 : مكتب المندوب الدائم لدى اليونسكو، ويختص باآلتي: ثالث عشر

 توثيق عرى التعاون بين السلطنة ومنظمة اليونسكو في مجاالت انشطتها المختلفة . 

 ختلفة ولجانها والعمل على تعميقها والمحافظة إنشاء عالقات عمل مع أجهزة اليونسكو الم

 . عليها

  متابعة كافة الموضوعات التي تهم مختلف الجهات المعنية بالسلطنة فيما يتعلق بمجاالت

 . عمل اليونسكو

 السعي للحصول على دعم المنظمة لتنمية النشاط التربوي بالسلطنة . 

 قة باألنشطة التربوية والعلمية والثقافيةالسعي لالستفادة من برامج المنظمة الرئيسية المتعل . 

  تعزيز التعاون مع المنظمة لصون وحماية البيئة والتراث الثقافي والفني وغيرها من اآلثار

 . بالسلطنة

  تعزيز التعاون مع المنظمة لتبادل المطبوعات واألعمال الفنية والمواد العلمية وسائر المواد

 . اإلعالمية

 ربية والعلوم والثقافة في الدول األعضاء بالمنظمة ونظرائهم بالسلطنةتبادل المشتغلين بالت. 

  تمثيل السلطنة في اللجان المختلفة للمنظمة بتقديم االقتراحات للوزارة في هذا الشأن والسعي

 . لدى أعضاء المنظمة لتحقيق هذا التمثيل

 

 

 : دائرة خدمة المرجعيناختصاصات :رابع عشر

 تالم وتسجيل طلباتهم استقبال المراجعين واس. 

 دهم إلى الجهات المعنية تزويد المراجعين بالمعلومات المطلوبة بشأن طلباتهم وإرشا

 .بالوحدة

  تصنيف طلبات المراجعين وتوجيههم إلى استيفاء الخلفيات المطلوبة. 

  إنشاء سجل لقيد ما يتم تسليمه من طلبات وموضوعات خاصة بالمراجعين وإحالتها على

 .والدوائر المختصة بالوزارة  المديريات

 فرز طلبات المراجعين وعرض ما يلزم منها على رئيس الوحدة ألخذ التوجيه بشأنها. 

  القيام بأعمال متابعة مختلف الجهات بالوحدة للمواضيع المقدمة من المواطنين لضمان عدم

 .تأخرها

 صية باإلجراءات التي إبالغ مقدم الطلب سواء عند مراجعته للوزارة ، أو عبر الرسائل الن

 .اتخذت حيال طلبه، والنتيجة التي انتهت إليها 

 تحليل الطلبات لمعرفة اتجاهاتها ورفعها إلى رئيس الوحدة بالمقترحات الواجب إتباعها. 

 الرد على جميع مكالمات المتصلين ، وإبالغهم باإلجراءات التي اتخذت بشأن طلباتهم. 
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 ية عن سير معامالتهم المقدمة للوزير إبالغ المراجعين عبر الرسائل النص. 

 تتبع معامالت المراجعين الكترونيا ، وإبالغ مدير الدائرة باإلجراءات التي اتخذت بشأنها. 

  رفع تقارير دورية لمدير الدائرة عن أنشطة وأعمال الدائرة. 

  أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها. 

 :قسم استقبال وتسجيل الطلبات  -أول 

  استقبال المراجعين واستالم طلباتهم وإرشادهم إلى استيفاء الخلفيات المطلوبة وتوجيههم إلى

 .الجهات المعنية 

 ن إنشاء سجل لقيد ما يتم استالمه وتسليمه من طلبات وموضوعات خاصة بالمراجعي

 .والجهات المحالة إليها الطلبات

 خذ التوجيه بشأنها فرز طلبات المراجعين وعرض ما يلزم منها على المدير أل. 

  إحالة المواضيع الواردة للمديريات والدوائر المختصة بذلك. 

  إعداد التقارير الدورية عن أنشطة القسم. 

  أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصه. 

 :قسم المتابعة  -ثانيا 

 متابعة المواضيع الواردة للقسم من قبل المواطنين لدى المديريات والدوائر المختصة . 

  متابعة سير المعامالت المقدمة ومدى سرعة البت فيها في إطار اللوائح والقوانين المعمول

 .بها في الوزارة 

  إعداد سجالت واستمارات منظمة لسير العمل متضمنة البيانات األساسية لعملية متابعة

 .المواضيع مع الجهات المختصة بالوزارة 

  المواطنين وأخذ التوجيه بشأنها بطلبات وشكاوىإعداد الردود على أية استفسارات تتعلق. 

 نين بمختلف محافظات السلطنةتلقي التقارير الربع السنوية بالخدمات المقدمة للمواط. 

  إعداد التقارير الدورية عن أنشطة القسم. 

 ام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاتهأية مه. 

 
- :قسم التصال  -ثالثا

 سم والرد على استفسارات المتصلين الرد على المكالمات الواردة للق. 
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  إخطار المواطنين بما انتهى إليه األمر بشأن معامالتهم سواء باالتصال الهاتفي أو عن

 .طريق البريد االلكتروني أو عبر الرسائل النصية 

  تتبع المعامالت الكترونيا وإبالغ مدير الدائرة باإلجراءات التي اتخذت بشأنها. 

 ما يتم تلقيه من بالغات وما اتخذ حولها من إجراءات من قبل  إعداد تقرير يومي عن

 .الجهات المختصة ورفعه إلى مدير الدائرة 

 أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصه. 

  

 : مكتب الوزير، ويختص باآلتي:خامس عشر 

إعدددداد خطدددة عمدددل للمكتدددب ومتابعدددة تنفيدددذها ورفدددع تقدددارير دوريدددة عدددن مدددا تدددم انجدددازه وتحديدددد  -1

 .ات تنفيذها معوق

 .متابعة تنفيذ تعليمات وتوجيهات الوزير  لكافة التقسيمات التنظيمية بالوزارة   -2

 .إعداد وتنظيم وتحديد  مواعيد وإجتماعات الوزير  الداخلية  والخارجيدددددة -3

عدددددددرع مواضددددددديع البريدددددددد علدددددددى الدددددددوزير بعدددددددد تصدددددددنيفها ودراسدددددددتها وتنفيدددددددذ ومتابعدددددددة التعليمددددددددات   -4

 .بشأنها والتوجيهات الصادرة 

إعددددددداد وصياتددددددددة وتلخددددددديص املواضدددددديع الددددددددواردة قبددددددل عرضدددددددها علددددددى الوزيدددددددددر وإعددددددداد املدددددددذكرات  -5

 .والتقارير والرسائل املرتبطة باملواضيع املسندة إليه من قبل الوزير 

إعدددداد وتحبدددير أعمدددال املجدددال  واللجدددان التدددي يحبدددرها الدددوزير ودراسدددة املواضددديع املعروضدددة  -6

مدددددددع التقسددددددديمات التنظيميدددددددة والجهدددددددات املعنيدددددددة ومتابعدددددددة القدددددددرارات حسدددددددب توجيهاتددددددده بالتنسددددددديق 

 .والتوصيات التي تصدر عنها

متابعة تنفيذ الانشطة وألاعمدال والخطدط املتعلقدة بالعالقدات العامدة بدالوزارة بالتنسديق مدع  -7

 .التقسيمات والجهات املختصة 

املناسددددبة بالتنسدددديق مددددع  تدددوفير البيانددددات واملعلومددددات التددددي تسددداعد الددددوزير علددددى إتخدددداذ القدددرارات -8

 .التقسيمات التنظيمية والجهات املعنية  

متابعددددددة املوضددددددوعات التددددددي تحددددددال مددددددن الددددددوزير الددددددى مختلددددددف التقسدددددديمات التنظيميددددددة  وإعددددددداد  -9

 .التقارير  عما تم في شأنها

 .أيددة مهددام أخددرى تسنددد إلى املكتددب في نطاق الاختصاص -11
  

o ويضم المكتب الدوائر اآلتية : 



42 

 

 

 رة التنسيق والمتابعة، وتختص باآلتيدائ:- 

o تنسيق مقابالت الوزير والمواعيد المتعلقة بأعماله . 

o متابعة إنجاز الموضوعات المحولة من مكتب الوزير إلى الجهات المعنية. 

o متابعة نتائج االجتماعات التي يشارك فيها الوزير والقرارات الصادرة فيها. 

o  المجالس واللجان التي يحضرها الوزير حفظ جداول أعمال ومحاضر اجتماعات

 . والمحافظة على سريتها

o  إعداد ملفات للموضوعات التي تعرض على مجلس الوزراء وتحتاج إلى متابعة

 . مستمرة

o متابعة تنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة من الوزير أو مكتب الوزير. 

o ات والدوائر المختصة متابعة تنفيذ الخطط المعتمدة بالوزارة بالتنسيق مع المديري

 . وإعداد تقارير بنتائج المتابعة

o تنظيم األرشيف الخاص بالبيانات والمعلومات وتوثيقها لتسهيل الرجوع إليها . 

o توزيع القرارات والتعاميم الصادرة من الوزير وفق النظام المعمول به . 

o وضع الضوابط والنظم والرموز الخاصة بعمليات فرز البريد . 

o  صور المراسيم السلطانية والقوانين والقرارات الوزاريةتنظيم حفظ . 

o  القيام بكافة أعمال النسخ والتصوير وترقيم وتسجيل الموضوعات الواردة

 . والصادرة

o أية مهام أخرى بتكليف من الوزير . 

 

 وتضم الدائرة األقسام اآلتية : 

 قسم التنسيق، ويختص باآلتي : 

 تنسيق مواعيد مقابالت الوزير. 

  توجيهات الوزير إلى الجهات المعنيةنقل. 

  تلقي كافة الموضوعات المطلوب عرضها على الوزير واستكمال األوراق

 . والمستندات المطلوب إرفاقها

 إعداد ملخص باألوراق والمستندات قبل عرضها على الوزير عند الحاجة . 

 أية أعمال آخرى بتكليف من الوزير . 

 

 قسم المتابعة، ويختص باآلتي: 

 ابعة تنفيذ تعليمات وتوجيهات الوزير المبلغة للجهات المعنيةمت . 

  تخصيص سجل لمتابعة كافة الموضوعات التي تصدر عن مكتب الوزير والتقسيمات

 . األخرى بالوزارة

 متابعة إنجاز الموضوعات التي تم تحويلها من الوزير إلى الجهات المختصة . 

 زير ومتابعة ما يصدر فيها من قراراتمتابعة نتائج االجتماعات التي يحضرها الو . 
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 متابعة تنفيذ القرارات الوزارية والتعاميم الصادرة من الوزير . 

 إعداد تقرير شهري حول المتابعات ورفعه إلى رئيس مكتب الوزير . 

 

 قسم السجالت، ويختص باآلتي : 

 تسجيل المراسالت الواردة والصادرة من والى مكتب الوزير . 

  المراسالت الــواردة من حيث اكتمال البيانات والمرفقاتتدقيق محتويات. 

 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. 

 من أصل المراسالت للوحدات المختصة توزيع النسخ. 

 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

 .ر والصادرة منهلمكتب الوزي

 فهرسة المراسالت الصادرة والواردة الكترونياا لتسهيل عملية الرجوع إليها . 

  قيد المراسالت الصادرة والواردة في سجالت الصادر والوارد وترقيمها وختمها بعد

 . اعتمادها

 توزيع القرارات الصادرة من الوزير الى الجهات المعنية. 

 والمعلومات وتوثيقها لتسهيل الرجوع إليها تنظيم األرشيف الخاص بالبيانات . 

 

 دائرة المجالس واللجان: -

  التحضير ألعمال المجالس واللجان التي يرأسها الوزير أو يشارك في عضويتها

ودراسة الموضوعات المعروضة حسب توجيهاته بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل 

 .الوزارة وخارجها

 تساعد الوزير على اتخاذ القرارات المناسبة فيما  توفير البيانات والمعلومات التي

ا فيها  .يختص بالموضوعات المتعلقة بالمجالس واللجان التي يرأسها أو يكون عضوا

  التنسيق بين أعضاء المجالس واللجان بشأن تواقيت انعقاد االجتماعات وأولويات

 .المواضيع بجداول األعمال

 ا فيها والقرارات متابعة أعمال المجالس واللجان التي يرأ سها الوزير أو يكون عضوا

 .والتوصيات التي تصدر عنها وآليات تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة

  إخطار الجهات المختصة بالقرارات التي تصدر عن المجالس واللجان الوزارية التي

 .يشارك الوزير في عضويتها ومتابعة تنفيذها
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 المذكرات التي تخص أعمال هذه المجالس  المشاركة في إعداد الملفات وتلخيص

 .واللجان بالتنسيق مع الجهات المختصة

 حفظ ملفات ومحاضر اجتماعات المجالس واللجان والمحافظة على سريتها. 

  تلقي الدعوات والمخاطبات الموجهة إلى الوزير من المجالس واللجان التي يرأسها

قليمية والعربية والدولية ذات الصلــة أو يشارك في عضويتها، ومن الهيئات والمنظمات اإل

 .باختصاصات الوزارة، والتنسيق بشأنها مع التقسيمات المختصة بالوزارة

  إعداد خطة عمل سنوية ألولويات العمل بالدائرة وبرمجة تنفيذها على مدار العام

 .ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ إن وجدت

 اختصاصاتها أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق. 

 قسم المجالس: أول: 

  التحضير ألعمال المجالس التي يرأسها الوزير أو يشارك في عضويتها ودراسة

الموضوعات المعروضة حسب توجيهاته بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الوزارة 

 .وخارجها

 ما توفير البيانات والمعلومات التي تساعد الوزير على اتخاذ القرارات المناسبة في

 .يختص بالموضوعات المتعلقة بالمجالس

  التنسيق بين أعضاء المجالس بشأن تواقيت انعقاد االجتماعات وأولويات المواضيع

 .بجداول األعمال

  ا فيها والقرارات متابعة أعمال المجالس التي يرأسها الوزير أو يكون عضوا

 .المختصة والتوصيات التي تصدر عنها وآليات تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات

 إخطار الجهات المختصة بالقرارات التي تصدر عن المجالس ومتابعة تنفيذها. 

  المشاركة في إعداد الملفات وتلخيص المذكرات التي تخص أعمال المجالس

 .بالتنسيق مع الجهات المختصة

 حفظ ملفات ومحاضر اجتماعات المجالس والمحافظة على سريتها. 

  اختصاصاتهأية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق. 

  قسم اللجان:  ثانياا: 

  التحضير ألعمال اللجان التي يرأسها الوزير أو يشارك في عضويتها ودراسة

الموضوعات المعروضة حسب توجيهاته بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الوزارة 

 .وخارجها

 ا توفير البيانات والمعلومات التي تساعد الوزير على اتخاذ القرارات المناسبة فيم

 .يختص بالموضوعات المتعلقة باللجان
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  التنسيق بين أعضاء اللجان بشأن تواقيت انعقاد االجتماعات وأولويات المواضيع

 .بجداول األعمال

  ا فيها والقرارات متابعة أعمال اللجان التي يرأسها الوزير أو يكون عضوا

 .ختصةوالتوصيات التي تصدر عنها وآليات تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات الم

 إخطار الجهات المختصة بالقرارات التي تصدر عن اللجان ومتابعة تنفيذها. 

  المشاركة في إعداد الملفات وتلخيص المذكرات التي تخص أعمال اللجان بالتنسيق

 .مع الجهات المختصة

 حفظ ملفات ومحاضر اجتماعات اللجان والمحافظة على سريتها. 

 تهأية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصا. 

 

 

  دائرة العالقات العامة، وتختص باآلتي: 

  القيام بكافة ما يلزم من أعمال خاصة باستصدار التأشيرات وجوازات السفر واستقبال

 .ووداع المسؤولين عند السفر في المهمات الرسمية 

  استقبال الوفود والمشاركين في المؤتمرات والندوات وضيوف الوزارة بالتنسيق مع الجهات

 .المختصة

 إعداد حفالت االستقبال لضيوف الوزارة في المناسبات التي تخصها. 

  تدبير أماكن الندوات والمؤتمرات والمباحثات الرسمية واإلشراف على تجهيزها بالتنسيق

 .مع الجهات المختصة

  تهيئة متطلبات مراسم توقيع االتفاقيات الثنائية التي تبرمها الوزارة مع األطراف التربوية

 .الشقيقة في مجال التربية والتعليم في الدول

  توجيه الدعوات للمشاركين في المؤتمرات والندوات والمناسبات األخرى التي تعقدها

 .الوزارة

 إعداد برامج زيارات لضيوف الوزارة وتحديد المرافقين لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

  وتنقسم الدائرة إلى األقسام التالية: 

 ختص باآلتي قسم العالقات ، وي: 

  اتخاذ إجراءات استقبال الضيوف وتوفير وسائل النقل لهم. 

  توزيع الدعوات على المدعوين للمؤتمرات والندوات والمناسبات التي تقيمها الوزارة. 

  تدبير أماكن إقامة الزوار والضيوف. 

  تدبير أماكن عقد المؤتمرات والندوات التربوية التي تعقدها الوزارة. 

 ت االستقبال لضيوف الوزارة في المناسبات التي تخصها إعداد حفال. 

  إعداد حفالت االستقبال لضيوف الوزارة والتنسيق لتحديد المرافقين. 
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 قسم المهمات الرسمية والزيارات، ويختص باآلتي: 

  اتخاذ إجراءات الحصول على تأشيرات وفود الوزارة الرسمية المغادرة للسلطنة. 

 م الرسمية وتجديدها استخراج جوازات المها. 

  الحصول على تأشيرات الزيارة لضيوف الوزارة من خبراء ومستشارين وغيرهم. 

  القيام باستقبال ووداع الوفود التي تصل الى السلطنة للمشاركة في الفعاليات التي تقيمها

 .الوزارة 
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 ختص باآلتيتو ،المديرية العامة للكشافة والمرشدات :عشر ثالث: 

 بين الشباب -حفظه هللا ورعاه –نتماء والوالء والفداء للوطن وقائده بث روح اال. 

 بث القيم الوطنية واالجتماعية بين الشباب. 

 تربيتهم على االعتماد على النفس والطاعة والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة . 

 تربية الشباب تربية متكاملة روحيا وعقليا وجسميا . 

 أمتهم العربية ءالتضامن فيهم نحو أبناخلق روح اإليمان و . 

 إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تدعيم السالم العالمي المبني على العدالة . 

 المشاركة في رسم السياسة العامة لحركة الكشافة والمرشدات في السلطنة وتنفيذها . 

  ت واعتماد خطط المفوضيا ،البرامج على المستوى المركزيووضع الخطط واألنشطة

 . الكشفية واإلرشادية التابعة للمديرية العامة وتوفير االعتمادات المالية لها

 كشافة والمرشدات التي لتنظيم المؤتمرات والمخيمات والندوات العالمية والعربية واإلقليمية ل

 . يتم استضافتها في السلطنة

 لكشفية واإلرشادية تنظيم العالقات الخارجية بين المديرية العامة والجمعيات والمنظمات ا

 . في العالم

 اإلشراف على فرق الجاليات األجنبية في السلطنة . 

 والمناهج الخاصة بشارات الهويات ،وضع المناهج الكشفية واإلرشادية للمراحل المختلفة . 

 إصدار اللوائح التنظيمية التي تساعد على تحقيق النمو والدعم المطلوب لها. 

 ت والمميزات للكشافة والمرشدات في مختلف المراحل من وضع اللوائح المنظمة للشارا

 .والبيع ووضع العقوبات التي تحمي الشارات والمسميات الكشفية ،والتصنيع ،حيث االرتداء

 بما يساعد  ،ومن المختصين من خارجها ،تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائها

 . على نموها ويتماشى مع المجتمع العماني

 وتحديد  ،ركة في تعيين موظفي المديرية العامة وفق الضوابط اإلدارية للدولةالمشا

 . اختصاصات العاملين بها

 اقتراح منح األوسمة واألنواط والنياشين الخاصة بالنشاط الكشفي واإلرشادي. 

 تحديد الزي الخاص بالكشافة والمرشدات في السلطنة. 

 خبار اإلعالمية عن األنشطة الكشفية ونشر وبث األ ،إصدار المجلة الكشفية العمانية

 .واإلرشادية

 

o قسم التنسيق والمتابعة، ويتبع المدير العام مباشرة، ويختص باآلتي: 

 

 متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن المدير العام. 

 متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر المختلفة بالمديرية. 

 بعة الموضوعات المحالة من المديرية إلى المديريات والدوائر األخرى بالوزارةمتا 

 .ومطلوب الرد عليها

  متابعة نتائج اإلجتماعات التي يحضرها المدير العام ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات

 .واجبة التنفيذ وتخص دوائر المديرية

 للمديريةعات الصادرة أو الواردة إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضو. 
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 يختص باألتيمخيمات الدائمة وقسم ال: 

  و توثيق سندات  للمديريةحصر المخيمات الكشفية الدائمة و مواقع أراضي التخييم المملوكة

 .ملكيتها ، وموافاة وزارة المالية بها أوال بأول وفقا لما هو متبع في هذا الشأن

 ودة بكل مخيم و تصنيفها و تسجيلها في سجالت مثبتة لكل حصر العهد والمحتويات الموج

 .مخيم على حدة مع بيان حالتها و كمياتها

 فرز الممتلكات المستهلكة وتقديم تقرير عنها إلصدار قرار بإهالكها. 

  حصر االحتياجات المستجدة المطلوب توفيرها لكل موقع على حدة و تقديم تقرير سنوي

 .عنها

 ع التخييم بشكل دائم على مدار العام ، واإلشراف على تنفيذها وضع خطة لتشغيل مواق

 .والتنسيق بين جهات المختلفة

 و  المديريةمتابعة أعمال الصيانة المطلوبة في كل مخيم ، والتنسيق مع جهات االختصاص ب

 .اتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاهها

 إعداد تقارير فتريه عن حلة كل مخيم و متطلباته. 

 أثناء و بعد فترات التشغيل و إعداد تقرير شهري و  ات النظافة اليومية قبلبعة عمليمتا

 .بها المديريةموافاة جهات االختصاص ب

  بحالة تسليم العهد للجهة المستخدمة ألي مخيم بإيصال رسمي ، وتسلمه بعد نهاية كل نشاط

 .لك يرفع للمدير العام بشأنهاجيدة مع إعداد تقرير حول ذ

 ر يصدر بشكل دوري عن المخيمات و بيانات عنها واإلمكانات المتاحة تصميم دليل مصو

 .بها و سعتها التشغيلية و خطة تطويرها المستقبلية

  وسائل اإللكترونية المختلفة ، و تحديث بياناتها بشكل الالسعي لإلعالن عن المخيمات عبر

 .دائم ، وبالغتين العربية واإلنجليزية، و أي لغات أخرى إن أمكن

 ابعة كافة العاملين في مواقع المخيمات و مراقبة التزامهم بمواعيد و مهام عملهم ، و مت

 .تقديم تقييم فتري إداري و فني حول أدائهم أوال بأول إلى المدير العام

 

 

 

 الخبراء واألعضاء الفنيون، ويختصون باآلتي : 

 فنية للدراسة تقديم المشورة الفنية للمدير العام وفق ما يحال إليهم من موضوعات. 

  إعداد المذكرات الفنية للموضوعات المختلفة المطلوب رفعها إلى معالي وزير التربية

 .والتعليم ، أو جهات االختصاص

  تقديم العون في عمليات التدريب والتأهيل القيادي، وكأستشاريين وفي تنفيذ المخيمات

 .خليجيا وعربيا ودولياالسنوية والتجمعات الكبرى التي تستضيفها المديرية العامة 

 اقتراح األنشطة والبرامج التي تسهم في تنمية وتطوير العمل الكشفي واإلرشادي. 



49 

 

 تصميم استبيانات القياس واستطالعات الرأي لألغراض المختلفة. 

 تقديم االستشارات الفنية عند وضع وتصميم الخطة السنوية. 

  أبداء الرأي في كافة األعمال واألنشطة الفنية. 

 

  قسم التنمية البشرية،ويختص بالتي: 

  ،وضع األهداف العامة للخطة اإلستراتيجية للكشافة والمرشدات ومراحل تنفيذها

 .وعناصرها وأنشطتها بالتعاون مع الدوائر واألقسام المختلفة

  وضع خطة التنمية البشرية للعاملين في المديرية العامة لرفع كفاءة أدائهم الوظيفي كل في

 .تخصصه

 هيز وتوفير مواد ووسائل التدريب تج. 

  االستعانة بذوي الخبرة في الدراسات والدورات واللقاءات وورش العمل واالستفادة من

 .أماكن التدريب لدى الوزارات والجهات ذات العالقة

  اقتراح أسماء المدربين والخبراء الذين يمكن االستعانة بهم في تنفيذ الدورات التدريبية

 .ةوالندوات العام

 تدبير إقامة وإعاشة ونقل المشاركين في الدورات التدريبية. 

  تجهيز مراكز التدريب والمخيمات، إلقامة األنشطة الكشفية واإلرشادية بالتنسيق مع الدوائر

 .واألقسام المختلفة 

  توفير كافة مستلزمات تنفيذ األنشطة والبرامج والدورات التدريبية وإعداد أماكن عقد تلك

 .تتالءم مع النشاط المراد تنفيذهاألنشطة ل

  وضع آليات قياس خطط التدريب والبرامج التي تم تنفيذها في إطار الخطة العامة أو على

 .المستوى المحلي وتطبيقها عمليا

  تصميم المسوحات واالستبيانات واستطالعات الرأي الخاصة بمستويات األداء في مختلف

يستفاد منه في تدعيم وتطوير العمل الكشفي المجاالت وتحليلها وتقديم تقرير عنها 

 .واإلرشادي

 اإلشراف على تصميم وتنفيذ الدراسات واللقاءات بالتعاون مع الدوائر المختصة. 

 

 ختص بالتيوت الشؤون اإلدارية والمالية دائرة -: ثانيا: 

  ف الفنية و من الوظائ المديريةاتخاذ اإلجراءات اإلدارية والمالية المتعلقة بتوفير احتياجات

 .اإلدارية والمالية و ذلك بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالوزارة

  تنفيذ اللوائح القوانين والتعليمات اإلدارية والمالية المعمول بها في الوزارة والجهات ذات

 .العالقة

 اإلشراف على األعمال الخاصة بشؤون الموظفين و نظام البريد الصادر والوارد. 

 االحتياجات الالزمة من خدمات اإلسكان واالنتقاالت الخاصة بموظفي  تحديد و توفير

 .المديرية العامة للكشافة والمرشدات

  قلياتناإلشراف على إعمال الخدمات و الصيانة وال. 
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  رعاية شؤون الوافدين و مراعاة طلب تجديد التأشيرات واإلقامة لهم وألسرهم في المواعيد

 .منتهية خدماتهمالمحددة و إلغائها بالنسبة لل

 تلقي المراسالت الصادرة والواردة للمديرية و قيدها في السجالت المخصصة لها. 

  متابعة التزام موظفي المديرية العامة بمواعيد الدوام الرسمي و اتخاذ اإلجراءات الالزمة

 .تجاهها

  مع جهات والعمل على توفيرها بالتنسيق  المديريةحصر االحتياجات اإلدارية لدوائر وأقسام

 .االختصاص

 .رية من مبان و مخيمات و غيرهايمتابعة عمليات الصيانة الدورية لكافة ممتلكات المد

  و التنسيق بشأنها مع الجهة المختصة و متابعة  للمديريةإعداد مشروع الموازنة السنوية

 .اعتمادها

  تطبيق لتزام بالااستالم الموازنة المعتمدة و متابعة إجراءات االرتباط والصرف عليها مع

 .  القوانين واألنظمة و القرارات و اللوائح والتعليمات المالية

 اللوائح المعمول بهاورية طبقا للقوانين يمتابعة صرف مستحقات العاملين بالمد. 

 ة المستديمة والصرف منها واستعاضتهااتخاذ إجراءات طلب السلف. 

 إمساك السجالت والدفاتر وتنظيمها والتقيد بها. 

 رية لدى البنوك وفقا للوائح المعمول بها في يرية وحسابات المديساك حسابات خزينة المدإم

 .هذا الشأن

  للمديرية والمخيمات الكشفية اتخاذ إجراءات الالزمة لتوفير كافة االحتياجات الالزمة

 .واإلرشادية والدورات التدريبية، مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح المالية

  سجل الموردين والمقاولين المتعاملين بحيث تسجل أسماؤهم وكافة بياناتهم للرجوع القيد في

 .إليه عند استالم طلبات الشراء

 استالم طلبات الشراء أو طلبات تموين المخازن من الجهات المختلفة. 

 طلب عروض األسعار من المؤسسات والشركات المختصة. 

 بالتنسيق مع جهات االختصاص اتخاذ إجراءات الالزمة إلصدار أوامر الشراء. 

  والمخيمات الكشفية  المديريةالقيام بإجراءات الجرد السنوي لمخازن و موجودات

 .واإلرشادية

  متابعة نظام الحراسة الدورية لمبنى المديرية ومركز التدريب و مقر الفرقة الموسيقية

 .الكشفية، و والمخيمات الكشفية واإلرشادية

 تكلف بها الدائرة في مجال اختصاصاتها القيام بأية أعمال أخرى. 

 يختص بالتيو قسم الشؤون اإلدارية: 

  تنفيذ اللوائح القوانين والتعليمات اإلدارية والمالية المعمول بها في الوزارة والجهات ذات

 .العالقة

 المديريةاإلشراف على األعمال الخاصة بشؤون الموظفين و نظام البريد الصادر والوارد ب. 
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  و توفير االحتياجات الالزمة من خدمات اإلسكان واالنتقاالت الخاصة بموظفي تحديد

 .المديرية العامة للكشافة والمرشدات

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة العامة بمواعيد الدوام الرسمي و متابعة التزام موظفي المديرية

 .تجاهها

 فين وفقا للقوانين و اتخاذ إجراءات الالزمة بشأن سائر أنواع اإلجازات الخاصة بالموظ

 .اللوائح المنظمة

 الملفات الوظيفية وفقا لمتطلبات العمل  -البطاقات -تأمين إعداد السجالت. 

 المديريةمتابعة ما يتعلق بتجديد التأشيرات واإلقامة للوافدين ب. 

 استيفاء االستمارات الخاصة بشؤون الموظفين. 

 تدوين بهاالملفات الوظيفية وال -البطاقات -إمساك السجالت. 

 إنهاء المعامالت الوظيفية لدى جهات االختصاص. 

 طباعة الرسائل الصادرة من المديرية. 

  به  هو توزيعه على الدوائر واألقسام المختصة وفق ما يخول للمديريةتسجيل البريد الوارد

 .المدير العام

 حفظ سرية الرسائل التي يتم طباعتها، أو التي يتم تسجيلها في الصادر. 

 للمديريةيم األرشيف العام تنظ. 

 إمساك دفاتر الصادر و الوارد. 

  اإلشراف على أعمال شركات النظافة في مبنى المديرية والمنشات التابعة لها. 

  لمديرية طوال فترة الليل والنهارلاإلشراف على حراسة المنشات التابعة. 

 توفير الخدمات الهاتفية و متابعة حسن استخدامها. 

 عمال العناية بالزراعة والحديقة الخاصة بمبنى المديريةاإلشراف على أ. 

 وضع خطة الصيانة الدورية السنوية للمباني والمنشات التابعة للمديرية. 

  حفظ كافة الرسومات والخرائط والبيانات والعقود واالتفاقيات والمستندات الخاصة

 .بالمنشات

 نتها و نظافتهالمديرية و تنظيم تشغيلها، و صيااإلشراف على سيارات ا. 

 توزيع العمل على السائقين وفق متطلبات العمل. 

 إعداد تقارير فتريه عن صالحية كل سيارةإمساك ملفات السيارات و. 

 متابعة وتنظيم صرف بترول السيارات. 

  إمساك دفاتر حركة تشغيل السيارات اليومية. 

  تلفةعلى الجهات المخ المديريةاإلشراف على توزيع البريد الصادر عن. 

 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها القسم في مجال اختصاصه. 

 

 يختص بالتي قسم الشؤون المالية: 
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  العامة للكشافة والمرشدات سنويا واقتراح التقديرات المالية الالزمة  المديريةوضع موازنة

 .لتنفيذ بنودها، وأنشطتها بالتنسيق مع جهات ألمختصة بالوزارة

 مالية طبقا للوائح عند تحصيل اإلراداتإتباع اإلجراءات ال. 

  مراجعة المطالبات، والفواتير المقدمة من الموردين والمقاولين للتأكد من تطبيق القوانين

 .واألنظمة و إعداد سندات الصرف الالزمة

 إعداد و صرف المتعلقات المالية  للموظفين طبقا للمواعيد المقررة. 

  رف مباشرة، والفواتير والمستندات المؤيدة لها بختم ختم سندات الصرف المدفوعة بعد الص

 .  مقرونا بالتاريخ( دفع)

 العامة مع مراعاة أحكام اللوائح والتعليمات المالية للمديريةة المستديمة إمساك السلف. 

 تأكد من مراعاة القوانين واللوائح لدى لصرف السلف المؤقتة ومراجعتها عند تسويتها ل

 .الصرف

  هو وارد في وبين ما  المديريةشهرية لما هو وارد في سجالت البنوك لدى إجراء مطابقة

 .إعداد القوائم التسوية الالزمة لذلككشوف حسابات البنوك و

    إمساك السجالت والبطاقات و الدفاتر المالية و المحاسبية الالزمة طبقا للتعليمات و

 . اللوائح المالية، والعناية بها

 بية و إعداد الحسابات الختامية طبقا للوائح الماليةإجراء التسويات المحاس. 

  إعداد العقود واالرتباطات ومنابعه مراحل التنفيذ الفعلي، والصرف للتأكد من سالمتها من

 . الناحية المالية والقانونية وذلك بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالوزارة

 تي تسفر عن الجرداالشتراك في لجان الجرد السنوي و إجراء التسويات ال. 

  المعاونة في عمل الترتيبات الخاصة بتغذية و نقل المشاركين في األنشطة والبرامج التي

 .العامة على المدار العام واإلشراف عليها المديريةتنظمها 

  إعداد القيود بالسجالت والدفاتر المحاسبية و اإلحصائية والتأكد من صحتها و مطابقتها

 .للنظم المحاسبية

 المتحصالت النقدية من بيع المكمالت الكشفية واإلرشادية و متابعة توريدها للبنك  حصر

 .أوال بأول ومتابعة تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية على هذه المبالغ

  والفحص واالستيالء والبيع الشراءالقيام بأعمال اللجان. 

 فةاستالم طلبات الشراء أو طلبات تموين المخازن من الجهات المختل. 

 طلب عروض األسعار من المؤسسات والشركات المختصة. 

 بالوزارة اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصدار أوامر الشراء بالتنسيق مع جهات االختصاص. 

 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها القسم في مجال اختصاصه. 

 

 يختص بالتي قسم المخازن والمتجر الكشفي: 
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 والتأكد من سالمة تخزين وحفظ األدوات والمهمات في  يةللمديرالمخازن التابعة   تنظيم

األماكن المخصصة لها و عدم تعرضها للفقد أو التلف أو الهالك مع مراعاة األحكام الواردة 

 .بالئحة  المخازن الحكومية و مراعاة قواعد األمن الصناعي عند التخزين

 مخازن و اتخاذ كافة اإلجراءات يكون القسم مسئوال عن جميع المواد الموجودة في عهدته بال

المنصوص عليها بالئحة  المخازن  للتأكد من الحفاظ عليها والتطبيق الكامل لإلجراءات

 .الحكومية

  استالم األدوات والمهمات وإضافتها للمخازن بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة

ضيات بأصناف المواد التي تطلبها العامة أو المفو للمديرية و صرفها للجهات الطالبة التابعة

وفي األوقات المحددة وكذلك إثناء المخيمات الكشفية واإلرشادية بإتباع اإلجراءات 

المنصوص عليها بالئحة  المخازن الحكومية بعد استيفاء الحصول على موافقة الجهة 

 . المختصة

 قابة على الر إمساك السجالت و البطاقات والملفات الالزمة لحسن سير العمل وأحكام

قا للنماذج واألحكام التي نصت عليها  الئحة  المخازن موجودات المخازن وذلك طب

 .الحكومية

  تقدير الحد األدنى واألقصى عند إعادة الطلب للمواد الموجودة بالمخازن وإعداد قائمة

 .بالمواد التي يبلغ رصيدها حد إعادة الطلب التخاذ الالزم لتزويد المخازن بها

 طلبات البيع  أو الشطب و عرضها على المسئولين التخاذ الالزم بشأنها إعداد . 

  المشاركة في إعداد تقارير عن المواد التي يتضح عدم صالحيتها أو ركودها أو تلفها التخاذ

 .للتصرف بهاالالزم 

  عليها  زن في الوقت و بالطريقة التي تنصالمشاركة في أعمال الجرد السنوي لجميع المخا

 .ة  المخازن الحكومية و اتخاذ إجراءات تسوية فروق الجردالئح

 القيام بأعمال البيع بالمتجر الكشفي. 

 زيارة المخازن الفرعية في المفوضيات والتأكد من صرف األصناف بها. 

  إعداد كشوف توريد األقمشة والمكمالت الكشفية في بداية كل عام حتى يتسنى عمل

 .اليمناقصات شراء للعام الدراسي الت

  وضع خطة لتوزيع المالبس والمكمالت الكشفية واإلرشادية للمفوضيات قبل بداية للعام

 .الدراسي السنوي

  القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها القسم في مجال اختصاصه. 

 

 قسم الصيانة، ويختص بالتي   -د:-          

  حديد احتياجاتها من أعمال والمخيمات الكشفية و ت للمديريةمتابعة جميع المباني التابعة

 .الصيانة

  إعداد تقرير مفصل عن أعمال الصيانة المطلوبة لكل مخيم و تحديد التكاليف المالية

 . التقديرية الالزمة لها
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  والمخيمات الكشفية إعداد  للمديريةمتابعة أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها بالمباني التابعة

 .فعة للجهات ألمختصة التخاذ الالزم بشأنهاتقرير مفصل عن كل مبنى على حدة و ر

 إعداد تقارير دورية عن حالة كل مبنى و كل مخيم. 

  متابعة عمليات النظافة اليومية قبل و أثناء و بعد فترات التشغيل و إعداد تقرير شهري

 .وموفاة جهات االختصاص بالمديرية بها

 مهام عملهمامهم بتوقيتات وات و مراقبة التزمتابعة كافة العاملين في مواقع المخيم. 

  متابعة توفير كافة احتياجات أعمال الصيانة الضرورية للمباني والمخيمات الكشفية

 .واإلرشادية من خالل شراءها بالتنسيق مع قسم الشؤون المالية

  التأكد من سالمة تخزين أدوات الصيانة التي تم شراءها بشكل يضمن سهولة استخدامها و

 .إعادة تخزينها

 عداد تقر يرعن الرصيد الفعلي من أدوات الصيانة المتوفر و تحديد األدوات اإلضافية إ

 .المطلوب توفيرها

  إعداد سجالت مفصلة و توضيحية للعمال الدنيا يتم استئجارهم بصورة منقطعة أو بنظام

 العقد يوضح من خالل نوعية األعمال التي قاموا بها والفترة التي تمت بها تلك األعمال مع

 .تحديد مستحقاتهم المالية

 له من األخبار ورفع تقرير و الطباعة و تحديد احتياجات كل آ حصر جميع أآلت السحب

 .مفصل عنها و مخاطبة الشؤون المالية لتوفيرها

 استبدالهاالت غير الصالحة ورفعه لجهات االختصاص لتنفيها وإعداد تقر يرعن اآل. 

 إحالتها لجهات والمخيمات الكشفية و اتف لجميع المبانيمتابعة فواتير المياه والكهرباء واله

 .االختصاص للصرف

 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها القسم في مجال اختصاصه. 

 

o باآلتي وتختص ،دائرة الكشافة: 

 اإلشراف الكشفي  :العامة في مجاالتالبرامج وضع الخطة الفنية السنوية لألنشطة و– 

خدمة وتنمية المجتمع  –تنمية القيادات  –مج الفتية والشباب تنمية المراحل والعضوية وبرا

 .المخيمات ومراكز التدريب –

 وضع مقترحات تطوير العمل الكشفي . 

 تنظيم األنشطة والمسابقات والمخيمات والدراسات للفتية والقادة والقائدات. 

 ألقسام ورفعها إلى إعداد التقارير الشهرية والفترية عن أنشطة الكشافة بالتعاون مع رؤساء ا

 .المدير العام

  العالميةو العربيةو الخليجيةواقتراح مشاركة القادة والفنيين في األنشطة الوطنية . 

 لكافة المراحل مناهج الكشفيةتطوير ال. 

 إلى المدير العام رفع اإلحصائيات السنوية ؛ الخاصة بتنمية العضوية في مجال الكشافة. 

  والمشرفات ومتابعة تنفيذهاتوزيع المهام على المشرفين. 
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 اإلشراف على تنفيذ خطة تنمية القيادات الكشفية واإلرشادية على المستوى المركزي. 

 بعد إنجاز القادة والقائدات  .اقتراح منح األوسمة الخاصة بالتدريب الحالية والمستحدثة

 .لمتطلباتها

 دعم اللجان بالمفوضيات وتقديم المشورة لها. 

 التعليمية م الكشافة في المحافظاتااالشراف على أقس. 

 وتضم الدائرة األقسام التالية: 

 باآلتيويختص  ،قسم اإلشراف الكشفي : 

 على مستوى المديرية العامة للكشافة والمرشدات :أوال: 

 المساهمة في وضع الخطة العامة للمديرية العامة بالتعاون مع األقسام الفنية المختلفة. 

 لى المستوى المركزيوضع خطة اإلشراف الكشفي ع. 

 وأحدث التطورات التي ترد  ،تحديد معايير الجودة في حركة الكشافة ؛ وفق المستجدات

 .إلى المديرية العامة من قبل المنظمات الكشفية واإلرشادية العربية والعالمية

 وضع معايير التقييم والقياس والمتابعة الفنية لإلشراف الكشفي. 

  الموضحة في البندين  والواجبات الوظيفية ،يشملها تقرير الزيارةرفع التقارير الفنية التي

 .أوال وثانيا

 أو األنشطة  ،تحديد االحتياجات الملحة للفرق والمفوضيات من حيث التأهيل القيادي

 .بعد أن يتم حصرها ،والبرامج ؛ واقتراح الخطط والبرامج المركزية لحل تلك المشكالت

  وإشعارهم  ،ومتابعتهم وتقديم الدعم الفني المستمر لهمالتواصل مع القيادات الكشفية

 .باستمرارية التواصل معهم طوال العام

 واقتراح  ،تقديم بيان بأسماء القيادات والكشافين المتميزين والمتميزات في المفوضيات

 .أو منحهم األوسمة والشارات ،تكريمهم في المناسبات العامة

 فيذيين والقيادات الكشفية ومساعدتهم في حل ما عقد المشاغل الكشفية للمفوضين التن

 .واطالعهم على آخر المستجدات الفنية ،يعترضهم من مشاكل

 وتعميمها على الفرق والمفوضيات ،والفنية  إصدار النشرات التوجيهية . 

  اقتراح أنشطة وبرامج مبتكرة يمكن تنفيذها في المخيمات السنوية والصيفية التي تعقدها

 .امةالمديرية الع

 والندوات واألحداث  ،والدورات التدريبية ،المعاونة في تنظيم وإدارة األنشطة والبرامج

السلطنة أو التي تستضيفها  ،والمناسبات والتجمعات الكبرى التي تقام على المستوى الوطني

. 

 

 على مستوى المفوضيات الكشفية واإلرشادية  :ثانيا: 

 وبحث المعوقات التي تواجه  ،على ما تم تنفيذه متابعة خطط المفوضيات الكشفية والوقوف

 .وتقديم الحلول الفنية لها ،تنفيذ بعض األنشطة

  التعليمية من ذوي العالقة للتنسيق معهم في  المحافظاتااللتقاء بالمسؤولين التنفيذيين في

 .دعم األنشطة الكشفية وتلبية متطلباتها
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 قرير بها إلى المديرية العامةالتعرف على االحتياجات الملحة للمفوضية ورفع ت. 

  وضع خطط الزيارات التوجيهية إلى الفرق الكشفية بالتنسيق مع المفوضين التنفيذيين في

 . المحافظات

 وتحديد القيادات المطلوب  ،حصر القيادات ومناقشة االحتياجات التدريبية للمفوضية

 .ترشيحها لكل مستوى تدريبي

 أو القادة للمشاركة في األنشطة المركزية التي  بحث ترشيحات المفوضية من الكشافين

 .أو التي يتطلب المشاركة فيها خارجيا ،تنظمها المديرية العامة

 مراجعة موقف تسجيل العضوية لدى المفوضية. 

 تحديد احتياجات المفوضية من الزي والمكمالت الكشفية. 

 للرد على  المحافظة تنظيم لقاءات مع القيادات الكشفية خالل فترة تواجد المشرفين في

 ،ومتابعة المشروعات الشخصية للقادة تحت التأهيل ،االستفسارات وصقل المعلومات

 .المحافظةوإعطاء التوجيهات العامة التي تخدم تطوير العمل الكشفي في 

 عقد جلسات خاصة للقادة الجدد لتوضيح المفاهيم الكشفية. 

 بتنفيذها زيارة ومتابعة بعض األنشطة التي تقوم المفوضية. 

 المشاركة في عمليات تقييم المسابقات واألنشطة التي تنفذها المفوضية. 

 وعن مدى صالحيتها  ،السجالت والعهد الخاصة بالمفوضية وإعداد تقرير عنها متابعة

 .وكفاءتها

  وتقديم  ،لبحث أنشطتها وخططها ،وبقياداتها المحافظةااللتقاء بعشائر الجوالة الموجودة في

 .لفنية لهاالمشورة ا

 وفق المواصفات الفنية المحافظاتجديدة في المحافظات و بحث إنشاء فرق كشفية. 

 

 على مستوى الفرق الكشفية واإلرشادية :ثالثا: 

 قياداتها لبناء عالقات الثقة والتعاون معهمو ،على الفرق الكشفية وعشائر الجوالة التعرف. 

 ورة االلتزام بهامناقشة خطة الفرقة مع قيادتها والتأكيد على ضر. 

 ومشكالتها الناتجة عن مناخ عملها أو من خالل عالقاتها بالمفوضية  ،بحث احتياجات الفرق

 .التابعة لها

 تنمية دوافع القيادات وتحفيزهم. 

 تقديم المشورة الفنية لقيادة الفرقة لتخطي العقبات التي تواجهها. 

 ميدانيا في فرقهم بالتنسيق مع قسم  متابعة تنفيذ المشروعات الشخصية للقادة تحت التأهيل

 .تنمية القيادات للكشافة

 متابعة السجالت النوعية للفرقة وتدوين المالحظات الفنية بها. 

  االلتقاء بإدارات المدارس وحثهم على معاونة الفرق الكشفية وقياداتها في تقديم تسهيالت لها

 .ومعارضها من حيث تحديد أماكن تواجدها وأنديتها الخلوية

  االلتقاء بأفراد الفرق للوقوف على مستواهم الفني وتقديم بعض الحوافز التشجيعية للمتميزين

 .منهم
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 الخارجيةلتمثيل السلطنة في المهام لترشيحهم  قيادات والكشافين المتميزينحصر ال. 

 تقديم الحلول الفنية واألفكار المبتكرة لبعض المشكالت التي تواجه الفرقة وأفرادها. 

 د من مدى تطبيق الفرقة للمناهج الكشفيةالتأك. 

 والمشاركة  ،حث أعضاء وعضوات الفرق وقياداتها على االبتكار وتقديم المبادرات

 .اإليجابية في األنشطة التي يتم تنظيمها على مستوى المفوضية أو المستوى المركزي

 باطهمتوعية أعضاء الفرق وقياداتها بضرورة االلتزام بالسلوكيات الكشفية وانض. 

 ث أعضاء الفرق على تقديم المزيد من الخدمات التطوعية للمجتمع واإلسهام مع مؤسسات ح

 ،المجتمع المحلي األخرى في تنفيذ كل ما يفيد البيئة المحلية من حفاظ على المظهر العام

 .المدني والخدمات الطارئة  والدفاعوالتشجير والنظافة 

 ة فرقهم من خالل وسائل اإلعالم المختلفة في اإلعالم عن أنشط حث قيادات الفرق على

 الصحيحة والسليمة فنيا وإخباريا إطار من المصداقية وإعطاء المعلومات والبيانات 

 لمستوى تدريبي أعلى  ترشيحهاكي يتم  ،الوقوف على المستوى التدريبي لقيادة الفرقة

 .الستكمال تأهيلها

 ت الفنية عليهوتقديم المالحظا ،حضور نموذج الجتماع الفرقة. 

 وكذلك اجتماع السداسيات والطالئع  ،من قيام الفرقة بعقد اجتماعاتها الدورية التثبت

 .ومجالس الشرف

 التأكد من مدى تطبيق المراسم الصحيحة لرفع العلم. 

 توحيد المفاهيم فيما يتعلق بالمسميات الفنية وتطبيق التقاليد الكشفية واإلرشادية. 

 ت الهواية والكفاية للكشافين والمرشداتتقديم وإجازة منح شارا. 

  ومناقشة أفراد الفرقة في  ،واالطالع على أركان السداسيات والطالئع ،مقرات الفرقزيارة

 .وابتكارات فنية ،محتوى ما يعرضونه من مجالت حائطية ومشغوالت يدوية

 

  باآلتي ويختص والعضوية الكشفيةقسم تنمية المراحل: 

 والمتوسط والبعيدالقصير ل والعضوية الكشفية على المدىوضع خطط تنمية المراح . 

 واقتراح تطويرها كلما  ،للمراحل المختلفة وفق أحدث المتغيرات تصميم المناهج الكشفية

والخبراء المختصين بالجهات المعنية  ،بالتنسيق مع اللجان الفنية ،دعت الحاجة لذلك

 .بالمناهج

 والشباب والقادة عن المناهج والبرامج واألنشطة عمل استبانات واستطالعات رأي الفتية، 

وتحليل نتائجها لالستفادة منها في عمليات التطوير المستهدفة ؛ بما يحقق األهداف التربوية 

 .الكشافة في مختلف المراحل لحركة

 والمخيمات السنوية والصيفية ؛ التي تشبع احتياجات  ،تنظيم األنشطة والبرامج النوعية

 .وتتفق مع ميولهم ورغباتهم ،تيات والشباب والشاباتالفتية والف

 على المستوى المركزي والفروع لكافة  ،تنظيم المسابقات النوعية المختلفة فتريا وسنويا

 .المراحل الكشفية
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 واختيار القيادات المؤهلة لعضويتها ،تشكيل لجان المراحل بالمفوضيات وتسهيل مهامها، 

 ورفع كفاءتهم 

 الكتساب الخبرة وتبادل  ادل الزيارات بين لجان المراحل بالمفوضياتتنظيم برامج لتب

 التجارب 

  التي تصل من المنظمات  والنشرات ،تزويد اللجان بالنشرات التي تصدرها المديرية العامة

 إلرشادية العربية والعالمية االكشفية و

 البرامج على مستوى إتاحة الفرصة لعدد أكبر من القادة والقائدات للمشاركة في األنشطة و

وأقسام الكشافة والمرشدات بالمفوضيات مع االستعانة بقدامى القادة  ،المديرية العامة

 .والقائدات وذوي الخبرة لعضوية اللجان الفنية

 إعداد سجالت الفرقة لكافة المراحل الكشفية وتطويرها كلما دعت الحاجة. 

 فتية والفتيات والشباب والشابات وتشجيع ال ،تطوير نظام الشارات ووضع آلية لتطبيقه

 .للحصول عليها بما يتفق مع ميولهم ورغباتهم

 وكافة المواد المدعمة لها مثل  ،إعداد وتجهيز أدلة تطبيق المناهج الكشفية لمختلف المراحل

 .واألقراص المدمجة ،والعروض ،واألفالم ،النشرات والملصقات

  الخاصةتصميم وتنفيذ برامج وأنشطة لذوي االحتياجات. 

 في قطاع مدارس التعليم الخاص تفعيل النشاط الكشفي. 

  عقد تجمعات ومسابقات سنوية لمرحلة الجوالة في مختلف القطاعات التي تتواجد بها عشائر

 .الجوالة

  تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات العاملة في مختلف المراحل ورفع تقرير بها إلى مدير

 .طط التدريب بقسم تنمية القيادات الكشفيةالدائرة ليتم إدراجه في خ

 ا ن ويتم رفعها إلى إعداد التقارير الفترية والسنوية عن األنشطة والبرامج التي تم تنفيذه

 .المدير العام

 ومتابعة التسجيل  ،إعداد استمارات التسجيل للوحدات الكشفية لمختلف المراحل وتطويرها

 .المحافظاتالمحافظات وبلكافة المراحل  السنوي للوحدات الكشفية

  عمل اإلحصائيات السنوية الخاصة بتنمية العضوية ورصد معدالت نسبة الزيادة أو النقص

 .وتحليل نتائجها ومتطلباتها وتقديم تقرير العضوية السنوي ،السنوية

  بحث ودراسة مشاكل التسرب وعزوف الفتية والشباب والقادة في الحركة الكشفية ووضع

 .حل هذه المشكلة والتصدي لهاآليات مناسبة ل

 العمل على تشجيع إنشاء وحدات كشفية جديدة في المراحل والقطاعات المختلفة. 

 اقتراح الحوافز التشجيعية للفتية والشباب والقادة لضمان استمرارهم في الحركة الكشفية.  

 

  باآلتي ويختص ،قسم تنمية القيادات: 

 كشفية في سلطنة عمان بما يتفق مع السياسة الخليجية وضع السياسة العامة لتنمية القيادات ال

 .والعربية والعالمية لتنمية القيادات الكشفية

 البعيدوالمتوسط  ووضع خطط تنمية القيادة على المدى القصير. 
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 عمل اإلحصائيات السنوية الخاصة بتنمية القيادات الكشفية وحصر القيادات غير المؤهلة، 

 .أهيلهاوالمؤهلة وتحديد مستويات ت

 فتح وإمساك سجالت التأهيل القيادي وإنشاء قاعدة بيانات لكافة قيادات الكشافة في السلطنة. 

 التأهيل القيادي المعتمدة عربيا ودوليا تنظيم الدراسات التدريبية وفق أنظمة. 

 واستكمال مراحل تأهيلهم ،متابعة المشروعات الشخصية للقيادات الكشفية تحت التأهيل، 

 .اإلشراف الكشفي مع قسم وذلك بالتنسيق ،يةات ميدانية لمتابعة تطبيقها العالماروتنفيذ زي

  المحافظاتبالمحافظات وإقامة الدورات التدريبية لقادة الوحدات على المستوى المحلي. 

 عقد الدورات التخصصية للقادة والتنسيق مع جهات االختصاص لرفع كفاءتهم. 

 والمفوضين  ،ومسئولي ومسئوالت البرامج ،اتتوفير فرص التدريب المستمر للقياد

 .التنفيذيين وأعضاء وعضوات اللجان الفنية

 إقامة دراسات للمتفرغين في تنظيم وإدارة العمل الكشفي واإلرشادي. 

 متابعة أنشطة تنمية القيادات التي تقام على مستوى المفوضيات. 

 إعداد أدلة التدريب الخاصة بالقادة وقادة القادة للكشافة. 

 وضع أدلة خاصة لتدريب أعضاء اللجان الفنية ولجان المراحل والمفوضين التنفيذيين. 

 تنفيذ دورات تدريبية للقيادات الكشفية العاملة مع فرق ذوي االحتياجات الخاصة. 

 اللجان االستعانة بقدامى القادة وإتاحة الفرصة لتأهيلهم ليشاركوا في عضوية. 

 مقدمة من قبل المديرية العامة خالل المشاركات في إعداد األبحاث وأوراق العمل ال

 .الدورات والدراسات العربية والخليجية

 إصدار اإلجازات الرسمية التي تفيد حصول القيادات على مستويات التأهيل المختلفة، 

ومعتمدة من مديرعام المديرية العامة للكشافة  ،نعليها من قادة التدريب المجازيدق المص

 .والمرشدات

 دات على المستوى المركزي داد التقارير الفنية والفترية والسنوية حول أنشطة تنمية القياإع

 .والمحلي

 وتطبيقها عمليا ،وضع آليات قياس مدى نجاح التأهيل القيادي. 

 وقياس معدالت  ،عمل الدراسات الفنية حول العائد االستثماري من تأهيل القيادات

 .الفيهوسبل ت ،االستمرار والتسرب وأسبابه

 

 باآلتي ويختص ،قسم خدمة وتنمية المجتمع: 

  وضع خطة إستراتيجية العمل الكشفي في مجال خدمة تنمية المجتمع والتعاون مع

 .البعيدو المتوسطوالمنظمات والجهات ذات العالقة على المدى القصير

 وتفعيل دور الحركة الكشفية في  ،التعرف على احتياجات المجتمع وقضاياه الملحة

 .والمساهمة في حلها ،اجهتهامو

 الكشافة في كافة المراحل في مجاالت خدمة وتنمية المجتمع والمحافظة على  تقييم مساهمة

 . البيئة من خالل استطالع رأي أفراد المجتمع

 تنظيم مشروعات مشتركة لخدمة وتنمية المجتمع مع المنظمات والجهات ذات العالقة، 

 .حة االيدزوتبني الحمالت القومية مثل مكاف
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 تنظيم مشاغل دورية لمفوضي خدمة وتنمية المجتمع. 

 في كافة المراحل دمج أنشطة تنمية المجتمع في البرنامج الكشفي. 

 أنشطة برامج خدمة وتنمية المجتمع عن طريق الفرق الكشفية في  تجريب بعض

 .المحافظات

 ملة في مجاالت العمل اقتراح عقد اتفاقيات الشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية العا

. .،ومنظمة اليونسكو ،ومنظمة الصحة العالمية ،منظمة اليونيسيف) :اإلنساني والثقافي مثل

 (.ووضع برامج عمل مشتركة معها ،الخ

 والتي  تجهيز وثيقة تعاون مع الجهات الحكومية التي لها عالقة في برامج الفتية والشباب

وزارة البلديات اإلقليمية  ،بلديتي مسقط وظفار ،ورالمر ،الدفاع المدني)تخدم المجتمع مثل 

 ،والهيئة العامة للصناعات الحرفية ،وزارة الزراعة والثروة السمكية ،والبيئة وموارد المياه

 .لتفعيل دور الكشافة في تلك المجاالت ،(والجهات األخرى ذات العالقة

  (مهرجان خريف صاللة/  مهرجان مسقط)تفعيل دور الكشافة في المهرجانات السنوية مثل 

 .ومتابعة المشاركين بصفة مستمرة

  االستعانة بالخبرات المتوفرة لدى المنظمات في تنفيذ برامج الفتية والفتيات والشباب

 .والشابات

  تفعيل مشاركة الفتية والشباب والقادة للمشاركة في المشروعات التي تعود بالنفع على

 .المجتمع

  التي توفرها الوزارات والمنظمات الدولية الموجودة بالسلطنةاالستفادة من فرص التدريب. 

  التعرف على الموارد التعليمية التي تصدرها الوزارات والمنظمات وتوظيفها لخدمة أنشطة

 .وبرامج المديرية العامة

 إعداد التقارير الفترية والسنوية عن أنشطة خدمة وتنمية المجتمع ورفعها إلى المدير العام. 

 

  باآلتيوتختص  ،المرشدات دائرة: 

o  اإلشراف  :العامة في مجاالت والبرامجوضع الخطة الفنية السنوية لألنشطة

 –تنمية القيادات  –تنمية المراحل والعضوية وبرامج الفتيات والشابات  –اإلرشادي 

 .المخيمات ومراكز التدريب –خدمة وتنمية المجتمع 

o مقترحات تطوير العمل اإلرشادي وضع. 

o األنشطة والمسابقات والمخيمات والدراسات للفتيات والقائدات تنظيم. 

o  إعداد التقارير الشهرية والفترية عن أنشطة المرشدات بالتعاون مع رؤساء األقسام

 .ورفعها إلى المدير العام

o  العربية والخليجية والوطنية )اقتراح مشاركة القادة والقائدات والفنيين في األنشطة

 (.العالميةو

o المناهج اإلرشادية لكافة المراحل تطوير. 

o  مدير إلى الرفع اإلحصائيات السنوية الخاصة بتنمية العضوية في مجال المرشدات

 .العام

o توزيع المهام على المشرفين والمشرفات ومتابعة تنفيذها. 

o اإلشراف على تنفيذ خطة تنمية القيادات اإلرشادية على المستوى المركزي. 
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o خاصة بالتدريب الحالية والمستحدثة  بعد إنجاز القادة اقتراح منح األوسمة ال

 .والقائدات لمتطلباتها

o دعم اللجان بالمفوضيات وتقديم المشورة لها. 

 

  الى االقسام التاليةوتنقسم: 

 ويختص باآلتي ،قسم اإلشراف اإلرشادي:   

 على مستوى المديرية العامة للكشافة والمرشدات :أوال: 

 لعامة للمديرية العامة بالتعاون مع األقسام الفنية المساهمة في وضع الخطة ا

 .المختلفة

 وضع خطة اإلشراف اإلرشادي على المستوى المركزي. 

 وأحدث  ،تحديد معايير الجودة في حركةالمرشدات ؛ وفق المستجدات

التطورات التي ترد إلى المديرية العامة من قبل المنظمات الكشفية 

 .واإلرشادية العربية والعالمية

 وضع معايير التقييم والقياس والمتابعة الفنية لإلشراف اإلرشادي. 

 الموضحة  والواجبات الوظيفية ،رفع التقارير الفنية التي يشملها تقرير الزيارة

 .في البندين أوال وثانيا

  تحديد االحتياجات الملحة للفرق والمفوضيات من حيث التأهيل القيادي أو في

 ،الخطط والبرامج المركزية لحل تلك المشكالت األنشطة والبرامج ؛ واقتراح

 .بعد أن يتم حصرها

 التواصل مع القيادات اإلرشادية ومتابعتهم وتقديم الدعم الفني المستمر لهم، 

 .وإشعارهم باستمرارية التواصل معهم طوال العام

 واقتراح  ،تقديم بيان بأسماء القيادات والمرشدات المتميزات في المفوضيات

 .أو منحهم األوسمة والشارات ،ي المناسبات العامةتكريمهم ف

 اإلرشادية للمفوضين التنفيذيين والقيادات الكشفية واإلرشادية  عقد المشاغل

واطالعهم على آخر  ،ومساعدتهم في حل ما يعترضهم من مشاكل

 .المستجدات الفنية

 وتعميمها على الفرق والمفوضيات ،والفنية إصدار النشرات التوجيهية. 

 تراح أنشطة وبرامج مبتكرة يمكن تنفيذها في المخيمات السنوية والصيفية اق

 .التي تعقدها المديرية العامة

 والندوات  ،والدورات التدريبية ،المعاونة في تنظيم وإدارة األنشطة والبرامج

 ،واألحداث والمناسبات والتجمعات الكبرى التي تقام على المستوى الوطني

 .طنةسلالأو التي تستضيفها 
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 على مستوى المفوضيات الكشفية واإلرشادية :ثانيا: 

 وبحيث المعوقات  ،متابعة خطط المفوضيات الكشفية واإلرشادية والوقوف على ما تم تنفيذه

 .وتقديم الحلول الفنية لها ،التي تواجه تنفيذ بعض األنشطة

  القة للتنسيق معهم في التعليمية من ذوي الع المحافظاتااللتقاء بالمسؤولين التنفيذيين في

 .دعم األنشطة الكشفية وتلبية متطلباتها

 التعرف على االحتياجات الملحة للمفوضية ورفع تقرير بها إلى المديرية العامة. 

  وضع خطط الزيارات التوجيهية إلى الفرق اإلرشادية بالتنسيق مع المفوضين التنفيذيين في

 .المحافظات

 وتحديد القيادات المطلوب  ،ت التدريبية للمفوضيةحصر القيادات ومناقشة االحتياجا

 .ترشيحها لكل مستوى تدريبي

 المرشدات أو القائدات للمشاركة في األنشطة المركزية التي  بحث ترشيحات المفوضية من

 .أو التي يتطلب المشاركة فيها خارجيا ،تنظمها المديرية العامة

 مراجعة موقف تسجيل العضوية لدى المفوضية. 

 احتياجات المفوضية من الزي والمكمالت اإلرشادية تحديد. 

  للرد على  المحافظةتنظيم لقاءات مع القيادات اإلرشادية خالل فترة تواجد المشرفات في

 ،ومتابعة المشروعات الشخصية للقائدات تحت التأهيل ،االستفسارات وصقل المعلومات

 .المحافظةادي في وإعطاء التوجيهات العامة التي تخدم تطوير العمل اإلرش

 عقد جلسات خاصة للقائدات الجدد لتوضيح المفاهيم اإلرشادية. 

 زيارة ومتابعة بعض األنشطة التي تقوم المفوضية بتنفيذها. 

 المشاركة في عمليات تقييم المسابقات واألنشطة التي تنفذها المفوضية. 

 مدى صالحيتها  وعن ،السجالت والعهد الخاصة بالمفوضية وإعداد تقرير عنها متابعة

 .وكفاءتها

  لبحث أنشطتها وخططها ،وبقياداتها المحافظةااللتقاء بعشائر الجواالت الموجودة في، 

 .وتقديم المشورة الفنية لها

 وفق المواصفات الفنية المحافظاتبحث إنشاء فرق إرشادية جديدة في المحافظات و. 

 

 على مستوى الفرق اإلرشادية :ثالثا: 

o قياداتها لبناء عالقات الثقة و ،اإلرشادية وعشائر الجواالتعلى الفرق  التعرف

 .والتعاون معهم

o مناقشة خطة الفرقة مع قيادتها والتأكيد على ضرورة االلتزام بها. 

o ومشكالتها الناتجة عن مناخ عملها أو من خالل عالقاتها  ،بحث احتياجات الفرق

 .بالمفوضية التابعة لها

o متنمية دوافع القيادات وتحفيزه. 

o تقديم المشورة الفنية لقيادة الفرقة لتخطي العقبات التي تواجهها. 
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o  متابعة تنفيذ المشروعات الشخصية للقائدات تحت التأهيل ميدانيا في فرقهم بالتنسيق

 .مع قسم تنمية القيادات للمرشدات

o متابعة السجالت النوعية للفرقة وتدوين المالحظات الفنية بها. 

o ارس وحثهم على معاونة الفرق اإلرشادية وقياداتها في تقديم االلتقاء بإدارات المد

 .تسهيالت لها من حيث تحديد أماكن تواجدها وأنديتها الخلوية ومعارضها

o  االلتقاء بأفراد الفرق للوقوف على مستواهم الفني وتقديم بعض الحوافز التشجيعية

 .للمتميزين منهم

o  السلطنة في المهام  لتمثيلحصر القيادات والمرشدات المتميزين لترشيحهم

 .الخارجية

o تقديم الحلول الفنية واألفكار المبتكرة لبعض المشكالت التي تواجه الفرقة وأفرادها. 

o التأكد من مدى تطبيق الفرقة للمناهج اإلرشادية. 

o والمشاركة  ،حث أعضاء وعضوات الفرق وقياداتها على االبتكار وتقديم المبادرات

لتي يتم تنظيمها على مستوى المفوضية أو المستوى اإليجابية في األنشطة ا

 .المركزي

o  واالنضباطتوعية أعضاء الفرق وقياداتها بضرورة االلتزام بالسلوكيات اإلرشادية. 

o  حث أعضاء الفرق على تقديم المزيد من الخدمات التطوعية للمجتمع واإلسهام مع

ئة المحلية من حفاظ على مؤسسات المجتمع المحلي األخرى في تنفيذ كل ما يفيد البي

 .المدني والخدمات الطارئة والتشجير والنظافة والدفاع ،المظهر العام

o  اإلعالم عن أنشطة فرقهم من خالل وسائل اإلعالم المختلفة  علىحث قيادات الفرق

 .الصحيحة والسليمة فنيا وإخباريا في إطار المصداقية وإعطاء المعلومات والبيانات

o كي يتم ترشحيها لمستوى تدريبي  ،ى التدريبي لقيادة الفرقةالوقوف على المستو

 .أعلى الستكمال تأهيلها

o وتقديم المالحظات الفنية عليه ،حضور نموذج الجتماع الفرقة. 

o وكذلك اجتماع السداسيات والطالئع  ،التثبيت من قيام الفرقة بعقد اجتماعاتها الدورية

 .ومجالس الشرف

o الصحيحة لرفع العلم التأكد من مدى تطبيق المراسم. 

o توحيد المفاهيم فيما يتعلق بالمسميات الفنية وتطبيق التقاليد اإلرشادية. 

o تقديم وإجازة منح شارات الهواية والكفاية للمرشدات. 

o ومناقشة أفراد  ،واالطالع على أركان السداسيات والطالئع ،زيارات مقرات الفرق

وابتكارات  ،ومشغوالت يدوية الفرقة في محتوى ما يعرضونه من مجالت حائطية

 .فنية

 

 ويختص كل منهما باآلتي قسم تنمية المراحل والعضوية الكشفية: 

 القصير والمتوسط والبعيد :وضع خطط تنمية المراحل والعضوية اإلرشادية على المدى. 
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 واقتراح تطويرها كلما  ،تصميم المناهج اإلرشادية للمراحل المختلفة وفق أحدث المتغيرات

والخبراء المختصين بالجهات المعنية  ،بالتنسيق مع اللجان الفنية ،لحاجة لذلكدعت ا

 .بالمناهج

  عمل استبانات واستطالعات رأي الفتية والفتيات والشباب والشابات والقادة والقائدات عن

وتحليل نتائجها لالستفادة منها في عمليات التطوير المستهدفة  ،المناهج والبرامج واألنشطة

 .يحقق األهداف التربوية لحركة المرشدات في مختلف المراحل؛ بما 

 والمخيمات السنوية والصيفية ؛ التي تشبع احتياجات  ،تنظيم األنشطة والبرامج النوعية

 .وتتفق مع ميولهم ورغباتهم ،الفتية والفتيات والشباب والشابات

 مركزي والفروع لكافة على المستوى ال ،تنظيم المسابقات النوعية المختلفة فتريا وسنويا

 .المراحل اإلرشادية

 واختيار القيادات المؤهلة لعضويتها ،تشكيل لجان المراحل بالمفوضيات وتسهيل مهامها، 

  .ورفع كفاءتهم

  تنظيم برامج لتبادل الزيارات بين لجان المراحل بالمفوضيات الكتساب الخبرة وتبادل

  .التجارب

  والنشرات التي تصل من المنظمات  ،المديرية العامةتزويد اللجان بالنشرات التي تصدرها

 اإلرشادية العربية والعالمية / الكشفية

  إتاحة الفرصة لعدد أكبر من القادة والقائدات للمشاركة في األنشطة والبرامج على مستوى

وأقسام الكشافة والمرشدات بالمفوضيات مع االستعانة بقدامى القادة  ،المديرية العامة

 .وذوي الخبرة لعضوية اللجان الفنية والقائدات

 إعداد سجالت الفرقة لكافة المراحل اإلرشادية وتطويرها كلما دعت الحاجة. 

 وتشجيع الفتية والفتيات والشباب والشابات  ،تطوير نظام الشارات ووضع آلية لتطبيقه

 .للحصول عليها بما يتفق مع ميولهم ورغباتهم

 وكافة المواد المدعمة لها  ،اإلرشادية لمختلف المراحل إعداد وتجهيز أدلة تطبيق المناهج

 .واألقراص المدمجة ،والعروض ،واألفالم ،مثل النشرات والملصقات

 تصميم وتنفيذ برامج وأنشطة لذوي االحتياجات الخاصة. 

 تفعيل النشاط اإلرشادي في قطاع مدارس التعليم الخاص. 

 مختلف القطاعات التي تتواجد بها  عقد تجمعات ومسابقات سنوية لمرحلة الجواالت في

 .عشائر الجواالت

  تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات العاملة في مختلف المراحل ورفع تقرير بها إلى مدير

 .الدائرة ليتم إدراجه في خطط التدريب بقسم تنمية القيادات اإلرشادية

  تم تنفيذها ن ويتم رفعها إلى إعداد التقارير الفترية والسنوية عن األنشطة والبرامج التي

 .المدير العام

 ومتابعة التسجيل  ،إعداد استمارات التسجيل للوحدات اإلرشادية لمختلف المراحل وتطويرها

 .المحافظاتبالمحافظات والسنوي للوحدات اإلرشادية لكافة المراحل 
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  أو النقص عمل اإلحصائيات السنوية الخاصة بتنمية العضوية ورصد معدالت نسبة الزيادة

 .وتحليل نتائجها ومتطلباتها وتقديم تقرير العضوية السنوي ،السنوية

  بحث ودراسة مشاكل التسرب وعزوف الفتية والفتيات والشباب والشابات والقادة والقائدات

 .في الحركة اإلرشادية ووضع آليات مناسبة لحل هذه المشكلة والتصدي لها

 جديدة في المراحل والقطاعات المختلفة العمل على تشجيع إنشاء وحدات إرشادية. 

 اإلرشادية اقتراح الحوافز التشجيعية للفتية والشباب والقادة لضمان استمرارهم في الحركة. 

 

 وتختص باآلتي ، اتائدقسم تنمية الق-ج: 

o  وضع السياسة العامة لتنمية القيادات اإلرشادية في سلطنة عمان بما يتفق مع

 .ة والعالمية لتنمية القيادات اإلرشاديةالسياسة الخليجية والعربي

o البعيدو المتوسطو وضع خطط تنمية القيادة على المدى القصير. 

o  عمل اإلحصائيات السنوية الخاصة بتنمية القيادات اإلرشادية وحصر القيادات غير

 .والمؤهلة وتحديد مستويات تأهيلها ،المؤهلة

o ة بيانات لكافة قيادات المرشدات فتح وإمساك سجالت التأهيل القيادي وإنشاء قاعد

 .في السلطنة

o التأهيل القيادي المعتمدة عربيا ودوليا تنظيم الدراسات التدريبية وفق أنظمة. 

o واستكمال مراحل  ،متابعة المشروعات الشخصية للقيادات اإلرشادية تحت التأهيل

 يق مع قسمتنسوذلك بال ،وتنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة تطبيقها العملية ،تأهيلهم

 .اإلرشادي اإلشراف

o  بالمحافظات إقامة الدورات التدريبية لقائدات الوحدات على المستوى المحلي

 .المحافظاتو

o عقد الدورات التخصصية للقائدات والتنسيق مع جهات االختصاص لرفع كفاءتهم. 

o والمفوضين  ،ومسئولي ومسئوالت البرامج ،توفير فرص التدريب المستمر للقيادات

 .فيذيين وأعضاء وعضوات اللجان الفنيةالتن

o إقامة دراسات للمتفرغين في تنظيم وإدارة العمل الكشفي واإلرشادي. 

o متابعة أنشطة تنمية القيادات التي تقام على مستوى المفوضيات. 

o إعداد أدلة التدريب الخاصة بالقادة وقادة القادة والمرشدات. 

o ولجان المراحل والمفوضين  وضع أدلة خاصة لتدريب أعضاء اللجان الفنية

 .التنفيذيين

o تنفيذ دورات تدريبية للقيادات اإلرشادية العاملة مع فرق ذوي االحتياجات الخاصة. 

o اللجان االستعانة بقدامى القائدات وإتاحة الفرصة لتأهيلهم ليشاركوا في عضوية. 

o اركات في إعداد األبحاث وأوراق العمل المقدمة من قبل المديرية العامة خالل المش

 .الدورات والدراسات العربية والخليجية
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o إصدار اإلجازات الرسمية التي تفيد حصول القيادات على مستويات التأهيل المختلفة 

ومعتمدة من مدير عام المديرية العامة  ،المجازينالتدريب  قادةعليها من  المصدق

 .للكشافة والمرشدات

o  دات على المستوى حول أنشطة تنمية القياإعداد التقارير الفنية والفترية والسنوية

 .المركزي والمحلي

o وتطبيقها عمليا ،وضع آليات قياس مدى نجاح التأهيل القيادي. 

o وقياس معدالت  ،عمل الدراسات الفنية حول العائد االستثماري من تأهيل القيادات

 .وسبل تالفيه ،االستمرار والتسرب وأسبابه

 

 باآلتيويختص  قسم خدمة وتنمية المجتمع: 

  وضع خطة إستراتيجية العمل اإلرشادي في مجال خدمة تنمية المجتمع والتعاون مع

 .البعيدو المتوسطو المنظمات والجهات ذات العالقة على المدى القصير

 وتفعيل دور الحركة اإلرشادية في  ،التعرف على احتياجات المجتمع وقضاياه الملحة

 .والمساهمة في حلها ،مواجهتها

 المرشدات في كافة المراحل في مجاالت خدمة وتنمية المجتمع والمحافظة  ساهمةتقييم م

 .على البيئة من خالل استطالع رأي أفراد المجتمع

 تنظيم مشروعات مشتركة لخدمة وتنمية المجتمع مع المنظمات والجهات ذات العالقة، 

 .وتبني الحمالت القومية مثل مكافحة االيدز

 ات خدمة وتنمية المجتمعتنظيم مشاغل دورية لمفوض. 

 دمج أنشطة تنمية المجتمع في البرنامج اإلرشادي في كافة المراحل. 

 أنشطة برامج خدمة وتنمية المجتمع عن طريق الفرق اإلرشادية في  تجريب بعض

 .المحافظات

  اقتراح عقد اتفاقيات الشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجاالت العمل

. .،ومنظمة اليونسكو ،ومنظمة الصحة العالمية ،منظمة اليونيسيف) :والثقافي مثلاإلنساني 

 (.ووضع برامج عمل مشتركة معها ،الخ

  تجهيز وثيقة تعاون مع الجهات الحكومية التي لها عالقة في برامج الفتية والفتيات والشباب

وزارة  ،مسقط وظفاربلديتي  ،المرور ،الدفاع المدني)والشابات والتي تخدم المجتمع مثل 

والهيئة العامة  ،وزارة الزراعة والثروة السمكية ،البلديات اإلقليمية والبيئة وموارد المياه

المرشدات في / لتفعيل دور الكشافة  ،(والجهات األخرى ذات العالقة ،للصناعات الحرفية

 .تلك المجاالت

  مهرجان خريف / ط مهرجان مسق)تفعيل دور المرشدات في المهرجانات السنوية مثل

 .ومتابعة المشاركين بصفة مستمرة (صاللة

  االستعانة بالخبرات المتوفرة لدى المنظمات في تنفيذ برامج الفتية والفتيات والشباب

 .والشابات
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 ات التي تعود بالنفع على تفعيل مشاركة الفتيات والشابات والقائدات للمشاركة في المشروع

 .المجتمع

 دريب التي توفرها الوزارات والمنظمات الدولية الموجودة بالسلطنةاالستفادة من فرص الت. 

  التعرف على الموارد التعليمية التي تصدرها الوزارات والمنظمات وتوظيفها لخدمة أنشطة

 .وبرامج المديرية العامة

 إعداد التقارير الفترية والسنوية عن أنشطة خدمة وتنمية المجتمع ورفعها إلى المدير العام. 

 

o وتختص بالتي ،ائرة العالقات العامة واإلعالم الكشفي واإلرشاديد: 

  وضع الخطط والبرامج اإلعالمية للكشافة والمرشدات التي تسهم في نقل صورة مشرفة

 .ألنشطة وبرامج الكشافة والمرشدات

  الكشفية العمانية"اصدر مجلة." 

 خبار األنشطة واألحداث وإمدادها بأ كافة أجهزة اإلعالم المختلفةتنمية االتصاالت ب

 .والمناسبات المختلفة؛ لتغطيتها إعالميا

 إعداد التقارير اإلعالمية الفترية والسنوية عن األعمال التي تم انجازها. 

 التوثيق اإلعالمي لبرامج وأنشطة المديرية العامة. 

 تنظيم المعارض الكشفية واإلرشادية في المناسبات المختلفة. 

 اد اإلعالمية المختلفة التي تصدر عن المديرية العامةإخراج المطبوعات والمو. 

 شطة وبرامج المديرية العام وكل ما يمر بها من أحداث ومناسباتحفظ وتوثيق أن. 

  تنمية العالقات بين المديرية العامة والوزارات والجهات ذات العالقة والجمعيات الكشفية

 .خليجيا وعربيا ودوليا

 العامة وإعداد الترتيبات الخاصة بالضيافة حجز الفنادق لضيوف المديرية. 

 متابعة استخراج تصاريح المرور البرية وإنهاء معامالت المتعلقة بالهجرة والجوازات. 

 اإلشراف على الترتيبات الالزمة لضيافة زوار المديرية العامة. 

 تنظيم االحتفاالت والمناسبات الخاصة بالمديرية العامة وتفعيل أنشطتها. 

 في استقبال وتوديع الوفود الرسمية المشاركة في األنشطة التي تستضيفها المديرية  المعاونة

 .العامة

 اإلشراف على المكتبة الخاصة بالمديرية العامة وتفعيل نشاطها. 

  البيانات المتعلقة بذلك إرسال بطاقات التهنئة في المناسبات المختلفة وتحديث. 

 السنوية التي يمكن للمديرية العامة أن تشارك فيها  اقتراح خطة األنشطة الكشفية واإلرشادية

 . خليجيا وعربيا وعالميا

 ت الكشفية واإلرشادية ذات العالقةتنمية االتصال بالجمعيات والمنظما. 

  إعداد اتفاقيات التوأمة والتعاون الثنائي بين المديرية العامة للكشافة والمرشدات بسلطنة

 .األخرىوالجهات المماثلة في الدول عمان، 

 تفعيل األنشطة الكشفية مع فرق الكشافة والمرشدات التابعة للجاليات داخل السلطنة. 
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  عربية المشاركة في فعاليات خليجية واإلشراف على إعداد الوفود الكشفية واإلرشادية

 .ودولية

 تنظيم المشاركة في المخيمات الكشفية العالمية على الهواء واالنترنت التي تعقدها المنظمة 

 .الكشفية العالمية سنويا

  شؤونها ومتطلباتها ومتابعةاإلشراف على أعمال الفرقة الموسيقية. 

 

 وتنقسم الى االقسام االتية: 

 ختص بالتيوي ،قسم العالقات العامة: 

 حجز الفنادق لضيوف المديرية العامة وإعداد الترتيبات الخاصة بالضيافة. 

 هاء المعامالت المتعلقة بالهجرة والجوازاتمتابعة استخرج تصاريح المرور البرية وإن. 

 اإلشراف على الترتيبات الالزمة لضيافة زوار المديرية العامة . 

  اتخاذ اإلجراءات للحصول على تأشيرات الزيارة لضيوف المديرية العامة للكشافة

 .والمرشدات

  عيات الكشفية والوزارات والجهات ذات العالقة والجم المديرية العامةبين تنمية العالقات

 .واإلرشادية خليجيا وعربيا ودوليا

 المساهمة في تنظيم االحتفاالت والمناسبات الخاصة بالمديرية العامة. 

  المناسبات المختلفة من حيث إعداد قوائم المدعوين وتصميم ( برتوكول)اإلشراف على

 .وخالفه  مماكن الجلوس ومنصات اإلعالة واإلشراف على إرسالها وتحديد أبطاقات الدعو

  في استقبال وتوديع الوفود الرسمية المشاركة في األنشطة التي تستضيفها المشاركة

 .المديرية

  في المجاالت المختلفة بالمراجعاإلشراف على المكتبة الخاصة بالمديرية العامة وتدعيمها. 

 ا متابعة تصميم وتنفيذ الشهادات والدروع و األوسمة والهدايا التذكارية التي تصدره

 .المديرية العامة في المناسبات المختلفة

 البيانات المتعلقة بذلك وتحديث  إرسال بطاقات التهنئة في المناسبات المختلفة. 

 

 ويختص بالتي ،قسم اإلعالم الكشفي واإلرشادي: 

  وضع الخطط والبرامج اإلعالمية للكشافة والمرشدات ونقل صورة مشرفة حول أنشطة

 .في وسائل اإلعالم المختلفة مديرية العامة وبرامجها

  داد وتحرير الموضوعات واألخبار وتنسيق المادة وإع "  الكشفية العمانية"  إصدار مجلة

متابعة أعمال الصور الفوتوغرافية للموضوعات واإلخراج الفني و ترشيح على الحاسوب و

 .التنفيذ والطباعة

 أخبار األنشطة واألحداث والمناسبات تصاالت بأجهزة اإلعالم المختلفة، وإمدادها بتنمية اال

 .لتغطيتها إعالميا

 التعاون مع أقسام ودوائر المديرية العامة في ما يتعلق باإلعالم. 

 إعداد التقارير الفترية والسنوية عن األعمال التي تم انجازها. 
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 والفيديو وتبويبها لتسهيل الحصول عليها عند ور الفوتوغرافية والشفافياتحفظ وتوثيق الص 

 .الحاجة

 في المناسبات المختلفة ةإعداد وتنظيم المعارض التي تنظمها المديرية العام المساهمة في 

 .واالشراف عليها 

  إخراج النشرات التوجيهية والكتب والنشرات الدورية الخاصة بالكشافة والمرشدات وإعداد

 .المواد اإلعالمية المختلفة

 وكل ما يمر بها من أحداث ومناسبات نشطة وبرامج المديرية العامةحفظ وتوثيق أ. 

 تشغيل واستخدام وسائل ومعينات التدريب وحفظها وصيانتها. 

  المتاحةنشر الحركة الكشفية باستخدام وسائل اإلعالم 

  متابعة كل ما نشر في وسائل اإلعالم وجمعه وتوثيقه، دراسته واتخاذ اإلجراءات الالزمة

 .حياله إذا قضت الضرورة

 

 ويختص بالتي ،الخارجية والتعاون مع المنظمات الكشفية واإلرشادية قسم العالقات: 

 ح خطة األنشطة الكشفية واإلرشادية السنوية التي يمكن للمديرية العامة أن تشارك فيها ااقتر

 .خليجيا وعربيا ودوليا

 تنمية االتصاالت بالجمعيات الكشفية والمنظمات الكشفية واإلرشادية ذات العالقة. 

 لى تنمية روابط األخوة والصداقة واإلخاء يبن أعضاء الحركة الكشفية داخل العمل ع

 .السلطنة

  إعداد اتفاقيات التوأمة والتعاون الثنائي بين والمديرية العامة للكشافة والمرشدات خارج

 .السلطنة

 شافة منح خطابات التوصية العالمية واإلقليمية للكشافين والقادة والممثلين للمديرية العامة للك

 . والمرشدات خارج السلطنة

  اعتماد تسجيل الفرق الكشفية من جاليات الدول الشقيقة والصديقة داخل السلطنة، وفق

 .القوانين واللوائح المنظمة المعمول بها والسعي لتنظيم أنشطة مشتركة معها

 وضع البرامج الكشفية واإلرشادية التي تساعد على تنمية التفاهم والسالم العالمي. 

  إعداد الوفود الكشفية واإلرشادية التي تمثل المديرية العامة في األنشطة الكشفية واإلرشادية

ر المرشحين، وإنهاء إجراءات سفرهم وإجراء االختبارات الختيا،الخليجية والعربية والدولية

 .ستالم تقارير المشاركة بعد عودتهم، وا، واستكمال متطلباتهم 

  فعاليات المخيمات الكشفية لى اإلشراف على المشاركة في يتوإدارة فريق العمل الذي

 .العالمية على الهواء واالنترنت التي تعقدها المنظمة الكشفية العالمية سنويا

  تنظيم أحداث ومناسبات كشفية باستخدام تقنيات الالسلكي واالنترنت، وتدريب القيادات

 .والكشافين على إتقان تلك المهارات

 حفظ  ومتابعة صيانة شبكة الكمبيوتر الخاصة بالهيئة وعمليات اإلشراف على تشغيل

 .ديرية العامة لتقنية المعلوماتوتخزين المعلومات والبيانات بالتنسيق مع الم

 الرد على المراسالت الخارجية التي ترد عبر البريد االلكتروني . 
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 يا من المديرية المنظمات العربية والعالمية بأية بيانات أو إحصاءات تطلب رسم موافاة

 .العامة بالتنسيق مع الدوائر المختلفة

  العمل على نشر التجارب الرائدة في الكشافة والمرشدات في سلطنة عمان على المستوى

 .العربي والدولي

  التعاون في تنظيم االحتفاالت العربية والعالمية في المناسبات الكشفية واإلرشادية بالتعاون

 .تصةمع الدوائر واألقسام المخ

  حصر القيادات التي تجيد اللغة االنجليزية لالستفادة منها في بعض األنشطة الدولية التي

 .تتطلب إجادة اللغة االنجليزية

 تنمية العالقة مع المفوضين الدوليين في الجمعيات الكشفية واإلرشادية األخرى. 

 شطة والفعاليات التي يتم موافاة المنظمات الكشفية واإلرشادية العربية والعالمية بإخبار األن

 .مها داخل السلطنة ليتم اإلعالم عنها في وسائل النشر المختلفة لتلك المنظماتيتنظ

 قسم التوثيق الكشفي واإلرشادي، و يختص بالتي    -ج: 
o  حفظ و توثيق وأرشفة الصور الخاصة بكافة األنشطة الكشفية واإلرشادية وفي

 .نها أو المحفوظ الكترونياالمناسبات المختلفة، سواء المطبوع م

o  حفظ و توثيق كافة تقارير األنشطة والبرامج التي تنفذها المديرية أو تشارك فيها

 .داخل السلطنة أو خارجها

o  توثيق و حفظ كل ما ينشر عن الكشافة والمرشدات في وسائل اإلعالم المختلفة من

 .صحف و مجالت و برامج إذاعية و تليفزيونية

o فة كافة الهدايا والتذكارات التي تتلقاها المديرية في المناسبات حفظ و توثيق وأرش

 .المختلفة، والحرص على عرضها و تصنيفها بشكل يبرزها للعرض العام

o  اإلشراف المباشر على مكتبة المديرية، وأرشفتها و إصدار سجل سنوي بمحتوياتها

 .وما أستحدث عليها

o بر ذات قيمة تاريخية للحركة الكشفية حفظ الوثائق والمستندات والشهادات التي تعت

 .واإلرشادية و إعداد سجل لها يوثقها

 

 األقسام التابعة لهاو" ئرة الفرقة الموسيقية الكشفيةدا"اختصاصات  -ثانيا: 
o دائرة الفرقة الموسيقية الكشفية و تختص باألتي: 

 إدارة مقر الفرقة الموسيقية وكافة الخدمات والمرافق المتعلقة به. 

  طلبات تقديم العروض الموسيقية من الوزارات و الجهات المختلفة والتنسيق معها في تلقي

 .هذا الخصوص

  إمساك دفاتر حضور و انصراف أعضاء الفرقة ، و موافاة جهات االختصاص بها في نهاية

 .كل شهر التخاذ اإلجراءات الالزمة تجاهها

  و طبيعة عملهم والمهام المكلفين تطبيق نظام الراحات البديلة ألعضاء الفرقة وفق فترات

 .بها
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  حصر احتياجات الفرقة الموسيقية من الزى والمكمالت واألدوات ورفعها للجهات المختصة

 .للعمل على توفيرها

 وفق متطلبات العمل، و بما اقتراح توقيت إلجازات السنوية ألعضاء الفرقة بالتنسيق معهم ،

 .العام ال يتعارض مع سير العمل بالفرقة على مدار

 اإلشراف على متطلبات عمليات التدريب المستمر ألعضاء الفرقة. 

 التنسيق لعمليات توفير النقل والتغذية ألعضاء الفرقة في المهام المختلفة. 

 حفظ السجالت الفنية و النوت الموسيقية ووضع نظام ألرشفتها. 

 ة سليمةالتأكد من عمليات حفظ و استخدام األدوات واآلالت الموسيقية بطريق. 

 أماكنهاقة والناسبات التي تعزف خاللها ومواعيدها وعمل سجالت لتشغيل الفر. 

 بيان حاالتها وما يجري لها من أعمال صيانة دوريةعمل سجالت لآلالت الموسيقية و. 

 إصدار الرسائل اإلدارية الالزمة ألعضاء الفرقة. 

 ااقتراح عمليات التطوير الالزمة لعمل الفرقة لتحسين أدائه. 

 اقتراح تكريم المتميزين من أعضاء الفرقة لتشجيعهم. 

 اقتراح األوسمة التي يمكن منحها للمتميزين من أعضاء الفرقة. 

 

 أقسام دائرة الفرقة الموسيقية الكشفية: 

 قسم اإلدارة الداخلية، و يختص باألتي: 

 متابعة حضور و انصراف أعضاء الفرقة. 

 كشفية وكافة الخدمات والمرافق المتعلقة بهمتابعة شؤون مقر الفرقة الموسيقية ال. 

  تطبيق نظام الراحات البديلة ألعضاء الفرقة وفق فترات و طبيعة عملهم والمهام المكلفين

 .بها

 التنسيق لعمليات توفير النقل والتغذية ألعضاء الفرقة في المهام المختلفة . 

    دوات ورفعها للجهات حصر احتياجات الفرقة الموسيقية من الزى والمكمالت واأل

 .المختصة للعمل على توفيرها

 اقتراح توقيت إلجازات السنوية لألعضاء الفرقة بالتنسيق معهم ، وفق متطلبات العمل. 

 إصدار الرسائل اإلدارية الالزمة ألعضاء الفرقة. 

 إنهاء المعامالت اإلدارية والفنية لدى جهات االختصاص. 

 أو التي يتم تسجيلها في الصادر والواردحفظ سرية الرسائل التي يتم طباعتها ،. 

 اإلشراف على أعمال شركات النظافة في مبنى مقر الفرقة. 

  الحديقة الخاصة بمقر الفرقةبالزراعة واإلشراف على أعمال العناية. 

  حفظ كافة الرسومات والخرائط والبيانات والعقود واالتفاقيات والمستندات الخاصة بمقر

 .  الفرقة

 ية أعمال أخرى يكلف بها القسم في مجال اختصاصه القيام بأ 
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 قسم التدريب ، و يختص باالتي: 

 وضع الخطط والبرامج اإلنمائية للفرقة و أعضائها. 

 اإلشراف على متطلبات عمليات التدريب المستمر ألعضاء الفرقة. 

 اقتراح عمليات التطوير الالزمة لعمل الفرقة لتحسين أدائها. 

 ليومي ألعضاء الفرقة واإلشراف على تنفيذهاوضع خطه التدريب ا. 

 اقتراح وتنظيم الدورات التدريبية المختصة وفق احتياجات العازفين بالفرقة . 

 تنظيم عملية التدريب في الفصول التعليمة. 

  إعداد التقارير الفنية عن كافة العازفين و تحديد مستواهم الفني وما يحتاجه كل واحد منهم

 .رفع كفاءتهمن تدريبات فنية ل

 ترشيح العازفين لحضور الدورات التدريبية المتخصصة ودورات المهارات الحياتية. 

 قسم العروض الموسيقية ، و يختص باالتي: 

 وضع خطة المشاركة في االحتفاالت والعروض في المناسبات الكشفية والوطنية. 

 والتنسيق معها في  تلقي طلبات تقديم العروض الموسيقية من الوزارات والجهات المختلفة

 .هذا الخصوص

 توثيق العروض والمناسبات التي تشارك بها الفرقة من خالل الصور والفيديو إن أمكن. 

 اإلشراف على االبتكار المستمر في عمليات التشكيالت والعوض. 

 التنسيق مع القسم المعني بشأن توفير النقل والتغذية ألعضاء الفرقة في المهام المختلفة. 

  من عمليات حفظ واستخدام األدوات واآلالت الموسيقية بطريقة سلميةالتأكد. 

 عمل سجالت لتشغيل الفرقة والناسبات التي تعزف خاللها و مواعيدها و أماكنها. 

  اقتراح عمليات التطوير الالزمة لعمل الفرقة لتحسين أدائها في مجال العروض والتشكيالت

 .الموسيقية والحركية

 الموسيقية في االحتفاالت والمناسبات قيادة طوابير العرض. 

 
 

o قسم اآلالت والصيانة، ويختص باالتي: 

 التأكد من عمليات حفظ واستخدام األدوات واآلالت الموسيقية بطريقة سلمية. 

  حصر احتياجات الفرقة من اآلالت واألدوات وقطع الغيار و رفع تقرير عنها للعمل على

 .بالمديريةتوفيرها بالتنسيق مع جهات االختصاص 

 عها و نوعها والشركة حفظ السجالت الفنية الخاصة بكل آلة وتاريخ شرائها و سنة صن

 .، ومواصفاتها،ووضع نظام الكتروني ألرشفتهاالمصنعة لها

 آلالت الموسيقية وبيان حالتها وما يجري لها من أعمال صيانة دوريةعمل سجالت ل . 

  ال يتناسب في إعاقة العمل و أعمال صيانة اآلالت التي بها عطب بشكل دوري بما

 .التدريب
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 قسم المكتبة والتسجيالت الصوتية، و يختص باالتي: 

 حفظ و توثيق وأرشفة المكتبة الموسيقية الخاصة بالفرقة. 

 حفظ السجالت الفنية و النوت الموسيقية ووضع نظام الكتروني ألرشفتها. 

 .قة وتفعيلهااإلشراف على وحدة التسجيالت الصوتية التابعة للفر. 

  تحديد االحتياجات الفنية الالزمة لتدعيم المكتبة بشكل متكامل، بالمراجع الفنية والتسجيالت

، والمعزوفات التقليدية ة والعالمية والمقطوعات العسكريةالصوتية للمقطوعات العربي

 .   الشعبية، والتنسيق مع جهات االختصاص بالمديرية لتوفيرها

   يحتوي أحدث ما عزفته الفرقة الموسيقية الكشفية و طباعته إنتاج قرص مرن سنوي

 .بكميات يمكن توزيعها على الفرق الكشفية واإلرشادية بالمحافظات لالستفادة منها

 

 ويختص باآلتي ،(مديرية عامة) المركز الوطني للتوجيه المهني:حادي عشر: 

 ت المرتبطة به وفق العمل على نشر وتوضيح مفاهيم ورسالة التوجيه المهني والعمليا

 .االحتياجات الخاصة بسلطنة عمان

  توفير خدمات التوجيه المهني لجميع أفراد المجتمع العماني بدءاا من الطالب إلى الباحثين

عن عمل وذلك لمساعدتهم على الحصول على مهن ووظائف تتالءم مع قدراتهم ورغباتهم 

 .ومع متطلبات االقتصاد الوطني وسوق العمل

 لجميع الفئات المعنية من وتنفيذها ط وبرامج التدريب الخاصة بالتوجيه المهني خط إعداد

 لموظفين المعنيين وغيرهم من المستفيدين منالطالب والمعلمين واألخصائيين وكافة ا

 .المركز

  مساعدة الطالب  من تأهيل وتدريب أخصائيين مهنيين في كل مدرسة يمكنهمتوفير

لتعليم ما بعد األساسي إلى مؤسسات التعليم العالي أو المؤسسات العمانيين على االنتقال من ا

التدريبية أو سوق العمل، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات واختيارات مدروسة عندما 

 .يخططون لمستقبلهم المهني أو يلتحقون بمؤسسات التعليم العالي

 اع الخاص وكافة حث الطالب وأولياء األمور والمعلمين ومؤسسات التعليم العالي والقط

الجهات المعنية على االستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز، مع تصميم شبكة معلومات 

 .واتصاالت ومواقع الكترونية يكون من بين أهدافها تحقيق هذا الهدف

  تقديم الدعم الالزم لتلبية احتياجات سوق العمل عن طريق توصيل بيانات السوق إلى جهات

سسات التعليمية حتى تتمكن تلك المؤسسات من تقديم البرامج الدراسية االستخدام والمؤ

تعمين الوظائف أو تنوع  اجات االقتصاد الوطني في ناحيتي والمناسبة لتحقيق احتي

 .القطاعات االقتصادية

  تحقق لهم االشباع التي تعرف الطالب بعالم العمل و السعي إلى تنظيم المعارض المهنية

 .تدريب في مواقع العمل وإكسابهم الخبرات العمليةالفرص م وتوفر لهالذاتي، 

 متابعة وتقويم أعمال المركز لضمان إنجاز األهداف الوطنية التي يسعى لتحقيقها. 

  التوجيه واالستشارة المهنية بجودة عالية وفق معايير التنمية المهنية العمل على تقديم
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 .العالمية

 ارير الفنية الخاصة بمجاالت التوجيه المهني والتي التقإعداد إجراء الدراسات والبحوث و

 .من شأنها تقديم الدعم الفني الذي يساعد على تحقيق الغايات المنشودة من إنشاء المركز

  اإلعالم والترويج والتسويق بكافة وسائل اإلعالم واالتصال حول أهداف المركز و رسالته

 . وأنشطته

 التي يقتضيها أداء المركز لمهامةن اإلدارية والمالية تولي سائر الشؤو. 

 القيام بأي مهام أخرى ذات صلة، بتكليف من الوزير. 

 

 

  ويباشر المركز إختصاصاته من خالل: 

o  ويختص باآلتيقسم التنسيق والمتابعة ،: 

  القيام بعمليات المتابعة والتقويم ألداء جميع الجهات المعنية للتحقق من إدراك األهداف التي

 .ا المركز الوطني للتوجيه المهني من أجله أنشيء

  المراجعة المستمرة لمدى مواءمة مفاهيم وأساليب التوجيه المهني وكافة العمليات المرتبطة

 . بها لالحتياجات الخاصة بالسلطنة، وتقديم التوصيات حول ذلك

  العمل على أن تكون كافة خدمات التوجيه المهني التي يتم توفيرها لجميع أفراد المجتمع

العماني هادفة بالدرجة األولى لمساعدتهم في الحصول على مهن ووظائف تتالءم مع 

 .قدراتهم ورغباتهم ومع متطلبات االقتصاد الوطني

  إعداد دراسات لتحديد مدى فاعلية خدمات التوجيه المهني التي تقدم إلى الفئات المستهدفة

 . من الطالب والباحثين عن عمل

 التدريب الخاصة بالتوجيه المهني وتقديم التقارير والدراسات  تقويم جودة وفاعلية برامج

 .والتوصيات بشأن تطويرها

 التعليمية،  المحافظاتالمحافظات و متابعة وتقويم أنشطة التوجيه المهني للمدارس في

بصورة صحيحة  توظف المحافظاتالمحافظات ووالتأكد من أن مصادر التوجيه المهني ب

 .منها للطالبوتحقق النتائج المرجوة 

  تسند اليهالقيام بأية مهام أخرى ذات صلة. 

 

o قسم التخطيط، ويختص باآلتي : 

  إعداد خطة رئيسة للمركز، والعمل على تحديثها سنويا. 

  إعداد خطة تشغيلية سنوية للمركز بالتعاون مع قسم الشؤون المالية والجهات الرئيسة

 .المعنية بالتوجيه المهني

 رى في إعداد خطط العمل وفقا لمقتضي الحاجة إلى ذلكمساعدة الدوائر األخ. 

 

o دائرة التوجيه والستشارة المهنية، وتختص باآلتي: 

o اعداد استراتيجيات وخطط وبرامج مناهج التوجيه المهني. 
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o توفير التدريب الالزم ومنح الشهادات. 

o  الشخصية والميول للفئات المستهدفة السماتتقويم. 

o ه بالحرف اليدوية والنساء وذوي االحتياجات الخاصة تنفيذ أنشطة وبرامج خاص

 .وغيرها من الفئات

 

 

 وتنقسم الدائرة إلى األقسام التالية : 

 قسم المناهج، ويختص باآلتي: 

  إعداد استراتيجيات وطرق لدمج مفاهيم التوجيه المهني وموضوعاته في المواد الدراسية

 .بين عليهالجميع الصفوف الدراسية، وتدريب المعلمين والمدر

  إنشاء وتنفيذ استرايتجية لتعزيز مفاهيم التنمية المهنية في جميع المواد الدراسية لجميع

 .مدارس السلطنةبكل الصفوف 

  إكساب الطالب خبرات تعليمية تساعدهم على االنتقال السلس من مدارس التعليم ما بعد

، بما في ذلك إعداد ملف األساسي إلى سوق العمل، أو المؤسسات التدريبية أو التعليمية

 .الطالب وتحديد مستوى أنشطة التنمية المهنية المناسبة له

   االتصال بأخصائيي التوجيه المهني بالمدارس بصفة منتظمة، وتزويدهم بمصادر التخطيط

 . المهني والتنمية حسب الحاجة

 مية لتستخدم تحديد مجموعة من مواد التنمية المهنية بما في ذلك المواد التعلمية التعلي

 .بواسطة الطالب، والباحثين عن عمل، وأخصائيي التوجيه المهني

 

 قسم التدريب ومنح الشهادات،ويختص باآلتي: 

  توفير تدريب بمستويات وجودة عالية إلعداد وتدريب أخصائيي توجيه مهني لكل مدرسة

 .ةوفقا للمعايير العالمي لمختصين والمدربين الرئيسيينفي السلطنة، وتدريب ا

  تدريب وإعداد أخصائيين مهنيين بمستوى مدربي المدربين يكون باستطاعتهم العمل

 .المحافظاتالمحافظات وكمشرفين بمراكز مصادر التعلم و التوجيه المهني ب

  تنظيم أنشطة تروج لتقديم التوجيه المهني وخدمات االستشارة المهنية بالمدارس في

 .التعليمية المحافظات

 ومساعدتهم حسب الحاجة وفي ضوء  المحافظاتللمشرفين بالمحافظات وتقديم دعم مستمر

 .المحافظةمستوى خدمات التوجيه المهني التي تقدم ب

  تنفيذ أنشطة مرتبطة باعتماد مؤهالت األفراد الذين يكملون برامج تدريبية خاصه بالتوجيه

 (.ى الثالثمنح شهادات من المستوى األول إلى المستو)المهني واالستشارة المهنية 

 اعتماد األفراد الذين يكملون برنامج التدريب الرئيسي الخاص بتدريب المدربين. 

  تنسيق أنشطة منح الشهادات واالعتماد المرتبطة باألفراد الذين يكملون برنامج التدريب

، والبرامج التدريبية الخارجية الخاصة بالتنمية المهنية حتى مستوى "الميسر المهني الدولي"

 .الدكتوراه في التوجيه المهني واالستشارة المهنية درجة
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  تقويم فاعلية البرامج التدريبية والتحقق من أن المتدربين تم اعدادهم وفق معايير منح

 .الشهادات المطلوبة

 

  ويختص باآلتيقياس ومتابعة الميول الشخصيةقسم ،: 

  مجال التوجيه المهني، تقويم فاعلية اإلجراءات و االختبارات النفسية المعمول بها في

وتقويم أدوات التقويم واختبارات السمات الشخصية والميول المهنية التي يستخدمها 

 .أخصائيو التوجيه المهني في المدارس، ويستخدمها الطالب عبر الشبكة االلكترونية

  إجراء بحوث حول أدوات التقويم التي تقدم مساعدة أكبر للطالب والباحثين عن عمل

 .لفرص الوظيفية والمهنية، واختيار البرامج التدريبية والتعليمية المناسبة لهملتحديد ا

  إعداد االستبيانات واالستمارات وأدوات التقويم الخاصة بالتوجيه المهني ليتم استخدامها

 .وتطبيقها في المدارس، ومن قبل الباحثين عن عمل في سوق العمل

  التي يستخدمها عمالء المركزتخطيط وتيسير عملية تصحيح أدوات التقويم. 

 

 قسم البرامج الخاصة، ويختص باآلتي: 

o  تنفيذ أنشطة تشجع الطالب والشباب على االلتحاق بمهن تعنى بإنتاج المصنوعات

 .اليدوية والفنية العمانية التقليدية والمعاصرة

o  لمبادرات وأنشطة التعلم التي تشجع الطالب في النظام التعليمي على الترويج

ة المصنوعات اليدوية العمانية وتقديم الدعم لهذه المبادرات واألنشطة صناع

 .وتطويرها

o  تنفيذ أنشطة للتوجيه المهني، وخدمات االستشارة المهنية إلتاحة المزيد من فرص

 .الحصول على مهن ووظائف للنساء

o لموهوبين واخرى للذين يعانون من إعداد مواد وأنشطة خاصة بالتوجيه المهني ل

 .ت معينة اعاقا

o  تقديم االستشارات المهنية والدعم لألشخاص ذوي القدرات الخاصة الختيار مهن

ووظائف تتناسب مع قدراتهم ورغباتهم وظروفهم الخاصة، وللحصول على هذه 

 .المهن والوظائف

o  إعداد مواد وأنشطة للتنمية المهنية لألفراد من ذوي الحاجات الخاصة لمساعدتهم

أو االلتحاق ببرامج تدريبية تزيد من فرص حصولهم  الحصول على وظائففي 

 .على وظائف في المجتمع

o  تقديم االستشارات المهنية لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة لمساعدتهم على

تطوير قدراتهم وإمكانياتهم، وزيادة ثقتهم واحترامهم ألنفسهم، والحصول على 

 .وظائف مرضية بالنسبة لهم في المجتمع

o ات وعمليات لتقويم اتجاهات القطاعات الناشئةتنفيذ إجراء. 

o  السياحة و فرص مشروعات األعمال )تنفيذ أنشطة لتلبية االحتياجات الناشئة

 (.الصغيرة
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o دائرة الدراسات والدعم الفني، وتختص باآلتي: 

 إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بنشاط المركز وأهدافه. 

 لمهن المطلوبة بسوق العملتقديم الدعم الفني في مجاالت تحديد ا. 

 إعداد الملفات المهنية، وفرص التوظيف، وحالة االقتصاد بصفة عامة. 

 إعداد مشروعات األعمال الخاصة. 

 

 

 وتضم الدائرة األقسام التالية: 

 قسم المهن، ويختص باآلتي: 

 لتي التي عليها طلب كبير خالل العشر سنوات القادمة، والمسارات األكاديمية ا تحديد المهن

 .يجب على الفرد إتباعها للتوظف في هذه المهن في المستقبل

  الخاص بصفة منتظمة والحصول منها على معلومات وبيانات بمؤسسات القطاع االتصال

ائف أو المهن في المؤسسة المعنية ومتطلبات التعيين ومزايا المهنة او حول أنواع الوظ

 . الوظيفة 

 هافي السلطنة وإدخالالرئيسية المهن توضح ربية للوظائف إعداد الملفات المهنية باللغة الع 

 .في الموقع االلكتروني الخاص بالمركز

  خاصة بالملفات المهنية وتحديثها باستمرار على أسس طويلة المدى إعداد قاعدة بيانات

 .باستخدام بيانات من دول أخرى ناطقة باللغة العربية

 ترونية باللغة اإلنجليزية في إعداد كواقع االلاستخدام معلومات الملفات المهنية من الم

 .الملفات المهنية للمهن الرئيسة في السلطنة

  الجهات المختصة إلعداد نظام للترميز المهنيمع التعاون. 

 

 قسم فرص التوظيف، ويختص باآلتي: 

 دعم التنمية المهنية للمواطنين ليحلوا محل العمالة الوافدة. 

 توظيفهم في الوظائف التي تتطلب مهارة في  إلتاحة إمكانيةنين دعم التنمية المهنية للمواط

 .دول الخليج والدول األخرى

  ،القطاع الخاص فيما يتعلق  ومؤسساتتنسيق األنشطة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية

 .معينةبتعيين المواطنين العمانيين ليحلوا محل الوافدين في مهن ووظائف 

 ألخصائيي التوجيه المهني بالمدارس حول الكيفية التي ستوفر بها  توفير المعلومات الكافية

فرص عمل لخريجي المدارس في المستقبل بهدف إحالل العمالة الوطنية محل العمالة 

 .الوافدة في االقتصاد الوطني

 تنفيذ كافة األنشطة التي تدعم سياسات التعمين في مختلف مجاالت العمل. 

 هل الباحثين عن عمل للحصول على وظائف، وذلك بالتعاون إعداد ملف للمهارات التي تؤ

القطاعين الخاص والعام، وإدخال هذا في مؤسسات مع موظفي تنمية الموارد البشرية 
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الملف في الموقع االلكتروني للمركز واإلعالن عنه بالمدارس ومؤسسات التدريب 

 .والجامعات في السلطنة

  سوق العمل في الموقع االلكتروني للمركز،  فيالمطلوبة إدخال بيانات حول الوظائف

الحصول على معلومات حول الوظائف التي  منالمركز والمستفيدين من الطالب لتمكين 

عليها طلب كبير في السلطنة، وحول القطاعات االقتصادية التي تحتاج إلى عمال وموظفين 

 .مهرة في المستقبل

  باللغتين العربية واإلنجليزية، وذلك بفحص االحتفاظ بقاعدة بيانات حول الوظائف الشاغرة

المعلومات في قاعدة  هذه ، وادخالوالمجالتالوظائف الشاغرة في الصحف عن إلعالنات ا

 .البيانات

  تحديد االتجاهات واألحداث االقتصادية التي تؤثر على سوق التوظيف في الحاضر

 .والمستقبل

  تتضمن بيانات الطلب على الوظائف إجراء بحوث منتظمة حول سوق التوظيف في السلطنة

في كل قطاع ومهنة، واالتجاهات السائدة في سوق التوظيف، ومتطلبات جهات االستخدام 

 .من المهارات الجديدة، وتأثير العولمة على سوق العمل العماني

 اإلجراءات والمبادرات االقتصادية الحكومية التي تؤثر على سوق العمل، وإعداد  بحث

 .تقارير عنها

  إعداد تقرير حول تحليل سوق العمل مشموالا بالمعلومات اإلحصائية مع تحديد االتجاهات

 .التي تحدث في سوق التوظيف المهمةوالتغييرات 

  مثل وزارة القوى العاملة، ووزارة )الحكومية المعنية بالمؤسسات مستمرة القيام باتصاالت

والصناعة، ومركز اختبار معايير المالية، ووزارة االقتصاد الوطني، ووزارة التجارة 

 . لتحديد حاجة سوق العمل من جميع القطاعات الرئيسة لالقتصاد الوطني (المهارات المهنية

  دراسة وتحديد المعوقات التي تواجه تعمين الوظائف في القطاع الخاص، وتقديم اإلقتراحات

 . الممكنة للتغلب عليهاوالحلول 

 

  تي، ويختص باآلريادة األعمالقسم: 

  إجراء بحوث حول الفرص المتاحة لألفراد في مشروعات األعمال الخاصة بهم كأصحاب

 .أعمال مبتدئين، وتضمين معلومات حول هذه الفرص في الموقع االلكتروني للمركز

  جمع المعلومات حول فرص محددة لبدء مشروعات األعمال الصغيرة في السلطنة مثل

للمشروعات الصغيرة، وقروض المشروعات " االنطالقة" ، وبرنامج "سند"برنامج 

في المدارس، وبرنامج واحة " انجاز" الصغيرة التي يقدمها بنك التنمية العماني، وبرنامج 

 .المعرفة بمسقط، وصندوق تنمية مشروعات الشباب

  توصيل المعلومات حول المشروعات الصغيرة إلى األخصائيين المهنيين في المدارس

 .التفكير في بدء وتشغيل مشروعات األعمال الخاصة بهم تشجيع العمانيين على

  التعاون مع قسم البرامج الخاصة بدائرة التوجيه واالستشارة المهنية إلجراء بحوث حول

فرص التوظيف الجديدة للنساء، وفرص التدريب المتاحة أمامهن في المهن غير التقليدية، 

 .خاصة بهن والفرص المتوفرة لهن في البدء في مشروعات أعمال
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  توفير المعلومات للطالب في النظام المدرسي حول المشروعات الخاصة والصغيرة إلتاحة

الفرصه للطالبات خاصة للتفكير في بدائل مهنية عند التخطيط لمستقبلهن المهني واتخاذ 

 .القرارات في هذا الشأن

 ا حول فرص تقديم عروض للطالب في المدارس وفي المعارض المهنية التي يتم تنظيمه

المشاريع الخاصة كخيارات مهنية إنشاء األعمال الصغيرة المتاحة، وحول ايجابيات وفوائد 

 .يمكن اللجوء إليها

 

 قسم البحوث، ويختص باآلتي: 

 إجراء بحوث، حول سائر شئون التوجيه المهني، وبصفه خاصة فيما يلي: 

 نظم وتطورات التوجيه المهني في الدول األخرى. 

 يبية والتعليمية الخاصة بالتوجيه المهني المتوفرة على أسس تجارية في سوق الحزم التدر

 .العمل بما في ذلك المواد الخاصة بالتنمية المهنية المتوفرة باللغة العربية

 تأثير التغييرات السكانية واالجتماعية على سوق التوظيف. 

  الل خدمات مطورة من خ المشكلةأسباب عدم الحصول على عمل، والحلول الممكنة لهذه

 .للتوجيه المهني للباحثين عن عمل

  سن الرشد، وذلك  حتى بلوغالكتسابها منذ مراحل الطفولة المبكره بحاجة الكفايات التي

، وأيضا الكفايات األساسية التي تطلب توفرها عملية تطوير جوانب الحياة والعملإلدارة 

 .يرغبون في االلتحاق بهاجهات االستخدام بالقطاعين الخاص والعام في الذين 

  عمليات إعداد وإعادة تصميم البرامج والمنتجات التي تساعد العمانيين على اكتساب

الكفايات المشار إليها في المدارس، ومؤسسات التعليم العالي، والبرامج التدريبية، ومراكز 

 .التوجيه المهني وأوضاع أخرى يكون للتنمية المهنية تأثير فيها

  حول االقتصاد بشكل عام في السلطنة والشرق األوسط وحول االقتصاد إجراء بحوث

العالمي وإعداد مقاالت خاصة حول هذا الموضوع يمكن نشرها على الموقع االلكتروني 

 .للمركز

  إجراء بحوث حول طرق جديدة إلعداد نظام يستطيع من خالله الباحثون عن عمل

عالن عنها، ولتمكين جهات االستخدام من الحصول على معلومات عن الوظائف التي يتم اإل

 .اإلعالن عن الوظائف الشاغرة لديها على الموقع االلكتروني للمركز

  تحديد فرص الوظائف المتوفرة حاليا والتي ستتوفر في المستقبل، وإجراء بحوث حول

 .كيفية توجيه الطالب والباحثين عن العمل لإلستفادة منها

 لتبادل الخبرات واالستفادة من نتائج البحوث التي تجربها،  التعاون مع المؤسسات البحثية

 .بحيث يمكن تحقيق المواءمة مع خصائص المجتمع العماني

 

 

o دائرة اإلعالم والتسويق، وتختص باآلتي: 

o  القيام بحمالت وأنشطة إعالمية وترويجية وتسويقية على كافة المستويات والجهات
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 .المعنية لتحقيق أهداف المركز

o  خدمات المركز وبحوثهتسويق. 

o تغطية أخبار المركز وجهوده في مجال التنمية المهنية والتوجيه المهني. 

o انتاج المطبوعات والمواد المتخصصة ونشرها وتوثيقها. 

o  إنشاء العالقات وإالتصاالت الالزمة مع المنظمات والمؤسسات والفئات والقطاعات

 .ذات العالقة

 

 وتضم الدائرة األقسام اآلتية : 

 قسم الترويج والتسويق، ويختص باآلتي: 

   تنفيذ حملة في بداية كل عام دراسي إلبالغ جميع الطالب وأولياء األمور بالخدمات التي

يقدمها المركز، سواء أكان ذلك عبر األخصائيين المهنيين بالمدارس، أو الموقع 

 .االلكتروني، أو من خالل المقر الرئيسي للمركز في مسقط

 ي شهري يناير وفبراير من كل عام لتعريف طالب الصف الثاني عشر تنفيذ حملة ف

بالمساعدات التي يمكن للمركز تقديمها للطالب الذين يتقدمون لإللتحاق بمؤسسات التعليم 

 .العالي عبر مكتب القبول الموحد

  ،تقديم المساعدة في االتصال بالشركات العارضة، وتخطيط الحمالت اإلعالمية والترويجية

تغطية اإلعالمية للمعارض المهنية التي يتم تنظيمها في فترات منتظمة بواسطة مختلف وال

 .المدارس

  تنفيذ أنشطة ترويجية لخدمات التوجيه المهني للمركز مع الوزارات المعنية،والمؤسسات

الحكومية األخرى، وذلك لضمان إطالع الموظفين على رسالة وأنشطة المركز، باالضافة 

ات التوجيه المهني للمركز ألولياء األمور لضمان إطالعهم بشكل جيد على إلى ترويج خدم

 .الخيارات وفرص االختيار المتاحة أمام أبنائهم من الطالب

  إنشاء شبكة اتصال بالجهات الرئيسة المعنية بالتوجيه المهني داخل السلطنة، بحيث يكون

 .المركز على علم باحتياجاتهم

 المحافظاتلمعارض لتنظيم معارض مهنية للطالب في جميع االتصال بالجهات المنظمة ل 

التعليمية، واالتصال بغرفة تجارة وصناعة عمان لتمكين الطالب من حضور معارض 

السلطنة، عالوة على الترويج  محافظاتالمنتجات العمانية التي تنظمها الغرفة في مختلف 

 .الم المحليةالمستمر لعمل المركز من خالل االتصال بكافة وسائل اإلع

  إعداد عروض إعالمية ذات وسائط متعددة وتقديمها بإسم المركز، والسعي الجاد نحو

 .إطالع الدول والمنظمات العربية األخرى على الخدمات التي يقدمها المركز

  العمل على تسويق مفهوم ورسالة التوجيه المهني بإعتباره وسيلة لتمكين الموطنين العمانيين

 .اقتصاد حديث يتصف بالمرونة من المشاركة في

  القيام بتسويق خدمات التوجيه المهني لكافة المؤسسات التعليمية والتدريبية، بما فيها

 .المدارس والكليات ومراكز التدريب المهني والجامعات والقطاع الخاص

  القيام بتسويق البحوث الخاصة بالعمل والخدمات االستشارية التي يقدمها المركز لمؤسسات
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 .لقطاع الخاص وقطاع األعمالا

 

 قسم إنتاج المطبوعات والمواد، ويختص باآلتي: 

  تغطية أنشطة المركز وأخباره والجهود والخدمات التي يقدمها من خالل إصدار المطبوعات

باللغتين العربية واإلنجليزية، وطباعة المقاالت، وإصدار المجالت الدورية التي تغطي 

 . لعمل، وتنشر بها المقاالت ذات الصلة بالتوجيه المهنيأنشطة المركز،وأخبار سوق ا

  تقديم المساعدة لموظفي الترويج والتسويق بالمركز، وذلك بتصميم وإعداد المواد الترويجية

 .لتحقيق أهداف المركز على المستويين المركزي والمحلي

 ي في تصميم وإعداد مواد للعرض، بهدف استخدامها بواسطة أخصائيي التوجيه المهن

مدارسهم، وموظفي المركز في تدريب أخصائي التوجيه المهني في مراكز التدريب، أو في 

 .التعليمية المحافظاتورش العمل التي تنظم في 

  القيام بإنتاج ونشر مواد خاصه بالمركز باللغتين العربية واإلنجليزية على مستوى عال من

ا على جميع المدارس، والمؤسسات، الجودة، إضافة إلى إنتاج مجلة الكترونية لتوزيعه

وأفراد المجتمع، ويمكن وضعها على الشبكة االلكترونية أو إنتاج نسخ منها على أقراص 

 .مدمجة ترفق مع أكثر المجالت أو الصحف إنتشاراا 

  التأكد من أن جميع المواد التي ينشرها المركز تتفق مع المعايير الوطنية والدولية فيما يتعلق

 .فكريةبالملكية ال

 

 قسم المكتبة والتوثيق، ويختص باآلتي : 

  إنشاء مكتبة متخصصة تحتوي على أحدث اإلصدارات في مجال التوجيه المهني ومصادر

بحيث تضم الدوريات وكتيبات ومواد التدريب، ( مطبوعة والكترونية)التنمية المهنية 

ت حول البرامج والكتب،والنشرات، و المطبوعات الخاصة بالتخطيط المهني، ومعلوما

التعليمية والتدريبية، والمقاالت الصحفية ذات الصلة باتجاهات فرص العمل وسوق 

التوظيف في السلطنة وفي أنحاء العالم األخرى، والمواد السمعية والبصرية الخاصة ببرامج 

التدريب للتوجيه المهني واالستشارة المهنية والبرامج الدراسية، على أن تتم متابعة ورصد 

 .حتويات هذه المكتبة من خالل الحاسب اآلليم

  ،القيام بدور المصدر األول في عمليات البحث عن المعلومات التي يقوم بها موظفو المركز

 .وأخصائيو التوجيه المهني بالمدارس، والمواطنون

 توثيق جميع المصادر الخاصة بالتوجيه المهني واالستشارة المهنية بطريقة منتظمة. 

 

 ويختص باآلتيواإلعالم اتقسم العالق ، : 

 القيام بدور الناطق باسم المركز الوطني للتوجيه المهني. 

  اإلجابة على أية أسئلة أو استفسارات من جهات االستخدام بالقطاعين العام والخاص ذات

 .مات التوجيه المهني التي يقدمهاالصلة بعمليات المركز ورسالته وخد

 اللكتروني للمركز لإلجابة على األسئلة والمالحظات لتعاون مع المشرف على الموقع اا
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 .التي تطرح عبر الموقع، وذلك بعد التنسيق الالزم مع المسئولين والمختصين بالمركز

 الدعاية لخدمات المركز بين المنظمات والمؤسسات االجتماعية التي تمثل النساء القيام ب

التعليم، والتواصل مع تلك ذوي القدر اليسير من  وفئاتوذوي االحتياجات الخاصة 

 . المنظمات والمؤسسات

  االحتفاظ بصالت دائمة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية، بحيث يتم إبالغ المركز أوالا

بأول بالتغييرات التي تحدث في البرامج والمقررات الدراسية بهذه المؤسسات، وكذلك أيضا 

زارة التعليم العالي، بحيث تتصف عملية االحتفاظ بصالت وثيقة مع مكتب القبول الموحد بو

 .تقديم طلبات االلتحاق بأكبر قدر ممكن من الفاعلية بالنسبة للطالب العمانيين

  التواصل مع جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية بالسلطنة للتعرف على التخصصات التي

لة يحتاج تدرس في هذه المؤسسات، ومتطلبات القبول بها، وأي معلومات أخرى ذات ص

مثل البيانات الخاصة بالوظائف والمهن التي يلتحق بها )إليها أخصائيو التوجيه المهني 

 (.الخريجون من هذه المؤسسات

  ،مشاركة الجهات المعنية بالمركز في االتصال بجهات االستخدام بالقطاع الخاص

 .لإلطالعهم على خدمات التوجيه المهني التي يقدمها المركز للباحثين عن عم

  التعاون مع قسم الترويج والتسويق في االتصال بكافة أجهزة اإلعالم المحلية للترويج لعمل

 .المركز

 

o (المركز الوطني) :دائرة الشؤون اإلدارية والمالية، وتختص باآلتي 

o مباشرة وإنجاز كافة األعمال اإلدارية والمالية. 

o تنفيذ التخطيط االستراتجي والتشغيلي. 

o ألمور المتعلقة بكافة المعلومات ونظمها وقواعد البيانات إنجاز المسائل وا

 .والبرمجيات التي تتطلبها أعمال وأنشطة المركز

 

 

o وتضم الدائرة األقسام التالية : 

 قسم الشؤون اإلدارية، ويختص باآلتي: 

  ،القيام بجميع األعمال اإلدارية المتعلقة بالمركز، وبصفة خاصة، أعمال شئون الموظفين

ل السجالت الالزمة، وتأمين وصول المراسالت الصادرة والواردة، وتوفير وأمساك ا

 .األثاث واآلالت والمعدات واألدوات المكتبية، وشؤون النقليات والخدمات األخرى

 تنفيذ التعليمات و السياسات اإلدارية واإلجراءات التشغيلية. 

 ردية سواء بالنسبة للوثائق التي اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بحماية حقوق الملكية الف

المطبوعة أو )ينتجها المركز أو غيرها من الوثائق التي قد يستعين بها المركز 

 (.االلكترونية

 االتصال بالناشرين للحصول على موافقتهم على استخدام إنتاجهم وفق القواعد القانونية 
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 قسم الشؤون المالية، ويختص باآلتي : 

 الموازنات المالية للمركزإدارة جميع المعامالت و. 

 إعداد موازنة سنوية تشغيلية للمركز. 

  القيام بإعداد تحليل اقتصادي للمركز وذلك بهدف الوقوف على موارده المالية وقدراته

 .التنفيذية

  إعداد تقارير مالية ترفع إلى مدير عام المركز، أو الجهات األخرى بالوزارة وفقاا

 .لمقتضيات العمل

 

  لمعلومات، ويختص باآلتيا تقنيةقسم: 

   تصميم وإنشاء نظام أجهزة حاسوب إلدارة كافة البيانات الخاصة بالتوجيه المهني

 .واالستشارة المهنية، والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على استمرارية هذا النظام

 ت تصميم جميع جداول قواعد البيانات التي تدعم المركز، على أن يشمل ذلك قاعدة بيانا

 . المستخدم، وملفات حفظ المصادر المهنية، وقاعدة بيانات البحوث واإلحصائيات

  تصميم وإعداد وإنشاء الموقع االلكتروني للمركزبالتنسيق مع المديرية العامة لتقنية

 .المعلومات

 العمل بشكل وثيق مع جميع دوائر الوزارة ذات الصلة . 

 خالل تنسيق االتصاالت وتبادل المعلومات،  العمل بشكل وثيق مع دائرة نظم المعلومات من

 .ولضمان تزويد الموقع االلكتروني بتجهيزات السالمة واألمن والدعم

  االستفادة من الشبكات االلكترونية الحالية بالوزارة لخفض تكلفة عمليات نظم إدارة

 .المعلومات إلى أدنى درجة ممكنة

 ممة إعداد مواصفات لحلول الكترونية مصإجراء بحوث حول النظم االلكترونية المناسبة، و

، وذلك لتلبية احتياجات المركز إذا ما اقتضت الضرورة خصيصاا لتلبية متطلبات المستفيد

 .ذلك

  إجراء بحوث حول طرق وتقنيات التعلم االلكتروني الجديدة، لتقديم خدمات التنمية المهنية

 .والتخطيط المهني إلى عمالء المركز

  مين الرئيسين اللذين يدعمان خدمات المركز، وهما برنامج التعلم النظااإلشراف على

 .بالتعاون مع المديرية العامة لتقنية المعلومات االلكتروني، ونظام الملفات االلكترونية

 توفير البرامج والبرمجيات االلكترونية التنسيق مع المديرية العامة لتقنية المعلومات ل

ل وذلك لضمان الكفاءة واالنسيابية والسالسة في سير لموظفين بالمركز وفق حاجة العمل

 .عمل نظام التوجيه المهني

  توفير خدمات المركز في جميع أنحاء السلطنة باستخدام نظم الحاسوب المتصلة بالشبكة

 .بالتعاون مع المديرية المعنية االلكترونية لتقديم هذه الخدمات عبر تلك الشبكة

 للجميع تمكين المركز من تقديم خدماته. 
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 ويتبعه مباشرة ،لتعليم والمناهجالوزارة ل وكيل : 

 

  ويختص بما يلي ،مكتب الوكيل :أولا : 

 تنظيم مواعيد ومقابالت الوكيل. 

  اإلعداد لالجتماعات التي يشارك فيها الوكيل وتحضير الموضوعات والمستندات

 .والدراسات المطلوبة لتلك االجتماعات وكتابة محاضرها

 الموضوعات المطلوب عرضها على الوكيل واستكمال األوراق والمستندات  تلقي كافة

 .إعداد ملخص بها إن أمكن قبل عرضها على الوكيلالمطلوب ارفاقها ودراستها و

 القيام بكافة األعمال الكتابية والحفظ. 

 أي مهام أخرى بتكليف من الوكيل. 

 

  يختص بما يليو ،قسم شؤون مكتب التربية العربي لدول الخليج :ثانياا : 

  دراسة الموضوعات الواردة من مكتب التربية العربي لدول الخليج مع المختصين بالسلطنة

 .والرد عليها

  دراسة البرامج التربوية المشتركة والمقدمة من قبل مكتب التربية العربي لدول الخليج

 .وإبداء الرأي حولها

 م لوزراء التربية والتعليم بدول الخليج دراسة وتحليل وثائق المجلس التنفيذي والمؤتمر العا

 .العربية وإبداء الرأي حولها

  مد مكتب التربية العربي بالمعلومات والبيانات التي يطلبها من الوزارة وذلك بعد اعتمادها

 . من الجهات المختصة

  متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن مكتب التربية العربي لدول الخليج والمؤتمر

وزراء التربية والتعليم بدول الخليج العربية فيما يخص األمور التربوية التي تهم العام ل

 .السلطنة

  تزويد الدوائر المعنية بالوزارة بالوثائق والدراسات التي ترد إلى القسم من مكتب التربية

 . العربي لدول الخليج واألمانة العامة لمجلس التعاون

 كتب التربية العربي لدول الخليج وتيسير الرجوع حفظ الوثائق والقرارات الصادرة عن م

 .اليها
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 :وتختص باآلتي المديرية العامة لتطوير المناهج،:ثالثا
  اقتييييراح السياسييييات والخطييييط واالسييييتراتيجيات المسييييتقبلية ألعمييييال المديرييييية بمييييا يتوافييييق مييييع

 . أهداف التعليم في السلطنة

  والنظريييييات التربوييييية الحديثيييية وطبيعيييية تطييييوير المنيييياهج وفييييق أهييييداف التعليييييم فييييي السييييلطنة

 .المتعلم وطبيعة المجتمع ومتطلبات سوق العمل

 بناء معايير المناهج الدراسية وتطويرها. 

 إعداد وتطوير وثائق المناهج لكل مادة دراسية لجميع صفوف التعليم. 

 واد إعيييداد وإنتييياج الكتيييب المدرسيييية وكراسيييات النشييياط وكتيييب المعلميييين الخاصييية بهيييا لجمييييع المييي

 .والعمل على تطويرها

 إعداد الخطة الدراسية لمناهج المواد. 

  وضيييييع مواصيييييفات التقنييييييات التعليميييييية والبيييييرامج الحاسيييييوبية والتجهييييييزات الالزمييييية لتنفييييييذ

 . المعلومات أو الجهات المعنية ةالمناهج بالتنسيق مع المديرية العامة لتقني

 دراسيييية وطرائيييق تدريسيييها وبيييرامج التعيييرف عليييى المسيييتجدات التربويييية فيييي مجيييال الميييواد ال

 .الحاسوب واألخذ بالمناسب منها في عملية تجديد وتطوير المناهج

 المديريييييية والمشييييياركة فيييييي تنفييييييذ بيييييرامج التيييييدريب ميييييوظفي االحتياجيييييات التدريبيييييية ل تحدييييييد

 . المختصة تقسيماتبالتنسيق مع ال

 اركة فييييي تنفيييييذ الييييدورات اقتييييراح بييييرامج التييييدريب والتأهيييييل المطلوبيييية لتنفيييييذ المنيييياهج والمشيييي

 .التدريبية ذات العالقة بالمناهج

 تقويم المناهج الدراسية والتأكد من مدى انسجامها مع أهداف التعليم في السلطنة. 

  المشييياركة فيييي تحلييييل تقيييارير المشيييرفين بغيييرض الوقيييوف عليييى سيييير تطبييييق المنييياهج الدراسيييية

 .في الحقل التربوي

  التعليمية التي تخدم أهداف المناهج الدراسيةتصميم وإنتاج الوسائل والتقنيات. 

 رصد التغذية الراجعة حول تطبيق المناهج الدراسية. 

  المشييياركة فيييي دراسييية نتيييائج تقيييويم أداء الطيييالب واسيييتخالص المؤشيييرات التيييي تفييييد فيييي تطيييوير

 .المناهج

 اد المشيييياركة فييييي إعييييداد المواصييييفات الفنييييية لوثييييائق التقييييويم لجميييييع المييييواد الدراسييييية وإعييييد

 .االمتحانات العامة

  تيييوفير البيانيييات والمعلوميييات حيييول كافييية بيييرامج وأنشيييطة المديريييية فيميييا يتعليييق بعملييييات تطيييوير

اإلعالميييية المعنيييية  لتقسييييماتالمنييياهج لتوعيييية المجتميييع بهيييذه التطيييويرات والتنسييييق بشيييأنها ميييع ا

 .بالوزارة

 التربويييية بميييا يخيييدم أهيييداف  المختصييية بيييالوزارة فيميييا يتعليييق باألنشيييطة تقسييييماتالتنسييييق ميييع ال

 .المواد الدراسية المختلفة

  التعييياون ميييع المديريييية العامييية للميييدارس الخاصييية فيييي دراسييية المنييياهج اإلضيييافية التيييي ترغيييب

 تقسيييييماتالمييييدارس الخاصيييية فييييي تدريسييييها وتحديييييد مييييدى صييييالحيتها وذلييييك بالتنسيييييق مييييع ال

 .المعنية بالوزارة
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 م االلكترونيتوفير المحتوى التعليمي الالزم للتعلي. 

  التأكيييد مييين أن الميييواد أو البيييرامج التيييي تنتجهيييا أو تسيييتخدمها المديريييية خاضيييعة لقيييوانين الملكيييية

 . الفكرية

  العميييل عليييى نشييير التوعيييية والثقافييية الدينيييية التيييي مييين شيييأنها تعزييييز القييييم والمبيييادىء اإلسيييالمية

 . في نفوس النشء

 ت والسيييلوكات التيييي تتنيييافى ميييع مبيييادىء اتخييياذ اإلجيييراءات الالزمييية حييييال الظيييواهر والمشيييكال

 .  الدين اإلسالمي الحنيف

  اإلشيييراف عليييى اسيييتراتيجية التعلييييم اإللكترونيييي والميييدارس الرقميييية بالتنسييييق ميييع الميييديريات

 .األخرى بالوزارة

 العمل على تنفيذ ومتابعة خطط تجهيز وتفعيل مراكز مصادر التعلم. 

 ارة فيييي تحقيييق معيييايير الجييودة فيييي التعليييم واليييتعلم إجييراء الدراسييات الالزمييية التييي تسييياعد الييوز

 .اإللكتروني

  وضيييييع معيييييايير اسيييييتخدام المعلميييييين لمهيييييارات تقنيييييية المعلوميييييات واالتصييييياالت فيييييي العمليييييية

التعليميييية وتطيييوير قيييدراتهم ومهييياراتهم وخبيييراتهم فيييي هيييذا المجيييال بالتنسييييق ميييع المديريييية العامييية 

 .ة لتقنية المعلوماتلتنمية الموارد البشرية والمديرية العام

 نشر ثقافة استخدام وتوظيف التعليم اإللكتروني داخل المدارس. 

  المحتوييييات اإللكترونيييية )اإلشيييراف عليييى خطيييط بنييياء وتصيييميم المنييياهج التعليميييية اإللكترونيييية

ومتابعيييية تفعيييييل أنظميييية الييييتعلم اإللكترونييييي وإدارة المحتييييوى اإللكترونييييي والمكتبيييية اإللكترونييييية (

 .مع معايير المناهج الدراسية وأهداف التعليم والتعلمبما يتوافق 

  وتجهيزاتها( مصادر التعلم/ مختبرات العلوم)وضع المواصفات والتصاميم الخاصة بـ. 

  ،اإلشييييييييراف العييييييييام عليييييييييى جميييييييييع شييييييييؤون االبتكيييييييييارات العلمييييييييية،واألولمبياد الوطنيييييييييية

 .يواإلقليمية،والدولية،وبرامج ومسابقات الروبوت والذكاء االصطناع

  تييييوفير األجهييييزة والمييييواد واألدوات والبييييرامج المحوسييييبة الخاصيييية بمختبييييرات العلييييوم والعمييييل

 .على تطويرها بما يخدم أهداف مناهج العلوم

  تيييوفير األجهيييزة واألدوات الخاصييية  بمراكيييز مصيييادر اليييتعلم والعميييل عليييى تطويرهيييا بميييا يخيييدم

 .أهداف المناهج الدراسية

 ي الوزارة فيما يتعلق بتطوير مختبرات العلومالتنسيق مع التقسيمات المعنية ف. 

 التنسيق مع التقسيمات المعنية في الوزارة فيما يتعلق بتطوير مراكز مصادر التعلم. 

 االختصاص نطاق ضمن تدخل أخرى مهام أية. 

 
 وتضم هذه المديرية اآلتي : 

 قسم التنسيق والمتابعة، ويتبع المدير العام مباشرة، ويختص باآلتي: 

 ة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن المدير العاممتابع. 

o متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر المختلفة بالمديرية. 

o متابعة الموضوعات المحالة من المديرية إلى المديريات والدوائر األخرى بالوزارة. 
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o لعام ومتابعة ما يصدر عنها من متابعة نتائج اإلجتماعات التي يحضرها المدير ا

 .قرارات واجبة التنفيذ وتخص دوائر المديرية

  إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضوعات الصادرة أو الواردة لمكتب

 .المدير العام، وتنظيمها وحفظها

 التنسيق مع الدوائر واألقسام لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة. 

 

 

 ويختص باألتي، ات وتطوير المناهجمكتب دراس: 

o  التعرف على المشاريع والتجارب المحلية والخليجية والعربية والدولية في مجال
 .المناهج واقتراح كيفية االستفادة منها في تطوير المناهج العمانية 

o  دراسة المشاريع وبرامج التطوير التي تقترحها دوائر المديرية وإبداء المالحظات
 .حولها 

o اسة نتائج البحوث المتعلقة بالمناهج العمانية واقتراح كيفية االستفادة منها در. 
o  تخطيط المشاريع التجريبية المتعلقة بتطوير المناهج والعمل على تطبيقها وفق خطط

مدروسة وتقويمها بطريقة علمية ثم تعديلها وفقا لنتائج التقويم قبل تعميمها بالتعاون 
 .ديرية وخارجها مع الدوائر األخرى في الم

o  اقتراح استراتيجيات حديثة وفاعلة لتنفيذ المناهج الدراسية في المدارس باالستفادة
 .من التجارب المحلية واإلقليمية والدولية 

  التعاون مع دوائر المناهج من أجل تطبيق معايير الجودة في المناهج العمانية باالستفادة من
 .التجارب العالمية في هذا المجال 

 تراح المعايير واألسس التي تبني عليها المناهج الدراسية بالتعاون مع دوائر المناهج اق. 

  مراجعة مصفوفات المدى والتتابع والكتب المدرسية وأدلة المعلم لمناهج المواد والتأكد من
 .تحقيقها لمعايير التكامل األفقي والرأسي بالتعاون مع دائرة تقويم المناهج 

  محتوى المناهج مع فلسفة التربية العمانية وأهدافها ، وتناسبها مع الوقت التأكد من إنسجام
 .المتاح للتدريس 

  المشاركة في تحليل نتائج تقويم أداء التالميذ واستخالص المؤشرات لالستعانة بها في
 .تطوير مناهج المواد الدراسية لتجويد مستوى تحصيل التالميذ 

 القرائي وإجراء الدراسات حولها بالتنسيق مع  رصد صعوبات التعلم مثل مشكلة الضعف
 .الجهات المعنية واقتراح السبل والوسائل المالئمة لمعالجتها 

  وضع الخطط وتنفيذها لتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير المناهج بالتعاون مع
 .المكتب الفني للدراسات والتطوير 

 بالمناهج العمانية تشمل أهم النتائج  إنشاء قاعدة بيانات حاسوبية للبحوث المتعلقة
 .والتوصيات بالتعاون مع الجهات ذات العالقة 

  وضع خطة إعالمية سنوية للتعريف بمستجدات المناهج العمانية واإلشراف على تنفيذها
 .بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة وخارجها 

 فين التربويين لرفع مستوى أدائهم المشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين والمشر
 .المهني في ضوء متطلبات تنفيذ المناهج الدراسية 
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 دائرة المحتوى والتعليم اإللكتروني، وتختص باآلتي: 

 وضع خطة عمل الدائرة السنوية ومتابعة تنفيذها. 

  إجراء الدراسات الالزمة التي تساعد الوزارة في تحقيق معايير الجودة في التعليم
 .رونياإللكت

 اإلشراف على البرامج التعليمية في مجال تقنيات التعليم وتقييمها وتطويرها. 

  اإلشراف على تفعيل نظام التعليم اإللكتروني والمكتبة اإللكترونية وإدارة المحتوى
 .اإللكتروني

  متابعة توفير البرامج التعليمية اإللكترونية، وتطويرها وتقديم الدعم التدريبي للمستفيدين
 .ها بالتنسيق مع التقسيمات المختصةمن

 وضع خطط نشر ثقافة استخدام التعليم اإللكتروني. 

 إعداد خطط مراكز مصادر التعلم ومتابعة تفعيلها. 

 تطوير مراكز مصادر التعلم وتحديد مواصفاتها ومحتوياتها وأسس استخدامها. 

 توفير المصادر التعليمية المتنوعة. 

 اإللكترونية الخاصة بالمناهج الدراسية في ضوء استراتيجية  اإلشراف على إنتاج المحتويات
 .التعليم اإللكتروني

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 االختصاص نطاق ضمن تدخل أخرى مهام أية. 

 

 وتضم الدائرة األقسام التالية: 

 قسم تطوير تقنيات التعليم، ويختص باآلتي: 

 ئة المدرسية وتقييم توظيفهااقتراح أسس وآليات تقنيات التعليم في البي. 

 دراسة فاعلية البرامج التعليمية في مجال تقنيات التعليم واقتراح تطويرها. 

 اقتراح األنشطة الصفية وغير الصفية المرتبطة بالجانب التقني. 

 المساهمة في تطوير أنشطة الروبوت التعليمي بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

  يتعلق بتطوير وتفعيل األدوات الرقمية  المساندة للمعلم بالتنسيق تقديم المقترحات للدائرة فيما

 .والتعاون مع التقسيمات المختصة

  اقتراح برامج تدريبية للمعلمين من شأنها تفعيل استخدام التقنيات داخل الفصل الدراسي بالتنسيق

 .مع الجهات المختصة

 لمتعلقة في مجال توظيف التقانة في تنظيم المشاركات المتعلقة بالمسابقات المحلية والدولية ا

 .العملية التعليمية
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  متابعة برامج القسم في توظيف التقانة في العملية التعليمية من خالل إصدار األدلة والنشرات

والكتيبات وتدريب العاملين في الميدان التربوي على استخدام األجهزة والمعدات التقنية وذلك 

 .بالتنسيق مع التقسيمات المختصة

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 أي مهام أخرى يكلف بها القسم. 

 

 قسم التعليم اللكتروني، ويختص بالتي: 

  إدارة محتوى التعليم االلكتروني وتقييمه والمشاركة في عمليات تطوير نظام التعلم اإللكتروني

 .والمحتوى اإللكتروني بالتنسيق التقسيمات المختصة

 ية نظام التعليم االلكتروني بصورة مستمرة بالتنسيق مع التقسيمات العمل على تحديث وترق

 .المختصة

 العمل على تفعيل نظام التعلم اإللكتروني بالمدارس. 

  إدارة أدوات االتصال اإللكترونية وتدريب الحقل التربوي على استخدامها وتفعيلها في العملية

 .التعليمية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة

 تقنية في العملية التعليمية وتدريب المعلمين واإلشراف على التطبيقتوظيف ال. 

 إنتاج أنشطة صفية تفاعلية إلكترونية تخدم المناهج الدراسية. 

 نشر ثقافة التعلم اإللكتروني بين فئات الحقل التربوي. 

 ادة منهمتكوين قاعدة بيانات لمستخدمي تقنيات التعليم اإللكتروني في العملية التعليمية لالستف. 

 متابعة المشاريع المرتبطة بالتعليم والتعلم اإللكتروني بالمدارس. 

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 أي مهام أخرى يكلف بها القسم. 

 

 قسم المحتوى اللكتروني،ويختص بالتي: 

 إدارة انتاج المحتوى التعليمي الرقمي والمرئي والسمعي وتقييمه. 

 إللكترونية على أنظمة التعليم اإللكتروني بالبوابة التعليمية بالتنسيق مع متابعة إتاحة المحتويات ا

 .التقسيمات المختصة

 متابعة توظيف المحتوى التعليمي الرقمي والمرئي والسمعي بالمدارس. 

 تقديم الدعم الفني وتدريب مصممي المحتويات التعليمية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة. 

 ليمية ومحتويات إلكترونية تفاعلية مساندة للمنهجتصميم وإنتاج برامج تع. 
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 اإلدارة التعليمية بالمحافظات إلنتاج المحتويات اإللكترونية / تدريب فريق العمل في المديريات

 .بالتنسيق مع التقسيمات المختصة

 اإلدارة التعليمية بالمحافظات ورفع تقارير دورية عن سير / متابعة أعمال الفريق في المديريات

 .عمل الفريق

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 أي مهام أخرى يكلف بها القسم. 

 

 قسم مصادر التعلم، ويختص بالتي: 

 مراكز مصادر التعلمآليات العمل الفنية واالدارية المتعلقة بعمل على متابعة ال. 

 توفير مصادر التعلم المساندة للمناهج الدراسية. 

 ة وتقييمه وتدريب المدربين وإعداد دليل للمستخدمتفعيل نظام المكتبة االلكتروني. 

 تحقيقها لألهدافمدى تقييم عملية توظيف مصادر التعلم و. 

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 عداد خطط مراكز مصادر التعلم ومتابعة تفعيلهاإ. 

  مهاوأسس استخداوأنواعها المواصفات الفنية لمراكز مصادر التعلم وتحديد محتوياتها وضع 

 .بالتنسيق مع التقسيمات المختصة

 عداد النشرات التوجيهية والسنوية ودليل مراكز مصادر التعلمإ. 

 التعليمية بالمحافظات  المشاركة في عملية توزيع محتويات مصادر التعلم على المديريات

 .المختصة تقسيماتبالتنسيق مع ال ومتابعة توظيفها

 تقسيماتمصادر التعلم بالتنسيق مع الموظفي مراكز  المشاركة في خطط تدريب وتنمية مهارات 

 .المختصة

  تحليل عمليات التقييم الفصلي والسنوي الخاصة بمراكز مصادر التعلم ورصد التحديات والعمل

 .على وضع الخطط العالجية لها بالتنسيق مع التقسيمات المعنية

  بالمديريات التعليمية مصادر التعلم مراكز من المقترحة دراسة المبادرات التطويرية

 .بالمحافظات

 التقسيمات مصادر التعلم بالتعاون مع  مراكز تحقيق الجودة الشاملة فيو تطبيق العمل على

 .المعنية

 االختصاص نطاق ضمن تدخل أخرى مهام أية. 
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 دائرة تقويم المناهج، وتختص باآلتي : 

 طبيعة المتعلم وطبيعة المشاركة في تطوير المناهج وفق أهداف التعليم في السلطنة و

 .المجتمع ومتطلبات سوق العمل

 القيام بعملية تقويم المناهج الدراسية وفق النظريات الحديثة. 

 

  المشاركة في دراسة تحليل نتائج تقويم أداء الطالب واستخالص المؤشرات التي تفيد في

 .تطوير المناهج

 هجإعداد الدراسات والبحوث الميدانية الالزمة لتطوير المنا. 

 متابعة تنفيذ توصيات دراسة نتائج تقويم المناهج من قبل دوائر المناهج المختصة. 

  اإلطالع على البحوث والدراسات الحديثة المتعلقة بالمناهج وعلى تجارب الدول

 .العربية واألجنبية في مجال التطويرات التربوية في المناهج الدراسية واالستفادة منها

 على المناهج وتطورها  بوية حول المستجدات التي تطرأتأسيس قاعدة معلومات تر

 .في الدول األخرى

 متابعة الخطة الدراسية واقتراح تطويرها وفق المستجدات . 

 إقامة اللقاءات والندوات ذات العالقة بالمناهج المشاركة في. 

  المشاركة في إعداد وثائق المنهاج لجميع المواد وتطويرها بما في ذلك مصفوفات

والتتابع لجميع المواد الدراسية والتأكد من مطابقة الكتب الدراسية لألهداف  المدى

 .والمصفوفات واإلشراف على تجربتها

 المشاركة في بناء معايير المناهج الدراسية وتطويرها . 

 التأكد من تحقق التكامل الرأسي واألفقي في المناهج الدراسية. 

  بغرض الوقوف على سير تطبيق المناهج االسترشاد بنتائج تحليل تقارير المشرفين

 .الدراسية في المدارس

 المشاركة في رصد التغذية الراجعة حول المناهج الدراسية. 

 اقتراح المشروعات التطويرية التي تخدم المناهج الدراسية ومتابعتها. 

  مراجعة النشرات التي تصدرها دوائر المناهج والتأكد من مدى تجانسها وانسجامها

 .ت وتوجهات صناعة المناهج بالوزارةمع سياسا

 

 

 دائرة التربية اإلسالمية وتختص باآلتي: 

  إعداد وتطوير المناهج والمقررات الدراسية وأدلة المعلمين في الحلقة األولى والحلقة الثانية

 . وما بعد التعليم األساسي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية

 متابعة المعلمين لتنفيذ هذه الخطط من خالل إعداد خطط لتنفيذ المناهج بالمدارس، و

 .الزيارات الميدانية

  إعداد وتطوير الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وإصدار النشرات والمذكرات التعليمية التي

 .تسهم في تطوير المناهج واإلشراف التربوي
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 حصر االحتياجات التدريبية للمعلمين والمشاركة في تنفيذ برامج التدريب. 

 اح المواد المساندة للمناهج والمعلميناقتر. 

 العمل على تنقيح الكتب الدراسية في ضوء التغذية الراجعة من الحقل التربوي. 

 المشاركة في دراسة نتائج االختبارات واستخالص المؤشرات التي تفيد تطوير المناهج. 

 المشاركة في إعداد الموازنة السنوية للتدريب والتأهيل. 

 ت الفنية والمهنية في مجال المناهج واالشراف والتدريب في المحافظات تقديم االستشارا

 .التعليمية

  نشر التوعية الدينية لما يستجد من ظواهر ومشكالت وسلوكات تتنافى مع مبادئ الدين

 .اإلسالمي الحنيف

 

 

  تشتمل هذه الدائرة على قسمين: 

 قسم تطوير المناهج ويختص باآلتي: 

 المقررات الدراسية في الحلقة األولى والحلقة الثانية ومابعد التعليم إعداد وتطوير المناهج و

 .األساسي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية

 إعداد خطط لتنفيذ المناهج بالمدارس، واالشتراك في متابعتها مع االشراف التربوي. 

 يمية التي إعاد وتطوير الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وإصدار النشرات والمذكرات التعل

 .تسهم في تطوير المناهج

 العمل على تنقيح الكتب الدراسية في ضوء التغذية الراجعة من الحقل التربوي. 

 المشاركة في دراسة نتائج االختبارات واستخالص المؤشرات التي تفيد تطوير المناهج. 

  حفظ وتالوة القرآن الكريم"متابعة تنفيذ مشروع." 

 متحانات للصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشرالمشاركة في إعداد أسئلة اال. 

  إعداد وتطوير حوسبة مناهج التربية اإلسالمية في الحلقة األولى والحلقة الثانية والحلقة

 .الثالثة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية

 إعداد خطط لتطوير حوسبة الكتب المدرسية وأدلة لبمعلمين وإصدار المواد التعليمية. 

 على تنقيح المواد التفاعلية في ضوء التغذية الراجعة من الحقل التربوي ،واعتماد  العمل

 .المناسب منها

  اإلسهام في مراجعة الكتب والبرمجيات الداعمة لمناهج التربية اإلسالمية ،واعتمادها قبل

 .توزيعها في الحقل التربوي

  التعليمية، وتقييم العائد التربوي متابعة تنفيذ المواد التعليمية المقترحة في تنفيذ المواقف

 .منها

 المشاركة في وضع المواصفات الفنية لوثائق التقويم. 

 مراجعة األنشطة التعليمية التعلمية للمادة الدراسية. 

 تزويد الجهات المعنية بقوائم المواد المرجعية المساندة للمناهج. 
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 ء ما تسفر عنه نتائج المشاركة في وضع أسس تصحيح أوراق االمتحانات العامة في ضو

 . عينات أوراق اجابات الطالب

 

 

 قسم الثقافة الدينية الطالبية ويختص باآلتي: 

  تثقيف الطلبة باألساليب التربوية للتغلب على المشكالت التي يواجهونها من خالل ربطهم

 .بكتاب هللا تعالى وسنة رسوله الكريم

 مدرسي، وبيان توجيهات الدين رصد بعض الممارسات السلوكية الخطأ في المجتمع ال

 .اإلسالمي وتعاليمه السمحة، واقتراح الحلول المناسبة لها

  تثقيف الطلبة بخطورة بعض األفكار والممارسات الدخيلة على المجتمع العماني وأثرها

 .على العقيدة اإلسالمية

 ن من تثقيف الطلبة بأهمية التصدي لمشكلة المخدرات ،وبيان دور الدين في حفظ اإلنسا

 .خطرها

  دراسة الظواهر السلوكية المخالفة للقيم اإلسالمية وقيم المواطنة واقتراح الحلول المناسبة

 .للتغلب عليها

 تنمية وترسيخ قيم التسامح والتعايش مع اآلخر في ظل الحفاظ على ثوابت الدين اإلسالمي. 

 مختلفةتأكيد مبادئ المحبة والوئام بين الطلبة في األوساط االجتماعية ال. 

  ،اعداد النشرات التوعوية التي تسهم في تنمية الوعي بأهمية االلتزام بقيم الدين السمحة

 .ومبادئه السامية

  التنسيق مع الجهات المعنية لالستعانة ببعض العلماء والمرشدين الدينيين لتنفيذ بعض

 .الفعاليات في المدارس

 تي تنظمها الوزارة في مختلف محافظات المشاركة في إحياء المناسبات الدينية والوطنية ال

 .السلطنة

  حث الطلبة على المشاركة في الفعاليات المدرسية واالجتماعية التي تسهم في تنمية

 .شخصياتهم وصقل مواهبهم

  تشجيع الطلبة على حفظ القرآن الكريم والمشاركة في المسابقات القرآنية على مستوى

 .الوزارة، وعلى مستوى السلطنة

 

 

 وتختص باآلتي ،تطوير مناهج العلوم اإلنسانية دائرة : 

 إعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. 

 إعداد وتطوير الكتب المدرسية وكراسات النشاط وأدلة المعلمين وتجريبها. 

 تتابع للمواد الدراسية وتطويرها إعداد وثائق المنهاج بما في ذلك مصفوفات المدى وال 

 بناء معايير المناهج الدراسية وتطويرها. 

 إعداد الخطة الدراسية للمناهج. 
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 المواد المختلفة وتساويها في الجودة تكامل مناهج العمل على. 

 التجهيزات الالزمة لتنفيذ المناهج بالتنسيق مع والوسائل التعليمية والتقنيات التعليمية  اقتراح

 .الجهات المعنية

 ات التي تسهم في تجويد تنفيذ المناهجإعداد المذكرات والنشر. 

 تطوير وتحديث األنشطة التعليمية في مناهج المادة الدراسية . 

  تحديد األنشطة التعليمية التعلمية التي تتضمنها كتب المادة الدراسية بالتعاون مع الجهات

 . ذات الصلة

  لمناهجالمساندة ل" الوسائط"بقوائم المواد المرجعية  الجهات المختصةتزويد. 

  اقتراح االحتياجات التدريبية لمعلمي المادة والعاملين في الدائرة والمشاركة في تنفيذ برامج

 .التدريب وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة

 واستخالص المؤشرات التي تفيد في تطوير  المشاركة في دراسة نتائج تقويم أداء الطالب

 .المناهج

 التقويم، وإعداد االمتحانات العامة لوثائق نيةالمشاركة في إعداد المواصفات الف. 

  المشاركة في وضع أسس تصحيح أوراق االمتحانات العامة في ضوء ما تسفر عنه نتائج

 .عينات أوراق إجابات الطالب

 مراجعة األنشطة التعليمية التعلمية اإلثرائية والعالجية المراد تضمينها في بنك األنشطة . 

 

 

 ويختص باآلتي ،ة العربيةمناهج اللغ تطوير قسم : 

 إعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. 

 إعداد الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها وتطويرها. 

 إعداد الخطة الدراسية لمناهج المادة. 

 في ضوء التغذية الراجعة القيام بتطوير الكتب المدرسية. 

 التي تسهم في تجويد عملية تطوير المناهج إعداد المذكرات والنشرات. 

  المراجعة الفنية لمحتوى المواد الدراسية والرسومات والمصورات للتأكد من صحتها

 .وتحقيقها لألهداف

  التنسيق مع األقسام المماثلة للمناهج الدراسية األخرى للوقوف على المستجدات ومشكالت

 .المناهج والعمل على تطويرها

 مل مناهج المادة مع مناهج المواد األخرى وتساويها في الجودةالعمل على تكا. 

 تطوير وتحديث األنشطة التعليمية في مناهج المادة الدراسية . 

 تحديد األنشطة التعليمية التعلمية التي تتضمنها كتب المادة الدراسية . 

 هابنك األنشطة ب مراجعة األنشطة التعليمية التعلمية للمادة الدراسية وموافاة. 

 تزويد الجهات المعنية بقوائم المواد المرجعية المساندة للمناهج. 

 المشاركة في وضع المواصفات الفنية لوثائق التقويم. 
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  تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي المادة والعاملين بالقسم والمشاركة في تنفيذ الدورات

 .التدريبية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة

  في دراسة نتائج تقويم أداء الطالب وتحليلها واستخالص المؤشرات العامة بهاالمشاركة، 

 .واالستفادة منها في معالجة السلبيات وتعزيز اإليجابيات

  المشاركة في وضع أسس تصحيح أوراق االمتحانات العامة في ضوء ما تسفر عنه نتائج

 .عينات أوراق اجابات الطالب

 

 ويختص باآلتي ،ليزيةمناهج اللغة اإلنج تطوير قسم : 

o إعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. 

o إعداد الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها وتطويرها. 

o إعداد الخطة الدراسية لمناهج المادة. 

o في ضوء التغذية الراجعة القيام بتطوير الكتب المدرسية. 

o ي تسهم في تجويد عملية تطوير المناهجإعداد المذكرات والنشرات الت. 

o  المراجعة الفنية لمحتوى المواد الدراسية والرسومات والمصورات للتأكد من صحتها

 .وتحقيقها لألهداف

o  التنسيق مع األقسام المماثلة للمناهج الدراسية األخرى للوقوف على المستجدات

 .ومشكالت المناهج والعمل على تطويرها

o ناهج المادة مع مناهج المواد األخرى وتساويها في الجودةالعمل على تكامل م. 

o تطوير وتحديث األنشطة التعليمية في مناهج المادة الدراسية . 

o تحديد األنشطة التعليمية التعلمية التي تتضمنها كتب المادة الدراسية . 

o بنك األنشطة بها مراجعة األنشطة التعليمية التعلمية للمادة الدراسية وموافاة. 

o تزويد الجهات المعنية بقوائم المواد المرجعية المساندة للمناهج. 

o المشاركة في وضع المواصفات الفنية لوثائق التقويم. 

o  تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي المادة والعاملين بالقسم والمشاركة في تنفيذ

 .الدورات التدريبية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة

o راسة نتائج تقويم أداء الطالب وتحليلها واستخالص المؤشرات العامة المشاركة في د

 .واالستفادة منها في معالجة السلبيات وتعزيز اإليجابيات ،بها

o  المشاركة في وضع أسس تصحيح أوراق االمتحانات العامة في ضوء ما تسفر عنه

 .نتائج عينات أوراق اجابات الطالب

 

 

 ويختص باآلتي ،ماعيةمناهج الدراسات الجت تطوير قسم : 

 إعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. 

 إعداد الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها وتطويرها. 

 إعداد الخطة الدراسية لمناهج المادة. 
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 في ضوء التغذية الراجعة القيام بتطوير الكتب المدرسية. 

 ي تسهم في تجويد عملية تطوير المناهجإعداد المذكرات والنشرات الت. 

  المراجعة الفنية لمحتوى المواد الدراسية والرسومات والمصورات للتأكد من صحتها

 .وتحقيقها لألهداف

  التنسيق مع األقسام المماثلة للمناهج الدراسية األخرى للوقوف على المستجدات ومشكالت

 .المناهج والعمل على تطويرها

 ناهج المادة مع مناهج المواد األخرى وتساويها في الجودةالعمل على تكامل م. 

 تطوير وتحديث األنشطة التعليمية في مناهج المادة الدراسية . 

 تحديد األنشطة التعليمية التعلمية التي تتضمنها كتب المادة الدراسية . 

 بنك األنشطة بها مراجعة األنشطة التعليمية التعلمية للمادة الدراسية وموافاة. 

 تزويد الجهات المعنية بقوائم المواد المرجعية المساندة للمناهج. 

 المشاركة في وضع المواصفات الفنية لوثائق التقويم. 

  تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي المادة والعاملين بالقسم والمشاركة في تنفيذ الدورات

 .التدريبية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة

 راسة نتائج تقويم أداء الطالب وتحليلها واستخالص المؤشرات العامة بهاالمشاركة في د، 

 .واالستفادة منها في معالجة السلبيات وتعزيز اإليجابيات

  المشاركة في وضع أسس تصحيح أوراق االمتحانات العامة في ضوء ما تسفر عنه نتائج

 .عينات أوراق اجابات الطالب

 

 

 ويختص باآلتي ،تيةمناهج المهارات الحيا تطوير قسم : 

 إعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. 

 إعداد الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها وتطويرها. 

 إعداد الخطة الدراسية لمناهج المادة. 

 في ضوء التغذية الراجعة القيام بتطوير الكتب المدرسية. 

  تسهم في تجويد عملية تطوير المناهجإعداد المذكرات والنشرات التي. 

  المراجعة الفنية لمحتوى المواد الدراسية والرسومات والمصورات للتأكد من صحتها

 .وتحقيقها لألهداف

  التنسيق مع األقسام المماثلة للمناهج الدراسية األخرى للوقوف على المستجدات ومشكالت

 .المناهج والعمل على تطويرها

 هج المادة مع مناهج المواد األخرى وتساويها في الجودةالعمل على تكامل منا. 

 تطوير وتحديث األنشطة التعليمية في مناهج المادة الدراسية . 

 تحديد األنشطة التعليمية التعلمية التي تتضمنها كتب المادة الدراسية . 

 بنك األنشطة بها مراجعة األنشطة التعليمية التعلمية للمادة الدراسية وموافاة. 

 ويد الجهات المعنية بقوائم المواد المرجعية المساندة للمناهجتز. 



97 

 

 المشاركة في وضع المواصفات الفنية لوثائق التقويم. 

  تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي المادة والعاملين بالقسم والمشاركة في تنفيذ الدورات

 .التدريبية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة

 سة نتائج تقويم أداء الطالب وتحليلها واستخالص المؤشرات العامة بهاالمشاركة في درا، 

 .واالستفادة منها في معالجة السلبيات وتعزيز اإليجابيات

  المشاركة في وضع أسس تصحيح أوراق االمتحانات العامة في ضوء ما تسفر عنه نتائج

 .عينات أوراق اجابات الطالب

 

 ة وتختص باآلتيدائرة تطوير مناهج العلوم التطبيقي : 

 ختصةالم تقسيماتإعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع كافة ال. 

 إعداد وتطوير الكتب المدرسية وكراسات النشاط وأدلة المعلمين وتجريبها. 

 إعداد وثائق المنهاج بما في ذلك مصفوفات المدى والتتابع للمواد الدراسية وتطويره. 

 ية وتطويرهابناء معايير المناهج الدراس. 

 إعداد الخطة الدراسية للمناهج. 

 العمل على تكامل مناهج المواد المختلفة وتساويها في الجودة. 

  اقتراح الوسائل التعليمية والتقنيات التعليمية والتجهيزات الالزمة لتنفيذ المناهج بالتنسيق مع

 .ختصةالم تقسيماتال

 فيذ المناهجإعداد المذكرات والنشرات التي تسهم في تجويد تن. 

 تطوير وتحديث األنشطة التعليمية في مناهج المادة الدراسية . 

 تقسيمات تحديد األنشطة التعليمية التعلمية التي تتضمنها كتب المادة الدراسية بالتعاون مع ال

  .المختصة

 إعداد قائمة باألنشطة التربوية التي يمكن تطبيقها كحد أدنى في المناهج الدراسية . 

 الوسائط"كز انتاج الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية بقوائم المواد المرجعية تزويد مر "

 .المساندة للمناهج

  واقتراح البرامج التدريبية لمعلمي المواد وموظفي الدائرة االحتياجات التدريبية تحديد

 .والمشاركة في تنفيذ برامج التدريب بالتنسيق مع التقسيمات المختصة

 ة نتائج تقويم أداء الطالب واستخالص المؤشرات التي تفيد في تطوير المشاركة في دراس

 .المناهج

 المشاركة في إعداد المواصفات الفنية لوثائق التقويم، وإعداد االمتحانات العامة. 

  المشاركة في وضع أسس تصحيح أوراق االمتحانات العامة في ضوء ما تسفر عنه نتائج

 .عينات أوراق إجابات الطالب

 ة األنشطة التعليمية التعلمية واإلثرائية والعالجية للمادة الدراسية المراد تضمينها في مراجع

 . بنك األنشطة قبل تزويده بها

  وتطويرها في وتجهيزاتها الخاصة بمختبرات العلوم المدرسية والتصاميم وضع المواصفات

 .طابقتها للمواصفاتوالتأكد من م التقسيمات المختصةضوء المستجدات التقنية بالتنسيق مع 
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 المحافظات من األجهزة واألدوات والمواد الكيميائية ب التعليمية حصر احتياجات المديريات

 .توفيرها ضمن اإلمكانيات المتاحةالعمل على و

 مختبرات العلوم المدرسيةل األعمال اإلدارية والفنية  متابعة. 

 االختصاص نطاق ضمن تدخل أخرى مهام أية. 

 

o  األقسام التاليةوتضم الدائرة: 

  ويختص باآلتي ،مناهج العلومتطوير قسم : 

 إعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. 

 إعداد الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها وتطويرها. 

 إعداد الخطة الدراسية لمناهج المادة. 

 ية تطوير المناهجإعداد المذكرات والنشرات التي تسهم في تجويد عمل. 

  المراجعة الفنية لمحتوى المواد الدراسية والرسومات والمصورات للتأكد من صحتها

 .وتحقيقها لألهداف

  التنسيق مع األقسام المماثلة للمناهج الدراسية األخرى للوقوف على المستجدات ومشكالت

 .المناهج والعمل على تطويرها

 ج المواد األخرى وتساويها في الجودةالعمل على تكامل مناهج المادة مع مناه. 

 تطوير وتحديث األنشطة التعليمية في مناهج المادة الدراسية . 

 تحديد األنشطة التعليمية التعلمية التي تتضمنها كتب المادة الدراسية . 

 المديرية العامة لتقنية  مراجعة األنشطة التعليمية التعلمية للمادة الدراسية وموافاةتوفير و

 .مات بهاالمعلو

 تزويد الجهات المعنية بقوائم المواد المرجعية المساندة للمناهج. 

 المشاركة في وضع المواصفات الفنية لوثائق التقويم. 

  تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي المادة والعاملين بالقسم والمشاركة في تنفيذ الدورات

 .التدريبية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة

 اركة في دراسة نتائج تقويم أداء الطالب وتحليلها واستخالص المؤشرات العامة بهاالمش، 

 .واالستفادة منها في معالجة السلبيات وتعزيز اإليجابيات

  المشاركة في وضع أسس تصحيح أوراق االمتحانات العامة في ضوء ما تسفر عنه نتائج

 .عينات أوراق اجابات الطالب

 ات الخاصة باألجهزة والمعدات واألدوات والمواد المختبرية المشاركة في وضع المواصف

 . المراد توفيرها في مختبرات العلوم

 المشاركة في تحديد األنشطة التعليمية التعلمية التي تتضمنها كتب المادة الدراسية . 

 إعداد قائمة باألنشطة التربوية التي يمكن تطبيقها كحد أدنى في المناهج الدراسية . 

 

  ويختص باآلتي ،مناهج الرياضياتوير تطقسم : 

 إعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. 
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 أدلة المعلمين وتجريبها وتطويرها في ضوء التغذية الراجعةإعداد الكتب المدرسية و. 

 إعداد الخطة الدراسية لمناهج المادة. 

  عملية تطوير المناهجإعداد المذكرات والنشرات التي تسهم في تجويد. 

  المراجعة الفنية لمحتوى المواد الدراسية والرسومات والمصورات للتأكد من صحتها

 .وتحقيقها لألهداف

  التنسيق مع األقسام المماثلة للمناهج الدراسية األخرى للوقوف على المستجدات ومشكالت

 .المناهج والعمل على تطويرها

 ناهج المواد األخرى وتساويها في الجودةالعمل على تكامل مناهج المادة مع م. 

 تطوير وتحديث األنشطة التعليمية في مناهج المادة الدراسية . 

 تحديد األنشطة التعليمية التعلمية التي تتضمنها كتب المادة الدراسية . 

 بنك األنشطة بها مراجعة األنشطة التعليمية التعلمية للمادة الدراسية وموافاة. 

 عنية بقوائم المواد المرجعية المساندة للمناهجتزويد الجهات الم. 

 المشاركة في وضع المواصفات الفنية لوثائق التقويم. 

  تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي المادة والعاملين بالقسم والمشاركة في تنفيذ الدورات

 .التدريبية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة

 أداء الطالب وتحليلها واستخالص المؤشرات العامة بها المشاركة في دراسة نتائج تقويم، 

 .واالستفادة منها في معالجة السلبيات وتعزيز اإليجابيات

  المشاركة في وضع أسس تصحيح أوراق االمتحانات العامة في ضوء ما تسفر عنه نتائج

 .عينات أوراق اجابات الطالب

 

 ،ويختص باآلتي قسم مختبرات العلوم: 

 وتطويرها في ضوء  الخاصة بمختبرات العلوم المدرسية والتصاميم وضع المواصفات

والتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل  تقسيمات المختصةالمستجدات التقنية بالتنسيق مع ال

 .البدء باستعمالها

 من األجهزة واألدوات والمواد الكيميائية  التعليمية بالمحافظات حصر احتياجات المديريات

 .بالتنسيق مع التقسيمات المختصة يرها ضمن اإلمكانيات المتاحةوالعمل على توف

 3  -  المواصفات الخاصة باألجهزة واألدوات والمواد المخبرية المطلوب وتحديث تحديد

 .وفقاا للمستجدات ومتطلبات المناهجتوفيرها 

 4 -فات جهزة واألدوات والمواد المخبرية وفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصاستالم األ

 .توزيعها على المديريات بالمحافظاتو

 5- للكوادر الفنية ورش عمل تدريبية مؤتمرات وندوات ومعارض و المشاركة في إقامة

 .مختبرات العلوم المدرسيةب العاملة

  مختبرات العلوم المدرسيةل األعمال اإلدارية والفنية متابعة . 

 مراجعتها وتحديثهاوضع قاعدة بيانات شاملة لكافة محتويات المختبرات و.  

 المحافظات التعليميةب المديريات متابعة صيانة األجهزة واألدوات المختبرية بجميع. 
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  المشاركة في إعداد وتطوير وتأليف كراسات الدروس العملية لمواد العلوم بالتنسيق مع

 .المختصة تقسيماتال

  بالتنسيق األمن والسالمة  األدوات واألجهزة المخبرية وقواعد وأدلة استخدامإعداد النشرات

 .وتوزيعها على مديريات التربية والتعليممع التقسيمات المختصة 

  لمختبرات العلوم بالمدارس الدوريالجرد. 

 توفير أجهزة التقانة الحديثة والبرامج المحوسبة إلجراء التجارب العملية ومتابعة تفعيلها. 

 جراء بعض التجارب العمليةتوفير المواد واألدوات البديلة التي تستخدم في إ. 

 المختصة تقسيماتإنتاج وسائل بصرية وسمعية تتضمن التجارب العملية بالتنسيق مع ال. 

  ومتابعة استخداماتهابتصاميم خاصة   اقتراح نماذج بديلة لمختبرات العلوم. 

 16-المشاركة مع الجهات المعنية لرفع كفاءة عمل مختبرات العلوم المدرسية. 

 17-شاريع ودراسات تطويرية لمختبرات العلوم وتنفيذها ومتابعتهااقتراح م. 

 18- االختصاص نطاق ضمن تدخل أخرى مهام أية. 
 

 

  ويختص باآلتي ،مناهج تقنية المعلوماتتطوير قسم : 

 إعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. 

 ا وتطويرهاإعداد الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبه. 

 إعداد الخطة الدراسية لمناهج المادة. 

 في ضوء التغذية الراجعة القيام بتطوير الكتب المدرسية. 

 إعداد المذكرات والنشرات التي تسهم في تجويد عملية تطوير المناهج. 

  المراجعة الفنية لمحتوى المواد الدراسية والرسومات والمصورات للتأكد من صحتها

 .وتحقيقها لألهداف

  التنسيق مع األقسام المماثلة للمناهج الدراسية األخرى للوقوف على المستجدات ومشكالت

 .المناهج والعمل على تطويرها

 العمل على تكامل مناهج المادة مع مناهج المواد األخرى وتساويها في الجودة. 

 تطوير وتحديث األنشطة التعليمية في مناهج المادة الدراسية . 

 لتعليمية التعلمية التي تتضمنها كتب المادة الدراسيةتحديد األنشطة ا . 

 مراجعة األنشطة التعليمية التعلمية للمادة الدراسية.  

 تزويد الجهات المعنية بقوائم المواد المرجعية المساندة للمناهج. 

 المشاركة في وضع المواصفات الفنية لوثائق التقويم. 

 والعاملين بالقسم والمشاركة في تنفيذ الدورات  تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي المادة

 .التدريبية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة

 المشاركة في دراسة نتائج تقويم أداء الطالب وتحليلها واستخالص المؤشرات العامة بها، 

 .واالستفادة منها في معالجة السلبيات وتعزيز اإليجابيات
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 اق االمتحانات العامة في ضوء ما تسفر عنه نتائج المشاركة في وضع أسس تصحيح أور

 .عينات أوراق اجابات الطالب

 

 وتختص باآلتي ،دائرة تطوير مناهج المهارات الفردية: 

 إعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. 

 إعداد وتطوير الكتب المدرسية وكراسات النشاط وأدلة المعلمين وتجريبها. 

 عداد وثائق المنهاج بما في ذلك مصفوفات المدى والتتابع للمواد الدراسية وتطويرهاإ. 

 بناء معايير المناهج الدراسية وتطويرها. 

 إعداد الخطة الدراسية للمناهج. 

 المواد المختلفة وتساويها في الجودة تكامل مناهج العمل على. 

 يزات الالزمة لتنفيذ المناهج بالتنسيق مع الوسائل التعليمية والتقنيات التعليمية التجه اقتراح

 .مركز تقنيات التعليم والكتاب المدرسي

 إعداد المذكرات والنشرات التي تسهم في تجويد تنفيذ المناهج. 

 تطوير وتحديث األنشطة التعليمية في مناهج المادة الدراسية . 

 ية بالتعاون مع الجهات تحديد األنشطة التعليمية التعلمية التي تتضمنها كتب المادة الدراس

 . ذات الصلة

 تزويد الجهات المعنية بقوائم المواد المرجعية المساندة للمناهج. 

  اقتراح االحتياجات التدريبية لمعلمي المادة والعاملين في الدائرة والمشاركة في تنفيذ برامج

 .التدريب وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة

 واستخالص المؤشرات التي تفيد في تطوير  داء الطالبالمشاركة في دراسة نتائج تقويم أ

 .المناهج

 التقويم، وإعداد االمتحانات العامة لوثائق المشاركة في إعداد المواصفات الفنية. 

  المشاركة في وضع أسس تصحيح أوراق االمتحانات العامة في ضوء ما تسفر عنه نتائج

 .عينات أوراق إجابات الطالب

 الخاصة بالمادةيمية التعلمية واإلثرائية والعالجية مراجعة األنشطة التعل . 

 

 وتضم الدائرة األقسام التالية : 

  ويختص باآلتي ،مناهج المهارات الموسيقيةتطوير قسم:  

o  إعداد وتطوير المناهج المدرسية بالتنسيق مع كافة الجهات

 . المعنية

o إعداد وتطوير الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها. 

o د الخطة الدراسية لمناهج المادةإعدا. 

o  إعداد المذكرات والنشرات التي تسهم في تنفيذ عملية تطوير

 .المناهج
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o  المراجعة الفنية لمحتوى المواد الدراسية والرسومات والمصورات

 .للتأكد من صحتها وتحقيقها لألهداف

o  التنسيق مع األقسام المماثلة للمناهج الدراسية األخرى للوقوف

 .تجدات ومشكالت المناهج والعمل على تطويرهاعلى المس

o العمل على تكامل مناهج المواد المختلفة وتساويها في الجودة. 

o تطوير وتحديث األنشطة التعليمية في مناهج المادة الدراسية . 

o  المشاركة في تحديد األنشطة التعليمية التعلمية التي تتضمنها كتب

 . المادة الدراسية

o طة التربوية التي يمكن تطبيقها كحد أدنى في إعداد قائمة باألنش

 . المناهج الدراسية

o تزويد الجهات المعنية بقوائم المواد المرجعية المساندة للمناهج. 

o  وضع المواصفات الفنية لألدوات واألجهزة والمعدات والمواد

 .واألماكن الالزمة لتنفيذ المنهاج وتحديد الكميات لكل مدرسة

o اصفات الفنية لوثائق التقويمالمشاركة في وضع المو. 

o  تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالقسم والمشاركة في تنفيذ

 .الدورات التدريبية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة

o  المشاركة في دراسة نتائج تقويم أداء الطالب وتحليلها

واستخالص المؤشرات العامة بها، واالستفادة منها في معالجة 

 .لبيات وتعزيز اإليجابياتالس

o المشاركة في االحتفاالت والمناسبات الوطنية. 

 

  ـــ :ويختص باآلتي ،مناهج الفنون التشكيليةتطوير قسم 

 إعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. 

 إعداد الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها وتطويرها. 

 سية لمناهج المادةإعداد الخطة الدرا. 

 إعداد المذكرات والنشرات التي تسهم في تجويد عملية تطوير المناهج. 

  المراجعة الفنية لمحتوى المواد الدراسية والرسومات والمصورات للتأكد

 .من صحتها وتحقيقها لألهداف

  التنسيق مع األقسام المماثلة للمناهج الدراسية األخرى للوقوف على

 .المناهج والعمل على تطويرها المستجدات ومشكالت

  العمل على تكامل مناهج المادة مع مناهج المواد األخرى وتساويها في

 .الجودة

 تطوير وتحديث األنشطة التعليمية في مناهج المادة الدراسية . 

 تحديد األنشطة التعليمية التعلمية التي تتضمنها كتب المادة الدراسية . 
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 بنك األنشطة  لمية للمادة الدراسية وموافاةمراجعة األنشطة التعليمية التع

 .بها

 تزويد الجهات المعنية بقوائم المواد المرجعية المساندة للمناهج. 

 المشاركة في وضع المواصفات الفنية لوثائق التقويم. 

  تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي المادة والعاملين بالقسم والمشاركة في

 .نسيق مع الجهات المختصة بالوزارةتنفيذ الدورات التدريبية بالت

  المشاركة في دراسة نتائج تقويم أداء الطالب وتحليلها واستخالص

واالستفادة منها في معالجة السلبيات وتعزيز  ،المؤشرات العامة بها

 .اإليجابيات

  المشاركة في وضع أسس تصحيح أوراق االمتحانات العامة في ضوء ما

 .جابات الطالبتسفر عنه نتائج عينات أوراق ا

 

  ــ:ويختص باآلتي ،مناهج الرياضة المدرسيةتطوير قسم 

 إعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. 

 إعداد الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتجريبها وتطويرها. 

 إعداد الخطة الدراسية لمناهج المادة. 

  تجويد عملية تطوير المناهجإعداد المذكرات والنشرات التي تسهم في. 

  المراجعة الفنية لمحتوى المواد الدراسية والرسومات والمصورات للتأكد

 .من صحتها وتحقيقها لألهداف

  التنسيق مع األقسام المماثلة للمناهج الدراسية األخرى للوقوف على

 .المستجدات ومشكالت المناهج والعمل على تطويرها

 ة مع مناهج المواد األخرى وتساويها في العمل على تكامل مناهج الماد

 .الجودة

 تطوير وتحديث األنشطة التعليمية في مناهج المادة الدراسية . 

 تحديد األنشطة التعليمية التعلمية التي تتضمنها كتب المادة الدراسية . 

 بنك األنشطة  مراجعة األنشطة التعليمية التعلمية للمادة الدراسية وموافاة

 .بها

 ات المعنية بقوائم المواد المرجعية المساندة للمناهجتزويد الجه. 

 المشاركة في وضع المواصفات الفنية لوثائق التقويم. 

  تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي المادة والعاملين بالقسم والمشاركة في

 .تنفيذ الدورات التدريبية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة

 تقويم أداء الطالب وتحليلها واستخالص  المشاركة في دراسة نتائج

واالستفادة منها في معالجة السلبيات وتعزيز  ،المؤشرات العامة بها

 .اإليجابيات
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  المشاركة في وضع أسس تصحيح أوراق االمتحانات العامة في ضوء ما

 .تسفر عنه نتائج عينات أوراق اجابات الطالب

 

 ويختص باآلتي ،ميةمركز انتاج الكتاب المدرسي والوسائل التعلي : 

 وضع خطة عمل المركز السنوية ومتابعة تنفيذها. 

  تحديد الوسائل التعليمية الالزمة لتنفيذ المناهج الدراسية والعمل على توفيرها بالتنسيق

 .مع التقسيمات المختصة

 تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية وبثها ونشرها بالتنسيق مع الدوائر ذات العالقة. 

 واصفات الفنية الخاصة بإنتاج وطباعة وتطوير الكتب المدرسية وكراسات إعداد الم

 النشاط وكتب المعلمين واإلشراف على االنتاج بالتنسيق مع الجهات المختصة؟

 إدخال بيانات مخطوطات الكتب المدرسية المعدة من قبل لجان تأليف المواد الدراسية. 

 سيق مع دوائر المناهج المختصةتوصيف وتحديد الرسومات والصور وإنتاجها بالتن. 

 مراجعة وتدقيق وتحرير الكتب المدرسية لغويا. 

  التأكد من أن المواد والبرامج التي ينتجها أو يستخدمها المركز خاضعة لقوانين الملكية

 .الفكرية

  وضع قواعد وضوابط تزويد مديريات وإدارة التربية والتعليم في المحافظات بالكتب

 .تلزماتها من الوسائل التعليمية والمواد التعليمية األخرىالمدرسية وكافة مس

  إنشاء أرشيف لكافة إصدارات المركز من كتب دراسية وأدلة المعلمين وغيرها من

 . المطبوعات

  حصر وتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالمركز واألعضاء الفنيين والتنسيق مع دائرة

 .البرامج التدريبيةتنمية الموارد البشرية حول تنفيذ 

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 أي مهام أخرى تدخل ضمن اختصاصات المركز. 

 

 ويضم المركز األقسام التالية : 

 ويختص باآلتي ،قسم الوسائل التعليمية : 

  تصميم وإنتاج الوسائل والنماذج والملصقات والمصورات والشرائح والشفافيات وفقاا

 .ةلحاجات المناهج الدراسي

 اقتراح الوسائل التعليمية التي تخدم المناهج بالتنسيق مع التقسيمات المختصة . 

  نسخ الوسائل التعليمية المستلمة من قسم تصميم واخراج الكتاب المدرسي، قبل

 .تعميمها

  دراسة التقارير الواردة من الميدان حول الوسائل التعليمية واتخاذ اإلجراءات

 .المناسبة حيال توصياتها

 تابعة استخدام الوسائل التعليمية ومدى االستفادة منها ومناقشة أساليب تطويرها مع م

 .الدوائر واألقسام المعنية
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 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 أي مهام أخرى يكلف بها القسم. 

 

 باآلتي ويختص، قسم الرسم : 

 مات المختصةإعداد وتوصيف الرسومات التوضيحية للكتب المدرسية بالتنسيق مع التقسي. 

  إعداد وتوصيف الرسوم واللوحات المتعلقة بالوسائل التعليمية بالتنسيق مع قسم الوسائل

 .التعليمية

  معالجة الرسومات على أجهزة الحاسوب بالتنسيق مع قسم تصميم وإخراج الكتاب

 .المدرسي

 بالتنسيق  مراجعة وتعديل الرسوم الخاصة بالكتب المدرسية قبل طباعتها بصورتها النهائية

 .مع قسمي تصميم وإخراج ومتابعة إنتاج الكتاب المدرسي

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 أي مهام أخرى يكلف بها القسم. 

 

 ويختص باآلتيقسم ادخال البيانات والتدقيق اللغوي ،: 

 استالم مخطوطات الكتب المدرسية وإدخالها عن طريق الحاسوب. 

 طلبات كل مرحلة وصف بالتنسيق مع التقسيمات تخزين وتنسيق البيانات وفق مت

 .المختصة

 تدقيق مخطوطات الكتب المدرسية لغويا وتصويب األخطاء اللغوية والمطبعية بها. 

 التحرير اللغوي للكتب المدرسية وفق متطلبات كل مرحلة وصف. 

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 أي مهام أخرى يكلف بها القسم. 

 

 ويختص باآلتي ،الكتاب المدرسي قسم تصميم وإخراج : 

 تصميم وإخراج الكتب المدرسية وكراسات النشاط وأدلة المعلمين. 

 إعداد المواصفات الفنية الخاصة بطباعة الكتاب المدرسي. 

 إجراء التحرير الفني للكتاب المدرسي . 

  تطوير تصميم وإخراج الكتاب المدرسي في ضوء تجربة الميدان للكتب والمستجدات

 .المية في هذا المجالالع

 تصنيف وحفظ بيانات الكتب والصور والرسومات والخرائط عن طريق نظام الحاسوب. 

 إنتاج النشرات الخاصة بالكتب المدرسية وتعميمها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة . 

  الحصول على تراخيص وحقوق االستخدام بالنسبة للصور والمقاطع المطلوبة للمناهج

 .رسيةوالكتب المد

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 أي مهام أخرى يكلف بها القسم. 
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 ويختص باآلتي ،قسم متابعة إنتاج الكتاب المدرسي : 

 

  المشاركة في إعداد المواصفات الفنية الخاصة بطباعة الكتب بالتعاون مع قسم تصميم

 .وإخراج الكتاب المدرسي

 فني للكتاب بالتنسيق التقسيمات المختصةمتابعة عمليات الطباعة ومراجعة اإلخراج ال. 

  التنسيق مع التقسيمات المختصة والحصول منها على بيانات مفصلة عن الكتب المدرسية

 . ووضع جدول زمني إلنتاجها

 المشاركة في تحليل عطاءات طباعة الكتب المدرسية مع التقسيمات المختصة بالوزارة. 

 التخاذ إجراءات طباعة الكتب وتسليمها للمخازن التنسيق مع التقسيمات المختصة بالوزارة. 

 تسليم مخطوطات الكتب المدرسية المعتمدة للمطابع ومتابعة طباعتها النهائية. 

 تسلم مسودات الكتب من المطابع وإرسالها للمعنيين لمراجعتها واعتمادها. 

 بعحفظ األفالم والصور والرسومات الخاصة بالكتب المدرسية والمستلمة من المطا. 

  التأكد من أن قوانين الملكية الفكرية قد تم مراعاتها عند تصميم وإنتاج وإخراج الكتب

 .المدرسية وكراسات النشاط وأدلة المعلمين بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 أي مهام أخرى يكلف بها القسم . 

 

  وتختص باآلتي، ميةالمديرية العامة للبرامج التعلي :رابعاا : 

  اقتراح السياسات العامة والخطط المستقبلية ألعمال المديرية بما يتوافق مع أهداف التعليم

 . في السلطنة

  توفير برامج تعليمية تعنى بالموهوبين في المدارس بالتنسيق مع المديرية العامة للمناهج

 . والجهات المعنية األخرى

 ة لمدارس التربية الخاصة والتعليم المستمر بالتعاون مع إعداد المناهج والبرامج واألنشط

 .الجهات ذات العالقة

  اقتراح االحتياجات التدريبية للعاملين بالمديرية والمشاركة في تنفيذ برامج

  .التدريب بالتنسيق مع الجهات المختصة

 لتي تعنى البرامج ا بعض التعاون مع المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية من أجل تطوير

 .بها المديرية

  تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين واقتراح الدورات المناسبة لحاجاتهم بالتنسيق مع

 . الجهات المختلفة

 تخطيط برامج توعية ألولياء األمور حول تربية أبنائهم ذوي االحتياجات الخاصة. 

 ق مع المديريات واإلدارة تنظيم المسابقات والمعارض في المناسبات المختلفة وذلك بالتنسي

 . المحافظاتلمحافظات والتعليمية با

 دعم األنشطة المختلفة بالمدارس والعمل على توفير متطلباتها المادية والفنية. 
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  وضع خطط وبرامج التوعية االجتماعية والصحية واإلرشاد النفسي، وإعداد البرامج

 .الخاصة بها

 لمطلوبة لتنفيذ برامج المديريةتوفير البيانات الخاصة بالقوى العاملة ا. 

 ا في مالتنسيق مع مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق باالستفادة من إمكاناته

 .التعامل مع الظواهر الطالبية المختلفة

 المشاركة في تحديد الموازنة الخاصة بأنشطة المديرية. 

 يرية لتوعية المجتمع بهذه توفير البيانات والمعلومات حول كافة برامج وأنشطة المد

 . األنشطة والتنسيق في ذلك مع الجهات اإلعالمية بالوزارة حسب األنظمة المتبعة

 تنتجها أوتستخدمها المديرية خاضعة لقوانين الملكية  التأكد من أن المواد والبرامج التي

 .الفكرية

 هات ذات العالقةتوفير المحتوى التعليمي الالزم للتعليم االلكتروني بالتعاون مع الج. 

 اإلشراف على خطط وبرامج ومشروعات اإلعالم التربوي ومتابعة تنفيذها. 

  اقتراح أساليب االستفادة من اإلمكانات المادية والبشرية لدى الجهات الحكومية والخاصة

  .والمؤسسات األهلية في تنفيذ خطط وبرامج اإلرشاد والتوعية

 

 وتضم المديرية الدوائر اآلتية : 

 التنسيق والمتابعة، ويتبع المدير العام مباشرة، ويختص باآلتي قسم: 

o متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن المدير العام. 

 متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر المختلفة بالمديرية. 

 وائر األخرى بالوزارةمتابعة الموضوعات المحالة من المديرية إلى المديريات والد. 

  متابعة نتائج اإلجتماعات 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 لمكتب

 .المدير العام، وتنظيمها وحفظها

 الدوائر واألقسام لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة التنسيق مع. 

 

 

  وتختص بالتي ،برامج التربية الخاصةدائرة : 

 اقتراح السياسة العامة للتربية الخاصة ورعاية الموهوبين . 

 وضع برامج التربية الخاصة لكل الفئات وفق السياسة المعتمدة. 

 من هم في سن الدراسة وذلك بالتنسيق مع حصر وتحديد الحاالت التي تحتاج تربية خاصة م

 . المديريات واإلدارة التعليمية والجهات المختصة

  توفير الكوادر العاملة المؤهلة الالزمة للعمل في مجال التربية الخاصة ذلك بالتنسيق مع

 . الجهات المختصة

 توفير مستلزمات الدراسة لجميع برامج ونوعيات مدارس التربية الخاصة . 
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 ق مع القطاع الخاص لالستفادة من ابتكارات الطالب الموهوبين والعمل على رعاية التنسي

 . بعضهم

 تخطيط الدورات التدريبية للعاملين . 

  التعليمية حول المناشط والبرامج التي تساعد على اكتشاف الطالب  المحافظاتالتنسيق مع

 .الموهوبين

 شراف على المعلمينمتابعة تنفيذ برامج التربية الخاصة بالمدارس واإل. 

 تقويم برامج التربية الخاصة واقتراح تطويرها . 

 تنظيم عملية إيفاد طالب التربية الخاصة للمعاهد والمدارس المتخصصة خارج السلطنة . 

 اقتراح برامج توعية ألولياء أمور الدارسين بالتنسيق مع دائرة اإلعالم التربوي. 

 نشطةالمشاركة في تحديد موازنة البرامج واأل. 

  األقسام اآلتيةوتضم الدائرة : 

 مدارس التربية الخاصة، ويختص باآلتي قسم : 

o  حصر فئات ذوي االحتياجات الخاصة التي يمكن أن تستفيد من البرامج المتوفرة بمدارس

 .التربية الخاصة وذلك بالتنسيق مع جهات االختصاص

o ات العالقةإعداد مناهج وبرامج التربية الخاصة بالتعاون مع الجهات ذ . 

o تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في مجاالت التربية الخاصة. 

o إعداد برامج توعية أولياء األمور حول تربية أبنائهم ذوي االحتياجات الخاصة . 

o متابعة سير الدراسة في مدارس التربية الخاصة. 

o اسيةمتابعة توفير متطلبات مدارس التربية الخاصة من كوادر ومستلزمات در. 

 

  ويختص باآلتيالتشخيص ورعاية المجيدينقسم ، : 

  حصر الحاالت التي تعاني من إعاقات مختلفة والحاالت التي تعاني من مشكالت

 . تعلمية

 تصنيف الحاالت حسب اإلعاقة والمشكالت التعلمية المختلفة. 

 انيةالمساهمة في تقنين المقاييس النفسية واإلجتماعية والعقلية على البيئة العم. 

 إعداد اإلختبارات التشخيصية األكاديمية المناسبة. 

 إجراء التشخيص التربوي المناسب على الطالب. 

 تحويل الحاالت التي تحتاج إلى أساليب تربوية أخرى للجهات المعنية. 

 تحويل الحاالت إلجراء الفحوصات الطبية الالزمة عند التسجيل. 

 تحديد مستوى األداء الحالي للطالب. 

 اإلدارة التعليمية / ل فريق متكامل لتشخيص الحاالت بالمدارس والمديرياتتشكي

 .بالمحافظات

 متابعة مدى تحسن مستوى أداء الطالب. 

 تقييم حاالت الطالب الذين تم وضعهم تحت المالحظة. 

 إعداد التقارير الالزمة عن حاالت الطالب. 
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 فتح ملف شخصي تراكمي لكل حالة. 

 االت اإلعاقةإعداد قاعدة بيانات عن ح. 

 

  ويختص باآلتي ،برامج التربية الخاصةقسم : 

o  إعداد قاعدة بيانات توضح نوعيات وإعداد الطالب ذوي الحاجة إلى دمج بالمدارس

 . وتنسيق عملية الدمج مع الجهات المختصة

o  متابعة نتائج االمتحانات والتقارير التي تصدر حول الطالب الذين يعانون من

 .والعمل على توفير الخدمات الخاصة لهم مع الجهات المختصةصعوبات في التعلم 

o  متابعة أحوال الطالب ذوي الحاجة إلى الدمج والطالب الذين يعانون من صعوبات

 .في التعلم

o  إعداد برامج خاصة لمساعدة طالب الدمج والطالب الذين يعانون من صعوبات في

 . التعلم وذلك بالتنسيق مع دوائر الوزارة المختصة

o  متابعة تقارير المشرفين التربويين من أجل التعرف على أحوال الطالب المحتاجين

 . لعناية خاصة لعالج صعوبات التعلم لديهم

 

 قسم األنشطة والتوجيه المهني، ويختص باآلتي: 

 

 إعداد المشروعات والخطط والبرامج الخاصة باألنشطة الطالبية في جميع المجاالت. 

 نفيذية للمشاركة في المهرجانات واإلحتفاالت والمناسباتضع برنامج زمني وخطة تو. 

 تنظيم المسابقات والمعارض في المناسبات المختلفة. 

 دعم األنشطة التربوية في المدارس والعمل على توفير متطلباتها. 

 متابعة خدمات الصحة المدرسية بالمدارس. 

 ير أعمالهااإلشراف على إنشاء الجماعات المدرسية في المدارس ومتابعة س. 

 تشجيع المحافظة على البيئة المدرسية وخدمة المجتمع المحلي. 

 نشر الوعي بأهمية التوجيه المهني في أوساط المعلمين والطالب. 

 توفير المصادر المتعلقة بالتوجيه المهني للمعلمين والطالب. 

 متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة للتوجيه المهني في المدارس. 

 مناسبة للتغلب على المعوقات التي تواجه المدارس في تطبيق التوجيه إقتراح الحلول ال

 .المهني

 المشاركة في تنفيذ الدورات التدريبية للعاملين في مجال التوجيه المهني. 

 تنظيم أنشطة توعوية مساندة في مجال التوجيه المهني. 

 

 وتختص باآلتي ،دائرة التعليم المستمر : 

 يم الكبار، والتعليم الموازيتوفير خدمات محو األمية وتعل. 

 توعية الدارسين بأساليب التعليم المستمر عبر الشبكة الدولية للمعلومات. 
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 إعداد التقارير الدورية عن سير الدراسة في التعليم المستمر. 

 تشجيع القطاع الخاص واألهلي لدعم برامج ومشاريع وأنشطة التعليم المستمر. 

  المحافظاتتشتمل على توزيع الشعب على  حافظاتالمإعداد خطة سنوية في ضوء خطط 

 . حسب أعداد الدارسين والموازنة المعتمدة

 متابعة تنفيذ برامج محو األمية وتعليم الكبار . 

 جمع البيانات واالحصاءات المتعلقة بمراكز محو األمية وتعليم الكبار . 

 ياسات الوزارةاإلشراف العام على تنفيذ برامج محو األمية وتعليم الكبار وفق س. 

 تقدير متطلبات مراكز محو األمية وتعليم الكبار والمشاركة في اعداد الموازنة الخاصة بها. 

 تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في مجال محو األمية وتعليم الكبار.  

 تزويد دائرة اإلعالم التربوي بمحتوى البرامج اإلعالمية في مجال التعليم المستمر. 

  

 هذه الدائرة إلى األقسام اآلتية وتنقسم : 

  

 قسم محو األمية، ويختص باآلتي : 

  التعليمية المحافظاتالقيام بتوزيع الشعب على. 

 التعليمية المحافظاتالمحافظات ومتابعة عملية تسجيل الدارسين بمراكز محو األمية ب. 

 ات المعنية مع الجه قز محو األمية بالتنسيتوفير مستلزمات الدراسة للمسجلين بمراك

 . التعليمية المحافظاتبالوزارة و

 متابعة سير الدراسة في مراكز محو األمية ورفع تقارير حولها. 

  التعليمية المتعلقة بالدراسة في مراكز محو األمية واالستفادة من  المحافظاتدراسة تقارير

 . نتائجها في تطوير األداء

 لين وتنفيذ الدورات التدريبية لهمالمشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية للعام. 

  اإلشراف على إعدد امتحانات محو األمية ونتائجها وإعداد الشهادات الخاصة طبقا للنموذج

 .المعمول به بالتنسيق مع الجهات المختصة

 جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمراكز محو األمية وتصنيفها وحفظها. 

 المي واليوم العربي لمحو األميةالمشاركة في االحتفاالت باليوم الع . 

  

 ويختص باآلتي ،قسم تعليم الكبار : 

 القيام بتوزيع الشعب على المحافظات التعليمية. 

  بالمحافظات والمحافظات التعليمية تعليم الكبارتسجيل الدارسين بمراكز متابعة عملية. 

 الجهات المعنية  بالتنسيق مع تعليم الكباركز توفير مستلزمات الدراسة للمسجلين بمرا

 . بالوزارة والمحافظات التعليمية

 ورفع تقارير حولها تعليم الكبارسير الدراسة في مراكز  متابعة. 

 واالستفادة من  تعليم الكبارلقة بالدراسة في مراكز دراسة تقارير المحافظات التعليمية المتع

 . نتائجها في تطوير األداء
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 بية للعاملين وتنفيذ الدورات التدريبية لهمالمشاركة في تحديد االحتياجات التدري. 

 وتصنيفها وحفظها تعليم الكبارلومات المتعلقة بمراكز جمع البيانات والمع. 

  إطالع المحافظات التعليمية على أساليب الدراسة عبر الشبكة الدولية للمعلومات وذلك من

 . أجل توعية الدارسين

  

 قسم التعليم الموازي، ويختص : 

 اطنين بأهمية التعليم المستمر بالتنسيق مع دائرة اإلعالم التربويتوعية المو . 

 متابعة تسجيل المستفيدين من نظام الدراسات الحرة وإعداد بيانات إحصائية بهم. 

 إعداد مواد تعليمية الكترونية وتوفيرها للدارسين بالتعاون مع الجهات المختصة . 

  عبر الشبكة الدولية للمعلومات وذلك من أجل  التعليمية بأساليب الدراسة المحافظاتتوعية

 .تبصير الدارسين بها

  متابعة نتائج الدارسين في نظام الدراسات الحرة وحفظها بالقسم من أجل تسهيل مهمة

 .ترفيعهم واستمراريتهم في التعليم

  على تقديم المساعدات للدارسين  المحافظاتبالمحافظات وحث المديريات وإدارة التربية

 .اسات الحرةبالدر

  اإلطالع على تجارب الدول األخرى واالستفادة منها في تطوير برامج التعليم الموازي في

 . السلطنة

 المشاركة في اقتراح موازنة التعليم المستمر . 

  

  

 دائرة األنشطة التربوية، وتختص باآلتي( هـ: 

 إعداد خطة سنوية بأعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها. 

 ات في المجاالت العلمية واألدبية واإلعالمية والفنية واالجتماعيةتطوير أسس المنافس. 

 تطوير أدلة األنشطة التربوية بالتنسيق مع جهات االختصاص والتأكد من العمل بموجبها. 

 دعم األنشطة المختلفة في المدارس وتوفير متطلباتها بالتنسيق مع جهات االختصاص. 

 في المناسبات الوطنية والدينية بالتنسيق مع  تنظيم المسابقات والمعارض واالحتفاالت

 .المديريات التعليمية بالمحافظات

  تنظيم الملتقيات في مجاالت األنشطة التربوية المختلفة على مستوى الوزارة والمديريات

 .التعليمية بالمحافظات

 تنظيم برنامج التربية العسكرية ومتابعته. 

 تنظيم انشطة المسرح المدرسي ومتابعتها. 

 إعداد الخطة العامة للمسابقات واألنشطة الفنية واألدبية واإلعالمية والعلمية واالجتماعية. 

  متابعة األداء وإعداد التقارير عن مجاالت األنشطة التربوية بالتنسيق مع المديريات

 .التعليمية بالمحافظات

 لمحافظاتتوفير الدعم المادي والفني لألنشطة التربوية في المديريات التعليمية با. 
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 تنظيم المشاركات الطالبية الخارجية في المسابقات والبرامج والفعاليات المختلفة. 

 اقتراح الخطط العامة لبرامج األنشطة التربوية المختلفة. 

  تحديد الكوادر والمستلزمات المطلوبة لتنفيذ خطط وبرامج العمل وكيفية توفيرها بالتنسيق

 .مع الجهات المختصة

 جات التدريبية للعاملين في مجال اختصاص الدائرة والتنسيق مع الجهات تحديد االحتيا

 .المختصة لتلبية تلك االحتياجات

 أية مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها. 

 وتضم الدائرة األقسام التالية: 

 قسم نشاط الفنون األدبية واإلعالم المدرسي، ويختص باآلتي: 

o ة واإلذاعة المدرسية وأي جماعة أخرى تقوم إعداد أدلة جماعات الصحافة المدرسي

 .الدائرة بإعتمادها في مجال نشاط اإلعالم المدرسي

  إعداد أدلة جماعة الفنون األدبية وأي جماعة أخرى تقوم الدائرة بإعتمادها في مجال

 .األنشطة األدبية

 نظيم فعاليتهاإعداد أدلة المسابقات المتعلقة بنشاط اإلعالم المدرسي والمسابقات األدبية وت. 

 اإلشراف على تشكيل مختلف جماعات األنشطة الطالبية في المدارس. 

 اإلشراف اإلداري والفني والمالي على مختلف جماعات األنشطة الطالبية في المدارس. 

 متابعة وتقييم عمل مختلف جماعات األنشطة الطالبية في المدارس. 

 الجهات المعنية بالوزارة لرعايتهموالتنسيق مع ( الموهوبين) حصر الطالب المجيدين. 

 إعداد التقارير الدورية أو السنوية الخاصة بنشاط اإلعالم المدرسي. 

  اإلعداد للمسابقات والبرامج والمشاركات الداخلية والخارجية في مجاالت اإلعالم المدرسي

والدولية سواء واألنشطة األدبية والتي تنظمها الدائرة أو تأتي من الجهات المحلية واإلقليمية 

 .كانت تلك الجهات حكومية أو خاصة

 تحفيز وتكريم المجيدين في األنشطة من مشرفين وطلبة. 

 العمل على تطوير برامج العمل وتجويدها. 

 

 ويختص باآلتينشاط التربية العسكرية قسم ،: 

 وضع الخطط والضوابط الالزمة لتنفيذ البرنامج واعداد المنهج الدراسي الخاص به. 

 األدلة والتعميمات والنشرات الخاصة ببرنامج  التربية العسكرية اعداد. 

 تحديد أعداد الطالب الملتحقين بالبرنامج  سنويا في ضوء الشروط المقررة. 

 اقتراح  الموازنة السنوية للبرنامج ورفعها لالعتماد. 

 اقتراح الجوائز للطالب المتفوقين في البرنامج. 

 لتحقين بالبرنامجتحديد المشرفين على الطلبة الم. 

  تأمين كافة احتياجات ومستلزمات البرنامج بالتنسيق مع المسؤولين بوزارة الدفاع والجهات

 .األخرى المشاركة في البرنامج
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  دراسة وتحليل اآلراء والمقترحات والتقارير الواردة من المحافظات التعليمية والجهات

 .مة بشأنهااالخرى المعنية بالبرنامج واتخاذ القرارات الالز

 التنسيق مع الجهات العسكرية  في مختلف الجوانب المتعلقة بالبرنامج. 

 التنسيق مع الدوائر األخرى ذات العالقة  في ديوان عام الوزارة. 

 اليوم المفتوح، الخطة االعالمية، الخطة :)اتخاذ كافة االجراءات لتنفيذ البرامج المساندة مثل

 (.الخ...التوعوية 

 على البرنامج ومتابعة تنفيذه في المحافظات التعليمية وفق الالئحة المعتمدة االشراف العام. 

  اعداد قاعدة بيانات حول الطالب المشاركين بالبرنامج والمعلمين المشرفين على الطالب

 .في المحافظات التعليمية

 أية مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه. 

 

 

 يختص باآلتيقسم نشاط العمل اإلجتماعي والتطوعي، و: 

  إعداد أدلة عمل جماعات العمل اإلجتماعي وأي جماعة أخرى تقوم الدائرة بإعتمادها في

 .مجال نشاط العمل اإلجتماعي

 إعداد أدلة المسابقات اإلجتماعية وتنظيم فعالياتها. 

 اإلشراف على تشكيل جماعات العمل اإلجتماعي في المدارس. 

 جماعات العمل اإلجتماعي في المدارس اإلشراف اإلداري والفني والمالي على. 

 متابعة وتقييم عمل جماعات العمل اإلجتماعي المدرسية في المدارس. 

  والتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة لرعايتهم( الموهوبين)حصر الطالب المجيدين. 

 إعداد التقارير الدورية أو السنوية الخاصة بنشاط العمل اإلجتماعي. 

 والخارجية في مجاالت العمل اإلجتماعي ت والبرامج والمشاركات الداخلية اإلعداد للمسابقا

والتي تنظمها الدائرة أو تأتي من الجهات المحلية واإلقليمية والدولية سواء كانت تلك 

 .الجهات حكومية أو خاصة

 تحفيز وتكريم المجيدين في األنشطة من مشرفين وطلبة. 

 االعمل على تطوير برامج العمل وتجويده. 

 

 

 قسم األنشطة الفنية، ويختص باآلتي: 

  وأي جماعة (  المسرح، الفنون التشكيلية، الموسيقى)إعداد أدلة عمل الجماعات العمل الفنية

 .أخرى تقوم الدائرة بإعتمادها في مجال األنشطة الفنية

 إعداد أدلة المسابقات الفنية وتنظيم فعالياتها. 

 لفنية في المدارساإلشراف على تشكيل جماعات األنشطة ا. 

 في المدارس الي على جماعات األنشطة الفنيةاإلشراف اإلداري والفني والم. 

  في المدارس األنشطة الفنيةمتابعة وتقييم عمل جماعات. 
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  والتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة لرعايتهم( الموهوبين)حصر الطالب المجيدين. 

 ة باألنشطة الفنيةية الخاصإعداد التقارير الدورية أو السنو. 

  األنشطة الفنيةاإلعداد للمسابقات والبرامج والمشاركات الداخلية والخارجية في مجاالت 

والتي تنظمها الدائرة أو تأتي من الجهات المحلية واإلقليمية والدولية سواء كانت تلك 

 .الجهات حكومية أو خاصة

 تحفيز وتكريم المجيدين في األنشطة من مشرفين وطلبة. 

 اعلى تطوير برامج العمل وتجويده لعملا. 

 قسم األنشطة العلمية، ويختص باآلتي: 

 إعداد أدلة عمل األندية العلمية والمسابقات العلمية وتنظيم فعالياتها. 

 اإلشراف على تشكيل جماعات األندية العلمية في المدارس. 

 مدارساإلشراف اإلداري والفني والمالي على جماعات األندية العلمية في ال. 

 متابعة وتقييم عمل جماعات األندية العلمية في المدارس. 

  والتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة لرعايتهم( الموهوبين)حصر الطالب المجيدين. 

 األنشطة العلميةإعداد التقارير الدورية أو السنوية الخاصة ب. 

 األنشطة العلميةمجاالت  اإلعداد للمسابقات والبرامج والمشاركات الداخلية والخارجية في 

والتي تنظمها الدائرة أو تأتي من الجهات المحلية واإلقليمية والدولية سواء كانت تلك 

 .الجهات حكومية أو خاصة

 تحفيز وتكريم المجيدين في األنشطة من مشرفين وطلبة. 

 إعداد وتنظيم برامج التدريب المناسبة 

 ل على تطوير برامج العمل وتجويدهالعم. 

  

  اإلحتفاالت والمعارض التربوية، ويختص باآلتيقسم: 

 اإلدارة التعليمية / إعداد أدلة تنظيم اإلحتفاالت التربوية والمعارض في المدارس والمديريات

 .بالمحافظات وأي إحتفاالت تربوية أخرى

 وضع الموازنات المالية الخاصة باإلحتفاالت والمعارض التي تكون على مستوى الوزارة. 

 على مستوى الوزارةإلداري والفني والمالي على تنظيم اإلحتفاالت والمعارض اإلشراف ا. 

  اإلدارة التعليمية / المشرفين على اإلحتفاالت والمعارض في المديرياتمتابعة وتقييم

 .بالمحافظات

 حتفاالتإعداد التقارير الدورية أو السنوية الخاصة باإل. 

 والتي تنظمها  اإلحتفاالت والمعارضمجاالت لمشاركات الداخلية والخارجية في اإلعداد ل

الدائرة أو تأتي من الجهات المحلية واإلقليمية والدولية سواء كانت تلك الجهات حكومية أو 

 .خاصة

 تحفيز وتكريم المجيدين في األنشطة من مشرفين وطلبة. 

 إعداد وتنظيم برامج التدريب المناسبة 

 ل على تطوير برامج العمل وتجويدهالعم. 
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 دائرة البرامج اإلرشادية والتوعوية، وتختص باآلتي( و: 

 إقتراح الخطط العامة لبرامج اإلرشاد اإلجتماعي والنفسي والتوعية الصحية والتغذوية. 

 وضع البرامج الخاصة باإلرشاد والتوعية الطالبية وإقتراح وسائل تنفيذها. 

 طالبية وبحث أساليب متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لإلرشاد والتوعية ال

 .تطويرها بصورة مستمرة

  تحديد الكوادر والمستلزمات المطلوبة لتنفيذ خطط وبرامج العمل، وكيفية توفيرها بالتنسيق

 .مع الجهات المختصة

 هلية لإلستفادة من إمكانياتها فيالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة واأل 

 .ختلفةمع الظواهر الطالبية الم التعامل

 رشاد اإلجتماعي واإلرشاد االلتطبيقها في مجاالت  ،تحديد المعايير وأدوات القياس الالزمة

 .النفسي والتوعية الصحية والتغذوية

  تحديد اإلحتياجات التدريبية للعاملين في مجال الخدمات اإلجتماعية والنفسية والصحية

 .حتياجات التدريبيةوالتغذوية، والتنسيق مع الجهات المختصة لتلبية تلك اإل

  إعداد وتوفير النشرات اإلرشادية الدورية لتوعية العاملين بأساليب العمل الحديثة وإطالعهم

مهام عمل ومهام عمل األخصائي اإلجتماعي )على المستجدات العلمية في مجاالت عملهم 

 (األخصائي النفسي ومهام عمل أخصائي التوعية الصحية وغيرها

 عمل ميدانية لبرامج اإلرشاد النفسي واإلجتماعي ودليل اإلشتراطات  إعداد وتطوير أدلة

 .المقاصف المدرسية وكذلك أدلة صحة المراهقين وغيرها/ الصحية للجمعيات التعاونية

 تلقي التقارير الميدانية ودراستها وإقتراح الحلول للمشكالت التي تشكل ظواهر طالبية. 

 مجال اإلرشاد والتوعية إلى المسؤولين رفع التقارير المتعلقة بسير العمل في. 

 والعمل على توثيقها  ،توفير البيانات والمعلومات الالزمة لخطط وبرامج اإلرشاد والتوعية

 .بطرق حديثة، وتسهيل عملية إسترجاعها من قبل المختصين

  إقتراح أساليب اإلستفادة من اإلمكانات المادية والبشرية لدى الجهات الحكومية والخاصة

 .هلية في تنفيذ خطط وبرامج اإلرشادالمؤسسات األو

  اإلشراف على تطبيق المقاييس واإلختبارات المتعلقة بالجوانب النفسية واإلجتماعية لدى

 .الطالب بالتعاون مع الجهات ذات العالقة

  تحديد الكوادر والمستلزمات المطلوبة لتنفيذ خطط وبرامج العمل وكيفية توفيرها بالتنسيق

 .ات المختصةمع الجه

 

 وتضم الدائرة األقسام التالية: 

 قسم اإلرشاد النفسي، ويختص باآلتي: 

 إقتراح الخطط العامة لبرامج التوعية النفسية. 

 وضع البرامج الخاصة باإلرشاد النفسي وإقتراح أساليب تطويرها بصورة مستمرة. 
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  العمل الحديثة وإطالعهم إعداد وتوفير النشرات اإلرشادية الدورية لتوعية العاملين بأساليب

 .على المستجدات العلمية في مجال عملهم

  إعداد وتطوير أدلة ميدانية لبرامج اإلرشاد النفسي ووضعها بين أيدي األخصائيين النفسيين

 .في الحقل التربوي وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة

  تشكل ظواهر طالبيةتلقي التقارير الميدانية ودراستها وإقتراح الحلول للمشكالت التي. 

 انات والمعلومات الالزمة لخطط وبرامج اإلرشاد والتوعية والعمل على توثيقها توفير البي

 .بطرق حديثة وتسهيل عملية إسترجاعها من قبل المختصين

 طالبلإقتراح الحلول للمشكالت السلوكية والنفسية ل. 

 لدورات التدريبية لهم بالتنسيق مع تحديد اإلحتياجات التدريبية لألخصائيين النفسيين وتنظيم ا

 .المديرية العامة لتنية الموارد البشرية

 إصدار تقارير دورية حول األداء في مجال إختصاصات القسم. 

  اإلدارة التعليمية في المحافظات/ المشاركة في تقييم أداء األخصائيين النفسيين بالمديريات. 

 لتربوية والنفسية لدى الطالب وتحديد إعداد دراسات وبحوث حول المشاكل السلوكية وا

 .مدى تأثيرها وإنعكاساتها على سلوك الطالب وأدائهم

  اإلشراف على تطبيق المقاييس واإلختبارات المتعلقة بالجوانب النفسية لدى الطالب

 .بالتعاون مع الجهات ذات العالقة

 ل على توفير المساعدة في حصر الطالب المحتاجين لرعاية نفسية وبحث األسباب والعم

 .الرعاية الالزمة لهم من خالل خطة معتمدة

 العمل على تطوير وتجديد برامج القسم. 

 

 قسم اإلرشاد اإلجتماعي، ويختص باآلتي: 

 إقتراح الخطط العامة لبرامج التوعية اإلجتماعية. 

  وضع البرامج الخاصة باإلرشاد والتوعية الطالبية وإقتراح أساليب تطويرها بصورة

 .مستمرة

  متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لإلرشاد والتوعية الطالبية وبحث أساليب

 .تطويرها بصورة مستمرة

  إعداد وتوفير النشرات اإلرشادية الدورية لتوعية العاملين بأساليب العمل الحديثة وإطالعهم

 .على المستجدات العلمية في مجال عملهم

 رشاد اإلجتماعي ووضعها بين أيدي األخصائيين إعداد وتطوير أدلة ميدانية لبرامج اإل

 .اإلجتماعيين في الميدان وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة

 تلقي التقارير الميدانية ودراستها وإقتراح الحلول للمشكالت التي تشكل ظواهر طالبية. 

 يقها انات والمعلومات الالزمة لخطط وبرامج اإلرشاد والتوعية والعمل على توثتوفير البي

 .بطرق حديثة وتسهيل عملية إسترجاعها من قبل المختصين

 ةبوالتربوية للطلالنفسية اإلجتماعية وإقتراح الحلول للمشكالت السلوكية و. 
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  المشاركة في تفعيل الروابط بين مؤسسات التربية والبيت عن طريق مجالس اآلباء

 .واألمهات

 يين وتنظيم الدورات التدريبية لهم تحديد اإلحتياجات التدريبية لألخصائيين اإلجتماع

 .بالتنسيق مع المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية

 اإلدارة التعليمية / المشاركة في تقييم أداء األخصائيين اإلجتماعيين في المديريات

 .بالمحافظات

  إعداد دراسات وبحوث حول المشاكل السلوكية والتربوية واإلجتماعية لدى الطالب وتحديد

 .دى تأثيرها وإنعكاساتها على سلوك الطالب وأدائهمم

  اإلشراف على تطبيق المقاييس واإلختبارات المتعلقة بالجوانب النفسية واإلجتماعية لدى

 .الطالب بالتعاون مع الجهات ذات العالقة

 

 وبحث األسباب والعمل على توفير  صر الطالب المحتاجين لرعاية إجتماعيةالمساعدة في ح

 .الالزمة لهم من خالل خطة معتمدةالرعاية 

 العمل على تطوير وتجديد برامج القسم. 

 

 قسم التوعية الصحية، ويختص باآلتي: 

 اإلشراف على الخدمات الصحية المدرسية بالمدارس. 

 إقتراح خطط عمل وبرامج التوعية الصحية والتغذية. 

 عتها ميدانياإعداد أساليب تنفيذ خطط وبرامج التوعية الصحية والتغذوية ومتاب. 

 التنسيق مع المعنيين بجوانب الصحة المدرسية من أجل مساعدة ذوي المشكالت الصحية. 

  إعداد الشروط والمواصفات الصحية للمقاصف بالمدارس وتحديد قائمة باألغذية التي تقدم

 .فيها

  توفير النشرات الدورية لتوعية العاملين بأساليب العمل وإطالعهم على المستجدات في

 .جاالت عملهم بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحةم

 المشاركة في إعداد اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل. 

  التنسيق مع الدوائر والجهات المعنية فيما يتعلق باألنشطة المتعلقة بالمحافظة على البيئة

 .المدرسية وخدمة المجتمع المحلي

 

 ص باآلتيوتخت ،المديرية العامة للمدارس الخاصة :خامسا: 

  تنفيذ السياسات الوزارية واقتراح الخطط االستراتيجية المستقبلية ألعمال المديرية بما

 .يتوافق مع أهداف التعليم في السلطنة

 اإلشراف التربوي على مؤسسات التعليم قبل المدرسي وتطوير مناهجها . 

 م العمل بهاإعداد اللوائح والنظم الخاصة بإنشاء المدارس الخاصة والدولية وتنظي . 

 توعية المستثمرين بأهمية االستثمار في قطاع التعليم المدرسي. 

 الخاصة  وضع أسس ومعايير لتوفير بيئة تربوية محفزة للدارسين بالمدارس . 
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  متابعة المدارس الخاصة للتأكد من التزامها بتطبيق لوائح الوزارة، واتخاذ اإلجراءات

 . قاا ألحكام الالئحةالالزمة وفي ضوء نتائج المتابعة ووف

 اإلشراف على المدارس الدولية ومتابعة تنفيذها للوائح . 

  تلقى طلبات إنشاء المدارس الخاصة والدولية ودراستها في إطار الشروط والمواصفات

 . المعتمدة ورفع توصيات حولها للجهات المختصة بالوزارة

 ارية والوظائف المرتبطة بها اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعيين الهيئة التدريسية واإلد

 . بالمدارس الخاصة والدولية وفقا لمستويات الكفاية التي تقررها الوزارة

 متابعة المدارس الخاصة والدولية كل في نطاق الجوانب التي تستوجب المتابعة . 

  اقتراح االحتياجات التدريبية للعاملين والمشاركة في تنفيذ برامج التدريب بالتنسيق مع

 . ت المختصةالجها

  وضع الضوابط الالزمة لتقويم أداء الطالب بالمدارس الخاصة بما ينسجم وتوجهات

 . الوزارة في هذا المجال

  إقرار المناهج والكتب الدراسية والبرامج التعليمية التي ترغب المدارس الخاصة في

 . تدريسها

 المديريات المعنية  وضع الضوابط الالزمة لضمان الجودة بالمدارس الخاصة بالتنسيق مع

 .وفق اللوائح واألنظمة المعتمدة

 اإلشراف على شؤون الطالب وفق اللوائح واألنظمة . 

  دراسة أنظمة التقويم واالمتحانات المقترح تطبيقها في المدارس الخاصة واتخاذ اإلجراءات

 . الالزمة نحو اعتمادها بالتنسيق مع الدوائر المختصة بالوزارة

 المعلومات حول كافة برامج وأنشطة المديرية لتوعية المجتمع بهذه توفير البيانات و

 .األنشطة والتنسيق في ذلك مع الجهات اإلعالمية المعنية بالوزارة وحسب األنظمة المتبعة

  التأكد من أن المواد والبرامج التي تنتجها أو تستخدمها المديرية خاضعة لقوانين الملكية

 . الفكرية

 ليمي الالزم للتعليم األلكترونيتوفير المحتوى التع . 

  اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو إصدار تراخيص للمدارس الخاصة الجديدة وتجديد تراخيص

 .المدارس القائمة

  الموافقة على انتقال الطالب من المدارس الدولية إلى المدارس األخرى داخل السلطنة

 .واستكمال إجراءاتها

 

 : ر اآلتيةالمديرية المكاتب والدوائ وتضم

قسم الكشافة والمرشدات بالمديرية العامة للمدارس الخاصة، ويتبع المدير العام 

 :مباشرة

o بالمدارس الخاصة بمحافظة مسيقط الخطة السنوية لألنشطة الكشفية واإلرشادية إعداد 

 .واإلشراف على تنفيذها
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o لمدارس با تنظيم البرامج التوعوية التي تسهم في تعزيز قيم المواطنة الصالحة

 .الخاصة

o دوات والمطبوعيات مينالكشفي والمكمالت واأل توجيه المدارس الخاصة بشراء الزي 

أو مين الشيركات الميوفرة مديريية العامية للكشيافة والمرشيدات المتجر الكشفي التيابع لل

 وتوزيعها على الفرق الكشفية واإلرشياديةلهذه األدوات بالمواصفات التي تم تحديدها، 

 .بمدارسها

o شراف على تفصيل الزي الكشفي واإلرشادي بشكل صحيح يتفق مع المواصفات اإل

 .الرسمية للزي

o الكشفية واإلرشادية بالمدارس  إعداد التقارير الفترية والسنوية الخاصة باألنشطة

 .وارسالها للمديرية العامة للكشافة والمرشدات الخاصة

o فرق واألنشطة والفعاليات تنظيم وتنفيذ زيارات اإلشراف والمتابعة الميدانية لل

 .األخرى بالتنسيق مع التقسيمات المختصة

o  التنسيق مع قسمي اإلشراف الكشفي واإلرشادي في المديرية العامة للكشافة

والمرشدات لتنظيم زيارات اإلشراف والمتابعة الميدانية للفرق واألنشطة والفعاليات 

 .األخرى

o وتطبيق اللوائح والتعليمات الصادرة  ومرشدات عمان تنفيذ السياسة العامة لكشافة

 .عنها

o  وتسجيلها ورفعها  المدارس الخاصةاإلشراف على الفرق الكشفية واإلرشادية في

 .سنويا للمديرية العامة للكشافة والمرشدات لإلعتماد واإلشهار

o خطة المديرية تنفيذ وتقييم األنشطة والبرامج التي تتضمنها. 

o ادية وفقا للمستهدف اإلستراتيجي للمديرية العامة تنمية العضوية الكشفية واإلرش

 .للكشافة والمرشدات

o  القسمعمل السجالت التي تتطلبها أعمال. 

o  لها  المدارس الخاصةعمل قاعدة بيانات لكافة منتسبي الحركة الكشفية واإلرشادية في

 .وتحديث بياناتها دوريا

o ح تلك الشارات وسجالت ية والكفاية، وإستيفاء شروط مناتطبيق نظام شارات الهو

 .الحاصلين عليها ووضع قاعدة بيانات بشأنها، وتوفير فرص التدريب عليها

o  المدارس الخاصةرصد مستويات التأهيل القيادي للقادة والقائدات في. 

o واالرتقاء بهاالقيادات، واالحتياجات التدريبية للقسم والعمل على تلبيتها  حصر. 

o للمديرية كشافة والمرشدات التابعينال شرفاتوم شرفيالتنسيق بين م. 

o  التوعية بتقاليد الحركة الكشفية واإلرشادية وتفعيلها لدى منتسبي الحركة الكشفية

 .المدارس الخاصةواإلرشادية في 

o  ومتابعة كافة  المدارس الخاصة،تفعيل مسابقة التفوق الكشفي واإلرشادي في

 .دم األداء وإجادته، وتطويرهاإلجراءات والفعاليات المتعلقة بها بما يضمن تق



121 

 

o  متابعة تنفيذ برامج خدمة المجتمع وتنميته بما يبرز دور الكشافة والمرشدات في

قضايا التنمية المستدامة، وبخاصة في مجال البيئة والسالم والصحة، والسالمة 

 .المرورية، وأعمال الدفاع المدني وغيرها

 

 يختص باالتي، قسم البوابة التعليمية: 

 كة في إعداد و تنفيذ خطط التوعية والتدريب للمستفيدين من نظام البوابة التعليمية المشار

 .المتعلقة بالمدارس الخاصة و تقديم الدعم الفني لهم

 المشاركة في إدارة من نظام البوابة التعليمية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالوزارة. 

 مديرية في من نظام البوابة التعليمية والتحقق متابعة تدفق المعلومات والبيانات المختلفة بال

 .من مصداقيتها و صحتها

  حفظ النسخ االحتياطية لألنظمة وأرشفتها والعمل على إعادة استخدمها عند الحاجة 

 إدارة صالحية مستخدمي من نظام البوابة التعليمية بالمديرية حسب اختصاصهم. 

 التقنيات المرتبطة بنظام البوابة  حصر التحديات التي تواجه المستخدمين في توظيف

 .التعليمية ومتابعة اإلجراءات الالزمة لتذليلها

  توفير التقارير الفنية بصورة تفصيلية عن أداء من نظام البوابة التعليمية واألنظمة

 .المحوسبة

 المشاركة في تحليل األنظمة و إعداد الوثائق التحليلية لألنظمة. 

 فعيلها للبوابة التعليمية و تحديث بياناتهامتابعة المدارس الخاصة حول ت. 

 متابعة خطة عمل القسم ورفع تقرير ربع سنوي لمدير عام المديرية عن ما تم انجازه. 

 قسم التنسيق والمتابعة، ويتبع المدير العام مباشرة، ويختص باآلتي: 

 متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن المدير العام. 

 الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر المختلفة  متابعة إنجاز

 .بالمديرية

  متابعة الموضوعات المحالة من المديرية إلى المديريات والدوائر األخرى

 .بالوزارة

  متابعة نتائج اإلجتماعات التي يحضرها المدير العام ومتابعة ما يصدر عنها

 .يةمن قرارات واجبة التنفيذ وتخص دوائر المدير

  إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضوعات الصادرة أو

 .الواردة لمكتب المدير العام، وتنظيمها وحفظها

 التنسيق مع الدوائر واألقسام لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة. 

 

 ويختص باآلتي ،مكتب المدارس الدولية : 

o ا ورفع تقرير بشأنها إلى الجهات تلقي طلبات إنشاء المدارس الدولية ودراسته

 . بالوزارة المختصة
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o اللوائح التنظيمية للمدارس الدولية ومتابعة تنفيذها دإعدا. 

o  التأكد من استيفاء المدارس الجديدة لكافة المواصفات والمتطلبات المنصوص عليها

 .في اللوائح

o من عدم تعارضها  دراسة النظم األساسية واللوائح الداخلية للمدارس الدولية والتأكد

 .مع نظم ولوائح الوزارة

o  دراسة مؤهالت وخبرات الهيئات التدريسية المرشحة للعمل بوظائف التدريس في

 .المدارس الدولية للتأكد من استيفائها للشروط المحددة لتلك الوظائف

o  استكمال إجراء تعيين الهيئات العاملة بالمدارس الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية

 .وزارة القوى العاملة في

o  فحص الكتب ومصادر القراءة الحرة المراد استخدامها في المدارس الدولية والتأكد

 . من صالحيتها

o جمع البيانات الخاصة بالمدارس الدولية وترتيبها وحفظها. 

o  البرامج والفعاليات الثقافية التي تقيمها المدارس الدولية والتأكد من صالحيتها إقرار

 . تنفيذها علىضها مع النظم المعمول بها في الوزارة وإصدار الموافقة وعدم تعار

o  تمثيل الوزارة في اجتماعات انتخاب مجالس إدارات ومجالس أولياء أمور المدارس

 . والتأكد من التزامها باألنظمة الضابطة للعملالدولية 

o لضابطة تخطيط زيارات دورية للمدارس الدولية للتأكد من التزامها باألنظمة ا

 . للعمل

o  متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات والتوصيات التي تتخذها الجهات المسؤولة في

 . شان المدارس الدولية

o التأكد من التزام المدارس بتوفير اإلشراف الصحي للطالب. 

o  دراسة التقارير السنوية التي تقدمها المدارس في نهاية كل عام دراسي ورفع ملخصا

 .ها إلى جهات االختصاصورأي المكتب حول

 

 مكتب ضمان الجودة، ويختص باآلتي : 

  إعداد األدوات واالستمارات التي تستخدم في تقويم وتصنيف األداء المدرسي والعمل على

 . تطويرها وفقا للمستجدات التي تطرأ بالمدارس الخاصة في هذا المجال

 فة شاملةتقييم وتصنيف األداء التربوي والتعليمي للمدارس الخاصة بص. 

  إعداد قاعدة بيانات حاسوبية بنتائج تصنيف وتقييم األداء التربوي التعليمي للمدارس

 . الخاصة

  التعليمية لوضع الخطط الالزمة لتحسين األداء التربوي التعليمي  المحافظاتالتنسيق مع

 . لخططللمدارس الخاصة في ضوء نتائج تصنيف األداء المدرسي لتلك المدارس ومتابعة تنفيذ ا

 متابعة سالمة وجودة تطبيق المناهج. 

 إعداد تقارير سنوية عن أداء المدارس ومتابعة تنفيذ توصياتها . 

 تطوير دليل تقويم وتصنيف األداء المدرسي وفقا لمستجدات العمل. 
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 اإلطالع على المستجدات والتجارب الرائدة في التعليم لالستفادة منها في تطوير األداء . 

 ة تعليمية عالمية لتطبيقها بالسلطنة في قطاع التعليم الخاص بالتنسيق مع استقطاب أنظم

 . الجهات المعنية

 اإلشراف والتنسيق لبرامج تنمية الموارد البشرية في المدارس الخاصة. 

 

 تختص باآلتيو، دائرة طلبات الترخيص : 

o إعداد لوائح وأنظمة االستثمار في مجال التعليم المدرسي . 

o ية المتقدمين بطلبات االستثمار في المجال التعليميالتحقق من أهل. 

o توعية المستثمرين بأهمية االستثمار في قطاع التعليم المدرسي. 

o توضيح التسهيالت والحوافز التي توفرها الوزارة للمستثمرين. 

o  العمل على توفير البيانات والمعلومات التي يحتاجها المستثمرون في مجال التعليم

 .المدرسي

o االلتزامات التي على المستثمر أن يراعيها عند اإلقدام للعمل في مجال التعليم  تحديد

 . المدرسي

o  التي تعد مواقع أفضل إلنشاء مدارس  المحافظاتجمع البيانات والمعلومات حول

 . خاصة فيها ومد المستثمرين بها

o التحقق من أكتمال شروط ومتطلبات تشغيل المدرسة. 

o ستها ورفعها إلى الجهات المختصة بالوزارةتلقي طلبات الترخيص ودرا. 

 

 

  الدائرة األقسام اآلتيةوتضم : 

 ويختص باآلتي ،قسم المستثمرين: 

o توفير البيانات والمعلومات وتزويد المستثمرين بها. 

o استقطاب المستثمرين لالستثمار في التعليم المدرسي بالسلطنة. 

o القائمة إيجاد أساليب تؤدي إلى التوسع في المدارس الخاصة. 

o إيجاد تسهيالت واوجه دعم جديدة للمستثمرين في التعليم المدرسي . 

o  تزويد الجهات المختصة بالمعلومات والبيانات الالزم نشرها حول التعليم بالقطاع

 .الخاص

o نشر بيانات ومعلومات عن مستويات وإمكانات المدارس الخاصة القائمة لتوعية 

 . تقدمها تلك المدارس المواطنين حول نوعية الخدمات التي

 

 

 ويختص باآلتي ،قسم التراخيص : 

  تلقي طلبات األفراد والهيئات التي ترغب في إنشاء مدارس خاصة ومؤسسات التعليم قبل

 . ومدارس خاصة وإحالتها إلى األقسام المختصة لدراستها المدرسي
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 ة ومؤسسات التأكد من توافر الشروط التربوية ومتطلبات السالمة في المدارس الخاص

 . التعليم قبل المدرسي

  اقتراح منح التراخيص لمؤسسات التعليم قبل المدرسي والمدارس الخاصة التي تتوافر فيها

 .الشروط بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة

 والمدارس  اإلجراءات الالزمة نحو تجديد تراخيص مؤسسات التعليم قبل المدرسي اتخاذ

 . الخاصة القائمة

 نة المباني المقترحة للمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم قبل المدرسي للتأكد من مدى معاي

استيفائها للشروط والمواصفات بالتنسيق مع المديرية العامة للتخطيط والمشاريع 

 . التعليمية المحافظاتو

 التنسيق مع دوائر الوزارة والجهات األخرى المختلفة فيما يتعلق باستيفاء شروط ومتطلبات 

 .إنشاء وتشغيل مدرسة

  اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو رفع مقترحات تعديل الرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم قبل

 .المدرسي والمدارس الخاصة إلى الجهات المختصة

 

 ويختص باآلتي ،قسم التعيينات : 

 تلقى طلبات تعيين الهيئات التدريسية واإلدارية. 

 واإلدارية والوظائف المرتبطة بها  لهيئات التدريسيةالتأكد من مطابقة مؤهالت وخبرات ا

 . لشروط شغل هذه الوظائف

  التنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة والوزارات والمؤسسات األخرى للحصول على

 .الموافقات الالزمة لتعيين الهيئات التدريسية واإلدارية

 ئات التدريسية واإلداريةالهي استكمال إجراءات الحصول على الموافقات الالزمة لتعيين.  

  النظر في المالحظات التي ترد إلى الوزارة حول الهيئات التدريسية واإلدارية والتوصية

 . بالمناسب في شأنها

 

 

 وتختص باآلتي ،برامج ومناهج المدارس الخاصة  دائرة : 

 لخاصة ساسية واإلثرائية التي ترغب المدارس اقرار المناهج والكتب الدراسية األدراسة وإ

 .في تطبيقها( عالمية/ثنائية/أحادية)بمختلف فئاتها 

  تطبيقها واتخاذ اإلجراءات بدراسة البرامج التعليمية اإلضافية التي ترغب المدارس الخاصة

 . الالزمة العتمادها

 المشاركة في بناء المناهج الدراسية للمواد الدراسية أحادية اللغة وثنائية اللغة. 

  السلطنة  في األنشطة التربوية التي تنظم داخل العالمية المدارساإلشراف على مشاركة

 .بالمديرية  المعارض والمسابقات الطالبية بالتنسيق مع الجهات المعنيةوخارجها وفي 

  إبداء الرأي في إضافة المراحل التعليمية التي تتقدم بها المدارس الخاصة بالتنسيق مع القسم

 .زم نحوهاالءات الالمختص بالمديرية واتخاذ اإلجرا
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 بع للمناهج والمقررات الدراسية المطبقة في المدارس الخاصة ابناء مصفوفات المدى والتت

 .أحادية اللغة وثنائية اللغة والعمل على تطويرها

 إعداد خطط تنفيذ البرامج الدراسية في البرامج أحادية اللغة وثنائية اللغة واعتمادها. 

 ب ومحتويات مراكز مصادر التعلم والقراءة الحرة إعداد خطط للمشاركة في فحص كت

 .والتأكد من صالحيتها للتداول بين أيدي الطالب

 المشاركة في وضع اللوائح واألنظمة الخاصة بالمدارس الخاصة العالمية. 

 إعداد ورش في مجال تطبيق البرامج التعليمية والمؤهالت الدولية في المدارس الخاصة. 

 يدانية لمتابعة المدارس الخاصة فيما يختص بتطبيق البرامج تخطيط وتنفيذ زيارات م

 .التعليمية والمؤهالت الدولية 

 متابعة المستجدات في مجال البرامج والمؤهالت الدولية. 

 بالبرامج التعليمية والمناهج الدراسية  تنفيذ اللوائح واألنظمة المتعلقة. 

 ي المدارس الخاصة فيما يختص إعداد وتنفيذ المشاغل والورش التدريبية للعاملين ف

 .بالبرامج التعليمية والمناهج الدراسية المطبقة وفق الخطط الدراسية المعتمدة

 إعداد دراسات تربوية لتطوير البرامج التعليمية والمناهج الدراسية. 

  متابعة البرامج التعليمية والمناهج الدراسية المطبقة في المدارس الخاصة بالمحافظات

 .إعداد خطط زيارات لذلكالتعليمية و

 تحليل وتقويم البرامج التعليمية والمناهج الدراسية المطبقة. 

 

  قسام التاليةاألوتضم: 

  ويختص باآلتي ،قسم مناهج التعليم قبل المدرسي : 

o بناء معايير مناهج مرحلة التعليم قبل المدرسي واعتمادها. 

o عمل على تطويرهاإعداد وثائق المناهج لمرحلة التعليم قبل المدرسي وال. 

o  مراجعة المناهج الدراسية المتعلقة بمراحل التعليم قبل المدرسي وفحص كتب

ومصادر القراءة الحرة المراد استخدامها والتأكد من صالحيتها وفق المعايير التي 

 .تقرها الوزارة

o المشاركة في بناء اللوائح واألنظمة المناسبة لمناهج التعليم لتعليم قبل المدرسي. 

o عداد دراسات ميدانية لتطوير برامج ومناهج التعليم قبل المدرسيإ. 

o إقرار واعتماد المناهج المطبقة في مؤسسات التعليم قبل المدرسي. 

o  إعداد الخطط الدراسية لمناهج التعليم قبل المدرسي المراد تطبيقها في مؤسسات هذه

 .المرحلة

o لية التعليمية في مؤسسات العمل على تكامل المحتويات الدراسية بما يخدم العم

 .مرحلة التعليم قبل المدرسي

o  مشاركة الدائرة المختصة في تدقيق األنشطة التربوية المراد تطبيقها في مدارس هذه

 .المرحلة
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o  اقتراح الوسائل التعليمية والتقنيات المناسبة لتنفيذ مناهج مرحلة التعليم قبل

 .المدرسي

o دراسية لمرحلة التعليم قبل المدرسيالمشاركة في تطوير وتأليف المناهج ال. 

o إقرار البرامج المقترحة للتطبيق في مؤسسات التعليم قبل المدرسي. 

o  الدراسية لمرحلة التعليم تزويد الحقل التربوي بنخر المستجدات في مجال المناهج

 .قبل المدرسي

o يالقيام بإعداد خطط تنفيذية لمتابعة تطبيق مناهج وبرامج التعليم قبل المدرس. 

o  إعداد وتنفيذ المشاغل والورش التدريبية المرتبطة بتطوير أو بناء وحدات جديدة

 . للمناهج الدراسية في مرحلة التعليم قبل المدرسي 

o يمية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة محليا علإعداد قاعدة بيانات عن السالسل الت

 . وعالميا

 

 ويختص باآلتي ،قسم برامج المدارس الخاصة : 

 قتراح اللوائح واألنظمة المناسبة للمدارس الخاصةا . 

 دراسة طلبات إنشاء مدارس خاصة ورفع تقارير عنها للجهات المختصة. 

 تحديد المواصفات والمعايير التربوية الخاصة بمباني وتجهيزات المدارس الخاصة. 

 إقرار واعتماد المناهج المقترحة للتطبيق في المدارس الخاصة . 

 د البرامج المقترحة للتطبيق في المدارس الخاصةإقرار واعتما. 

 اعتماد الخطط الدراسية للمدارس الخاصة. 

  فحص الكتب ومصادر القراءة الحرة المراد استخدامها في المدارس العالمية والتأكد من

 . صالحيتها

 إعداد دراسات ميدانية لتطوير برامج المدارس الخاصة. 

 ة في األنشطة التربوية التي تنظم داخل وخارج اإلشراف على مشاركة المدارس الخاص

 .السلطنة والمعارض والمسابقات الطالبية بالتنسيق مع الجهات المعنية

  اإلشراف على مشاركة المدارس الخاصة في األنشطة التربوية التي تنظم داخل وخارج

  .السلطنة والمعارض والمسابقات الطالبية بالتنسيق مع الجهات المعنية

 

 ويختص باآلتي ،وير المدارس الخاصة العالميةقسم تط : 

 تطوير اللوائح واألنظمة المناسبة للمدارس الخاصة العالمية . 

 دراسة طلبات إنشاء المدارس الخاصة العالمية ورفع تقرير عنها للجهات المختصة. 

 أكد فحص المناهج الكتب ومصادر القراءة الحرة المراد استخدامها في المدارس العالمية والت

 .من انسجامها مع اللوائح المعتمدة

  تدقيق كل البرامج والفعاليات الثقافية التي تقيمها المدارس الخاصة العالمية والتأكد من

 .صالحيتها وعدم تعارضها مع النظم المعمول بها في الوزارة والموافقة على تنفيذها

 اقرار البرامج المقترحة للتنفيذ في المدارس الخاصة العالمية. 
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  اإلشراف على مشاركة المدارس الخاصة في األنشطة التربوية التي تنظم داخل وخارج

 .السلطنة والمعارض والمسابقات الطالبية بالتنسيق مع الجهات المعنية

 تحديد المواصفات والمعايير التربوية الخاصة بمباني وتجهيزات المدارس الخاصة العالمية. 

 المية والبرامج المطبقة فيهااعتماد قاعدة بيانات بالمدارس الع.  

 

  وتختص باآلتي ،التقويمدائرة : 

 اإلشراف الفني واإلداري على العملية التعليمية بالمدارس الخاصة. 

 متابعة مستويات التحصيل الدراسي للطالب . 

 تقييم أداء المعلمين وتحديد احتياجاتهم التدريبية . 

 بوي تتناسب مع وضع المدرسة وضع برامج وخطط متكاملة ألساليب اإلشراف التر

 . والبرامج التعليمية المطبقة بها

 إعداد تقرير دوري عن المدارس واقتراح الخطط المستقبلية لها. 

 اإلشراف على سير المقررات والمناهج الدراسية في المدارس الخاصة. 

 اون مع متابعة التحصيل الدراسي في المدارس الخاصة للتأكد من جودة األداء التعليمي بالتع

 . المديريات المعنية بالوزارة واتخاذ اإلجراءات الالزمة في ضوء النتائج

 إجراء الدراسات المتعلقة بتطوير اإلشراف التربوي وتحديث آلياته وأساليبه . 

  مد دوائر المديرية العامة للمناهج بالتغذية الراجعة حول تطبيق المناهج في المدارس

 .الخاصة

 ب في ضوء الالئحة المعتمدةاإلشراف على شؤون الطال . 

 إعداد قاعدة بيانات لمستويات التحصيل الطالبي حسب كل مادة. 

 اعتماد الخطط الدراسية للمدارس الخاصة. 

  اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو اعتماد أنظمة التقويم المقترح تطبيقها في المدارس الخاصة

 .بالتنسيق مع المديرية المختصة بالوزارة

 

 ئرة األقسام اآلتيةوتضم الدا: 

 ويختص باآلتي ،قسم اإلشراف : 

 اإلشراف الفني على الهيئات التدريسية. 

 اإلشراف اإلداري على الهيئات اإلدارية. 

 متابعة المناهج والمقررات الدراسية والتأكد من جودة التطبيق . 

 تحديد االحتياجات التدريبية للهيئات التدريسية واإلدارية. 

 المشاغل التربوية وورش العمل وكافة األنشطة التي تستهدف النمو  المشاركة في تنفيذ

 .المهني للهيئات التدريسية واإلدارية

  مد دوائر المديرية العامة للمناهج بالتغذية الراجعة حول تطبيق المناهج في المدارس

 . الخاصة

 إعداد قاعدة بيانات حول أداء الهيئات التدريسية واإلدارية . 
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 املة ألساليب اإلشراف التربوي بالمدارسإعداد خطة متك. 

  إجراء دراسات ميدانية حول واقع االشراف التربوي وأساليب تحديثه وتطويره بالتنسيق مع

  .دائرة الدراسات والبحوث

 

 ويختص باآلتي ،قسم التقويم : 

 دراسة واعتماد أنظمة التقويم المقترح تطبيقها في المدارس الخاصة . 

 قبة التحصيل الدراسيتطبيق اختبارات مرا . 

  متابعة نظم التقويم في المدارس الخاصة وكيفية تنفيذها بالتنسيق مع المديريات والدوائر

 .المحافظاتبالمحافظات والمختصة بالوزارة والمديريات واإلدارة التعليمية 

  متابعة نتائج امتحانات المدارس الخاصة واالحتفاظ بنسخة من السجالت الخاصة بدرجات

 . الب ونتائجهمالط

 إعداد قاعدة بيانات لمستويات التحصيل الدراسي للطالب. 

  التنسيق مع قسم اإلشراف لمتابعة تحصيل الطالب بصورة منتظمة للوقوف على مستويات

 .أدائهم واقتراح األساليب الكفيلة بتحسينها

 اعتماد الخطط الدراسية للمدارس الخاصة بالتنسيق مع قسم اإلشراف. 

 

 ويختص باآلتي ،الطالب قسم شؤون : 

  متابعة شؤون الطالب في مؤسسات التعليم قبل المدرسي والمدارس الخاصة في ضوء

 . الالئحة

 تحديد شروط قبول الطالب في مؤسسات التعليم قبل المدرسي والمدارس الخاصة . 

 مراجعة ملفات الطالب بمؤسسات التعليم قبل المدرسي والمدارس الخاصة . 

 حويل الطالب من وإلى المدارس الخاصة والعالمية وذلك بالتنسيق مع اإلشراف على ت

 . الجهات المختصة

 اإلشراف على النواحي االنضباطية وفق الالنظمة المعتمدة.  

  اإلشراف على مشاركة المدارس الخاصة في األنشطة التربوية التي تنظم داخل وخارج

 . ع الجهات المعنيةالسلطنة والمعارض والمسابقات الطالبية بالتنسيق م

 

 

  دائرة التعليم قبل المدرسي وتختص باآلتي : 

 اإلشراف على اللوائح واألنظمه الخاصه بمرحله التعليم قبل المدرسي. 

 اإلشراف على األنشطه التربويه والتعليميه التي يمارسها األطفال في التعليم قبل المدرسي. 

 يق مع دوائر المديريهاإلشراف العام على التعليم قبل المدرسي بالتنس. 

 تخطيط وتنفيذ زيارات إشرافيه للمعلمات العامالت بهذه المرحله. 

  التنميه المهنيه للمعلمات العامالت بمرحلة التعليم قبل المدرسي من خالل إخضاعهن لورش

 .تدريبية وتنشيطيه
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  إعداد تدريب وتأهيل الملتحقات الجدد والالتي سيصبحن معلمات في هذه المرحله من خالل

 .دورات تدريبيه مكثفه ليحصلن على مؤهل يمكنهن العمل بهذه المرحله

  التنسيق والترتيب للبيئه التربويه مع إدارات ومعلمات المدارس الخاصه وذلك من خالل

اقتراح السبل والوسائل الكفيله لتنظيم المساحات داخل الصفوف الستقبال األطفال وتوظيفها 

 .بالطريقه المناسبه

 ركه مع بعض دوائر الوزاره في تقديم ورش تنشيطيه وتدريبيه للمعلمات الألئي يعملن المشا

 ....(كالتربيه الخاصه) مع فئات مختلفه 

  التواصل والتنسيق مع المنظمات الدوليه والمؤسسات المحليه الخاصه والحكوميه بهذه

 .المرحله من أجل إعداد وتنظيم أنشطه ومشاريع تخدم هذه المرحله

 عه المستجدات التربويه في مجال التعليم قبل المدرسيمتاب. 

 اقتراح اللوائح واألنظمه الميسره للعمل بهذه المرحله. 

 اإلشراف)إعداد دراسات ميدانيه لتطوير قيم الجوده في التعليم قبل المدرسي من حيث- 

 (.البيئه التربويه

 ي مرحله التعليم قبل المشاركه في فحص مؤهالت المتقدمات لشغل الوظائف التدريبيه ف

 .المدرسي مع الدوائر المختصة

 إطالق حمالت وأنشطه لتطوير العمل بمرحلة التعليم قبل المدرسي. 

  العمل على إذالل الصعوبات التى تواجه المدارس واألهل في العمل مع أطفال هذه المرحله

 .وذلك من خالل دراسة الحاالت التي بحاجه إلى متابعه وعناية

 
o ائرةأقسام الد: 

 م ويختص باآلتييقسم اإلشراف والتقي: 

  متابعة الخطط اإلشرافيه للهيئات اإلداريه والتعليميه والفنيه وفقا للخطط التطويرية لعملية

 .اإلشراف على التعليم قبل المدرسي

  إعداد نظام متكامل للمتابعه يعني بالطفل في هذه المرحله، وأداء المعلم ، والجهاز اإلداري

 .ص المؤشرات  اإليجابيه لتطوير العمل، الستخال

 وأداء العاملين بمرحلة  السابقة لتشخيص المعوقات اإلشرافية دراسة التقارير اإلشرافيه

 .التعليم قبل المدرسي

 تمكين المعلمات من تطبيق استراتيجيات التعليم الفعال ألطفال مرحلة التعليم قبل المدرسي. 

 اعمة لعمليه التعليم والتعلم، مع تقديم التغذيه الراجعة عن متابعة المهام الفنيه التخصصية الد

 .األداء التربوي، وذلك لتطوير الممارسات التعليمية وتحسينها

  إعداد النشرات التربوية الموجهة لعمل المعلمات والمواكبة للمستجدات التربوية الحديثة في

رسي، ومتابعة تطبيقها  على مجال الطفولة المبكرة وتعميمها على مرحلة التعليم قبل المد

 .العاملين بهذه المرحلة

 ه للعملية التعليمية لمرحلة التعليم قبل المدرسيماإلطالع على اللوائح والتعليمات المنظ. 
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 المعلمات على تطبيق أهداف التعليم قبل المدرسي، وتشجيعهن على اإلطالع،  ةمساعد

 .تكاروالنمو الذاتي، والتقويم ، وبث روح التجديد واإلب

  لتبادل اآلراء ولمناقشة الخطط المساهمة في مع المعلمات عقد لقاءات دورية واجتماعات

 .تطوير عملهن

 الدراسات والبحوث التربوية والمشاريع الموجهة نحو تحسين العمل التربوي إجراء. 

  المشاركة في تحديد اإلحتياجات التدريبية للميدان من خالل العمل اإلشرافي في مرحلة

 .عليم قبل المدرسيالت

 إعداد قاعدة بيانات عن معلمات التعليم قبل المدرسي ولتسهيل عملية التخطيط التربوي. 

 إعداد التقارير الخاصة بالقسم ورفعها للمسؤول المباشر. 

 

 

 ويختص باآلتيقسم التدريب واإلنماء المهني ،: 

 مها من قبل يدرسي، وتقيتصميم وأعداد الحقائب التدريبية الخاصة بمرحلة التعليم قبل الم

 .المحكمين والمتدربات

  دراسة التغذية الراجعة من التقارير اإلشرافية وذلك للوقوف على اإلحتياجات التدريبية

في مجال التعليم قبل المدرسي وذلك لندرة المتخصصين في ( اإلدارين والفنيين)للعاملين 

 .هذا المجال

 الضعف والقوة لدى المعلمات والعاملين في  إعداد دراسات واستبيانات للوقوف على نقاط

 .مجال التعليم قبل المدرسي

  تحديد وتحليل اإلحتياجات التدريبية التخصصية للعامالت في مجال قبل المدرسي، تمهيدا

 .إلعداد الخطط السنوية للتدريب

 يوضع خطط تدريبية متكاملة بناء على اإلحتياجات التدريبية لمعلمات التعليم قبل المدرس. 

  اإلطالع على الدعوات والعروض الواردة من المراكز والمؤسسات التدريبية ودراسة مدى

 .مالئمتها مع اإلحتياجات التدريبية والمهام والمسؤليات الخاصة بالوظيفة

 إعداد التقارير الخاصة بالقسم ورفعها للمسؤول المباشر. 

 لتي تؤهل المعلمات للعمل بهذه المرحلة تقديم البرامج التدريبية والتعليمية بالجودة والكفاية ا

 .بكفاءة عالية لقلة المتخصصات في هذا المجال

  التعاون مع الجهات التعليمية والتدريبية الوطنية، لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال

 .الطفولة المبكرة ، مع توفير البيئة المناسبة لتدريب

  المؤسسات التعليم  والتعلم في فزة وآمنة للعملاإلهتمام بالمدرب والمتدرب إليجاد بيئة مح

 .قبل المدرسي

  التوسع في المجاالت التدريبية المتقدمة الداعمة للخطط الوطنية والمشاركة في برامج تنمية

 .الطفولة المبكرة في السلطنة
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 لة للبرامج التدريبية المراد تنفيذها لتطوير أداء العاملين بمرح وازناتالمشاركة في إعداد الم

 .التعليم قبل المدرسي بالتنسيق مع التقسيمات المعنية بالوزارة

  دعيم التكامل بين الدراسة النظرية والتدريب العملي التطبيقي إلكساب المتدربين طريقة

لمساعدتهم على تنمية قدراتهم واألستمرار في التجديد  التفكير العلمي والتعلم الذاتي

 .واإلبتكار

 
 

 معية، ويختص باآلتيقسم التوعية المجت.ج: 
 
o تعريف بأهمية ودور التعليم قبل المدرسي في لالعمل على تنفيذ استراتيجية إعالمية ل

 .المجتمع المحلي وتطوير عالقتة بالمؤسسات المحلية واألجنبية
o  اإلسهام في نشرالثقافة المعرفية والجوانب التربوية المتعلقة بالتعليم قبل المدرسي

 .المجتمع لمختلف قطاعات وشرائح
o  تنفيذ مجموعه من البرامج واألنشطة التربوية لتوعية فئات المجتمع المختلفة فيما

 .يتعلق بمرحلة التعليم قبل المدرسي
o  المشاركة في إعداد ومتابعة الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتعليم قبل المدرسي

 . بما يحقق أهداف التوعية المجتمعية 
o خصصة لمعاونة األفراد والمؤسسات في مختلف إعداد البرامج النوعية المت

المجاالت حول أهمية التعليم قبل المدرسي، وإقامة معسكرات وورش عمل بالتنسيق 
 .مع جهات االختصاص

o التقارير الخاصة بالقسم ورفعها للمسؤول المباشر إعداد. 
o  بحث المشكالت االجتماعية والصحية التي يواجهها األطفال ورسم خطط لعالجها

 .تابعتها على أساس سليم من الدراسات التشخيصيةوم
o  بحث ودراسة الظواهر االجتماعية المنتشرة بين األطفال والتوصل الى حلول علمية

 .مناسبة للحد من هذة الظواهر والتقليل من اآلثار المترتبة عليها 
 
 

  ويتبعه مباشرة ،لتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشريةالوزارة لوكيل :  

 

 ويختص باآلتي ،مكتب الوكيل :ولا أ : 

 تنظيم مواعيد ومقابالت الوكيل. 

  اإلعداد لالجتماعات التي يشارك فيها الوكيل وتحضير الموضوعات والمستندات

 .والدراسات المطلوبة لتلك االجتماعات وكتابة محاضرها

 ت تلقي كافة الموضوعات المطلوب عرضها على الوكيل واستكمال األوراق والمستندا

 .المطلوب ارفاقها ودراستها وإعداد ملخص بها أن أمكن قبل العرض على سعادته

 القيام بكافة األعمال الكتابية والحفظ. 

 أي مهام أخرى بتكليف من الوكيل. 
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 وتختص باآلتي ،المديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة :ثانيا: 

 تقارير ورفع ، تنفيذها ومتابعة المديرية أعمال لتسير الالزمة السنوية الخطط وتنفيذ إعداد 

 .التنفيذ ومعوقات إنجازه تم عما

 مع يتوافق بما المديرية ألعمال المستقبلية واالستراتيجيات والخطط السياسات اقتراح 

 .السلطنة في التعليم أهداف

 أساليب واقتراح نتائجها وتقييم تنفيذها ومتابعة الخمسية الخطط المشاركة في إعداد 

 .التعليمية والمديريات الوزارة تقسيمات مع بالتنسيق تنفيذها معوقات يدوتحد تطويرها

 واإلدارية المدرسية للمباني الالزمة األراضي من المستقبلية الوزارة احتياجات تقدير 

 .األراضي هذه مواقع وتحديد الجديدة،

 مع بالتعاون  وتجهيزاتها المدرسية األبنية من والمستقبلية السنوية الوزارة احتياجات تحديد 

 .التعليمية والمديريات بالوزارة العالقة ذات التقسيمات

 التقسيمات مع بالتنسيق البشرية الموارد من والمستقبلية السنوية الوزارة احتياجات تحديد 

 . التعليمية والمديريات بالوزارة العالقة ذات

 وتدقيقها ومراجعتها التربوية والمؤشرات والجغرافية اإلحصائية البيانات وتحديث  جمع  

 .للمستفيدين وإتاحتها ونشرها واعتمادها وتحليلها

 بالوزارة الجغرافية المعلومات ونظام المدرسية الخريطة نظام وتحديث  وتشغيل بناء. 

 المباني من احتياجاتهم توفير بهدف الطلبة، ألعداد المستقبلية والتوقعات االسقاطات حساب 

 .األخرى التعليمية المستلزماتو البشرية والموارد المدرسية

 مواصفة وفق التعليمية والمديريات الوزارة تقسيمات بجميع  الجودة إدارة  نظام إرساء 

 .المستمر وتحسينه متابعته ،وضمان عالمية

 اإلقتصادية  الدراسات وإجراء التعليم على لإلنفاق إضافية مصادر إيجاد في المشاركة  

 .يةالتعليم بالعملية العالقة ذات

 والتخطيط اإلحصاء بمجاالت العالقة ذات التطويرية الدراسات إعداد في المشاركة 

 .والجودة

 الملكية لقوانين خاضعة المديرية تستخدمها أو تنتجها التي البرامج أو المواد أن من التأكد 

 .الفكرية

 بالتنسيق دريبالت برامج تنفيذ في والمشاركة بالمديرية للعاملين التدريبية االحتياجات تحديد 

 .المختصة الجهات مع

 المديرية أعمال لكافة بيانات قاعدة إنشاء. 

 للمديرية تسند أخرى مهام أية. 

  متابعة الخطط الخمسيةقسم: 

 عما تقارير ورفع ، تنفيذها ومتابعة القسم أعمال لتسير الالزمة السنوية الخطط وتنفيذ إعداد 

 .التنفيذ ومعوقات إنجازه تم

 اد الخطط الخمسية بالتنسيق مع التقسيمات المختلفة المشاركة بإعد. 

 التعليمية والمديريات الوزارة تقسيمات مع بالتعاون الخمسية تنفيذ الخطط متابعة.  
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 مؤشرات يتضمن الخمسية الخطة أهداف ضوء في المحققة باإلنجازات فترية تقارير إعداد 

 .اإلنجاز ونسب األداء

 أو الخمسية الخطط إجراءات أو أنشطة أو أهداف بعض تنفيذ تعيق التي التحديات رصد 

 .تجاوزها حلول اقتراح في ،والمشاركة المنبثقة السنوية

 الخطة من المشتقة السنوية والخطط الخمسية بالخطة العالقة ذات القرارات تنفيذ متابعة 

 .الخمسية

 واجهتها تيال منها، والتحديات المنجز وتوثق ترصد خمسية خطة كل بنهاية كتيب إعداد. 

 البرامج في والمشاركة الخطط، وبناء التربوي التخطيط مجال في العلمية المستجدات متابعة 

 .الشأن هذا في تنفذ التي التدريبية

 المختصة التقسيمات مع بالتنسيق ، العالقة ذات التدريب برامج تنفيذ في المشاركة 

 .بالوزارة

 القسم بأعمال صةالخا التطويرية الدراسات إعداد في المشاركة. 

 القسم أعمال لكافة بيانات قاعدة إنشاء. 

 تدخل ضمن نطاق االختصاص أخرى مهام أية. 

 

 :قسم التنسيق والمتابعة

 عما تقارير ورفع ، تنفيذها ومتابعة القسم أعمال لتسير الالزمة السنوية الخطط وتنفيذ إعداد 

 .التنفيذ ومعوقات إنجازه تم

 العام المدير عن تصدر التي لقراراتوا التعليمات تنفيذ متابعة. 

 بالمديرية التقسيمات المعنية إلى العام المدير يحيلها التي الموضوعات إنجاز متابعة. 

  بالوزارة األخرى والدوائر المديريات إلى المديرية من المحالة الموضوعات متابعة 

 .التعليمية والمديريات

  قرارات من عنها يصدر ما ومتابعة العام يرالمد يحضرها التي االجتماعات نتائج متابعة 

 .بالمديرية التقسيمات التنظيمية  وتخص التنفيذ واجبة

 لمكتب الواردة أو الصادرة  الموضوعات جميع بمتابعة الخاصة والملفات السجالت إعداد 

 .وحفظها وتنظيمها العام، المدير

  المطلوبة والمعلومات البيانات لتوفير واألقسام الدوائر مع التنسيق. 

 القسم أعمال لكافة بيانات قاعدة إنشاء. 

 تدخل ضمن نطاق االختصاص أخرى مهام أية. 

 

 -:التعليمية الحتياجات تخطيط دائرة

 تقارير ورفع ، تنفيذها ومتابعة الدائرة أعمال لتسير الالزمة السنوية الخطط وتنفيذ إعداد 

 .التنفيذ ومعوقات إنجازه تم عما
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 من  احتياجاتها وتقدير  للوزارة( اإلنمائية)  االستثمارية الخمسية الخطة المشاركة في إعداد 

 مع بالتنسيق األخرى، التعليمية ،والمستلزمات البشرية الموارد  و المدرسية األبنية

 .التعليمية والمديريات بالوزارة العالقة ذات التقسيمات

 اإلدارية والمباني الجديدة، سيةالمدر المباني من والمستقبلية السنوية االحتياجات تحديد 

 العالقة ذات التقسيمات مع بالتنسيق  القائمة المباني على التربوية ،واإلضافات األخرى

  التعليمية والمديريات بالوزارة

 األجهزة من التعليمية العملية مستلزمات من  والمستقبلية السنوية  االحتياجات تحديد 

 العالقة ذات التقسيمات مع بالتنسيق التعليمية، ئطوالوسا الدراسية والكتب  والمعدات

 التعليمية والمديريات بالوزارة

 ذات التقسيمات مع بالتنسيق البشرية الموارد من والمستقبلية  السنوية االحتياجات تحديد 

 .التعليمية والمديريات بالوزارة العالقة

 وفر الدرجات الشاغرةالوظيفية، من حيث االحتياج و ت المسميات تغيير طلبات دراسة  . 

 التعليمية المديريات مع بالتنسيق السنوية المدرسية التشكيالت خطة إعداد.   

 المدرسية األبنية من احتياجاتهم تحديد بهدف الطلبة لعدد المستقبلية باإلسقاطات القيام 

 .التعليمية والمستلزمات البشرية والموارد

 لرفع بالمقترحات والمساهمة التربوية مشاريعلل االقتصادية الجدوى دراسة في المشاركة 

 .المدرسي التعليم على اإلنفاق كفاءة

 اإلنتاجية الكفاءة وزيادة التربوي الهدر من التقليل تكفل التي اآلليات  اقتراح في المشاركة 

 . التعليمي للنظام

 تعليمية مراحل فتح أو المدارس بإنشاء الخاصة األهالي ومقترحات طلبات دراسة. 

 التعليمية العملية على اإلنفاق مقابل العائد دراسة. 

 الدائرة بأعمال الخاصة التطويرية الدراسات إعداد. 

 الملكية لقوانين خاضعة الدائرة تستخدمها أو تنتجها التي البرامج أو المواد أن من التأكد 

 .الفكرية

 المختصة ماتالتقسي مع بالتنسيق ، العالقة ذات التدريب برامج تنفيذ في المشاركة 

 .بالوزارة

 الدائرة أعمال لكافة بيانات قاعدة إنشاء. 

 للدائرة تدخل ضمن نطاق االختصاص تسند أخرى مهام أية. 

 قسم تخطيط الموارد البشرية: 

 عما تقارير ورفع ، تنفيذها ومتابعة القسم أعمال لتسير الالزمة السنوية الخطط وتنفيذ إعداد 

 .التنفيذ ومعوقات إنجازه تم

 ديد احتياجات الوزارة السنوية والمستقبلية من الموارد البشرية بالتنسيق مع التقسيمات تح

 .ذات العالقة بالوزارة والمديريات التعليمية

 البشرية الموارد من احتياجاتها وتقدير للوزارة الخمسية الخطط إعداد في المشاركة.  
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 التعليمية المديريات مع تنسيقبال السنوية المدرسية التشكيالت خطة إعداد في المشاركة 

 .  البشرية الموارد من المطلوبة االحتياجات لتحديد

 الموارد من احتياجاتهم تحديد بهدف الطلبة لعدد المستقبلية االسقاطات دراسة في المشاركة 

 . البشرية

 الوظيفية، من حيث االحتياج وتوفر الدرجات الشاغرة المسميات تغيير طلبات دراسة. 

 القسم بأعمال العالقة ذات التطويرية دراساتال اجراء. 

 المختصة التقسيمات مع بالتنسيق ، العالقة ذات التدريب برامج تنفيذ في المشاركة.  

 القسم أعمال لكافة بيانات قاعدة إنشاء. 

 تدخل ضمن نطاق االختصاص أخرى مهام أية. 

  

  والتجهيزات التعليميةتخطيط األبنية قسم: 

 عما تقارير ورفع ، تنفيذها ومتابعة القسم أعمال لتسير الالزمة السنوية الخطط وتنفيذ إعداد 

 .التنفيذ ومعوقات إنجازه تم

 وكافة واإلدارية المدرسية األبنية من والمستقبلية السنوية التعليمية العملية احتياجات تحديد 

 .  التعليمية بالتنسيق مع التقسيمات المعنية والمستلزمات التجهيزات

 والتجهيزات األبنية من احتياجاتها وتقدير للوزارة الخمسية الخطط اعداد في كةالمشار 

 .التعليمية بالتنسيق مع التقسيمات المعنية والمستلزمات

 بالتنسيق مع التقسيمات المعنية السنوية المدرسية التشكيالت خطة إعداد في المشاركة  . 

 تعليمية مراحل فتح أو ارسالمد بإنشاء الخاصة األهالي ومقترحات طلبات دراسة. 

 وطرح القائمة المباني على  واإلضافات الجديدة المدرسية للمباني التنفيذي  الموقف دراسة 

 .التنفيذ عملية تأخر تواجه التي التحديات على بالتغلب الكفيلة والبدائل الحلول

 والمباني ةالجديد المدرسية للمباني الالزمة األراضي من المستقبلية االحتياجات تقدير 

 .األخرى اإلدارية

 األبنية من احتياجاتهم تحديد بهدف الطلبة لعدد المستقبلية االسقاطات دراسة في المشاركة 

 . التربوية والمرافق المدرسية

 القسم أعمال لكافة بيانات قاعدة إنشاء. 

 تدخل ضمن نطاق االختصاص أخرى مهام أية. 

 

 قسم اقتصاديات التعليم: 

 عما تقارير ورفع ، تنفيذها ومتابعة القسم أعمال لتسير الالزمة السنوية خططال وتنفيذ إعداد 

 .التنفيذ ومعوقات إنجازه تم

 التعليمية العملية على االنفاق مقابل  العائد دراسة.  

 اإلنتاجية الكفاءة وزيادة التربوي الهدر من التقليل تكفل التي اآلليات اقتراح في المشاركة 

 .التعليمي للنظام

 التعليم لتمويل إضافية بدائل اقتراح في لمشاركةا. 
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 منها االستفادة كيفية واقتراح التعليم، على اإلنفاق  مجال في الناجحة  التجارب رصد . 

 القسم بأعمال العالقة ذات  التطويرية الدراسات اجراء. 

 الملكية لقوانين خاضعة القسم يستخدمها أو ينتجها التي البرامج أو المواد أن من التأكد 

 .الفكرية

 الحكومية المؤسسات مع بالتعاون وتنفيذها تمويلها يسهل التي والبرامج المشاريع اقتراح 

 .الخاصة واألهلية

 المختصة التقسيمات مع بالتنسيق ، العالقة ذات التدريب برامج تنفيذ في المشاركة.  

 القسم أعمال لكافة بيانات قاعدة إنشاء. 

 طاق االختصاصتدخل ضمن ن أخرى مهام أية. 

  

 المدرسية والخريطة اإلحصاء دائرة: 

 تقارير ورفع ، تنفيذها ومتابعة الدائرة أعمال لتسير الالزمة السنوية الخطط وتنفيذ إعداد 

 .التنفيذ ومعوقات إنجازه تم عما

 التربوية والمؤشرات والجغرافية اإلحصائية   البيانات وتحديث  جمع عملية على اإلشراف 

 .وحفظها واعتمادها وتفسيرها وتحليلها وتبويبها، تدقيقهاو ومراجعتها

 الجغرافية والمعلومات الخرائط وإنتاج المدرسية الخريطة نظام وتحديث  وتشغيل إدارة 

 .التربوية للقرارات الداعمة

 والخارجيين الداخليين للمستفيدين وإتاحتها التعليمية والمؤشرات البيانات نشر. 

 للطلبة بالتنسيق مع التقسيمات  المستقبلية والتوقعات قاطاتاإلس حساب في المشاركة

 .المختصة

 نظم برامج باستخدام عليها الجديدة المدارس إلقامة المناسبة المواقع  تحديد في المشاركة 

 .الجغرافية المعلومات

 التحليل يخص فيما التربوي التخطيط مجال في  والدراسات  المشاريع في المشاركة 

 .للوزارة التابعة والمشاريع والمنشنت واألراضي للمباني( رافيالجغ)المكاني

 المختصة التقسيمات مع بالتنسيق ، العالقة ذات التدريب برامج تنفيذ في المشاركة 

 .بالوزارة

 الدائرة بأعمال العالقة ذات  التطويرية الدراسات اجراء. 

 الملكية لقوانين خاضعة دائرةال تستخدمها أو تنتجها التي البرامج أو المواد أن من التأكد 

 .الفكرية

 الدائرة أعمال لكافة بيانات قاعدة إنشاء. 

 تدخل ضمن نطاق االختصاص أخرى مهام أية. 

 

 قسم اإلحصاء والمعلومات التربوية: 

 عما تقارير ورفع ، تنفيذها ومتابعة القسم أعمال لتسير الالزمة السنوية الخطط وتنفيذ إعداد 

 .تنفيذال ومعوقات إنجازه تم



136 

 

 التقسيمات  مــع بالتنسيق التعليمية البيانات وحفظ وتنظيم  وتبويب وتدقيق ومراجعة جمع

 .المعنية

 اإلحصائية النشرات وإعداد التعليمية لإلحصاءات السنوي الكتاب إعداد. 

 والخارجيين الداخليين للمستفيدين وإتاحتها التعليمية البيانات نشر. 

 التعليمية واإلحصاءات البيانات جمع في ستخدمةالم واألدوات األساليب تطوير. 

 القسم بأعمال العالقة ذات التطويرية الدراسات اجراء. 

 الملكية لقوانين خاضعة القسم يستخدمها أو ينتجها التي البرامج أو المواد أن من التأكد 

 .الفكرية

 المختصة التقسيمات مع بالتنسيق ، العالقة ذات التدريب برامج تنفيذ في المشاركة.  

 القسم أعمال لكافة بيانات قاعدة إنشاء. 

 تدخل ضمن نطاق االختصاص أخرى مهام أية. 

  

 قسم التحليل والمؤشرات: 

 عما تقارير ورفع ، تنفيذها ومتابعة القسم أعمال لتسير الالزمة السنوية الخطط وتنفيذ إعداد 

 .التنفيذ ومعوقات إنجازه تم

 التعليمية المؤشرات وانتاج اإلحصائية البيانات وتفسير تحليل. 

 التربوية للمؤشرات السنوي الكتاب إعداد.  

 والخارجيين الداخليين للمستفيدين وإتاحتها التعليمية المؤشرات نشر. 

 المراحل جميع في الطالب ألعداد المستقبلية والتوقعات اإلسقاطات حساب في المشاركة 

 .التقسيمات المعنية مع بالتعاون

 التعليمية المؤشرات إنتاج في المستخدمة والبرامج األساليب تطوير. 

 القسم بأعمال العالقة ذات  التطويرية الدراسات اجراء. 

 المختصة التقسيمات مع بالتنسيق ، العالقة ذات التدريب برامج تنفيذ في المشاركة.  

 القسم أعمال لكافة بيانات قاعدة إنشاء. 

 الملكية لقوانين خاضعة القسم يستخدمها أو ينتجها التي والبرامج المواد أن من التأكد 

 .الفكرية

 للقسم تسند أخرى مهام أية. 

 قسم نظم المعلومات الجغرافية والخريطة المدرسية: 

 عما تقارير ورفع ، تنفيذها ومتابعة القسم أعمال لتسير الالزمة السنوية الخطط وتنفيذ إعداد 

 .التنفيذ ومعوقات إنجازه تم

 بياناتهما تحديث و الجغرافية، المعلومات ونظم المدرسية لخريطةا نظام وتشغيل إدارة 

 كالروافد الجغرافية المكانية والبيانات المعلومات وتبويب وتصنيف وتدقيق ومراجعة جمع 

 التابعة والمشاريع الفضاء األراضي وكذلك األخرى والمنشنت والمباني المدارس ومواقع

 .والتعليم التربية لوزارة

 الجغرافي الطابع تأخذ التي المختلفة المشتركة المشاريع تنفيذ في المشاركة. 
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 الجغرافية المعلومات بنظم المستخدمة واالنظمة والمعايير االسس وضع في المساهمة 

 .احتياجاتها ودراسة المختصة واالجهزة كالبرامج

 سميةالر المصادر من السلطنة في السكان حول والمعلومات واإلحصاءات البيانات  دراسة 

 . المختصة

 الطبوغرافية  خصائصها وبيان والتعليم التربية لوزارة المخصصة األراضي حصر

 . بالتنسيق مع الجهات المختصة

 الجديدة بالتنسيق مع التقسيمات  واإلدارية المدرسية المباني مواقع تحديد في المشاركة

  .والجهات المختصة

 وتوزيعها التعليمية للخدمات التخطيط اجل من الطوبوغرافي و الشبكي بالتحليل القيام 

 . األنسب بالشكل

 تعليمية لخدمات بحاجة مواقع المدارس القائمة والتي تحديد. 

 كالهيئة الفضائية الصور و  الجغرافية  الرقمية للبيانات  المزودة الجهات مع التنسيق 

 .لإلحصاء الوطني المركز،  مسقط بلدية األسكان، وزارة،  للمساحة الوطنية

 المعلومات ونظم المدرسية الخريطة إنتاج في المستخدمة والبرامج األساليب تطوير 

 .الجغرافية

 القسم  بأعمال العالقة ذات  التطويرية الدراسات اجراء. 

 التقسيمات مع القسم بالتنسيق باختصاصات العالقة ذات التدريب برامج تنفيذ في المشاركة 

 .المختصة

 الملكية لقوانين خاضعة القسم يستخدمها أو ينتجها التي رامجوالب المواد أن من التأكد 

 .الفكرية

 القسم أعمال لكافة بيانات قاعدة إنشاء. 

 تدخل ضمن نطاق االختصاص أخرى مهام أية. 

 دائرة الجودة: 

  إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسير أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها ، ورفع تقارير

 .معوقات التنفيذعما تم إنجازه و

 المساهمة في نشر ثقافة الجودة بتقسيمات الوزارة والمديريات التعليمية والمدارس. 

 وضع أسس ومعايير تنفيذ سياسات الجودة بتقسيمات الوزارة والمديريات التعليمية. 

 إرساء نظام إدارة الجودة وفق مواصفة عالمية في تقسيمات الوزارة والمديريات التعليمية. 

 ة سير نظام إدارة الجودة في  تقسيمات الوزارة والمديرات التعليميةمتابع. 

 قياس رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم. 

  تنفيذ عملية التدقيق الداخلي والتدقيق على العقود الباطنية بتقسيمات الوزارة والمديريات

 .التعليمية التي تعمل بنظام إدارة الجودة

 متابعة تقسيمات الوزارة والمديريات التعليمية لضمان جاهزيتهم لعملية التدقيق الخارجي. 

  التوعية بمنهجية التحسين المستمر في األداء بتقسيمات الوزارة والمديريات التعليمية

 .والمدارس
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  دعم تقسيمات الوزارة والمديريات التعليمية في عملية التحسين المستمر وتحديث

 .اإلجراءات

  العمل على تطوير تطبيقات نظام إدارة الجودة بالتعاون مع التقسيمات و الجهات المختصة

 . داخل الوزارة وخارجها من خالل البحوث والدراسات والتجارب المرتبطة بها

  العمل على إيجاد الحلول لتذليل الصعوبات والتحديات والمخاطر التي تواجه تطبيق نظام

 .إدارة الجودة

 راسات التطويرية الخاصة بأعمال الدائرةإعداد الد. 

  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

 .ةبالوزار

 أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص. 

 قسم نظم الجودة: 

  إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسير أعمال القسم ومتابعة تنفيذها ، ورفع تقارير عما

 .تم إنجازه ومعوقات التنفيذ

  إعداد أسس ومعايير تنفيذ سياسات الجودة بتقسيمات الوزارة والمديريات التعليمية

 . تبالمحافظا

 إرساء نظام إدارة الجودة وفق مواصفة عالمية في تقسيمات الوزارة والمديريات التعليمية. 

  المشاركة في  إيجاد حلول لتذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق نظام إدارة الجودة بالوزارة

 . والمديريات التعليمية

 ة بالوزارة والمديريات متابعة تنفيذ العمليات واإلجراءات المتعلقة بتطبيقات إدارة الجود

 .التعليمية 

  متابعة اإلجراءات الخاصة بوثائق نظام إدارة الجودة وتحديثها في ديوان عام الوزارة

 .والمديريات التعليمية

 المشاركة في إعداد الدراسات التطويرية الخاصة بأعمال القسم. 

 ضعة لقوانين الملكية التأكد من أن المواد أو البرامج التي ينتجها أو يستخدمها القسم خا

 .الفكرية

 المشاركة في تنفيذ برامج التدريب ذات العالقة ، بالتنسيق مع التقسيمات المختصة . 

 إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم. 

 أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص. 

 قسم تدقيق ومراجعة نظم الجودة: 

 مال القسم ومتابعة تنفيذها ، ورفع تقارير عما إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسير أع

 .تم إنجازه ومعوقات التنفيذ
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  تخطيط و متابعة تنفيذ عملية التدقيق الداخلي على  نظام إدارة الجودة بتقسيمات الوزارة

 .والمديريات التعليمية

 ها متابعة أداء العمليات واألنشطة التابعة لمجال تطبيق نظام  إدارة الجودة وتحليل أدائ

 .واتجاهاتها

  قياس رضا المستفيد من الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم. 

 الوقائية و المخططات / متابعة حاالت عدم المطابقة المرصودة و األفعال التصحيحية

 .التحسينية

 المشاركة في إعداد الدراسات التطويرية الخاصة بأعمال القسم. 

 ب ذات العالقة ، بالتنسيق مع التقسيمات المختصةالمشاركة في تنفيذ برامج التدري . 

 إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم. 

 أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص. 

 قسم التطوير والتحسين المستمر: 

  إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسير أعمال القسم ومتابعة تنفيذها ، ورفع تقارير عما

 .ات التنفيذتم إنجازه ومعوق

  المشاركة في وضع أسس ومعايير تنفيذ سياسات الجودة بتقسيمات الوزارة والمديريات

 .التعليمية

 التوعية بمنهجيات واستراتيجيات التحسين في نظم الجودة. 

  دعم تقسيمات الوزارة والمديريات التعليمية في عملية التحسين المستمر وتحديث

 . اإلجراءات

 تجة عن تطبيق خطط وأدوات التحسين وتقييمها وتوظيفها بما يخدم دراسة البيانات النا

 .النظام التعليمي

  تتبع تطور أداء العمليات واألنشطة التابعة لمجال تطبيق نظام إدارة الجودة لضمان عملية

 .التحسين المستمر

  رصد التحديات والمخاطر التي تواجه عملية التطوير في نظام إدارة الجودة والتعاون مع

 .الجهات المعنية إليجاد الحلول

  دراسة التطبيقات الجيدة الناتجة عن تطبيق نظام إدارة الجودة، واتخاذ ما يلزم نحو تعميم

 .العمل بها في  التقسيمات ذات العالقة

  متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المعتمدة الناتجة عن اجتماعات هياكل إدارة نظام الجودة

 .، ورفع تقارير بذلك(فريق الجودة  -الجودة  لجنة  -مجلس الجودة )

 متابعة المستجدات العلمية في مجال إدارة الجودة وتوظيف ذلك في تطوير العمل. 

 إعداد الدراسات التطويرية الخاصة بأعمال القسم. 

  التأكد من أن المواد أو البرامج التي ينتجها أو يستخدمها القسم خاضعة لقوانين الملكية

 .الفكرية

 مشاركة في تنفيذ برامج التدريب ذات العالقة ، بالتنسيق مع التقسيمات المختصةال . 

 إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم. 
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 أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص. 

 

 وتختص بـــالتي ،المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية :انياث:  

 

 تقسميات لكافة موظفي  الوزارة بالتنسيق مع ال تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية

 .المختصة

  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

 والعمل على تنفيذها ومتابعة نتائجهاموظفي الوزارة عداد البرامج التدريبية والتأهيلية لإ 

 .بالتنسيق مع التقسيمات المختصة والجهات المعنية

 والعمل على تطويرها إعداد الئحة للتدريب والتأهيل. 

  بعوثين والمشاركة في اختيار الم لموظفي الوزارةاقتراح خطة البعثات واإلجازات الدراسية

 .للدراسات العليا

  المشاركة في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتنمية الموارد البشرية بالوزارة . 

  التنسيق مع المؤسسات التعليم العالي فيما يتعلق بإعداد المعلمين وفقا للمعايير واألسس التي

 .تطبقها الوزارة

  القرار الوزاري المحدد لذلكإعداد البرنامج الزمني للعام الدراسي وصياغة مسودة . 

  دارة المدرسية ومشرفي التقويم، المجاالت، والمشرفين اإل/ مشرفي المواد )اإلشراف على

 . والمدربين في المحافظات وتقديم الدعم الفني لهم وإدارات المدارس، 

  إعداد قواعد ترتيب وتوصيف وظائف الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة المشاركة في

 تقسيماتها، متضمنة شروط شغل هذه الوظائف والمؤهالت المطلوبة، بالتنسيق مع الب

 . المعنية

 وضع معايير وخطط وبرامج متابعة األداء بالمدارس. 

 اقتراح اللوائح واألنظمة والقرارات التي تنظم العمل بالمدارس الحكومية ومتابعة تنفيذها . 

  بالنواحي الفنية واإلدارية بالمدارس واستخالص جمع وتحليل البيانات والتقارير المتعلقة

 . النتائج منها

 فيما يتعلق بتحسين أداء المدارس في ضوء نتائج تحليل  تقسيمات المختصةالتنسيق مع ال

 . البيانات والتقارير

 تقسيماتتصنيف المدارس وفق مستويات أدائها ووضع خطط متابعتها بالتنسيق مع ال 

 . التعليمية ياتديرالمعنية بالوزارة والم

 المعنية بالوزارة  تقسيماتتطوير أدوات تقييم ومتابعة األداء بالمدارس وذلك بالتنسيق مع ال

 . التعليمية ديرياتوالم

 مساعدة المدارس على وضع خططها التقويمية والتطويرية. 
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 إعداد تقارير سنوية ذات مؤشرات دالة حول أداء المدارس في السلطنة . 

 ل أداء الطالب في المواد الدراسية لالسترشاد بها في تحسين األداء تلقي نتائج تحلي

 . المدرسي

 المشاركة في إجراء الدراسات الميدانية، من أجل تطوير األداء العام بالوزارة. 

  إنشاء قاعدة بيانات بنتائج تقويم األداء المدرسي واإلشراف اإلداري وتجديد بياناتها سنويا

 .يمية في إنشاء قواعد مماثلةومساعدة المحافظات التعل

  اإلشراف على تشكيل مجالس اآلباء واألمهات ومتابعة سيرها واقتراح األساليب الكفيلة

 . بتطوير العمل في تلك المجالس بالتنسيق مع المحافظات التعليمية

  اعداد قاعدة بيانات حول الخبرات المتوفرة في مجال التدريب على المستوى الوطني

 .لعالميواإلقليمي وا

 تصميم البرامج التدريبية المطلوب تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

  تحديد المحتوى التدريبي وأساليب التدريب المالئمة والتقنيات وأنظمة التدريب لكل برنامج

 .و ذلك بالتنسيق مع مراكز التدريب في المحافظات

 ج بالتنسيق مع الدوائر المعنيةإعداد وتطويـــر الحقائب التدريبية الخاصة بكل برنام. 

 بالتنسيق مع التقسيمات والجهات المعنية تقييم البرامج التدريبية والتأهيلية لموظفي الوزارة. 

  وضع أسس ومعايير الترشيح للدراسات التأهيلية والعليا والتأكد من تطبيقها عند المرشحين

 .ومتابعة شؤونهم

  وتقديم الدعم لمديريات التعليمية بالمحافظات، مشرفي مختبرات العلوم في ااإلشراف على

 .لهم والمهني  الفني

  وتقديم مشرفي مراكز مصادر التعلم في المديريات التعليمية بالمحافظات اإلشراف على ،

 .لهم و المهني  الدعم الفني

 االختصاص نطاق ضمن تدخل أخرى مهام أية. 

 

 

  الدوائر التاليةو المركزالمديرية وتضم:  

                                                                                                                                                                                                                      :لمدير العام مباشرة، ويختص باآلتيلتنسيق والمتابعة، ويتبع اا قسم

 متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن المدير العام. 

 متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر المختلفة بالمديرية. 

 متابعة الموضوعات المحالة من المديرية إلى المديريات والدوائر األخرى بالوزارة. 

 التي يحضرها المدير العام ومتابعة ما يصدر عنها من  متابعة نتائج اإلجتماعات

 .قرارات واجبة التنفيذ وتخص دوائر المديرية

  إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضوعات الصادرة أو الواردة

 .لمكتب المدير العام، وتنظيمها وحفظها

  المطلوبةالتنسيق مع الدوائر واألقسام لتوفير البيانات والمعلومات. 
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 ويختص باآلتي ،مركز التدريب الرئيس : 

 إعداد خطة عمل سنوية مبرمجة زمنيا ألنشطة المركز. 

 تنفيذ برنامج التدريب والتأهيل لموظفي الوزارة أثناء الخدمة. 

 اقتراح الميزانية السنوية للمركز بالتنسيق مع دائرة التأهيل والتدريب. 

  التعليمية وتزويدها باألجهزة المحافظاتظات وبالمحافاإلشراف على مراكز التدريب 

 . ألداء عملها والمواد الالزمة

 التعليمية، ومتابعة تنفيذ برامج التدريب  المحافظاتتفعيل دور مراكز التدريب في الوزارة و

 .فيها

 المشاركة في قياس أثر البرامج التدريبية والتأهيلية . 

  لتدريب والتأهيلالمشاركة في البحوث التي تسهم في تطوير ا . 

 التعليمية وإعداد التقارير الدورية حول  المحافظاتمتابعة مراكز التدريب بالمحافظات و

 .سير العمل فيها

 تطوير مكتبة التدريب وتحديثها وتزويدها بالكتب والمراجع والمعينات. 

 ة اقتراح المؤتمرات والورش والندوات التربوية الداخلية والخارجية وجدولتها ضمن خط

 .سنوية

 التعليمية المحافظاتمتابعة الملتقيات التربوية التي تعقد على مستوى الوزارة و. 

 على المستوى المحلي واإلقليمي  التدريبية إعداد قاعدة بيانات بالمؤسسات والخبرات

 . تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية لالستعانة بها في

 حقيق أقصى قدر من االستفادة من تضمن ت للتدريب لتنفيذ برامج آليات وصيغ توظيف

 . البرامج التدريبية والعمل على تطوير هذه اآلليات والصيغ

  المشاركة مع دائرتي اإلشراف التربوي وتطوير األداء المدرسي في إعداد قواعد البيانات

 .الالزمة لتنمية الموارد البشرية

 وي في مجال التعليم على التنسيق مع مراكز التدريب المشابهة حول تطوير التدريب الترب

 . المستوى الوطني واإلقليمي والدولي

 

 وتختص باآلتي ،دائرة اإلشراف التربوي : 

 

 ساليب اإلشراف التربوي في المدارس الحكومية وتطويرهبرنامج متكامل أل إعداد . 

 متابعة تطبيق المناهج الدراسية في المدارس والعمل على رفع مستويات األداء التعليمي. 

 وتقديم الدعم (مختبرات العلوم/ مصادر التعلم/ المجاالت/ المواد )شراف على مشرفي اإل ،

 .المهني لهم

 المعنية تقسيماتدراسة التقارير الخاصة باإلشراف واستخالص النتائج ورفعها لل. 
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 من أجل تطوير  موظفينإصدار النشرات الخاصة بالنواحي اإلشرافية وتوزيعها على ال

 . فينأساليب عمل المشر

 وتفعليهم لمواد مصادر التعلم  إعداد قاعدة بيانات حول أداء معلمي المواد الدراسية المختلفة

 .والمختبرات

 تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين والمشرفين والعاملين بالدائرة . 

 المشاركة في إعداد وتصحيح االمتحانات العامة وتحليل نتائجها. 

 ائف اإلشراف التربويشغل وظالترشح ل وضع معايير. 

 متابعة مستويات تعلم الطالب بالمدارس والعمل على تحسينها . 

  المشاركة في ترشيح المشرفين والمعلمين للدراسات التخصصية العليا باالستفادة من

 .البيانات المتوفرة لدى المديرية

  متابعة أخصائّي مصادر التعلم والمعلمين حول تفعيل مراكز مصادر التعلم. 

 االختصاص نطاق ضمن تدخل أخرى مهام يةأ. 

 

 

 : وتنقسم الدائرة إلى األقسام اآلتية

 ويختص باآلتي ،قسم التربية والثقافة اإلسالمية : 

o وضع خطة سنوية لإلشراف التربوي على المواد الدراسية . 

o متابعة تطبيق المناهج وإعداد ما يلزم لرفع مستويات أداء الطالب . 

o  التربوي في الميدان للوقوف على مستوى األداء في المدارس متابعة سير اإلشراف

 .وانعكاسه على مستويات تعلم الطالب

o متابعة المستجدات التربوية وإطالع المشرفين عليها . 

o تقديم الدعم المهني لمشرفي المادة . 

o دراسة وتحليل تقارير الميدان ورفع النتائج إلى الجهات المعنية بالوزارة. 

o ت التدريبية للمعلمين والمشرفين بالتنسيق مع الجهات المختصةاقتراح الدورا . 

o  المشاركة في تحليل نتائج االمتحانات العامة بغرض االستفادة منها في تطوير

 .العملية التعليمية

o المشاركة في ترشيح المشرفين والمعلمين للدراسات التخصصية في مجال العمل. 

o لتربوي وفق المعايير والضوابط اختيار المعلمين لشغل وظائف اإلشراف ا

 . الموضوعة لذلك ورفع اسمائهم لالعتماد

 

 ويختص باآلتي ،قسم اللغة العربية : 

 وضع خطة سنوية لإلشراف التربوي على المواد الدراسية . 

 متابعة تطبيق المناهج وإعداد ما يلزم لرفع مستويات أداء الطالب . 

 لوقوف على مستوى األداء في المدارس متابعة سير اإلشراف التربوي في الميدان ل

 .وانعكاسه على مستويات تعلم الطالب



144 

 

 متابعة المستجدات التربوية وإطالع المشرفين عليها . 

 تقديم الدعم المهني لمشرفي المادة . 

 دراسة وتحليل تقارير الميدان ورفع النتائج إلى الجهات المعنية بالوزارة. 

 والمشرفين بالتنسيق مع الجهات المختصة اقتراح الدورات التدريبية للمعلمين . 

  المشاركة في تحليل نتائج االمتحانات العامة بغرض االستفادة منها في تطوير

 .العملية التعليمية

 المشاركة في ترشيح المشرفين والمعلمين للدراسات التخصصية في مجال العمل. 

  والضوابط اختيار المعلمين لشغل وظائف اإلشراف التربوي وفق المعايير

 . الموضوعة لذلك ورفع اسمائهم لالعتماد

 

 ويختص باآلتي ،قسم الرياضيات : 

 وضع خطة سنوية لإلشراف التربوي على المواد الدراسية . 

 متابعة تطبيق المناهج وإعداد ما يلزم لرفع مستويات أداء الطالب . 

 ي المدارس متابعة سير اإلشراف التربوي في الميدان للوقوف على مستوى األداء ف

 .وانعكاسه على مستويات تعلم الطالب

 متابعة المستجدات التربوية وإطالع المشرفين عليها . 

 تقديم الدعم المهني لمشرفي المادة . 

 دراسة وتحليل تقارير الميدان ورفع النتائج إلى الجهات المعنية بالوزارة. 

 لجهات المختصةاقتراح الدورات التدريبية للمعلمين والمشرفين بالتنسيق مع ا . 

  المشاركة في تحليل نتائج االمتحانات العامة بغرض االستفادة منها في تطوير

 .العملية التعليمية

 المشاركة في ترشيح المشرفين والمعلمين للدراسات التخصصية في مجال العمل. 

  اختيار المعلمين لشغل وظائف اإلشراف التربوي وفق المعايير والضوابط

 . رفع اسمائهم لالعتمادالموضوعة لذلك و

 

 ويختص باآلتي ،قسم العلوم : 

  مواد العلوم ومختبرات العلوموضع خطة سنوية لإلشراف التربوي على . 

 متابعة تطبيق المناهج وإعداد ما يلزم لرفع مستويات أداء الطالب . 

  متابعة سيراإلشراف التربوي في الميدان للوقوف على مستوى األداء في المدارس

 .سه على مستويات تعلم الطالبوانعكا

 فئات اإلشرافية لمادة العلوم ومشرفي مختبرات متابعة المستجدات التربوية وإطالع ال

 . العلوم عليها

 فني والمهني الالزم للفئات اإلشرافية لمادة العلوم ومختبرات العلومتقديم الدعم ال. 

 المعنية بالوزارة تقسيماتدراسة وتحليل تقارير الميدان ورفع النتائج إلى ال. 
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 مشرفي مادة العلوم و معلمياقتراح الدورات التدريبية لوضع خطط اإلنماء المهني و

 (.ومشرفي مختبرات العلوم وفنيي مختبرات العلوم

 وضع معايير الترشح لشغل وظيفة مشرف مادة العلوم ومختبرات العلوم. 

 ة منها في تطوير المشاركة في تحليل نتائج االمتحانات العامة بغرض االستفاد

 .العملية التعليمية

 المشاركة في ترشيح المشرفين والمعلمين للدراسات التخصصية في مجال العمل. 

  لشغل وظائف اإلشراف  وفنيي مختبرات العلوم اختيار المعلمينالمشاركة في

 .لالعتماد أسمائهموفق المعايير والضوابط الموضوعة لذلك ورفع  التربوي

 أداء مختبرات العلوم وتجهيزاتها رفع التقارير حول. 

 أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص. 

 

 ويختص باآلتي ،قسم الدراسات الجتماعية والمهارات الحياتية : 

 وضع خطة سنوية لإلشراف التربوي على المواد الدراسية . 

 متابعة تطبيق المناهج وإعداد ما يلزم لرفع مستويات أداء الطالب . 

 اإلشراف التربوي في الميدان للوقوف على مستوى األداء في المدارس  متابعة سير

 .وانعكاسه على مستويات تعلم الطالب

 متابعة المستجدات التربوية وإطالع المشرفين عليها . 

 تقديم الدعم المهني لمشرفي المادة . 

 دراسة وتحليل تقارير الميدان ورفع النتائج إلى الجهات المعنية بالوزارة. 

 اح الدورات التدريبية للمعلمين والمشرفين بالتنسيق مع الجهات المختصةاقتر . 

  المشاركة في تحليل نتائج االمتحانات العامة بغرض االستفادة منها في تطوير العملية

 .التعليمية

 المشاركة في ترشيح المشرفين والمعلمين للدراسات التخصصية في مجال العمل. 

  اإلشراف التربوي وفق المعايير والضوابط الموضوعة لذلك اختيار المعلمين لشغل وظائف

 . ورفع اسمائهم لالعتماد

 

 ويختص باآلتي ،قسم اللغة اإلنجليزية : 

 وضع خطة سنوية لإلشراف التربوي على المواد الدراسية . 

 متابعة تطبيق المناهج وإعداد ما يلزم لرفع مستويات أداء الطالب . 

  في الميدان للوقوف على مستوى األداء في المدارس متابعة سير اإلشراف التربوي

 .وانعكاسه على مستويات تعلم الطالب

 متابعة المستجدات التربوية وإطالع المشرفين عليها . 

 تقديم الدعم المهني لمشرفي المادة . 

 دراسة وتحليل تقارير الميدان ورفع النتائج إلى الجهات المعنية بالوزارة. 

 بية للمعلمين والمشرفين بالتنسيق مع الجهات المختصةاقتراح الدورات التدري . 
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  المشاركة في تحليل نتائج االمتحانات العامة بغرض االستفادة منها في تطوير العملية

 .التعليمية

 المشاركة في ترشيح المشرفين والمعلمين للدراسات التخصصية في مجال العمل. 

 فق المعايير والضوابط الموضوعة لذلك اختيار المعلمين لشغل وظائف اإلشراف التربوي و

 . ورفع اسمائهم لالعتماد

 

 ويختص باآلتي ،قسم تقنية المعلومات : 

 ة تقنية المعلومات ومراكز مصادر التعلموضع خطة سنوية لإلشراف التربوي على ماد . 

  في  المادة  لوقوف على مستوى أداءالحقل التربوي وافي الممارسات االشرافيه سير متابعة

 .ةلمدارس وانعكاسه على مستويات تعلم الطلبا

 رفع اتخاذ االجراءات الالزمة نحو تحسين التعلم و والدراسية  متابعة تطبيق المناهج

  .التحصيل الدراسي لدى الطلبةمستويات 

  تقسيماتورفع النتائج إلى الالفنية التي ترد من الحقل التربوي تقارير الدراسة وتحليل 

 . الوازرةالمعنية ب

 ومشرفي مركز  فئات االشرافية لمادة تقنية المعلوماتمتابعة المستجدات التربوية وإطالع ال

 . عليهامصادر التعلم 

 ومشرفي مادة تقنية المعلومات و المشاركة في  اإلشراف على مشرفي مراكز مصادر التعلم

 .تقييم أدائهم

 -مشرفي مادة تقنية وضع معايير الترشح  لشغل وظيفة مشرفي مراكز مصادر التعلم و

 .المعلومات

  تقنية المعلومات ومصادر التعلم  لمادةالالزم للفئات االشرافية المهني الفني و  تقديم الدعم . 

 مادة تقنية  اقتراح الدورات التدريبية لمعلمي ومشرفيوضع خطط االنماء المهني و

 تقسيماتال بالتنسيق مع المعلومات ومشرفي مصادر التعلم وأخصائيي مصادر التعلم

 . المختصة

 ( مصادر التعلم/ تقنية المعلومات)األوائل والمشرفين  المشاركة في ترشيح المشرفين 

 .العملللدراسات التخصصية في مجال 

  لشغل وظائف اإلشراف التربويوأخصائيي مصادر التعلم  اختيار المعلمينالمشاركة في 

 .وفق المعايير والضوابط الموضوعة لذلك

 اتحقيقهمدى وائيي مصادر التعلم والمعلمين  حول تفعيل مراكز مصادر التعلم متابعة أخص 

 .لألهداف ورصد التحديات ووضع الخطط العالجية

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 االختصاص نطاق ضمن تدخل أخرى مهام أية. 

 

 ويختص باآلتي ،قسم المهارات الفردية : 

 لمواد الدراسيةوضع خطة سنوية لإلشراف التربوي على ا . 
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 متابعة تطبيق المناهج وإعداد ما يلزم لرفع مستويات أداء الطالب . 

  متابعة سير اإلشراف التربوي في الميدان للوقوف على مستوى األداء في المدارس

 .وانعكاسه على مستويات تعلم الطالب

 متابعة المستجدات التربوية وإطالع المشرفين عليها . 

  لمشرفي المادةتقديم الدعم المهني . 

 دراسة وتحليل تقارير الميدان ورفع النتائج إلى الجهات المعنية بالوزارة. 

 اقتراح الدورات التدريبية للمعلمين والمشرفين بالتنسيق مع الجهات المختصة . 

  المشاركة في تحليل نتائج االمتحانات العامة بغرض االستفادة منها في تطوير العملية

 .التعليمية

 ة في ترشيح المشرفين والمعلمين للدراسات التخصصية في مجال العملالمشارك. 

  اختيار المعلمين لشغل وظائف اإلشراف التربوي وفق المعايير والضوابط الموضوعة لذلك

 . ورفع اسمائهم لالعتماد

 

 قسم المجال األول، ويختص باآلتي: 

 البمتابعة تطبيق المناهج وإعداد ما يلزم لرفع مستويات أداء الط . 

  متابعة سير اإلشراف التربوي في الحقل التربوي للوقوف على مستوى األداء في المدارس

 .وانعكاسه على مستويات تعلم الطالب

 إعداد وتحديث قاعدة بيانات للمشرفين األوائل والمشرفين والمعلمين األوائل والمعلمين. 

 متابعة المستجدات التربوية وإطالع المشرفين عليها . 

 الدعم المهني لمشرفي المادة تقديم . 

 دراسة وتحليل تقارير الحقل التربوي ورفع النتائج إلى الجهات المعنية بالوزارة. 

  المشاركة في تحليل نتائج االمتحانات العامة بغرض االستفادة منها في تطوير العملية

 .التعليمية

 ال العملالمشاركة في ترشيح المشرفين والمعلمين للدراسات التخصصية في مج. 

  اختيار المعلمين لشغل وظائف اإلشراف التربوي وفق المعايير والضوابط الموضوعة لذلك

 .ورفع اسمائهم لالعتماد

  دراسة وتحليل التقارير السنوية واإلحصائيات عن أداء المشرفين والمعلمين األوائل

 .والمعلمين

  إلدارة التعليمية بالمحافظاتا/ مراجعة الخطط السنوية لألقسام المعدة من قبل المديريات. 

 إعداد الدراسات والبحوث لدراسة المشكالت والصعوبات التي تعترض القسم. 

 وضع الكفايات والمعايير لمعلمي ومشرفي القسم. 

 المشاركة في تطوير المناهج الدراسية، ومجاالت تطبيقاتها العملية. 

 

 قسم المجال الثاني، ويختص باآلتي: 

 ج وإعداد ما يلزم لرفع مستويات أداء الطالبمتابعة تطبيق المناه . 
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  متابعة سير اإلشراف التربوي في الحقل التربوي للوقوف على مستوى األداء في المدارس

 .وانعكاسه على مستويات تعلم الطالب

 إعداد وتحديث قاعدة بيانات للمشرفين األوائل والمشرفين والمعلمين األوائل والمعلمين. 

  التربوية وإطالع المشرفين عليهامتابعة المستجدات . 

 تقديم الدعم المهني لمشرفي المادة . 

 دراسة وتحليل تقارير الحقل التربوي ورفع النتائج إلى الجهات المعنية بالوزارة. 

  المشاركة في تحليل نتائج االمتحانات العامة بغرض االستفادة منها في تطوير العملية

 .التعليمية

 رفين والمعلمين للدراسات التخصصية في مجال العملالمشاركة في ترشيح المش. 

  اختيار المعلمين لشغل وظائف اإلشراف التربوي وفق المعايير والضوابط الموضوعة لذلك

 .ورفع اسمائهم لالعتماد

  دراسة وتحليل التقارير السنوية واإلحصائيات عن أداء المشرفين والمعلمين األوائل

 .والمعلمين

 اإلدارة التعليمية بالمحافظات/ ية لألقسام المعدة من قبل المديريات مراجعة الخطط السنو. 

 إعداد الدراسات والبحوث لدراسة المشكالت والصعوبات التي تعترض القسم. 

 وضع الكفايات والمعايير لمعلمي ومشرفي القسم. 

 المشاركة في تطوير المناهج الدراسية، ومجاالت تطبيقاتها العملية. 

 

 وتختص باآلتي ،داء المدرسيدائرة تطوير األ : 

 وضع معايير وخطط وبرامج متابعة األداء بالمدارس. 

 اقتراح اللوائح واألنظمة والقرارات التي تنظم العمل بالمدارس الحكومية ومتابعة تنفيذها . 

  جمع وتحليل البيانات والتقارير المتعلقة بالنواحي الفنية واإلدارية بالمدارس واستخالص

 . االنتائج منه

  التنسيق مع المديريات والدوائر فيما يتعلق بتحسين أداء المدارس في ضوء نتائج تحليل

 . البيانات والتقارير

  تصنيف المدارس وفق مستويات أدائها ووضع خطط متابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية

 . التعليمية المحافظاتبالوزارة و

 وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة  تطوير أدوات تقييم ومتابعة األداء بالمدارس

 . التعليمية المحافظاتو

 مساعدة المدارس على وضع خططها التقويمية والتطويرية. 

 وإدارات المدارس  مشرفي اإلدارة المدرسيةو مشرفي التقويم األداء المدرسي اإلشراف على

 . وتقديم الدعم الفني والمهني لهم

 رات دالة حول أداء المدارس في السلطنةإعداد تقارير سنوية ذات مؤش . 

 تلقي نتائج تحليل أداء الطالب في المواد الدراسية لالسترشاد بها في تحسين األداء المدرسي . 

 المشاركة في إجراء الدراسات الميدانية من أجل تطوير األداء. 
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 وتجديد بياناتها  اشراف اإلدارة المدرسيةاألداء المدرسي و إنشاء قاعدة بيانات بنتائج تقويم

 .التعليمية في إنشاء قواعد مماثلة المحافظاتسنويا ومساعدة 

  تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في حقل اإلدارة المدرسية والتنسيق مع دائرة التأهيل

 .والتدريب بشأنها

  اإلشراف على تشكيل مجالس اآلباء واألمهات ومتابعة سيرها واقتراح األساليب الكفيلة

 . التعليمية المحافظاتتطوير العمل في تلك المجالس بالتنسيق مع ب

  وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين في الحقل التربوي وتطوير آليات لنشر

 .الثقافة المهنية لديهم

 ومديري  مشرفي تقويم األداء المدرسيو مشرفي اإلدارة المدرسيةركة في اختيار المشا

 .م لشغل الوظائف وفق المعايير والضوابط الموضوعةالمدارس ومساعديه

 

 ةوتضم الدائرة األقسام التالي : 

 ويختص باآلتي، قسم متابعة األداء المدرسي : 

 وضع المعايير واألدوات الالزمة لتقييم األداء المدرسي وتطويره . 

 وضع خطط وبرامج متابعة األداء وتقييمه وتطويره بالمدارس . 

 مستويات أدائها بالتنسيق مع الدوائر المعنية بالوزارة تصنيف المدارس وفق . 

  جمع وتحليل البيانات والتقارير المتعلقة بالنواحي الفنية واإلدارية بالمدارس واستخالص

 . مؤشرات عن األداء المدرسي

  فيما يتعلق بتحسين أداء  المحافظاتبالمحافظات والتنسيق مع المديريات والدوائر التعليمية

 . س في ضوء نتائج تحليل البياناتالمدار

 متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالتقارير السنوية عن األداء المدرسي . 

 توفير البرامج والنظم المعلوماتية الخاصة لتقييم األداء المدرسي . 

 إعداد تقارير دورية ذات مؤشرات دالة حول أداء المدارس في السلطنة. 

 

 ويختص باآلتي ،درسيالم قسم تطوير وتمهين األداء : 

  تطوير الئحة للمحاسبية للهيئات التدريسية والهيئات المساعدة في ضوء قانون الخدمة

 . المدنية والئحته التنفيذية واإلشراف على تطبيقها

  إعداد نظام للحوافز المادية والمعنوية للهيئات التدريسية والهيئات المساعدة وفق اللوائح

 . المعتمدة ذات الصلة

 التعليمية والمدارس المحافظاتوير آليات لنشر الثقافة المهنية في مديريات الوزارة وتط. 

  وضع نظام لمتابعة النمو المهني للهيئات التدريسية والهيئات المساعدة بالتنسيق مع الجهات

 . المعنية بالمديرية

 اعدةالمشاركة في تحديد ضوابط ومعايير ترقيات الهيئات التدريسية والهيئات المس . 

  دراسة التحديات المرتبطة بأخالقيات المهنة التي تواجه المديريات والمدارس وإيجاد الحلول

 . المناسبة لها
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 توعية العاملين في الوزارة بأخالقيات المهنة وأهمية االلتزام بها . 

  التنسيق مع مؤسسات إعداد المعلمين لتضمين برامج إعداد المعلمين الموضوعات المتعلقة

 . قيات مهنة التدريسبأخال

  تزويد مديريات الوزارة والمدارس بالمواد االرشادية حول قيم وأخالقيات المهنة في المجال

 .التربوي

 التعليمية والمدارس المحافظاتتطوير آليات نشر الثقافة المهنية في مديريات الوزارة و. 

 ويختص باآلتي ،قسم األنظمة واللوائح : 

  المحافظاتبالمحافظات والتي تنظم العمل بالوزارة والمديريات صياغة األنظمة واللوائح 

 . والمدارس وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية

 متابعة االلتزام بتنفيذ األنظمة واللوائح والقواعد التشغيلية . 

  والدوائر المختصة بشأن مشروعات  المحافظاتدراسة وتحليل المقترحات التي ترد من

 . اللوائح

 وع القرار الوزاري المحدد لبداية ونهاية العام الدراسي واإلجازات المدرسية، إعداد مشر

 . ومواعيد االمتحانات بالتنسيق مع المديرية العامة للتقويم التربوي

 إعداد تقرير سنوي بنتائج متابعة تنفيذ اللوائح واألنظمة والقواعد التشغيلية . 

 ويختص باآلتي ،اإلداري شرافقسم اإل : 

 المحافظاتالتعليمية بمديريات بالتطوير األداء المدرسي  العام على أقسام اإلشراف . 

 ومديري المدارس ومساعديهم ومنسقي الشؤون  مشرفي اإلدارة المدرسيةة وتقييم أداء متابع

 . المدرسية

  اقتراح اللوائح والقواعد الخاصة بتحديد مهام ومسؤوليات الوظائف اإلدارية بالمدارس

 . وء نتائج تطبيقهاوتطويرها في ض

  ومديري المدارس والكوادر اإلدارية  مشرفي اإلدارة المدرسيةاقتراح خطط وبرامج تدريب

 . المعاونة

 متابعة أداء اإلدارة المدرسية وإعداد تقرير شامل حولها في نهاية العام الدراسي . 

 المحافظاتعليمية بتطوير األداء المدرسي بالمديريات الت ييم تقارير أقسامدراسة وتحليل وتق 

 . وتزويد الجهات المعنية بالوزارة بنتائجها

  ومديري المدارس ومساعديهم  مشرفي اإلدارة المدرسيةمتابعة المستجدات التربوية وإطالع

 . عليها

  إعداد دراسات واقتراحات لتطوير أساليب اإلدارة المدرسية بالتنسيق مع الجهة المعنية

 . بالوزارة

 ومدراء المدارس ومساعديهم للدراسات مشرفي اإلدارة المدرسية ح المشاركة في ترشي

 . التخصصية في مجال العمل

 وفق المعايير  مشرفي اإلدارة المدرسيةدراء المدارس واختيار مساعدي المدراء وم

 . والضوابط الموضوعة لذلك ورفع أسماؤهم لالعتماد
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 وتختص بالتي ،دائرة تقييم العائد التدريبي:  

 النمو المهني للمعلمين وإدارات المدارس والموظفين بالوزارة، باستخدام آليات  متابعة

 .وأدوات مناسبة

 واالبتعاث تقييم برامج التدريب والتأهيل. 

 رامج التدريب والتأهيل المختلفة على أداء العاملينقياس أثر ب. 

 عاثإعداد التقارير الدورية واإلحصائية المتعلقة بالتدريب والتأهيل واالبت . 

  تصميم وتنفيذ األدوات الالزمة لتقويم برامج وخطط التدريب والتأهيل التي تنفذ على

 . المستوى المركزي والالمركزي أو تلك التي تنفذ من قبل الجهات األخرى

 تقييم خطط التدريب والتأهيل واالبتعاث وتزويد لجنة تنمية الموارد البشرية بنتائجها. 

 

 تيةاألقسام اآل وتضم الدائرة : 

 ويختص باآلتي ،قسم تقييم البرامج التدريبية: 

o متابعة تنفيذ البرامج التربوية ميدانيا، وتقديم التغذية الراجعة حولها. 

o تطوير آلية التقييم بما يتناسب مع نوعية البرامج المنفذة. 

o تقديم الدعم الفني لدوائر ديوان عام الوزارة عند إعداد البرامج التربوية وتنفيذها. 

o تابعة تنفيذ البرامج اإلدارية ميدانيا، وتقديم التغذية الراجعة حولهام. 

o في مؤسسات  الوزراة التي تنفذها إعداد تقارير دورية حول البرامج اإلدارية

 .التدريب، وتقديم التوصيات حولها

o المشاركة في إعداد الميزانية السنوية للتدريب. 

o  وتقديم ( المركزية والالمركزية)المشاركة في مراجعة الخطط السنوية للتدريب

 التغذية الراجعة حولها

o إعداد سجل النمو المهني لموظفي الوزارة حسب المسميات الوظيفية. 

o  والعمل على  -بالتعاون مع الجهات المختصة –إعداد قاعدة بيانات لموظفي الوزارة

 .تحديثها باستمرار

o  التي يوصى بأن يتخطاها ( ةالتربوية، اإلداري)اقتراح مجموعة البرامج التدريبية

 . الموظف في كل مستوى وظيفي

o وضع المعايير المناسبة لقياس أثر التدريب في المستويات الوظيفية المختلفة 

 .باالستفادة من الدراسات الحديثة في هذا المجال

o  متابعة مدى تطور األداء الوظيفي للمتدربين بعد اجتيازهم الدورات التدريبية

 . ت عملهم، وقياس العائد من التدريببالتعاون مع جها

 

 ويختص باآلتي ،قسم تقييم البرامج والدراسات األكاديمية: 

 إعداد الدراسات التقويمية لبرامج اإلنماء المهني، وتقديم التوصيات حولها. 

  واإلحصاءات المتعلقة باإلنماء المهني( نصف سنوية، سنوية)إصدار التقارير الدورية. 

 د الميزانية السنوية للتدريب والتأهيلالمشاركة في إعدا. 
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 إصدار شهادات المشاركة للمتدربين في البرامج التدريبية بالوزارة. 

 متابعة برامج التأهيل واالبتعاث، وتقييمها. 

 اقتراح الشروط والضوابط للترشيح في برامج التأهيل واالبتعاث. 

 تعاث، و تزويد لجنة تطوير دراسة مدى استفادة الوزارة من خريجي برامج التأهيل واالب

 .الموارد البشرية بنتائج الدراسات والتقارير، وتقديم التوصيات حولها

 

  وتختص باآلتي ،التأهيل والتدريبدائرة : 

  تحديد االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي الوزارة واإلداريين والمشرفين والمنسقين

 . بعة تنفيذها وتقييمهاوتصميم البرامج المالئمة ووضع خطة بها ومتا

 التنسيق مع دائرة تطوير األداء المدرسي حول إعداد الئحة التدريب وتطويرها. 

 إعداد الموازنة السنوية للتدريب والتأهيل. 

  إعداد جداول أعمال اجتماعات لجنة الموارد البشرية وعرض الموضوعات على اللجنة

 . ومتابعة تنفيذ التوصيات المتخذة

 مؤسسات المختصة بالتدريب والتأهيل الحكومية والخاصة واالستفادة منها في التنسيق مع ال

 . تنفيذ برامج التدريب والتأهيل بالوزارة

  المشاركة مع دائرتي اإلشراف التربوي وتطوير األداء المدرسي في إعداد قواعد البيانات

 .الالزمة لتنمية الموارد البشرية

 المتعلقة بالتدريب المشاركة في إدارة البحوث والدراسات. 

 حول تطوير التدريب التربوي واإلداري في مجال  المشابهة مراكز التدريب التنسيق مع

  .التعليم على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي

  إعداد قاعدة بيانات حاسوبية للخبرات التدريبية المحلية والدولية لالستعانة بها في الدورات

 . التدريبية

 بعثات واإلجازات الدراسية للعاملين في الوزارة ومتابعة تنفيذها وتقييمهااقتراح خطة ال. 

  اإلشراف على مراكز التدريب وتزويدها باألجهزة والمواد الالزمة ألداء عملها وذلك

 .بالتنسيق مع مركز التدريب الرئيس

 يةالتعليم محافظاتتقديم االستشارات الفنية والمهنية في مجال التدريب والتأهيل لل. 

 

o ألقسام اآلتيةوتضم الدائرة ا : 

 ص باآلتي، ويختقسم تحديد وتخطيط البرامج التأهيلية: 

  ة وتخطيط البرامج المالئمةالبرامج التأهيلية لموظفي الوزارتحديد االحتياجات من. 

 اقتراح خطة البعثات والمنح واإلجازات الدراسية لموظفي  الوزارة. 

 تنفيذ خطة البعثات والمنح واإلجازات الدراسية لموظفي الوزارة. 

 إستكمال إجراءات الموفدين بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة. 

 إعداد الموازنة السنوية للتأهيل في المساهمة. 

 المساهمة في وضع تخطيط وظيفي للكوادر التي يتم تأهيلها بالوزارة. 
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 أهيلية للكوادر التربوية حسب حاجة الوزارة والخطط المستقبليةإيجاد البرامج الت. 

 إستقبال شكاوي وتظلمات الحقل التربوي، واإلقتراحات فيما يتعلق بتأهيل العاملين. 

 وضع قاعدة بيانات للكوادر التربوية المؤهلة وسبل اإلستفادة منها. 

 

 ويختص باآلتيقسم تحديد وتخطيط البرامج التدريبية ،: 

 ياجات التدريبية للعاملين بالوزارة بمختلف فئاتهماالحت تحديد. 

 ية السنوية للتدريب التربوي واإلدارينازالمساهمة في إعداد المي. 

 وضع الخطة السنوية لإلنماء المهني للعاملين في الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

  حسب حاجة الوزارة والخطط إيجاد وإستحداث البرامج التدريبية الالزمة للكوادر التربوية

 .المستقبلية

  إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية اإلدارية لموظفي الوزارة وإلحاقهم بالمؤسسات التدريبية

 .الحكومية والخاصة

  المؤسسات المختصة بالتدريب الحكومية والخاصة واإلستفادة منها في تنفيذ  التنسيق مع

 .برامج التدريب بالوزارة

 ات الفنية والمهنية في مجال التدريب اإلداري والتربوي للمحافظات تقديم اإلستشار

 .النعليمية

 ة المنفذة والمستهدفين فيهايإعداد وتحديث قاعدة بيانات للبرامج التدريب. 

 

 ويختص ياآلتي ،قسم متابعة الدارسين: 

 متابعة الموفدين للدراسة من خالل مؤسساتهم التعليمية والجهات المعنية. 

 جراءات طلبات تعديل أوضاع الدارسين والمتعلقة بالتمديد والتأجيل واإلستئناف إستكمال إ

 .واإلنسحاب والدعم المالي للموفدين

 تحليل النتائج الدراسية للموفدين. 

 وضع قاعدة بيانات عن أوضاع الدارسين وإجراءاتهم الدراسية. 

 توصياتها متابعة تنفيذ قرارات لجنة تطوير الموارد البشرية ومتابعة تنفيذ. 

 اإلدارة التعليمية بالمحافظات فيما يختص بتأهيل العاملين/ التنسيق مع المديريات. 

 ويختص باآلتي ،قسم الدورات والبرامج الخارجية: 

 وضع خطة الوزارة للمشاركات الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

 داخل الوزارة وخارجها إستكمال إجراءات الموفدين للتدريب بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

 وضع قاعدة بيانات للموفدين للمشاركات الخارجية. 

 متابعة العاملين الملتحقين بالدورات الداخلية والخارجية. 
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  وتختص باآلتي ،ويم التربويالمديرية العامة للتق :ثالثاا : 

 المديرية العامة للتقويم التربوي، وتختص باآلتي: 

 تراتيجيات المستقبلية ألعمال المديرية العامة بما يتوافق مع اقتراح السياسات والخطط واالس

 .أهداف التعليم بالسلطنة

  تطوير نظام تقويم أداء الطالب لكافة الصفوف الدراسية من أجل تحقيق أعلى مستوى من

 .الجودة في مخرجات التعليم

 تحليل محتوى الكتب الدراسية من أجل وضع مواصفات األوراق االمتحانية. 

 د أسئلة االمتحانات العامة واالختبارات التشخيصية والتحصيلية والوطنية بالتنسيق مع إعدا

 .الدوائر المختصة

 وضع معايير تقويم المهارات العملية والتدريب العملي في التعليم . 

  وضع معايير ومواصفات نماذج االختبارات وأدوات القياس المختلفة المرتبطة بأداء

 .الطالب

 نات العامة واالختبارات التشخيصية والتحصيلية والوطنية واإلقليمية والدولية إدارة االمتحا

 .وتوفير متطلباتها واإلشراف على تنفيذها

  تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالمديرية والمشاركة في تنفيذ برامج التدريب بالتنسيق

 . مع الجهات المختصة

 لمشرفين في مجال القياس والتقويم التربوي اقتراح الدورات التدريبية للمعلمين وا

 .والمشاركة في تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة

  تحليل ودراسة نتائج االمتحانات العامة واالختبارات التشخيصية والتحصيلية والوطنية

 . والدولية المستخدمة في المدارس المختلفة

 ادة في الشهادة العامةتحديث قاعدة بيانات لمستوى تحصيل الطالب حسب كل م . 

  تزويد مديريات ودوائر الوزارة بنتائج دراسات تقويم أداء الطالب لالستفادة منها في تطوير

 .العمل التربوي

 اقتراح الموازنات الخاصة بكافة أعمال المديرية واحتياجاتها. 

 جميع تحديد مؤشرات األداء التي يتم على أساسها تقويم تعلم الطالب في جميع المواد ب

 .الصفوف وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة

  الفحص والتدقيق للتقويم المستمر في جميع المواد الدراسية وجميع الصفوف بالتعاون مع

 .المحافظات التعليمية

 تقييم ومعادلة الشهادات المدرسية الصادرة من خارج السلطنة. 

 لالستفادة منها في قبول وتسجيل  توفير المعلومات الالزمة عن األنظمة التعليمية المختلفة

 .الطالب ومعادلة الشهادات

  التعاون مع مراكز البحوث والدراسات المرتبطة بمجال القياس والتقويم التربوي على

 .المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي

 المشاركة في تطوير أنشطة وأساليب التقويم في الكتب المدرسية. 
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 كافة برامج وأنشطة المديرية لتوعية المجتمع بهذه  توفير البيانات والمعلومات حول

 . األنشطة وذلك بالتنسيق مع الجهات اإلعالمية المعنية بالوزارة

  اقتراح وتنفيذ اللوائح المتعلقة بشؤون الطالب ومتابعة تنفيذها بالمحافظات والمحافظات

 .التعليمية والدوائر المختصة بالوزارة

 مج التي تنتجها أو تستخدمها المديرية خاضعة لقوانين الملكية التأكد من أن المواد أو البرا

 . الفكرية

  اإلشراف العام على برنامج االبتكار واالولمبياد العلمي في مواد العلوم والرياضيات و

 .مهارات القراءة

  اإلشراف العام على مشاركة السلطنة في المسابقات اإلقليمية والدولية بمواد العلوم

 .البتكار والروبوتوالرياضيات وا

  التنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية باالبتكار واألولمبياد والدراسات الدولية

 .في العلوم والرياضيات ومهارات القراءة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بالوزارة

  

 تضم هذه المديرية الدوائر اآلتية : 

 عام مباشرة، ويختص باآلتيقسم التنسيق والمتابعة، ويتبع المدير ال: 

 متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن المدير العام. 

 متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر المختلفة بالمديرية. 

 متابعة الموضوعات المحالة من المديرية إلى المديريات والدوائر األخرى بالوزارة. 

  اإلجتماعات التي يحضرها المدير العام ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات متابعة نتائج

 .واجبة التنفيذ وتخص دوائر المديرية

  إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضوعات الصادرة أو الواردة لمكتب

 .المدير العام، وتنظيمها وحفظها

 المعلومات المطلوبةالتنسيق مع الدوائر واألقسام لتوفير البيانات و. 

 

 وتختص باآلتي ،دائرة تقويم التحصيل الدراسي: 

  نظم وأساليب التقويم التربوي وتطويرهاتحديد . 

  تحليل محتوى الكتب الدراسية المقررة وإعداد جداول مواصفات االمتحانات واالختبارات

 .المختلفة

 يموضع معايير تقويم المهارات العلمية والتدريب العملي في التعل . 

 وضع معايير ومواصفات االختبارات وأدوات القياس. 

 المشاركة في إعداد االمتحانات العامة واالختبارات التشخيصية والتحصيلية والوطنية. 

 تحديد مؤشرات األداء التعليمية في جميع المواد الدراسية بالتعاون مع الجهات المختصة . 

 الب بالتعاون مع الدوائر األخرى بالمديريةإعداد وتطوير الوثائق العامة لتقويم تعلم الط. 

 إعداد وتطوير وثائق تقويم تعلم الطالب في جميع المواد الدراسية لجميع الصفوف . 
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 التعليمية في مجاالت القياس  المحافظاتالمشاركة في التدريـب على مستوى الوزارة و

 .والتقويم

 المشاركة في بناء المناهج فيما يخص القياس والتقويم. 

 وضع أسس وضوابط بناء أدوات تقويم تحصيل الطالب للمواد المختلفة. 

  القيام بعملية الفحص والتدقيق للتقويم المستمر في جميع المواد الدراسية بجميع الصفوف

 .التعليمية المحافظاتوذلك بالتعاون مع 

 دات المشاركة في اللقاءات والورش الفنية الداخلية والخارجية المتخصصة في بناء مفر

 .االختبارات االقليمية والدولية وتفسير نتائجها

 

 وتضم هذه الدائرة األقسام اآلتية : 

 ويختص باآلتي ،قسم تقويم التحصيل : 

 اقتراح نظم وأساليب التقويم التربوي لكافة الصفوف الدراسية والعمل على تطويرها. 

 ية المختلفةتطوير أسس وضوابط بناء أدوات تقويم تحصيل الطالب للمواد الدراس . 

 وضع معايير تقويم المهارات العملية والتدريب العملي في التعليم. 

 وضع معايير ومواصفات نماذج االختبارات وأدوات القياس المختلفة. 

  جمع وتحليل عينات من االختبارات التحصيلية وأدوات التقويم األخرى المستخدمة في

إعداد تقارير التغذية الراجعة للمعنيين على المدارس المختلفة واالستفادة من مؤشراتها في 

 . التعليمية المحافظاتمستوى الوزارة و

  تحليل محتوى الكتب الدراسية المقررة بهدف إعداد جداول المواصفات لالمتحانات

 .واالختبارات المختلفة بالتعاون مع األقسام األخرى بالدائرة

 ت التشخيصية والتحصيلية والوطنية المشاركة في إعداد االمتحانات العامة واالختبارا

 .للتعاون مع الجهات المختصة

 إعداد المواد التدريبية للمشرفين والمعلمين في أساليب التقويم المختلفة. 

 التعليمية في مجاالت القياس  المحافظاتالمشاركة في التدريـب على مستوى الوزارة و

 .والتقويم

 والتقويم المشاركة في بناء المناهج فيما يخص القياس. 

 تطوير آليات التواصل بين المدرسة والبيت فيما يخص التحصيل الدراسي للطالب. 

  تحديد المستويات الوطنية لإلنجاز في ضوء مؤشرات نتائج االختبارات الوطنية واإلقليمية

 .والدولية

 

 ويختص باآلتي ،قسم الفحص والتدقيق: 

 ة من التجارب العالمية والتغذية وضع معايير وضوابط لعملية الفحص والتدقيق استفاد

 . الراجعة من الميدان

 اإلشراف على عملية الفحص والتدقيق للتقويم المستمر لجميع الصفوف الدراسية. 
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  القيام بعملية الفحص والتدقيق النهائي للتقويم المستمر لجميع المواد الدراسية بالصف الثاني

 . عشر

 فادة منها في تطوير آليات التقويم التربويدراسة تقارير فرق الفحص والتدقيق واالست . 

 التأكد من سالمة تطبيق ضوابط االنتقال واإلعادة في جميع الصفوف الدراسية. 

 التأكد من التطبيق السليم للتقويم المستمر ومدى انعكاسه على نتائج تعلم الطالب. 

 اقتراح األساليب الالزمة لتطوير عملية الفحص والتدقيق.  

 تطوير آليات التقويم التربوي وأدواته لكافة المراحل التعليمية المشاركة في . 

  المشاركة في تحليل محتوى الكتب الدراسية المقررة بهدف إعداد جداول المواصفات

 .لالمتحانات واالختبارات المختلفة

 التعليمية  المحافظاتدراسة عينات من االختبارات التحصيلية التي تعدها المدارس و

 . ع قسم تقويم التحصيلبالتعاون م

  المشاركة في إجراء الدراسات التقويمية المرتبطة بأداء الطالب عموماا وفي مجال الفحص

 . والتدقيق على وجه الخصوص وتحليلها

  تحديد االحتياجات التدريبية للمشرفين والمعلمين األوائل في مجال الفحص والتدقيق

 .والمشاركة في تدريبهم في هذا المجال

 ركة في إعداد وإدارة االمتحانات العامة واالختبارات التشخيصية والتحصيلية المشا

 .والوطنية

 المشاركة في بناء المناهج فيما يخص القياس والتقويم. 

  معاونة جهات االختصاص بالوزارة ": " ويضاف إلى اختصاصاته االختصاص التالي

 .من واقع أداء الطلبةبالمعلومات الالزمة حول أداء العاملين بالحقل التربوي، 

 ويختص باآلتي ،قسم مراقبة التحصيل : 

  األساسية المطلوبة لمؤشرات األداء تحديد مستويات معيارية لتحصيل الطالب وفقا

 .لمخرجات كل مرحلة تعليمية

  المشاركة في بناء االمتحانات العامة واالختبارات الوطنية لقياس جودة التحصيل للصفوف

  .التعليمية المختلفة

  المشاركة في تطبيق وتصحيح االختبارات الوطنية، لقياس جودة التحصيل بالصفوف

 .التعليمية المختلفة

 المشاركة في إعداد أسئلة االمتحانات العامة بالتنسيق مع الدوائر المعنية. 

 متابعة تنفيذ توصيات التقارير والدراسات المتعلقة بالتحصيل الدراسي. 

 ال أدوات اختبار وتقويم الطالب في المواد الدراسية المختلفة إجراء دراسات مقارنة في مج

 .على المستوى اإلقليمي والعالمي

  المشاركة في تحليل محتوى الكتب الدراسية المقررة بهدف إعداد جداول المواصفات

 .لالمتحانات واالختبارات المختلفة

 في مجاالت القياس التعليمية  المحافظاتالمشاركة في التدريـب على مستوى الوزارة و

 .والتقويم
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 المشاركة في بناء المناهج فيما يخص القياس والتقويم. 

 تطوير وثائق وآليات عمل لجنة متابعة التحصيل الدراسي. 

  التعليمية، والمدارس للتأكد من تفعيل مهام لجنة متابعة التحصيل  المحافظاتمتابعة

ة في هذا الجانب وتوثيقها لضمان الدراسي ورصد التجارب اإليجابية والممارسات الخاطئ

 .المتابعة المستمرة

  المشاركة في تنفيذ دراسات استطالعية دورية لقياس مهارات محددة لدى الطالب في ضوء

 .مؤشرات أدائهم في الصفوف المختلفة

 إعداد أدوات التقويم الخاصة بالمنافسات والمسابقات العلمية. 

 

 وتختص باآلتي ،دائرة الختبارات وإدارة المتحانات : 

 لقياس جودة التحصيل لصفوف المراحل  بناء االختبارات التشخيصية والتحصيلية والوطنية

 .التعليمية المختلفة

 بناء أدوات التقويم على أسس علمية وإعداد األدوات المطلوبة. 

 إعداد أسئلة االمتحانات العامة بالتنسيق مع الدوائر المعنية. 

 االختبارات اإلقليمية والدولية التي تشارك فيها السلطنة اإلشراف على االمتحانات و

 . بالتنسيق مع الجهات المختصة

 تحديد أحقية دخول الطالب لالمتحانات العامة. 

  تشكيل لجان االمتحانات العامة وتحديد اختصاصاتها ومسؤولياتها وذلك بالتنسيق مع

 .المحافظاتبالمحافظات ومديريات وإدارة التربية والتعليم 

  اإلشراف على عملية إخراج وطباعة األوراق االمتحانية للشهادات العامة واالختبارات

التشخيصية والتحصيلية والوطنية وتوزيعها، ووضع الضوابط الالزمة لضمان سريتها 

 .وسالمة وصولها إلى مراكز االمتحانات

  إدارة جميع االمتحانات التي تعد مركزياا. 

  اآلليإعداد وتطوير طرائق التصحيح. 

 اإلشراف على تصحيح امتحانات الشهادات العامة والوطنية. 

  إعداد البيانات اإلحصائية لنتائج التقويم وتزويد الدوائر المختصة بها. 

  إعداد وتطوير بنوك األسئلة. 

 إعداد وتطوير طرائق التصحيح والرصد اآللي لالمتحانات. 

 لتنمية الموارد البشرية بها، من أجل  تحديد مواعيد االمتحانات وموافاة المديرية العامة

 .تضمينها في برنامج العام الدراسي

 رفع النتائج النهائية لالمتحانات العامة واالختبارات العتمادها. 

 المشاركة في إعداد جداول المواصفات لالمتحانات واالختبارات وأدوات القياس المختلفة. 
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 وتضم الدائرة األقسام اآلتية : 

 ويختص باآلتي ،رات والمقاييسقسم الختبا : 

  تحديد مواصفات االمتحانات العامة واالختبارات بأنواعها المختلفة في ضوء األسس

 .والمعايير العملية لبناء االختبارات بالتعاون مع الجهات المختصة

  إعداد االختبارات التشخيصية في الصفوف الدراسية لجميع المواد الدراسية، واإلشراف

 . ا بالتعاون مع الجهات المختصةعلى تطبيقه

 إعداد االمتحانات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة . 

  إعداد االختبارات الوطنية في الصفوف الدراسية المحددة في المواد الدراسية، واإلشراف

 . على طباعتها بالتعاون مع الجهات المختصة

 حيح اآللياقتراح كيفية صياغة األسئلة بما يتناسب وأساليب التص . 

 إعداد وتطوير بنوك األسئلة للمواد الدراسية المختلفة. 

  اإلشراف على االمتحانات الدولية التي تشارك فيها الوزارة وذلك بالتعاون مع الجهات

 . المختصة

 اإلشتراك في إعداد المقاييس النفسية واالجتماعية للطالب بالتعاون مع جهات االختصاص. 

 ة المناسبة المتعلقة بأعمال القسم والمواد الخاصة بها بالتعاون مع تحديد الدورات التدريبي

 .جهات االختصاص

 المشاركة في إعداد جداول المواصفات لالمتحانات واالختبارات وأدوات القياس المختلفة. 

  اإلشراف على عملية إخراج وطباعة األوراق االمتحانية للشهادات العامة واالختبارات

 .ية والوطنيةالتشخيصية والتحصيل

  اإلشراف على تطبيق االمتحانات واالختبارات الوطنية واالقليمية والدولية بالتنسيق مع

 .الجهات المختصة

 إعداد وتطوير طرائق التصحيح والرصد اآللي لالختبارات واالمتحانات. 

  تجريب مفردات االختبارات واالمتحانات على عينة من الطالب قبل تطبيقها الفعلي ودراسة

 .تائجها مع الجهات المختصةن

 إدخال المفردات المجربة وبياناتها اإلحصائية في بنوك األسئلة. 

  المشاركة في اللقاءات والورش الفنية الداخلية والخارجية المتخصصة في بناء مفردات

 .االختبارات االقليمية والدولية وتفسير نتائجها

  تدريبية لتطوير مهارات المشرفين التعليمية بعينات من األسئلة ال المحافظاتتزويد

 .والمعلمين في مجال إعداد المفردات االختبارية

 

 ويختص باآلتي ،قسم إدارة المتحانات : 

  إدارة جميع االمتحانات التي تعد مركزياا. 

 فحص أحقية دخول الطالب لالمتحانات العامة . 

  وذلك بالتنسيق مع تشكيل لجان االمتحانات العامة، وتحديد اختصاصاتها ومسؤولياتها

 . المحافظاتبالمحافظات ومديريات وإدارة التربية والتعليم 
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 اإلشراف على تصحيح االمتحانات المركزية للشهادات العامة والوطنية.  

 اقتراح جدول مواعيد االمتحانات . 

  المشاركة في اإلشراف على عملية إخراج وطباعة األوراق االمتحانية للشهادات العامة

 . رات التشخيصيةواالختبا

  وضع وتنفيذ الضوابط الالزمة لضمان سرية االمتحانات وسالمتها ووصولها إلى مراكز

 . االمتحانات في الوقت المحدد لها

 المشاركة في عملية اإلشراف على تصحيح االمتحانات اإلقليمية والدولية. 

 إعداد موازنات واحتياجات االمتحانات العامة . 

 طوير وتنفيذ طرائق التصحيح والرصد اآللي لالمتحانات المشاركة في إعداد وت

 .واالختبارات

 تحديد االحتياجات الالزمة للمطبعة السرية ووضع الموازنة لها وصيانتها . 

  رفع النتائج النهائية لالمتحانات العامة العتمادها. 

 ة بهاالمشاركة في إدارة االختبارات التحريرية للهيئات التدريسية والوظائف المرتبط. 

 

 ويختص باآلتي ،قسم التحليل والدراسات : 

  إعداد البيانات االحصائية عن نتائج االمتحانات العامة واالختبارات الوطنية والتحصلية

 .االقليمية والدولية

  إجراء التحليل النوعي لنتائج االمتحانات العامة واالختبارات الوطنية والتحصيلية

حصيل الدراسي ورفع التقارير الخاصة بها للجهات واستخالص المؤشرات المرتبطة بالت

 .المعنية

  تحديد برمجيات حاسوبية إحصائية لتحليل نتائج االمتحانات والعمل على توفيرها بالتنسيق

 . مع الجهات المعنية

 إجراء الدراسات العلمية في مجال القياس والتقويم. 

 بالمحافظات عة تطبيقها وضع أسس ومعايير وأساليب تحليل نتائج االمتحانات ومتاب

 .التعليمية المحافظاتو

 تطوير مجال التحليالت اإلحصائية والتدريب عليها. 

 إجراء دراسات مقارنة لمستويات تحصيل الطالب في السلطنة مع المستويات العالمية. 

 إعداد مواد تدريبية للعاملين في مجال القياس والتقويم والمشاركة في تدريبهم . 

 دراسات التحليلية التي تقوم بها الجهات المعنية بالوزارةالمشاركة في ال. 

 دراسة تقارير الزيارات الميدانية التي يقوم بها المختصون بالدائرة. 

 دائرة الشهادات والمؤهالت الدراسية، وتختص باآلتي : 

 اقتراح وتطوير اللوائح المتعلقة بشؤون الطالب والعمل على تجديدها. 

 1التعليمية المحافظاتفة المتعلقة بشؤون الطالب والواردة من دراسة المواضيع المختل 

 تقييم المؤهالت العلمية للشهادات العامة وما قبلها. 

 فهرسة نتائج االمتحانات والبيانات المرتبطة بها وحفظها . 
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 إصدار شهادات بدل فاقد للشهادة العامة وما في مستواها . 

  صحة البياناتالتصديق على الشهادات الدراسية بما يفيد . 

 ترجمة الشهادات والوثائق الدراسية. 

 العمل على تطوير أساليب حفظ البيانات وفهرستها . 

 وضع القواعد واألنظمة المتعلقة بتنظيم عملية تعديل أسماء الطالب . 

 جمع المعلومات والوثائق عن األنظمة التعليمية في مختلف الدول . 

 ات الدراسية في مختلف الدول لالسترشاد بها في جمع المعلومات الخاصة بمعادلة الشهاد

 . معادلة الشهادات العامة وما قبلها الواردة من الخارج

 اإلشراف على األعمال المتعلقة بمعادلة الشهادات الدراسية المدرسية . 

  قبول الطالب الوافدين من خارج السلطنة والراغبين في االلتحاق بمدارس السلطنة

 . الحكومية والخاصة

  بشأن تحديد مواعيد  المحافظاتبالمحافظات والتنسيق مع مديريات وإدارة التربية والتعليم

 . وإجراءات قبول الطالب الوافدين بمدارس السلطنة

 بالتنسيق مع المديرية العامة لتقنية المعلومات تطوير أساليب العمل بإدخال تقنية الحاسوب . 

 

 وتضم الدائرة األقسام التالية : 

 ويختص باآلتي ،هاداتقسم الش : 

 القيام بفهرسة النتائج وحفظها. 

 تحرير شهادات بدل فاقد للشهادات العامة وما في مستواها. 

 ا لتصديقها  . مراجعة صحة بيانات الشهادات العامة وما في مستواها تمهيدا

 القيام بترجمة الشهادات الدراسية عند الطلب . 

 لقواعد واألنظمة المعمول بهاالقيام بعملية تعديل أسماء الطالب وفق ا . 

  المحافظاتالواردة من (  11 – 1) مراجعة عينات من نتائج الصفوف الدراسية من 

 .التعليمية وتدوين المالحظات إن وجدت

 

 قسم تقييم المؤهالت، ويختص باآلتي : 

 جمع المعلومات والوثائق عن األنظمة التعليمية في مختلف الدول . 

 بمعادلة الشهادات الدراسية في مختلف الدول واالسترشاد بها في  جمع المعلومات الخاصة

 .معادلة الشهادات العامة وما قبلها في السلطنة

 اإلشراف على األعمال المتعلقة بمعادلة الشهادات الدراسية العامة وما قبلها . 

 معادلة الشهادات الدراسية العامة. 

 بين في االلتحاق بمدارس السلطنة مع تحديد أسس ومعايير قبول الطالب الوافدين الراغ

 .تحديد مواعيد تسجيلهم

 استخدام برمجيات تقنية حديثة لتطوير األداء بالتنسيق مع المديرية العامة لتقنية المعلومات . 

 قسم شؤون الطالب، ويختص باآلتي : 
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 اقتراح اللوائح المتعلقة بشؤون الطالب والعمل على تجديدها. 

 المدارس وفقاا للوائح واألنظمة واتخاذ إجراءات إعادة القيدمتابعة انتظام الطالب ب . 

  التعليمية فيما يخص  المحافظاتدراسة المقترحات واإلجابة على االستفسارات التي ترد من

 . شؤون الطالب

  المحافظاتبالمحافظات وتحديد مواعيد القبول بالصف األول األساسي ومتابعة تنفيذ ذلك 

 .التعليمية

 ى تحويل الطالب من وإلى المدارس الخاصة بالتنسيق مع الجهات المختصةاإلشراف عل . 

 اإلشراف على النواحي االنضباطية وفق اللوائح المعتمدة. 

  دراسة طلبات الفصل النهائي من الدراسة النظامية، بسبب الغياب أو السلوك والواردة من

 .التعليمية، والبت فيها المحافظات

 

 وأقسامهاار والولمبياد العلمي كالتالياختصاصات دائرة البتك ،: 

  ،األولمبيادات الوطنية واإلقليمية ,االشراف العام على جميع شؤون االبتكارات العلمية

 .والدولية، والدراسات الدولية

   ،إعداد الخطط التنفيذية السنوية لتطبيق األولمبياد الوطني في مواد العلوم والرياضيات

 .العلمية الطالبية، والدراسات الدولية وتقييم ودعم االبتكارات

 تنفيذ الدراسات الدولية في الحقل التربوي في مواد العلوم و الرياضيات ومهارات القراءة. 

  إعداد وتنفيذ الخطط التدريبية الالزمة للمعلمين والمشرفين على العملية التعليمية في

وم والرياضيات ومهارات القراءة مجاالت االبتكار واألولمبياد والدراسات الدولية في العل

 .بالتنسيق مع جهات االختصاص

  تنفيذ البرامج التدريبية المركزية والالمركزية المتعلقة بتدريب الطلبة المتأهلين في

 .األولمبياد الوطني والمجيدين في االبتكارات العلمية إلعدادهم للمنافسات الخارجية

  في مواد العلوم والرياضيات( لوطنياالولمبياد ا) إعداد االختبارات الوطنية. 

  التواصل والتنسيق مع المنظمات العالمية المعنية باالبتكار واألولمبياد والدراسات الدولية

 .  في العلوم والرياضيات ومهارات القراءة

  التنظيم واالشراف على عملية مشاركة الطلبة في األولمبيادات اإلقليمية والدولية والدراسات

 .العلوم والرياضيات ومهارات القراءة الدولية في

  اإلشراف على مشاركة الطالب في المسابقات الخارجية المتعلقة بالعلوم والرياضيات

 .واالبتكار والروبوت

  إعداد الخطة اإلعالمية المواكبة لتطبيق األولمبياد بالتنسيق مع التقسيمات المعنية في

 .الوزارة

 س و القائمين على العملية التعليمية والمجتمع المحليتعزيز ثقافة االبتكار لطالب المدار. 

  اكتشاف الطلبة المجيدين في العلوم والرياضيات ومهارات القراءة والطلبة المبتكرين

 .وإبرازهم من خالل مشاركاتهم الداخلية والخارجية
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 تقديم الدعم الفني و المالي لرعاية المبتكرين . 

 لمي و اإلشراف عليها وتطوير آلية عملهاالتوسع في نشر حاضنات االبتكار الع. 

  العمل على تطوير أنظمة حاسوبية تخدم عملية الرصد وتحليل البيانات اإلحصائية

 . واالستفادة منها في تحسين التحصيل الدراسي وذلك بالتنسيق مع المعنية بالوزارة

 وبرامج االبتكار في  إعداد التقارير السنوية حول نتائج تنفيذ األولمبياد والدراسات الدولية

 .المحافظات التعليمية

 أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها  . 

o باآلتيويختص ،قسم األولمبياد العلمي: -

 إعداد خطط إجرائية سنوية لتطبيق أولمبياد العلوم والرياضيات. 

 تشكيل فريق العمل المشرف على تنفيذ األولمبياد. 

  في مواد العلوم والرياضيات( مبياد الوطنياألول)إعداد االختبارات الوطنية. 

 اإلشراف والمتابعة على تطبيق االختبارات في المحافظات التعليمية. 

 إقامة المخيمات العلمية الطالبية. 

 إعداد البرامج التدريبية للفرق المتأهلة من المحافظات التعليمية. 

 تصحيح االختبارات وتقييم النتائج على المستوى الوطني . 

 اد اإلصدارات المتعلقة باألولمبياد العلميإعد. 

  إعداد الخطة االعالمية المواكبة لتطبيق األولمبياد بالتنسيق مع التقسيمات المعنية في

 .الوزارة

 تشكيل الفريق الوطني الذي سيمثل السلطنة في األولمبيادات اإلقليمية والدولية. 

 ا التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية باألولمبيادات ا ودوليا  .العلمية إقليميا

  المشاركة في إعداد خطة عمل سنوية ألولويات العمل بالقسم وبرمجة تنفيذها على مدار

 .-إن وجدت–العام ورفع تقارير عما تم انجازه ومعوقات التنفيذ 

 أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاته. 

o ويختص باآلتيقسم البتكار العلمي،: 

 ر لطالب المدارس والقائمين على العملية التعليمية والمجتمع المحليتعزيز ثقافة االبتكا. 

 االشراف على المشاريع الطالبية المبتكرة ورعايتها. 

 تقديم الدعم الفني والمالي لرعاية المبتكرين . 

 تبني األفكار الطالبية المتميزة والمساهمة في نقل االبتكارات الواعدة إلى قطاع الصناعة. 

 لجهات ذات الصلة باالبتكار في السلطنة لرعاية المبتكرين وابتكاراتهم من التنسيق مع ا

 .خالل حفظ حقوق الملكية الفكرية وتسجيل براءات االختراع

  االشراف على حاضنات االبتكار وتطوير آلية عملها بما يكفل للطالب المبتكرين االستفادة

 .القصوى من اإلمكانيات المتوفرة فيها

 اضنات االبتكار العلمي في المحافظات التعليميةالتوسع في نشر ح. 
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  تقديم الدورات التدريبية التخصصية في مجال االبتكارات لكل من مشرفي الحاضنات

المركز )ومعلمي المواد العلمية المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة داخل الوزارة 

المؤسسات )وخارجها (التخصصي للمعلمين ومراكز التدريب في المحافظات التعليمية

الحكومية والخاصة المعنية باالبتكار داخل السلطنة والمؤسسات والمنظمات اإلقليمية 

 (.والدولية

 إقامة أولمبياد االبتكار الوطني . 

 إعداد خطة سنوية لتقييم االبتكارات العلمية الطالبية. 

 متعلقة باالبتكار مع التنسيق حول المشاركة في المعارض والمسابقات اإلقليمية والدولية ال

 .جهات االختصاص والمنظمات العالمية ذات الصلة

   تسويق األعمال الرائدة وجذب الموارد لدعم االبتكارات العلمية الطالبية الواعدة والتدريب

 .والتوعية بثقافة االبتكار

 تراع إقامة الفعاليات المتنوعة والتي تساهم في زيادة مستوى الوعي باالبتكار وبراءات االخ

النشرات والحمالت  -الدورات التدريبية-ورش العمل)وتعزيز ثقافة االقتصاد المعرفي 

 (.التوعوية

  المشاركة في إعداد خطة عمل سنوية ألولويات العمل بالقسم وبرمجة تنفيذها على مدار

 .-إن وجدت–العام ورفع تقارير عما تم انجازه ومعوقات التنفيذ 

 ق اختصاصاتهأية مهام أخرى تدخل ضمن نطا. 

o باآلتيويختص ،قسم الدراسات الدولية: -

 إعداد خطط إجرائية لتنفيذ الدراسات الدولية في مواد العلوم والرياضيات ومهارات القراءة. 

  إعداد برامج تدريبية مركزية حول تطبيق الدراسات الدولية في مواد العلوم والرياضيات

 .ومهارات القراءة

 الحقل التربوي في مواد العلوم والرياضيات ومهارات القراءة تنفيذ الدراسات الدولية في. 

  إعداد تقارير وطنية حول مشاركة السلطنة في الدراسات الدولية في مواد العلوم

 .والرياضيات ومهارات القراءة

  إجراء بحوث ودراسات متعمقة حول المواضيع التي تطرقت لها تلك الدراسات باستخدام

هائية والتعاون مع المؤسسات البحثية في داخل السلطنة وخارجها في النتائج والبيانات الن

 .هذا الجانب

  تصميم مفردات اختبارية مشابهة لتلك المطبقة في الدراسات الدولية في مواد العلوم

 .والرياضيات ومهارات القراءة

 عقد لقاءات مع الحقل التربوي لمناقشة النتائج والمؤشرات لتلك الدراسات. 

 اسات وطنية في مواد العلوم والرياضيات مشابهة للدراسات الدولية للوقوف على تصميم در

 .جوانب الضعف ومعالجتها وتعزيز جوانب القوة

 عقد ورش عمل للتدريب على التحليل باستخدام بيانات تلك الدراسات. 
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  إعداد حقائب تدريبية للميدان التربوي خاص بالدراسات الدولية في مواد العلوم

 .يات ومهارات القراءةوالرياض

 إعداد كتيبات ونشرات تعريفية لتلك الدراسات. 

  المشاركة في اللجان المشكلة على مستوى دول الخليج المشاركة في تلك الدراسات

 .لالستفادة منها

  المشاركة في إعداد خطة عمل سنوية ألولويات العمل بالقسم وبرمجة تنفيذها على مدار

 .-إن وجدت–انجازه ومعوقات التنفيذ العام ورفع تقارير عما تم 

 أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاته. 

 

 لتقنية المعلومات، وتختص باآلتي المديرية العامة: 

  المشاركة في الخطط والبرامج والمشاريع التي تساعد الوزارة في تحقيق معايير الجودة في

 .ةتوظيف تقنية المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمي

  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

 .متابعة عمليات التشغيلالدراسات وتصميم المواصفات واختيار األنظمة و

  اإلشراف على إدارة قواعد بيانات أنظمة الوزارة وشبكة المعلومات المحلية والعالمية

 .وتصميم وتنفيذ السياسة األمنية لها

 اإلشراف على تقديم الخدمات التقنية لموظفي الوزارة باالعتماد على معايير أنظمة الجودة. 

 حقيق أهداف ومشاريع الوزارة في مجال تقنية اإلشراف على عمليات دعم المبادرات لت

 .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

  تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالمديرية والمشاركة في تنفيذ برامج التدريب بالتنسيق

 . مع الجهات المختصة

  التأكد من أن المواد أو البرامج التي تنتجها أو تستخدمها المديرية خاضعة لقوانين الملكية

 . الفكرية

 ة المختلفة التي تقدمها المديرية في مجال تقنية المعلوماتاإلشراف على الخدمات الرقمي. 

  اإلشراف على بناء وإدارة نظم المعلومات في بوابة سلطنة عمان التعليمية المرتبطة

 .بالمجالين اإلداري والتعليمي
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  التعاون مع الجهات المعنية بالوزارة في مجال دمج مكونات تقنية المعلومات واالتصاالت

 .ع إستراتيجية التعليم اإللكترونيبما يتوافق م

 وتضم المديرية االقسام والدوائر التالية: 

 قسم التنسيق والمتابعة، ويتبع المدير العام مباشرة، ويختص باآلتي: 

 متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن المدير العام. 

 المختلفة بالمديرية متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر. 

 متابعة الموضوعات المحالة من المديرية إلى المديريات والدوائر األخرى بالوزارة. 

  متابعة نتائج اإلجتماعات التي يحضرها المدير العام ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات

 .واجبة التنفيذ وتخص دوائر المديرية

  الموضوعات الصادرة أو الواردة لمكتب إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع

 .المدير العام، وتنظيمها وحفظها

 التنسيق مع الدوائر واألقسام لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة. 

 دائرة الخدمات الرقمية والمبادرات، وتختص باآلتي: 

  ليزيةباللغتين العربية واإلنج( الموقع الرسمي للوزارة)إدارة واجهة البوابة التعليمية. 

 إدارة واجهة المنتدى التربوي وتقديم الدعم الفني له. 

 إدارة الشبكات اإلجتماعية لواجهة البوابة التعليمية. 

 إدارة خدمة الرسائل النصية القصيرة لنظام البوابة التعليمية. 

 إدارة خدمة البريد اإللكتروني للوزارة. 

 اإلدارة التعليمية / المديرياتاإلشراف على المواقع اإللكترونية لمديريات الوزارة و

 .بالمحافظات

 إدارة وتنفيذ خطط التوعية والتسويق واإلعالم للخدمات الرقمية للبوابة التعليمية. 

  إدارة وتنفيذ خطط مبادرات التعاون بين البوابة التعليمية والجهات الحكومية والخاصة محلياا

 .ودولياا 

 دمات الرقمية للبوابة التعليميةالمشاركة في مراحل تحليل وتصميم وتجريب الخ. 

 إعداد دراسات البحث والتطوير للخدمات الرقمية وعوائد اإلستثمار للبوابة التعليمية. 

 تطوير الخدمات المرتبطة بالبوابة واألنظمة المحوسبة. 

 

 وتضم الدائرة األقسام التالية: 

 قسم دعم المبادرات، ويختص باآلتي: 

 جهات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بدعم أنشطة الوزارةتنظيم التعاون بين الوزارة وال. 

  إدارة وتنفيذ الخطط مبادرات التعاون في مجال تقنية المعلومات واإلتصاالت من الجهات

 . الحكومية والخاصة

 التعليمية حول تسويق مبادراتها محافظاتتقديم اإلستشارة الفنية لل. 
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  المعلومات واإلتصاالت مع القطاع الحكومي صياغة بنود مذكرات التفاهم في مجال تقنية

 .والخاص واإلشراف على تنفيذها ومتابعتها

 

 قسم نظام البوابة التعليمية، ويختص باآلتي: 

 تطوير وإثراء وتحديث محتوى وتصميم موقع البوابة التعليمية. 

 القيام بأعمال التدقيق اللغوي والترجمة لمحتوى موقع البوابة التعليمية. 

 عم الفني للمنتدى التربوي وتطويره وفقا لمتطلبات الوزارةتقديم الد. 

 إدارة الشبكات اإلجتماعية لموقع البوابة التعليمية. 

 اإلدارة التعليمية / اإلشراف على المواقع اإللكترونية لمديريات الوزارة والمديريات

 .بالمحافظات

 قسم الخدمات الرقمية، ويختص باآلتي: 

 يق واإلعالم والفعاليات للخدمات الرقمية للبوابة التعليميةإدارة خطط التوعية والتسو. 

 إدارة وتنسيق عالقات البوابة التعليمية على مستوى الوزارة والجهات األخرى. 

 إدارة حسابات البريد اإللكتروني والرسائل النصية القصيرة وخدمة التفاعل الصوتي. 

 د اإلستثمار للبوابة التعليميةإعداد دراسات البحث والتطوير للخدمات الرقمية وعوائ. 

 قسم التصميم، ويختص باآلتي: 

o تصميم موقع البوابة التعليمية. 

o تصميم أدلة إستخدام البوابة التعليمية. 

o تصميم األعمال المتعلقة بالتوعية والتسويق واإلعالم للخدمات الرقمية للبوابة التعليمية. 

o قعوضع المعايير والمواصفات المعتمدة لتصميم الموا. 

o التعليمية في مجال التصميم محافظاتتقديم اإلستشارة الفنية لل. 

 

o دائرة الدعم الفني والتشغيل، وتختص باآلتي: 

 اإلشراف على إدارة عمليات الدعم الفني لألجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها . 

 والمدرسية التعليمية والمدارس من األجهزة المكتبية  المحافظاتتحديد احتياجات الوزارة و

 .وملحقاتها

  حفظ وتحديث بيانات كافة األجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها وبيانات توزيعها وفترات

 .الضمان والشركات الموردة ومتابعة عمليات شرائها

 وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع الدائرة. 

 برات الحاسوب ومراكز المشاركة في تحديد المواصفات الفنية الالزمة للمحتويات التقنية لمخت

 .مصادر التعلم وتوفيرها بالتنسيق مع المديرية العامة لتطوير المناهج

  توفير البرامج التعليمية اإللكترونية وفقا لمواصفاتها الفنية وتقديم الدعم الفني الالزم لها بالتنسيق

 .مع المديرية العامة لتطوير المناهج
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 مية التفاعلية المرتبطة بإستراتيجية التعليم اإللكتروني المشاركة في توفير كافة األجهزة التعلي

وتحديد مواصفاتها الفنية وتقديم الدعم الفني الالزم لها بالتنسيق مع المديرية العامة لتطوير 

 .المناهج

 وتضم الدائرة األقسام التالية: 

 باآلتي قسم الدعم الفني، ويختص : 

 زارة و األجهزة المكتبية والمدرسية تقديم الدعم الفني لمستخدمي شبكة وأنظمة الو

 .وملحقاتها

  تقديم المقترحات لتحسين عمل األجهزة واألنظمة . 

 اقتراح البرامج التدريبية المناسبة للمستفيدين من خدمات شبكة وأنظمة الوزارة. 

 إدارة عمليات الصيانة الدورية لألجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها. 

 ومشاريع القسم وضع خطط الطوارئ لوظائف. 

 

 باآلتي قسم إدارة الجهزة، ويختص: 

  تحديد المواصفات الفنية لألجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها لديوان عام الوزارة

 .التعليمية والمدارس المحافظاتو

  حفظ وتحديث بيانات كافة األجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها وبيانات توزيعها وفترات

 .ات الموردة ومتابعة عمليات شرائهاالضمان والشرك

  تقديم الرأي الفني حول جدوى توفير أو استبدال أو ترقية األجهزة المكتبية والمدرسية

 .التعليمية و المدارس المحافظاتوملحقاتها المستعملة في ديوان عام الوزارة و

  وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم. 

 

 ،ويختص باآلتي قسم تطوير المواصفات والتشغيل: 

  تحديد وإعداد المواصفات والشروط الفنية لألجهزة وبرامج التشغيل واألنظمة بالتنسيق مع

 .الجهات المعنية بالوزارة

 إدارة وتطوير المشاريع التقنية التجريبية والتطويرية التي تقوم بها الدائرة وتوثيقها. 

 لمشاريع التقنية المنفذة والتابعة إعداد الخطط والبرامج الزمنية المتعلقة بتطوير جميع ا

 .للدائرة

  المشاركة في تحديد متطلبات رفع كفاءة إستخدام وتطوير األجهزة وبرامج التشغيل

 .واألنظمة بالوزارة

 إعداد وتحديث قاعدة بيانات للمشاريع التقنية المنفذة والتابعة للدائرة. 

  اإلدارة / عام الوزارة والمديرياتدراسة طلبات إستبدال األجهزة واألنظمة التقنية بديوان

 .التعليمية بالمحافظات وتقديم الرأي الفني حولها

 اإلدارة التعليمية / متابعة صيانة األجهزة اإلدارية وملحقاتها بديوان عام الوزارة والمديريات

 .بالمحافظات
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 تطبيق نظام عتاد في صيانة األجهزة ومتابعة الشركات. 

 اإلشراف على الورشة. 

 كة في إدخال جميع البيانات في النظامالمشار. 

 وضع آلية لتطبيق بنود ضمان األجهزة في برنامج عتاد وتفعيلها. 

  وضع الخطط المناسبة لصيانة األجهزة الخاصة في المدارس بشكل دوري وتحديث هذه

 .الخطط وتطبيقها باإلشتراك مع الدعم الفني

 يذ الخطط الموضوعة لصيانة األجهزةإعداد وتحديث قاعدة بيانات بالشركات لمتابعة تنف. 

o دائرة نظم المعلومات، وتختص باآلتي : 

  توفير احتياجات الوزارة من برامج وأنظمة حاسوبية إدارية ومالية، وتطويرها وتقديم الدعم

 .الفني الالزم لها

 إدارة قواعد البيانات وتحديثها وصيانتها. 

 راح المناسب منها لدعم وتطوير أداء متابعة التطورات التقنية في مجال الحاسوب واقت

 .العمل

 إجراء عمليات تحليل النظم وتصميمها وتطويرها وصيانتها وتقييمها. 

 أرشفة وحفظ وثائق النظام، وإعداد دليل لمستخدمي النظام. 

 ترقية األنظمة القائمة بأحدث اإلصدارات وتسجيل كل إصدار. 

 وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع الدائرة. 

 أنظمة التعلم اإللكتروني وأنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني بالبوابة التعليمية وترقيتها  بناء

 .وتحديثها وتقديم الدعم الفني الالزم له بالتنسيق مع المديرية العامة لتطوير المناهج

  تصميم وبناء المكتبة اإللكترونية بالبوابة التعليمية وترقيتها وتحديثها وتقديم الدعم الفني

 .لالزم لها بالتنسيق مع المديرية العامة لتطوير المناهجا

 

 وتضم الدائرة األقسام التالية: 

 قسم إدارة قواعد البيانات، ويختص بالتي : 

 إنشاء وإدارة قواعد البيانات بالوزارة وتنظيمها والعمل على ضبط كفاءتها ومراقبتها. 

 د البياناتتصميم وإدارة خطط لضمان توفر واسترجاع االنظمة وقواع. 

  تنفيذ سياسات أمن قواعد البيانات. 

 إعداد الوثائق والمعايير الخاصة بقواعد البيانات. 

 ترقية قواعد البيانات بأحدث اإلصدارات وتسجيل كل إصدار. 

 صيانة وإصالح قواعد البيانات. 

 المشاركة في مراحل تحليل و تصميم و تجريب نظام البوابة التعليمية والتكامل معه. 

  ضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسمو. 
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 قسم أنظمة اإلدارة المدرسية، ويختص بالتي: 

 اإلشراف الفني على برامج اإلدارة المدرسية والجدول المدرسي والمكتبة المدرسية. 

 العمل على تطوير أنظمة االدارة المدرسية وتقديم الدعم الفني. 

 متدريب المدربين وإعداد دليل لمستخدمي النظا. 

 المشاركة في مراحل التحليل و التصميم و التجريب والتكامل في نظام البوابة التعليمية. 

 وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم. 

 

 قسم األنظمة اإلدارية والمالية، ويختص بالتي: 

 تحليل النظم اإلدارية والمالية وتصميمها وتطويرها وصيانتها وتقييمها. 

  اإلصدارات وتسجيل كل إصدارترقية األنظمة بأحدث. 

 تدريب المدربين وإعداد دليل لمستخدم النظام. 

 المشاركة في مراحل التحليل و التصميم و التجريب والتكامل في نظام البوابة التعليمية. 

 وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم. 

 

 قسم أنظمة إدارة الوثائق، ويختص باآلتي:  

 ارة الوثائقاالشراف الفني على نظام إد. 

 العمل على تحديث وترقية وصيانة النظام وتحسين أدائه. 

 إقتراح االليات المناسبة إلدارة المراسالت والوثائق. 

 تدريب المدربين وإعداد دليل لمستخدمي النظام. 

 المشاركة في مراحل التحليل و التصميم و التجريب والتكامل في نظام البوابة التعليمية. 

 لوظائف ومشاريع القسم وضع خطط الطوارئ. 

 

 قسم تحليل النظم، ويختص باآلتي: 

 تحليل وتحويل متطلبات المستخدمين إلى مذكرات. 

 إنشاء وتصميم وتعديل مواصفات األنظمة. 

 تحديد خيارات الحلول الممكنة وتقييمها لمدى مالئمة كل من التقنية وطبيعة العمل. 

 وضع مقترحات محددة لتعديل أو إستبدال النظم. 

  العمل مع المطورين ومجموعة متنوعة من المستخدمين النهائيين لضمان التوافق التقني

 .ورضا المستخدمين

 وضع جدول زمني إلختبار األنظمة واإلشراف على تنفيذ الجديد منها. 

 اإلشراف والتدريب على تنفيذ األنظمة الجديدة وإعداد أدلة المستخدمين. 

 يم والتجريب والتكامل في نظام البوابة التعليميةالمشاركة في مراحل التحليل والتصم. 

 

 قسم إختبار وتقييم األنظمة، ويختص باآلتي: 
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  وضع المواصفات والمعايير الخاصة بالكفاءة القياسية للنظم وقواعد البيانات ومراجعتها

 .وتحديثها بشكل دوري

 مراجعة ملفات التحليل والتصميم وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية. 

  مراجعة وإختبار أعمال تطوير األنظمة من الناحية الفنية وضمان مطابقتها للمواصفات

 .المنصوص عليها في ملفات التحليل والتصميم

  مراجعة وإختبار قواعد البيانات من الناحية الفنية وضمان مطابقتها للمواصفات الفنية

 .القياسية

 ة وإقتراح أساليب تحسينها وتجديدهامتابعة مشاريع تطوير التطبيقات والعمليات اآللي. 

 متابعة تفعيل األنظمة مع المستخدمين في فترة إختبار النظم. 

 ضمان جودة األنظمة وإجتياز مرحلة اإلختبار. 

 تقييم أداء األنظمة وقواعد البيانات وإقتراح أساليب تطويرها وتجويد أداءها. 

  على أداء األنظمة وقواعد البياناتإقتراح الحلول المناسبة في مواجهة أية مشكالت تظهر. 

 العمل على تحقيق أعلى مستوى من مستويات رضا المستخدمين. 

 تقديم اإلستشارات الفنية فيما يخص األنظمة وقواعد البيانات. 

 

o دائرة الشبكات والتصالت، وتختص باآلتي: 

 ية والصيانةاالشراف على شبكة الوزارة االلكترونية من ناحية التصميم والتركيب والحما . 

 االشراف على غرف مراكز البيانات وما تتضمن من أجهزة. 

 االشراف على أنظمة االتصاالت بالوزارة 

  االشراف على تأمين شبكات االتصاالت ونقل المعلومات بالوزارة ووضع ضوابط

  . الصالحيات وتنفيذها

 وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع الدائرة. 

 تاليةوتضم الدائرة األقسام ال: 

 : قسم العمليات، ويختص بالتي

 إدارة أنظمة التحكم بأجهزة الحاسوب وملحقاتها لمستخدمي الشبكة. 

 تنفيذ السياسة األمنية إلدارة مستخدمي الشبكة وأنظمة الوزارة. 

 إدارة صالحيات مستخدمي الشبكة بحسب اختصاصاتهم. 

 إدارة نظام البريد االلكتروني وأنظمة االتصال الداخلي. 

 إدارة أنظمة التحديث وترقيتها. 

  تصميم المواصفات الفنية وإدارة أجهزة وأنظمة حماية الشبكة المحلية والالسلكية والعالمية

 .وملحقاتها وتطويرها بالتقنيات الحديثة 

  تنفيذ المعايير االمنية للشبكة وحماية أجهزتها وملحقاتها. 

   الشبكة( بروتوكوالت ) تصميم وإدارة مراقبة . 
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  إدارة برامج حماية الشبكة من الفيروسات واالختراق. 

  حفظ وتحديث كافة بيانات برامج وأجهزة الحماية وملحقاتها وبيانات توزيعها وفترات

 الضمان والشركات الموردة ومتابعة عمليات شرائها

  وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم. 

 

 : قسم مركز البيانات، ويختص بالتي

 األجهزة المركزية، ووضع التصورات ألمن الغرف وحماية أجهزتها  إدارة غرف

 .وملحقاتها

   تصميم المواصفات الفنية لألجهزة الرئيسية وملحقاتها وأدارتها وترقية أنظمة التشغيل

 .الخاصة بها

  تقديم الرأي الفني حول جدوى توفير أو استبدال أو ترقية األجهزة الرئيسية وملحقاتها. 

  ة التخزين لقواعد بيانات أنظمة الوزارةإدارة أنظم. 

  إدارة مولدات الطاقة الخاصة بغرف األجهزة المركزية. 

  وضع خطط لضمان توفر واسترجاع االنظمة وقواعد البيانات. 

   حفظ وتحديث كافة بيانات االجهزة المركزية وملحقاتها وبيانات توزيعها وفترات الضمان

 شرائها والشركات الموردة ومتابعة عمليات

 وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم. 

 

 : قسم الشبكات، ويختص بالتي

   تصميم المواصفات الفنية وإدارة الشبكة المحلية والالسلكية والعالمية وملحقاتها وتطويرها

 .بالتقنيات الحديثة

  تنفيذ المعايير االمنية للشبكة وحماية أجهزتها وملحقاتها. 

  صة التابعة للوزارة وتطويرها بأحدث التقنياتإدارة الخطوط المخص. 

  تصميم اإلعدادات الخاصة بأجهزة التوصيل الشبكي وملحقاتها. 

  التأكد من استمرارية تدفق البيانات على الشبكة بمعايير الجودة. 

  حفظ وتحديث كافة بيانات أجهزة الشبكة السلكية والالسلكية وملحقاتها وبيانات توزيعها

 .ن والشركات الموردة ومتابعة عمليات شراؤهاوفترات الضما

 وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم. 

 

 :قسم التصالت، ويختص بالتي

  تصميم المواصفات الفنية وإدارة شبكة االتصاالت وأجهزتها وملحقاتها وتطويرها بأحدث

 .التقنيات

  ملحقاتهاوالضوابط االمنية الجهزة وشبكة االتصاالت و تنفيذ المعايير.  

  تقديم الدعم الفني لمستخدمي شبكة االتصاالت. 
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   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

 .يات شراؤهاالضمان والشركات الموردة ومتابعة عمل

  وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم. 
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 ويتبعه مباشرة ،لوزارة للشؤون اإلدارية والماليةوكيل ا : 

 

  ويختص بما يلي ،مكتب الوكيل : أولا : 

 تنظيم مواعيد ومقابالت الوكيل. 

  اإلعداد لالجتماعات التي يشارك فيها الوكيل وتحضير الموضوعات والمستندات

 .لمطلوبة لتلك االجتماعات وكتابة محاضرهاوالدراسات ا

  تلقي كافة الموضوعات المطلوب عرضها على الوكيل واستكمال األوراق والمستندات

 .المطلوب ارفاقها ودراستها وإعداد ملخص بها أن أمكن قبل عرضها

 القيام بكافة األعمال الكتابية والحفظ. 

 أي مهام أخرى بتكليف من الوكيل. 

 

 وتختص باآلتي ،رية العامة للشؤون اإلداريةالمدي  :ثانيا: 

  إعداد الخطط العامة والخطط المستقبلية ألعمال المديرية، بما يتوافق مع أهداف التعليم في

 .السلطنة

  ذات  التقسيمات والسنوية للوزارة بالتنسيق مع/المشاركة في إعداد الخطط الخمسية

 .االختصاص

 عامة لبرامج التطوير والمتابعة اإلداريةاإلشراف على تنفيذ الخطة السنوية ال. 

  تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالمديرية، واقتراح الدورات المناسبة الحتياجاتهم

 .المختصة التقسيماتبالتنسيق مع 

  الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة وفقا لالختصاصات ومتطلبات التطوير  وتقييمدراسة

 .لمعنية داخل الوزارة وخارجهاا التقسيماتبالتنسيق مع 

  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

  وقرارات وتعاميم الخدمة المدنيةتنفيذ قوانين ولوائح. 

  اإلشراف على شؤون موظفي الوزارة والقيام بدراسة سبل رفع مستوى أداء العمل اإلداري

 .بالوزارة

  اإلشراف والمتابعة على قواعد وإجراءات اإلنضباط في العمل، ومدى اإللتزام بساعات

 . بتقارير عنهاالمعنية التقسيمات الحضور واإلنصراف لموظفي الوزارة، وإفادة 

 بالتنسيق مع الجهات المعنية النقلتحديد وتوفير االحتياجات الالزمة من خدمات اإلسكان و. 

  توفير البيانات والمعلومات حول كافة برامج وأنشطة المديرية فيما يتعلق بالتطوير فيها

 . لوزارةلتوعية المجتمع بهذه التطورات والتنسيق بشأنها مع الجهات اإلعالمية المعنية با

 إقامة األنشطة االجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية للعاملين بالوزارة. 

 االختصاص نطاق ضمن تدخل أخرى مهام أية. 
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 ويتبع المدير العام مباشرة( قسم التنسيق والمتابعة) 

 متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن المدير العام. 

  التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر المختلفة بالمديريةمتابعة إنجاز الموضوعات . 

  متابعة الموضوعات المحالة من المديرية إلى المديريات والدوائر األخرى بالوزارة

 . والمطلوب الرد عليها

  متابعة نتائج االجتماعات التي يحضرها المدير العام ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات

 . وائر المديريةواجبة التنفيذ وتخص د

 إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضوعات الصادرة أو الواردة للمديرية . 

 استفسارات جهاز الرقابة اإلدارية والمالية للدولة التنسيق مع الجهات المختصة  فيما يتعلق ب

 . عن الموضوعات التي تدخل في اختصاص المديرية

 االختصاص قنطا ضمن تدخل أخرى مهام أية. 

 

 (دائرة التنظيم والتطوير إلاداري )

 أعمال الدائرة ومتابعة تنفيذها،ورفع تقارير عما تم  إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير

 .إنجازه ومعوقات التنفيذ إن وجدت

 خطة سنوية لبرامج التطوير والتوعية والمتابعة في الجوانب اإلدارية المنظمة  وتنفيذ إعداد

زارة، وتحديد مستوياتها التطويرية والوقائية والعالجية التي تسهم في تلبية للعمل بالو

 .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة الوزارة احتياجات

 خطة المتابعة والتوعية والتطوير اإلداري وفق البرنامج الزمني المعد لها بالتنسيق مع  تنفيذ

 . ذات العالقة التقسيمات

 زمة لتطبيق مفاهيم التطوير اإلداري وجودة األداء على مستوى وضع األسس والمعايير الال

 .التقسيمات اإلدارية بالوزارة

   اإلداري والتنظيم المتابعة والتطوير اإلشراف و  في مجال التقنيات الحديثةتفعيل. 

 العامة والتفصيلية  االختصاصاتولهيكل التنظيمي تحديث وتعديل اكافة إجراءات القيام ب

 .والجهات المختصةبالتنسيق مع التقسيمات  كللوزارة وذل

  الدراسات التنظيمية التي تهدف إلى تقييم كفاءة وفاعلية الهيكل التنظيمي للوزارة إعداد

 .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 المبادىء واألسس المتعارف عليها

 وموافاة وزارة الخدمة  ،إصدار نسخة سنوية محدثة من الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة

 .المدنية بنسخة منه

  تدخل ضمن نطاق االختصاصأي مهام أخرى. 
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 ( قسم التطويرإلاداري ) 

 ولويات العمل بالقسم،وبرمجة تنفيذها على مدار العام ورفع إعداد خطة عمل سنوية أل

 .تقارير عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ إن وجدت

 إعداد األدلة اإلرشادية في مجال تبسيط إجراءات العمل. 

  متابعة إجراءات العمل التي تم تطويرها والتأكد من فاعليتها ووصولها لمستويات األداء

 .المطلوبة

 ءات وأساليب العمل اإلدارية المعمول بها واللوائح التي تحكم العمل واقتراح تقييم اإلجرا

 .أساليب تطويرها

  اقتراح الخطط الهادفة للتطويراإلداري، وتوجيه وتنسيق الجهود لضمان االستخدام األمثل

 .للموارد البشرية والمالية المتاحة

 في مختلفداري وجودة األداء وضع األسس والمعايير الالزمة لتطبيق مفاهيم التطوير اإل 

 .والمديريات التعليمية بالمحافظات التقسيمات اإلدارية بالوزارة

  المشاركة في تدريب العاملين على تطبيق معايير  وتقنيات التطوير اإلداري بالتنسيق مع

 .التقسيمات المعنية

  في مجال المتابعة والتطوير اإلداري التقنيات الحديثةتفعيل. 

 التقسيمات اإلدارية  بمختلف ظفين بقانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية،توعية المو

 .بالوزارة

  تدخل ضمن نطاق االختصاصأي مهام أخرى. 

 

 (قسم التنظيم ) 

  إعداد خطة سنوية ألولويات العمل بالقسم،وبرمجة تنفيذها على مدار العام، ورفع تقارير

 .عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ إن وجدت

  تحديث وتعديل الهيكل التنظيمي واالختصاصات العامة والتفصيلية للوزارة وفق حاجة

 .العمل بالتنسيق مع التقسيمات والجهات المختصة

  التنظيمية بالوزارة والمديريات التعليمية  التقسيمات اختصاصات مختلف إعدادالمشاركة في

  .بالمحافظات وذلك بالتنسيق مع التقسيمات المعنية

 ام بالدراسات التنظيمية التي تهدف إلى تقييم كفاءة وفاعلية الهيكل التنظيمي للوزارة القي

 .،ومدى انسجامه مع مبادئ وأسس التنظيم اإلداري الفعال

  مراجعة االختصاصات التنظيمية لمختلف التقسيمات في الوزارة بصفة دورية، لضمان

 .سس المتعارف عليهااتفاقها مع أهداف وطبيعة العمل،في ضوء المبادىء واأل

  إصدار نسخة سنوية محدثة من الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة، وموافاة وزارة الخدمة

 .المدنية بنسخة منه

  تدخل ضمن نطاق االختصاص أي مهام أخرى. 
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 وأقسامها( دائرة املوارد البشرية

  نجازه ومعوقات التنفيذ الدائرة ومتابعة تنفيذها،ورفع تقارير عما تم إ خطة عملإعداد وتنفيذ

 .إن وجدت

  تنفيذ األحكام واإلجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية فيما

 .يتعلق بالترقيات والعالوات واإلجازات والمكافنت وانتهاء الخدمة وتصنيف الوظائف

  على تنفيذ إحالة الموضوعات التي يلزم عرضها على لجنة شؤون الموظفين والعمل

 .قراراتها وإبالغ الجهات المختصة بها

  دراسة طلبات تغيير المسميات الوظيفية والنقل من وظيفة إلى أخرى بجميع التقسيمات

 .المختلفة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة

 واإلشراف على تنفيذها بما يتناسب مع احتياجات  في إعداد خطط التدريب المشاركة

 . المختصةوالجهات   التقسيماتذلك بالتنسيق مع  ،وئرةالعاملين بالدا

  اقتراح األسس والمعايير الخاصة بتطبيق وتصنيف الوظائف من حيث تحديد المسميات

 .الوظيفية وتنميط مستوياتها مع ما يتناسب واحتياجات الوزارة

 ت االحتفاظ بالسجالت الالزمة لقيد ما يتعلق بالشؤون الوظيفية،كالعالوات والبدال

والمكافنت،واإلجازات، واألداء الوظيفي،الشكاوي والتظلمات،ومراقبة سن التقاعد،قرارات 

 . التعيين،وغيرها من المستندات والقرارات الخاصة بالموظفين

  اإلشراف على معالجة كشوف حاالت الغياب والتأخير حسب األسس واألنظمة المتبعة في

 .ذلك

 ت والترقية وتقارير األداء الوظيفي للعاملين بالوزارةتنفيذ إجراءات منح العالوات والبدال. 

  تنفيذ إصدار اإلجازات بأنواعها لموظفي الوزارة وفقا لقانون الخدمة المدنية والئحته

 .التنفيذية

 تنفيذ إجراءات إنهاء الخدمة وفقا للطلبات الواردة بقانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية. 

 صة بالمديرية ذات العالقة باختصاصات الدائرةالمشاركة في اللجان الخا. 

 المشاركة في المؤتمرات والورش واللقاءات ذات العالقة داخل السلطنة وخارجها. 

 التنسيق مع الدوائر من خالل لوقوف على أبرز المستجدات في مجال الموارد البشريةا 

 . والوحدات األخرى المماثلة

 صاالختصا نطاق ضمن تدخل أخرى مهام أية. 
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 (تصنيف الوظائفقسم )

  التقسيمات إعداد وتعديل بطاقات الوصف الوظيفي لكل وظيفة وشروط شغلها بالتنسيق مع

  .المعنية والجهات 

 إعداد جداول وظائف الوزارة . 

  تقييم الوظائف بالفئات والدرجات المبينة بالجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية والئحته

 .التنفيذية

 شاركة في إعداد المعدالت الوظيفية لجميع الوظائف عدا وظائف المدارس والمشرفينالم. 

 المشاركة في اللجان ذات العالقة بتصنيف الوظائف. 

  ،دراسة طلبات تغيير المسميات الوظيفية واإلشرافية، والنقل مع تغيير المسمى الوظيفي

من مطابقتها لطبيعة ومقتضيات المقترحة من جميع التقسيمات المختلفة بالوزارة والتأكد 

 .العمل ورفع المقترح النهائي بشأنها للجهات المختصة

  ،دراسة انطباق اشتراطات شغل الوظائف المقترحة ، فيما يتعلق بطلبات الندب، والتكليف

ونقل الخدمة مع اقتراح المسمى الوظيفي المناسب لمؤهل وخبرات الموظف المنقول 

 .لك،وموافاة الجهة المختصة بذ

  دراسة طلبات تغيير المسمى الوظيفي والنقل مع تغيير المسمى استنادا لمعدالت الوظائف

 .المعتمدة

  إصدار قرارات تغيير المسميات الوظيفية، والنقل مع تغيير المسمى الوظيفي، المستوفية

د للشروط وفق األنظمة واللوائح المعمول بها بالتنسيق مع التقسيمات المختلفة بالوزارة بع

 . اعتمادها والتصديق عليها من الجهات المختصة

 إعداد قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم. 

 تدخل ضمن نطاق االختصاص أية مهام اخرى تسند إلى القسم. 

 

 (قسم العالوات والترقيات)

  اتخاذ اجراءات منح العالوات والبدالت بكافة أنواعها وفقا ألحكام قانون الخدمة المدنية

 .تنفيذية والئحته ال

 اتخاذ كافة اجراءات الترقية لموظفي الوزارة. 

  توزيع نماذج تقويم األداء الوظيفي على كافة تقسيمات الوزارة، واتخاذ كافة االجراءات

 .المتعلقة بها

 اتخاذ كافة اإلجراءات  اإلدارية لمنح األجر اإلضافي. 

 في الوزارةاتخاذ كافة اإلجراءات اإلدارية لتعديل الدرجات المالية لموظ. 

  اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستصدار قرارات اإليفاد في مهمات رسمية والدورات التدريبية

 .بمختلف أنواعها بالتنسيق مع التقسيمات المختلفة

 متابعة إدخال درجات تقارير األداء الوظيفي لكافة العاملين بالوزارة. 

 ل طبيعة العمل بعد إصدار قرار اتخاذ اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق بصرف أو قطع بد

 .الندب من وظيفة إلى أخرى
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 المشاركة في اللجان ذات العالقة بالعالوات والترقيات. 

 تدخل ضمن نطاق االختصاص أية مهام اخرى تسند إلى القسم. 

 

 (قسم اإلجازات)

  إصدار واستالم طلبات اإلجازات بكافة أنواعها لموظفي الوزارة و المعينيين بعقود خاصة

  .قرارات التصديق عليها بعد أخذ الموافقات الالزمة

 رصد اإلجازات ووضع الضوابط المنظمة لها واقتراح الحلول بشأنها. 

 معالجة كشوف حاالت الغياب والتأخير حسب األسس واألنظمة المتبعة في ذلك. 

 دمة اتخاذ اإلجراءات المرتبطة بإصابات العمل بعد الموافقة عليها وفق أحكام قانون الخ

 .المدنية والئحته التنفيذية

  القيام بإجراءات التعويض النقدي للمنتهية خدماتهم عن رصيد اجازتهم وفق قانون الخدمة

 . بالتنسيق مع التقسيمات المختصة المدنية والئحته التنفيذية

 رة تنفيذ األحكام الواردة بقانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية في حالة تأخر أو عدم مباش

 . الموظف لعمله بعد اإلجازة الممنوحة له

  بالتنسيق مع الجهات اللجان المعنية بمتابعة الحاالت الصحية المعروضة عليهاتنفيذ قرارات 

  .المختصة حسب قانون الخدمة المدنية

 تدخل ضمن نطاق االختصاص أية مهام أخرى تسند إلى القسم. 

 

 (قسم انتهاء الخدمة)

 لموظفين الذين ال ترى جهات عملهم الحاجة الستمرار عقود خدمتهم استالم كشوف بأسماء ا

 .وعرضها على لجنة شؤون الموظفين التخاذ القرار المناسب

 مختلف التقسيمات التنظيمية بالوزارة واتخاذ مايلزم بشأنها استالم طلبات االستقاالت من. 

   عد موظفي الخدمة استالم طلبات ضم الخدمة وإرسالها للجهات المختصة بصندوق تقا

 .المدنية لدراستها

 يتعلق  فيماجهات االختصاص بالوزارة وخارجها  التنسيق مع التقسيمات والجهات المعنية

 .بالصرف المالي إلصابات العمل التي تنجم عنها إصابات دائمة

 المتعاقد معهم القيام بإجراءات مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون. 

 شوف واإلستمارات الخاصة لصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المنتهية إعداد الك

التقسيمات عقودهم والتي ترى الوزارة عدم الحاجة إلى تجديد خدماتهم وإرسالها إلى 

 .المختصة

  تلقي مستندات الموظفين المنتهية خدماتهم ألي سبب من األسباب وإرسالها للجهات

 . المختصة

  ر الموظفين الذين ال تستدعي الحاجة إلى تجديد عقود خدمتهمإخطاالقيام بإجراءات. 

   إعداد كشوف بأسماء الموظفين الذين سوف يبلغون سن التقاعد طبقا للقوانين واللوائح

 .بتلك القرارات الجهات المعنيةوإصدار قرارات إنهاء الخدمة مع إخطار 
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 افنت نهاية الخدمة للموظفين إعداد االستمارات والمستندات المتعلقة بتسوية معاشات ومك

 .الجهات المعنيةالذين تنتهي خدمتهم ألي سبب من األسباب وإرسالها إلى 

  التقسيمات المختصةمتابعة صرف مكافنت نهاية الخدمة من قبل. 

 تدخل ضمن نطاق االختصاص أية مهام أخرى تسند إلى القسم. 

  

 (قسم سجالت وبيانات الموظفين)

 فين والمحافظة على سرية محتوياتهاحفظ وترتيب سجالت الموظ. 

 اإلشراف على قاعدة بيانات الموظفين وإدارة وتحديث محتواها. 

  إصدار الشهادات الخاصة بشؤون الموظفين كشهادة خبرة،وشهادة خدمة، وشهادة لمن يهمه

 .األمر

  تزويد الجهات المخولة قانوناا بالمستندات والبيانات  والمعلومات المتعلقة بالموظف. 

  تحديث بيانات جميع الموظفين المنتسبين للوزارة في النظام المالي والبوابة التعليمية. 

  االحتفاظ بسجالت المنتهية خدماتهم للرجوع إليها عند الحاجة مع إعداد قاعدة بيانات

 . بالمعلومات األساسية الواردة فيها

 الوزارة وتوفيرها  استخراج وإعداد التقارير البيانية واإلحصائيات الخاصة بموظفي

 .للتقسيمات والجهات المعنية عند الطلب

 تدخل ضمن نطاق االختصاص أية مهام أخرى تسند إلى القسم. 

 

 (دائرة رعاية الموظفين)

 إعداد الخطة السنوية للدائرة. 

  اتخاذ إجراءات استقبال وتوديع المعلمين غير العمانيين، وأسرهم بالمطار حسب مقتضيات

 .العمل

  على صندوق الزمالة وتنظيم أعماله اإلدارية والمالية واستثمار موارده وفق اإلشراف

 .اللوائح

  التنسيق مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص من أجل توفير تسهيالت وامتيازات خاصة

 .الوزارة بأسعار إقتصادية وتعامالت ميسرة لموظفي

 وتنظيم الرحالت لموظفي ، إقامة مسابقات وأنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية وترفيهية

 .الوزارة

  ، اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستخراج تأشيرات الموظفين الجدد غير العمانيين وأسرهم

وموافاة الجهات المعنية بها والقيام بإجراءات تجديد التأشيرات المنتهية وإلغاء تأشيرات 

 . المنتهية خدماتهم

 الج المجاني لغير العمانيين والتعامل معها اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستخراج بطاقات الع

 .وفق أحكام قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية

 اقتراح برامج ومزايا  جديدة لرعاية الموظفين. 

 االختصاص نطاق ضمن تدخل أخرى مهام أية. 
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 (الحجوزات والسفرقسم )

 

 إعداد الخطة السنوية للقسم. 

 والتذاكر للمعارين، والمتعاقدين، ومرافقيهم، بالتعيين  إعداد السجالت الخاصة بالتأشيرات

 .وبدون تعيين، بالتنسيق مع الجهات المعنية

  التنسيق مع شركات الطيران ومكاتب السفريات وإجراء كافة المعامالت المتعلقة  بشراء

تذاكر السفر ومتابعة استرجاع قيمة التذاكر المعادة وتعويض األفراد عن قيمة التذاكر 

 .شتراه بواسطتهمالم

   إجراءات التعويض عن قيمة التذاكر للراغبين في التنسيق مع التقسيمات المختصة بشأن

 .البقاء في السلطنة أثناء إجازاتهم السنوية وفق القواعد والنظم المعمول بها في هذا الشأن

 ات اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستخراج تأشيرات الموظفين الجدد وأسرهم وموافاة الجه

 . المعنية بها والقيام بإجراءات تجديد التأشيرات المنتهية وإلغاء تأشيرات المنتهية خدماتهم

 استخراج تصاريح المرور البرية من حدود السلطنة. 

 بالتنسيق مع التقسيمات  انهاء كافة اإلجراءات اإلدارية والمالية والقانونية لحاالت الوفاة

 .المختصة

 االختصاص طاقن ضمن تدخل أخرى مهام أية. 

 

 

 

 

 

 

 (قسم البرامج الترفيهية)

 

 تتضمن أنواع البرامج الترفيهية المراد تنفيذها بالتنسيق معو عمل القسم السنوية إعداد خطة 

 .الجهات المعنية التقسيمات و

 نشر الوعي بأهمية الترفيه في تحقيق االستقرار النفسي ورفع انتاجية العاملين. 

 لموظفي الوزارة الترفيهية تنظيم الرحالت الجماعية. 

  ي الوزارةلموظفيإقامة المسابقات واألنشطة اإلجتماعية والثقافية والرياضية . 

 التنسيق مع الشركات السياحية في تنفيذ الفعاليات الداخلية والخارجية. 

 اإلعداد والتحضير السنوي لحفل المجيدين بالوزارة. 

 تنفيذها لموظفي الوزارةالبرامج واألنشطة الترفيهية الممكن  اقتراح. 

 االختصاص نطاق ضمن تدخل أخرى مهام أية. 
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 (قسم مزايا العاملين)

 

 إعداد الخطة السنوية  للقسم. 

  في حاالت االستقبال والتوديع للمعلمين غير العمانيينالتنسيق مع التقسيمات المختصة. 

 وائح الخاصة بذلكالمشاركة في اإلشراف على صندوق الزمالة واستثمار موارده وفقا لل . 

 من أجل توفير تسهيالت وامتيازات خاصة   شركات ومؤسسات القطاع الخاص التنسيق مع

 .لموظفي الوزارة بأسعار اقتصادية  وتعامالت ميسرة

  التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص للحصول على الرعاية في تنفيذ الفعاليات

 .والبرامج التي تنفذها الدائرة

 عروض على البوابة التعليمية عبر نافذة العروض وفي مواقع التواصل اإلجتماعي إدراج ال

 .بعد اعتمادها

  اإلشراف اإلداري على الفعاليات والبرامج المراد عرضها في شاشات مبنى ديوان عام

 .الوزارة

  ي لموظفياقتراح المزايا والعروض الترويجية التي يمكن تنفيذها من مختلف القطاعات

 .الوزارة

  استالم واستخراج طلبات العالج المجاني لغير العمانيين والتعامل معها وفق أحكام قانون

 .الخدمة المدنيةوالئحته التنفيذية

  االختصاص نطاق ضمن تدخل أخرى مهام أية. 

 

 

 

 

 

 

 وأقسامها( دائرة النقليات والخدمات)

 السيارات واللوائح وتنظيم مواقف  توفير األثاث واألدوات المكتبية والصحف والمجالت

 .اإلرشادية والمؤن اإلستهالكية لمديريات ومكاتب ديوان عام الوزارة

 توفير المساكن المستأجرة للوافدين من موظفي ديوان عام الوزارة والعمل على تأثيثها. 

  توفير السكن و التغذية والنقل  للمشاركين في مختلف البرامج والمناشط و الفعاليات التي

 .ارةتنفذها الوز

 توفير وسائل النقل الالزمة لموظفي ديوان عام الوزارة. 

  اإلشراف على تزويد التقسيمات المعنية بكشوف الحضور واالنصراف لموظفي ديوان عام

 .الوزارة من واقع أجهزة البصمة اإللكترونية
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 اإلشراف على متابعة أعمال النظافة وفواتير الكهرباء والمياه والتشجير. 

 وفير عمال الشحن والتفريغ ومتابعة المقاهي المؤجرة من قبل الوزارةاإلشراف على ت. 

 االختصاص نطاق ضمن تدخل أخرى مهام أية. 

 

 (قسم النقليات)

  حصر احتياجات الوزارة من السيارات والعمل على توفيرها بالتنسيق مع الجهات

 .المختصة

 ريات ودوائر ديوان عام العمل على تلبية االحتياجات اليومية من السيارات لمختلف مدي

 .الوزارة

  اتخاذ إجراءات الصيانة واالصالحات الالزمة للسيارات العاملة بديوان عام الوزارة مع

 .حساب التكلفة السنوية لكل سيارة فيما يتعلق بالصيانة الدورية واالصالحات

 العمل على إنجاز المعامالت المتعلقة بالمخالفات المرورية والحوادث. 

 قل للمشاركين في مختلف البرامج والمناشط والفعاليات التي تنفذها الوزارة توفير الن

 .،بالتنسيق مع الجهات المختصة

 االختصاص نطاق ضمن تدخل أخرى مهام أية. 

 

 (قسم الخدمات)

  تحديد االحتياجات الفعلية لمديريات ومكاتب ديوان عام الوزارة من األثاث واألدوات

مواقف السيارات واللوائح اإلرشادية والمؤن اإلستهالكية و المكتبية والصحف والمجالت

 .واتخاذ إجراءات توفيرها وتوزيعها

  تزويد التقسيمات المعنية  بكشوف البصمة اإللكترونية  لموظفي ديوان عام الوزارة، من

 .واقع  أجهزة البصمة اإللكترونية

 سيق مع التقسيمات متابعة عمل وصيانة أجهزة الحضور واالنصراف اإللكترونية بالتن

 .المختصة بالوزارة

 متابعة أعمال النظافة في جميع مباني ديوان عام الوزارة. 

 للتقسيمات المعنيةمراجعة فواتير الكهرباء والمياه وإحالتها استالم و. 

 متابعة توفير عمال الشحن والتفريغ. 

  متابعة أعمال التشجير. 

 متابعة المقاهي المؤجرة من قبل الوزارة. 

 االختصاص نطاق ضمن تدخل أخرى مهام أية. 

 

 

 (قسم اإلسكان)

  اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستئجار المساكن والمباني. 
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  حصر مباني الوحدات السكنية لديوان عام الوزارة المستأجرة للعاملين غير العمانيين

 .تصةالتقسيمات المخالمتعاقد معهم للعمل بالوزارة؛ و إجراء الصيانة لها بالتنسيق مع 

  توفير األثاث الالزم للقاطنين بالوحدات السكنية المستأجرة لموظفي الوزارة. 

 توفير االستراحات الالزمة الستقبال المعلمين الجدد  من غير العمانيين . 

  توفير السكن و التغذية للمشاركين في مختلف البرامج والمناشط و الفعاليات التي تنفذها

 .ات والجهات المختصةبالتنسيق مع التقسيم الوزارة

 االختصاص نطاق ضمن تدخل أخرى مهام أية. 

 

 وأقسامها( دائرة التعيينات والتنقالت)

  تنفيذ األحكام واإلجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية فيما

 .يتعلق بالتعيينات والندب واإلعارة والنقل

  السلطنة وخارجها وفقا لألنظمة المتبعة ، والقيام  اإلعالن عن الوظائف المطلوبة داخل

بمتابعة وإنهاء إجراءات االستقطاب واالختيار والتوظيف للكوادر المطلوبة بالتنسيق مع 

 .جهات االختصاص

   إحالة الموضوعات التي يلزم عرضها على لجنة شؤون الموظفين، والعمل على تنفيذ

 .المختصة بها لتقسيماتقراراتها، وإبالغ ا

   اإلشراف على وضع اللوائح واألسس و الضوابط  التي تخص التعيينات و  التنقالت ،و

 .الندب و االعارة بالوزارة

   تنظيم طلبات النقل الخارجي للهيئات التدريسية والوظائف األخرى، واتخاذ اإلجراءات

 .الالزمة بشأنها في ضوء األسس والضوابط الموضوعة

  نات الخاصة بالتعيينات والتنقالتإعداد وتحديث قواعد البيا. 

 توزيع الموظفين الجدد على التقسيمات المختلفة بالوزارة. 

 وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة،المشاركة في إعداد وتقديم البرامج التدريبية، 

  تدخل ضمن نطاق االختصاصأية مهام أخرى. 

 

 (قسم التعيينات)

 رة من الوظائف المختلفة التخاذ إجراءات شغلها تلقي االحتياجات من مختلف تقسيمات الوزا

 .بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العالقة

 دراسة طلبات تعيين العمانيين في وظائف الهيئة التدريسية، والوظائف المرتبطة بها . 

 دراسة طلبات التعاقدات المؤقتة للعمانيين واستكمال إجراءاتهم. 

 المختصة التقسيماتات باألجر اليومي للعمانيين والتنسيق بشأنها مع دراسة طلبات التعاقد. 

 إعداد وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالتعيينات. 

 وضع و تحديث اللوائح و األسس و الضوابط الخاصة بالتعيينات. 

 تدخل ضمن نطاق االختصاص أية مهام اخرى تسند إلى القسم. 
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 (قسم التنقالت)

 الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها بين المديريات التعليمية  تجميع وتنظيم طلبات

 .بالمحافظات

 تلقي طلبات الموظفين الخاصة  بالنقل والندب واإلعارة للعمانيين. 

  الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها تنقالت  اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن طلبات

 . في ضوء األسس والضوابط المعتمدة في ذلك بين المديريات التعليمية بالمحافظات

 النقل والندب واإلعارة للعمانيين وإصدار القرارات المنفذة لها وفقا  القيام بجميع إجراءات

ألحكام قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية ووفقا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا 

 .الشأن

  تنقالت الخارجية والداخلية للهيئات التدريسية الئحة أسس وضوابط الاإلشراف على إعداد

 .والوظائف المرتبطة بها

 ة بالتنقالتإعداد وتحديث قواعد البيانات الخاص. 

 تدخل ضمن نطاق االختصاص أية مهام اخرى تسند إلى القسم. 

 

 

 (قسم اإلعارة والتعاقدات)

  ر العمانيينالمطلوب شغلها من غي لتحديد الدرجات التقسيمات المعنيةالتنسيق مع. 

 ودراسة انطباق شروط شغل الوظيفة نييناستالم جميع طلبات التعاقد المحلي لغير العما ،

 .على المتقدمين

 قد باألجر اليومي لغير العمانييندراسة انطباق الشروط لطلبات التعا. 

 اإلعارة من داخل السلطنة وخارجها لغير ميع اإلجراءات الالزمة للتعاقد والقيام بج

 .يينالعمان

  مخاطبة الدول الشقيقة باحتياجات الوزارة من وظائف الهيئات التدريسية  والوظائف

 .المرتبطة بها

  تشكيل لجان اإلعارة والتعاقدات وعرضها على المسئولين . 

 وضع الضوابط المنظمة ألعمال اإلعارة والتعاقدات. 

  متابعة أعمال لجان اإلعارة والتعاقدات. 

 ارة والتعاقدات،واستقبال وتوديع الهيئة التدريسية والوظائف المشاركة في لجان اإلع

 .المرتبطة بها من غير العمانيين

 يين وجميع إعداد قاعدة بيانات بأسماء وتخصصات المعارين والمتعاقدين من غير العمان

 .البيانات ألعمال القسم

 تدخل ضمن نطاق االختصاص أية مهام اخرى تسند إلى القسم. 
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  وتختص باآلتي ،يرية العامة للشؤون الماليةالمد :ثالثاا : 

 اقتراح الخطط المستقبلية ألعمال المديرية بما يتوافق مع أهداف التعليم في السلطنة. 

  إعداد موازنة الوزارة السنوية واإلشراف على تنفيذها ومتابعة الصرف واقتراح المناقالت

 .بين البنود وفقاا لحاجة العمل الفعلية

 األجر اإلضافي والبدالت وكافة مستحقات الموارد البشرية بالوزارةصرف الرواتب و. 

 صرف مستحقات الموردين وباقي المصروفات األخرى وفقاا للتعليمات واللوائح المالية. 

 اإلدارة / تنظيم وحفظ السجالت المالية والمصروفات ومدفوعات الوزارة والمديريات

 .التعليمية بالمحافظات

 لين واالستشاريين وفقا لمراحل سير العمل وخطط الصرف صرف مستحقات المقاو

 .لإلنشاءات

  القيام بعمليات الشراء الخاصة بالوزارة سواء عن طريق المناقصات أو الممارسات أو

 .بالطريق المباشر

  القيام بعمليات تخزين مستلزمات الوزارة المختلفة وصرفها للجهات التابعة لها وفقاا

 .عمول بها وإمساك السجالت المطلوبةلإلجراءات المخزنية الم

 االستخدام األمثل لبرامج الحاسوب المعدة إلنجاز كافة أعمال هذه المديرية. 

 األخذ بالتقنيات الحديثة في تعريف المهام ومتابعتها. 

  بلورة تقديرات تكلفة خطط الوزارة التي ترد إلى المديرية والقيام بتقدير كلفة تنفيذها وتقديم

 .كيفية تمويلهاتوصيات حول 

 العمل على ترشيد اإلنفاق. 

  التأكد من أن المواد والبرامج التي تنتجها أو تستخدمها المديرية خاضعة لقوانين الملكية

 .الفكرية

 السعي إليجاد مصادر بديلة لنمو التعليم. 

  توفير البيانات والمعلومات حول كافة برامج وأنشطة المديرية فيما يتعلق بالتطوير فيها

 .وعية المجتمع بهذه التطورات والتنسيق بشأنها مع الجهات اإلعالمية المعنية بالوزارةلت

  اقتراح الخطط والتشريعات واللوائح والنظم التي تسهم في رفع مستوى خدمات وسائل نقل

 .الطلبة

 اإلشراف على إعداد الموازنات التقديرية السنوية لإليرادات. 

 دات واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها وفق القوانين اإلشراف على متابعة تحصيل اإليرا

 .واللوائح المنظمة لها

  اإلشراف على متابعة المشاريع االستثمارية التي يتم التعاقد معها؛ للتأكد من االلتزام ببنود

التعاقد، سواء أثناء عملية البناء أو التشغيل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة 

 .بالوزارة 

 حديد االحتياجات التدريبية للموارد البشرية بالمديرية، واقتراح البرامج والورش المناسبة ت

 .الحتياجاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة

 المشاركة في تنفيذ برامج التدريب ذات العالقة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
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 ا على مدار العام ورفع  إعداد خطة عمل سنوية ألولويات العمل بالمديرية وبرمجة تنفيذه

 .-إن وجدت -تقارير عما تم انجازه ومعوقات التنفيذ

 أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها. 

 وتضم هذه المديرية الدوائر واألقسام التالية : 

 قسم التنسيق والمتابعة، ويتبع المدير العام مباشرة، ويختص باآلتي : 

 تي تصدر عن المدير العاممتابعة تنفيذ التعليمات والقرارات ال. 

 متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائرالمختلفة بالمديرية. 

 متابعة الموضوعات المحالة من المديرية إلى المديريات والدوائر األخرى بالوزارة . 

 رارات متابعة نتائج االجتماعات التي يحضرها المدير العام ومتابعة ما يصدر عنها من ق

 . واجبة التنفيذ وتخص دوائر المديرية

  إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضوعات الصادرة أو الواردة لمكتب

 .المدير العام، وتنظيمها وحفظها

 التنسيق مع الدوائر واألقسام لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة. 

 ما يسند للقسم من أعمال أخرى. 

 ار ويختص باآلتيقسم الستثم: -

 إعداد الخطة الّسنوية للقسم و تنفيذها ومتابعتها. 

 والبحث عن الفرص االستثمارية الواعدة، بما يحقق أهداف وتطلعات  الترويج لالستثمار

 .وزارة التربية والتعليم

  إعداد الدراسات والتقارير والتحاليل ذات الصلة بقطاع االستثمار في نطاق االختصاصات

 .بوزارة التربية والتعليمالمناطة 

  تلقي و دراسة طلبات االستثمار المقدمة للوزارة عبر القنوات المعمول بها، ورفع

 .التوصيات بشأنها إلى اللجنة المختصة باالستثمار

  القيام باإلجراءات الالزمة للتعاقد مع الغير فيما يتعلق بتأجير واستثمار األراضي ومنشنت

 .ظم والقوانين واإلجراءات المعمول بها الوزارة ، وذلك وفقاا للن

  متابعة المشاريع االستثمارية التي يتم التعاقد معها ؛ للتأكد من االلتزام ببنود التعاقد ، سواء

 .أثناء عملية البناء أو التشغيل ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة بالوزارة 

 للجنة المعنية باالستثماررفع تقارير دورية عن نتائج أعمال القسم إلى ا. 

  دائرة الموازنة وتختص باآلتي: 

 اإلدارة  بتعليمات وزارة المالية المتضمنة األسس التي تتبع في إعداد / إخطار المديريات

 .مشروعات موازناتها ثم تقوم بتجميع هذه المشروعات ودراستها

  اإلدارة المعنية في هذه المشروعات/ مناقشة المديريات . 

  مشروع الموازنة السنوية في ضوء خطة الوزارة والتعليمات الواردة من وزارة إعداد

 . المالية
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 بالتنسيق مع دائرة  اإلشراف على مشروع إعداد الموازنة التقديرية السنوية لإليرادات

 .اإليرادات والمصروفات

  ضوء وضع خطة الموازنة السنوية للحافالت المدرسية تبعا لحاجة كل محافظة تعليمية في

 . اإلحصائيات الواردة من قسم وسائل نقل الطلبة  بالمديريات التعليمية بالمحافظات

 مناقشة مشروع الموازنة مع المسؤولين في الوزارة . 

  بلورة تقديرات كلفة خطط الوزارة التي ترد إلى المديرية والقيام بتقدير تكلفة تنفيذها وتقديم

 .توصيات حول كيفية تمويلها

 المشاريع والبرامج والتنظيمات المقترحة وبيان إمكانية تنفيذها تقدير تكلفة. 

 إجراء المناقالت بين البنود والمشاريع وفقاا لمتطلبات العمل . 

 الرد على المكاتبات واالستفسارات حول إعداد مشروع الموازنة والمعامالت المتعلقة بها . 

  أعمال الدائرةاالستخدام األمثل لبرامج الحاسوب المعدة إلنجاز كافة. 

  اقتراح برامج التدريب والتأهيل السنوية لموظفي الدائرة  وذلك بالتنسيق مع التقسيمات

 .المختصة

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها. 

 وتنقسم هذه الدائرة إلى األقسام اآلتية: 

 اآلتيقسم الموازنة الجارية والرأسمالية، ويختص ب : 

 اإلدارة بما يخصها من اعتمادات وذلك في ضوء ما يتم اعتماده للوزارة/ إعالم المديريات. 

 إعداد الموازنة التقديرية السنوية لإليرادات بالتنسيق مع دائرة اإليرادات والمصروفات. 

  اإلشراف على الصرف من الموازنة وذلك بإعطاء سماح البند على المواد والعقود في حدود

 . عتمادات المقررة لكل منهااال

  اثبات اعتمادات الوزارة بجهاز الحاسوب وكذلك اثبات جميع عمليات االرتباط والصرف أوالا

 . بأول حتى يمكن استخراج األرصدة في حالة االحتياج إليها

 عمل خالصة شهرية بمدى التقدم في صرف الموازنة. 

 اجهة النقص الذي قد يطرأ على مخصصات إجراء المناقالت بين بنود الموازنة وموادها لمو

 . بعض المواد

 إجراء التعديالت على الدرجات المعتمدة للموازنات المختلفة للوزارة . 
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  اإلدارة المعنية وحثها على صرف موازناتها في الوقت المناسب/ إبالغ المديريات . 

 إبالغ المسؤولين عن أية صعوبات أو تحديات في تنفيذ الموازنة. 

 ارير سنوية عن سير العملرفع تق . 

 أية مهام أخرى يكلف بها القسم . 

 قسم الموازنة اإلنمائية، ويختص باآلتي : 

 اإلدارة التعليمية ودوائر الوزارة / يقوم بإعداد مشروع الموازنة حسب احتياجات المديريات

 . للمشروعات واإلضافات والمساكن طبقاا لما هو وارد بالخطة

 دارة بما يخصها من مشروعات وذلك في ضوء ما يتم اعتماده للوزارةاإل/ إعالم المديريات . 

 اإلشراف على الصرف من الموازنة في حدود ما أدرج لهذه المشروعات من اعتمادات . 

  إثبات اعتمادات الوزارة بجهاز الحاسب اآللي وكذلك اثبات جميع عمليات االرتباط والصرف

 . مشروع في حالة االحتياج إليها أوالا بأول حتى يمكن استخراج أرصدة أي

  إجراء المناقالت من االعتمادات المخصصة لكل مشروع طبقاا لما تسفر عنه الحاجة الفعلية

 . للتنفيذ وإلمكان مسايرة التخطيط للتنفيذ

 إخطار المسؤولين عن أية صعوبات أو مخالفات قد تحدث . 

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

  بها القسمأية مهام أخرى يكلف . 

 

 قسم موازنة الوظائف، ويختص باآلتي: 

  إعداد مشروع موازنة الوظائف بالتنسيق مع تقسيمات الوزارة لتحديد متطلباتها من القوى

 . العاملة

 إعداد بيانات خاصة بموازنة الوظائف وما يطرأ عليها من تغييرات . 

  للوظائف المختلفة في ضوء ما يتم  اإلدارة التعليمية بما يخصها من اعتمادات/إعالم المديريات

 . اعتماده للوزارة

  إثبات اعتمادات الوزارة بجهاز الحاسوب وكذلك اثبات جميع عمليات االرتباط والصرف أوال

بأول حتى يمكن معرفة الوظائف الشاغرة في الموازنة في حالة االحتياج إليها سواء في التعيين 

 . أو الترقية

  العملرفع تقارير سنوية عن سير. 

 أية مهام أخرى يكلف بها القسم . 
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 قسم موازنة وسائل نقل الطلبة ، ويختص باآلتي: 

 إعداد الموازنة المالية لوسائل النقل المدرسية بالمديريات التعليمية بالمحافظات . 

  متابعة صرف المستحقات المالية الخاصة لمالكي وسائل النقل المدرسية بالتنسيق مع المديريات

 .ة بالمحافظاتالتعليمي

 تطوير النظم المالية المحوسبة إلدارة الحافالت المدرسية والجوانب الفنية المرتبطة بها. 

  مراجعة االعتمادات المالية السنوية للحافالت المدرسية وتوزيعها ومراجعتها بشكل سنوي وفق

 .االحتياجات الفعلية للحافالت المدرسية 

 م الحافالت المدرسية، وتطوير جوانب العمل وإيجاد توحيد وتنظيم إجراءات العمل في أقسا

الحلول للتحديات التي تواجه أقسام الحافالت المدرسية بالمديريات التعليمية، واإلشراف على 

 .سير األداء بها 

  اإلشراف على تنظيم العقود المبرمة مع مالكي وسائل النقل المدرسية، واتخاذ اإلجراءات

 . الالزمة عند مخالفتها

 شراف على إعداد خطط العمل السنوية ألقسام وسائل نقل الطلبة، وخطط اإلحالل لوسائل اإل

 .النقل ، وخطط تدريب العاملين بأقسام وسائل نقل الطلبة، ومتابعة عملها ميدانيا

  المساهمة في وضع اشتراطات األمن والسالمة في النقل المدرسي باالشتراك مع أقسام

 .يات التعليمية الحافالت المدرسية بالمدير

  رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 أية مهام أخرى يكلف بها القسم. 

 

 دائرة اإليرادات والمصروفات وتختص باآلتي: 

  صرف رواتب ومستحقات جميع موظفي الوزارة وخصم المبالغ المستحقة عليهم لجهات

 . أخرى

  واألفراد الذين تتعامل معهم صرف الفواتير المستحقة للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات

 . الوزارة

 مراجعة وصرف مستندات الوفد الدائم لدى اليونسكو. 

 صرف مستحقات المنظمات العربية والدولية التي تساهم السلطنة في موازناتها . 

 بيع الطوابع وكراسات شروط المناقصات وتوريد الحصيلة إلى وزارة المالية . 

 

 أعمال الدائرة وب المعدة إلنجاز كافة االستخدام األمثل لبرامج الحاس. 
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  اإلشراف  ومتابعة تحصيل كافة  اإليرادات المستحقة  للوزارة  وفقا للقوانين واللوائح واألنظمة

. 

  استالم التقارير المتعلقة بمطابقة اإليرادات التقديرية مع الفعلية ودراسة أسباب الزيادة والعجز

 .للتعامل معها وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بهاواقتراح  الحلول والبدائل المناسبة 

  التنسيق 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

 تراح برامج التدريب والتأهيل السنوية لموظفي الدائرة وذلك بالتنسيق مع التقسيمات اق

 .المختصة

  رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

  أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها. 

 وتضم الدائرة األقسام التالية: 

 ويختص باآلتي ، قسم اإليرادات: 

 إليرادات  القائم بوزارة التربية والتعليم بمقتضى القوانين إعداد قاعدة بيانات الكترونية لنظام ا

واللوائح والقرارات الصادرة وتحديثها دورياا، بشأن تحديد أثمان بيع المنتجات ومقابل أداء 

الخدمات والضرائب والرسوم والعقود واالتفاقيات المبرمة والتصرفات التي من شأنها ترتيب 

 .ةحقوق مالية لصالح الخزانة العام

  متابعة االلتزام بتحصيل اإليرادات المستحقة  بجميع التقسيمات اإلدارية بديوان عام الوزارة

 .اإلدارة  التعليمية بالمحافظات ،  وفقا للقوانين واللوائح واألنظمة/ والمديريات 

  استالم  سندات القبض والكشوفات التفصيلية  لإليرادات  الشهرية التي تم تحصيلها سواء كانت

التعليمية ومتابعة ( اإلدارة / المديريات )ن قبل المديريات التابعة لديوان عام الوزارة أو م

إيداعها ، ومطابقتها وفق األنظمة والقرارات المنظمة لتحصيلها وإحالتها بعد ذلك إلى دائرة 

 .التدقيق الداخلي إلجراء الالزم

 ت التقديرية مع الفعلية ودراسة أسباب إعداد التقارير الربع سنوية المتعلقة بمطابقة اإليرادا

الحلول والبدائل المناسبة للتعامل معها وفقا للقوانين واألنظمة  الزيادة والعجز  واقتراح 

 .المعمول بها

 إعداد قوائم اإليرادات المستحقة للوزارة التي لم يتم تحصيلها في نهاية العام المالي. 

 لسنوية لإليرادات ، ودراسـة مقترحات الرسوم الجديدة المشاركة في إعداد الموازنات التقديرية ا

 .بالتنسيق مع قسم المصروفات الجارية والرأسمالية بدائرة الموازنة

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 أية مهام أخرى يكلف بها القسم. 
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 قسم الرواتب، ويختص باآلتي: 

 رة التربية والتعليم في إعداد سندات صرف الرواتب لموظفي الوزارة ومديريات وإدا

المحافظات طبقاا للمبالغ الواردة في النماذج المعدة بمعرفة وزارة المالية عن طريق الحاسوب 

 .ثم إرسال هذه السندات إلى الوزارة المذكورة الستخراج شيكات بقيمتها

 ت اثبات العالوات الدورية المستحقة للمدرسين والموظفين والعمال، وكذلك اثبات التعديال

والترقيات التي تطرأ على حالتهم وإضافة مستحقات العمل اإلضافي للمستحقين عن طريق 

 .الحاسوب لصرفها مع الرواتب المستحقة

  متابعة تنفيذ القرارات اإلدارية الصادرة للعاملين مثل القرارات التأديبية وقرارات شؤون

 .الموظفين للمعلمين وباقي العاملين بالوزارة

 اإلسكان المستحقة على الموظفين وتحويلها إليه خصم أقساط بنك . 

   صرف مستحقات اإلجازة االعتيادية للهيئات التدريسية والموظفين والعمال ألشهر العطلة

 .الصيفية

  صرف مكافنت نهاية الخدمة وكافة المستحقات للهيئات التدريسية والموظفين والعمال الذين

للمستحقات التي يتم تحديدها من قبل شؤون  تنتهي خدمتهم ألي سبب من األسباب وفقاا 

 . الموظفين

  اإلدارة التعليمية بالمحافظات والمحافظات / مراجعة كشوف المبالغ المسترجعة من المديريات

والدوائر المختلفة واعادتها إلى وزارة المالية الستبعادها من المصروفات وقيدها في موازنة 

 . الوزارة

  العملرفع تقارير سنوية عن سير. 

 أية مهام أخرى يكلف بها القسم. 

 

 قسم المصروفات الجارية والرأسمالية، ويختص باآلتي : 

 مراجعة مصروفات الوفد الدائم لدى اليونسكو وصرفها. 

  مراجعة وصرف سندات السلف المستديمة الخاصة بدوائر ديوان عام الوزارة والمديريات

 .واإلدارة التعليمية بالمحافظات 

 ف االشتراكات والمساهمات الخاصة بالمنظمات العربية والدولية خارج مراجعة وصر

 .السلطنة

  مراجعة وصرف قيمة عقود المساكن واألماكن المستأجرة وعقود توريد المياه وتشغيل مولدات

الكهرباء وعقود السيارات المستأجرة لنقل الطالب في المديريات واإلدارة التعليمية، وفتح 

 . لك واالحتفاظ بالعقودالسجالت الالزمة لذ

 مراجعة وصرف قيمة عقود الصيانة والتغذية والنظافة. 

  مراجعة وصرف قيمة فواتير الكهرباء والمياه والهواتف الخاصة بديوان الوزارة والمديريات

 .واإلدارة التعليمية 

  مراجعة وصرف قيمة فواتير الشركات والمؤسسات المتعاملة مع الوزارة. 

 ة عقود العمل الخاصة واالستشارية وأجور العمال المؤقتين مراجعة وصرف قيم. 
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  مراجعة وصرف مستحقات وفواتير شركات الطيران المختلفة وتذاكر السفر الخاصة بالمعلمين

 .والموظفين 

 مراجعة مكافنت العاملين بمراكز محو األمية وتعليم الكبار وصرفها. 

 ك بدالت التدريب وصرفهامراجعة بدالت السفر داخل السلطنة وخارجها وكذل. 

 التعويض عن قيمة تذاكر السفر الخاصة بالعاملين في الوزارة والمديريات واإلدارة التعليمية. 

 مراجعة وصرف مكافنت االمتحانات والمهرجانات ومكافنت الموظفين العاملين بالوزارة . 

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 أية مهام أخرى يكلف بها القسم. 

 

  الخزينة، ويختص باآلتيقسم : 

o  مراجعة ومتابعة المعامالت مع وزارة المالية وتسلم الشيكات والمبالغ المستحقة لموظفي

 . الوزارة وصرف مبالغ نقدية لنثريات الوزارة حسب المتطلبات واالحتياجات

o إعداد كشوف المبالغ النقدية المسترجعة وتسليمها إلى وزارة المالية . 

o  الوزارة وتسليم الشيكات والمعامالت النقدية المستحقة لمديريات  صرف رواتب دوائر

 . وإدارة التربية والتعليم في المحافظات إلى مندوبيها

o  امساك حسابات خزينة الوزارة والتسجيل اليومي في سجالتها ومطابقتها على المبالغ

 .المحصلة

o ة لسند الصرف إخطار قسمي الرواتب والمصروفات بأي اختالف بين القيمة األصلي

 . والتعديل الذي قد يطرأ عليه من قبل وزارة المالية

o   تحرير شيكات للمديريات واإلدارة التعليمية طبقاا لسندات الصرف ومطابقة اإلشعارات

 . الدائنة الواردة من البنوك على سجالت الوزارة

o االحتفاظ بكعوب الشيكات بعد توقيع المستلم عليها . 

o  ردة من البنوك على السجالت وإعداد كشوف شهرية توضح مقدار مطابقة الكشوف الوا

السلف المودعة في البنك والمبالغ المضافة والمبالغ المسحوبة والتي لم يتم سدادها من 

 . وزارة المالية

o  بيع الطوابع وكراسات شروط المناقصات وتوريد المبالغ المتحصلة من البيع وكذلك

 .ليةمبالغ بيع الكتب إلى وزارة الما

o  تسليم مديريات وإدارة التربية والتعليم سلف المعلمين الجدد ومتابعتها وكذلك سلف

 . النثريات

o  صرف البدل النقدي لألثاث للهيئات التدريسية من غير العمانيين من السلفة المؤقتة التي

 .يتم تخصيصها لهذه الغاية

o رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

o قسمأية مهام أخرى يكلف بها ال. 

o  
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 قسم المصروفات اإلنمائية، ويختص باآلتي : 

  مراجعة الفواتير الخاصة باإلضافات واإلنشاءات الواردة من المقاولين وإعداد

 . سندات الصرف الخاصة بها

  مراجعة مطالبات المقاولين الواردة من المكاتب االستشارية المشرفة على

  .أعمالهم وإعداد سندات الصرف الخاصة بمستحقاتهم

  مراجعة مطالبات االستشاريين الخاصة بأتعابهم عن إعداد مستندات العطاءات

والتصاميم الخاصة بالمشاريع المسندة إليهم، وإعداد سندات الصرف الالزمة 

 . بمستحقاتهم عنها وعن أتعاب إشرافهم على تنفيذها

  ضبط حساب المنصرف بالمقارنة بين سجالت الوزارة والبيانات الواردة من

 .ارة الماليةوز

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 أية مهام أخرى يكلف بها القسم. 

 

 دائرة المشتريات، وتختص باآلتي: 

  اتخاذ اإلجراءات التي تؤمن توفير احتياجات الوزارة من الكتب المدرسية واألدوات واألثاث

 . لوزارةواألجهزة والمعدات وغيرها من االحتياجات الالزم توفرها لخدمة أهداف ا

  إعداد كراسات الشروط الخاصة بالمناقصات والممارسات وكافة إجراءات الشراء طبقاا لقانون

 . ونظام المناقصات الحكومية

 اتخاذ إجراءات االرتباط مع دائرة الموازنة باالعتمادات الالزمة لتنفيذ العقود قبل التعاقد. 

 ت وإصدار أوامر تنفيذها وصرف إصدار أوامر الشراء وإعداد عقود التوريدات والمقاوال

 . فواتير الشركات بعد التأكد من تسليم االصناف للمخازن وتنفيذ األعمال

 إعداد سجل بيانات العقود وكذلك المتعاقدين مع الوزارة. 

  االستخدام األمثل لبرامج الحاسوب المعدة إلنجاز كافة أعمال الدائرة . 

  لموظفي الدائرة، وذلك بالتنسيق مع التقسيمات اقتراح برامج التدريب والتأهيل السنوية

 .المختصة

  رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

  أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها. 

 

 وتنقسم هذه الدائرة إلى األقسام اآلتية : 

 قسم المناقصات، ويختص باآلتي : 

 لها من كافة األدوات واألثاث  التنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة لتحديد االحتياجات الالزمة

 . والمستلزمات والخدمات في ضوء االحتياجات الفعلية

 إعداد الشروط والمواصفات الخاصة باالحتياجات الالزم توافرها لخدمة أهداف الوزارة . 

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو توفير االحتياجات المطلوبة. 
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 وط المناقصات المطروحة ومراعاة القواعد تسلم الضمانات البنكية من الموردين وفقاا لشر

 . والتعليمات الصادرة في شأن المناقصات

 اتخاذ إجراءات االرتباط بقيمة المناقصات لدى دائرة الموازنة. 

  إعداد عقود التوريدات وتأدية الخدمات والمقاوالت بعد التحقق من قيام أصحاب العطاءات

فاء العقود لكافة األركان والشروط التي يجب أن بتقديم التأمينات مستوفاة، مع مراعاة استي

 . تحتويها وفقاا للقوانين واألنظمة المعمول بها في السلطنة

  صرف مستحقات الموردين بالتنسيق مع دائرة اإليرادات والمصروفات ودائرة المشاريع

د المتعاقد والصيانة بعد التأكد من سالمة تنفيذ شروط التعاقد مع اتخاذ اإلجراءات القانونية ض

 .في حالة مخالفته تلك الشروط بالتنسيق مع الدوائر المعنية

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 أية مهام أخرى يكلف بها القسم. 

 

 قسم عقود الخدمات والتوريدات، ويختص باآلتي : 

o  إعداد عقود التوريدات وتأدية الخدمات التي تبرم بمعرفة دائرة المشتريات بعد التنسيق

قسم المناقصات مع مراعاة استيفاء العقود لكافة األركان والشروط التي يجب أن  مع

 . تحتويها وفقاا للقوانين واألنظمة المعمول بها

o التحقق من قيام الموردين أو المتعهدين من تقديم التأمينات مستوفاة قبل التعاقد . 

o عتمادات المالية للعقود التأكد من االرتباط بالمبالغ المالية مع دائرة الموازنة باال

 . المطلوب إبرامها قبل التعاقد

o إعداد سجل لقيد البيانات الكاملة عن عقود التوريدات وتأدية الخدمات. 

o  إعداد سجل لقيد البيانات الكاملة عن العقود والمقاولين والموردين المسموح التعامل

ة والفنية عنهم قبل إسناد معهم وكذلك المحظور التعامل معهم وذلك لدراسة الكفاية المالي

 . التنفيذ إليهم

o  تسليم نسخة من العقد لكل األطراف المعنية بعد اتخاذ إجراءات اعتماده من الجهات

 .المخولة

o  التنسيق مع المحافظات التعليمية فيما يتعلق بعقود التوريدات وتأدية الخدمات التي يتم

زارة للتوريدات وتأدية الخدمات إبرامها بمعرفتها وإعداد عقود موحدة على مستوى الو

 .للعمل بها بكل جهات الوزارة

o  مراجعة عقود التوريدات وتأدية الخدمات التي يتم إبرامها بمعرفة المحافظات التعليمية

قبل اعتمادها من الجهات المخولة والتأكد من استيفاءها لكافة األركان والشروط وفقاا 

لتحقق من استيفاء التأمينات المقدمة من للقوانين واألنظمة المعمول بها وكذلك ا

الموردين لكافة الشروط والتحقق من االرتباط مع دائرة الموازنة بالمبالغ المالية الالزمة 

 . إلبرام هذه العقود

o  إعداد سجل لقيد البيانات كاملة عن عقود التوريدات وتأدية الخدمات التي يتم إبرامها

سجل البيانات الكاملة عن الموردين والمتعهدين بمعرفة المحافظات التعليمية وكذلك 
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المسموح بالتعامل معهم والموردين المحظور التعامل معهم وإخطار المحافظات 

 . التعليمية بذلك

o رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

o أية مهام أخرى يكلف بها القسم. 

 

 قسم المشتريات المباشرة وتذاكر السفر، ويختص باآلتي : 

 لبات أداء الخدمة وتسجيل جميع الطلبات الواردة للدائرةإعداد سجل ط . 

 جلب األسعار من الشركات لألصناف التي تمت الموافقة على شرائها . 

 إعداد الكشوف التفريغية لألسعار . 

 إعداد استمارات االرتباط بالمبالغ المطلوبة لشراء األصناف المختلفة . 

 إعداد أوامر الشراء. 

 سليمها إلى الجهة المعنيةفرز أوامر الشراء وت . 

 تسليم أوامر الشراء إلى الشركات للقيام بالتوريد . 

 إعداد سجالت بأوامر الشراء الصادرة. 

  صرف فواتير الشركات بعد التأكد من تسليم األصناف بمخازن الواردة بالتنسيق مع دائرة

 . اإليرادات والمصروفات

 نثرياتتسلم السلفة المستديمة والصرف منها لشراء ال . 

 تلقى طلبات الشراء من الدوائر المعنية بالوزارة والخاصة بالتذاكر . 

 اتخاذ اإلجراءات المالية إلصدار أوامر الشراء واالرتباط بالمبالغ الالزمة لها. 

  االرتباط( تذاكر السفر)إعداد سجل يومية المشتريات . 

 لتنسيق مع قسم صرف مستحقات الشركات بعد التأكد من استالم تذاكر السفر با

 .المصروفات المتكررة والرأسمالية بدائرة اإليرادات والمصروفات

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 أية مهام أخرى يكلف بها القسم. 

 

  دائرة المخازن وتختص باآلتي: 

  تسليم الكتب الدراسية وصرفها وتوزيعها على مديريات وإدارة التربية والتعليم بالمحافظات

 .ظات قبل بدء العام الدراسي بوقت كافوالمحاف

  تسلم وتخزين الكتب الدراسية والقرطاسية واألثاث والوسائل التعليمية واألدوات الفنية

 . وأدوات ومواد المختبرات لتوزيعها على تقسيمات الوزارة المختلفة

 ا يلزم إخطار دائرة المشتريات أوالا بأول بأرصدة األصناف التي توشك على النفاذ لتتخذ م

 .نحو توفيرها

  تطبيق أحكام الئحة المخازن واستيفاء كافة االستمارات والسجالت والمستندات الالزمة

 . لتطبيق هذه الالئحة



197 

 

  تهيئة المخازن المالئمة لتخزين األصناف بما يضمن سالمتها وعدم تعرضها للتلف أو

 . األخطار

  باسم الوزارة وتسلمها وتسليمها إلى القيام بعمليات التخليص الجمركي على الطرود الواردة

 .الجهات المعنية

 توفير وسائل الحماية واألمن لجميع المخازن من الحريق والسرقة. 

 االستخدام األمثل لبرامج الحاسوب المعدة إلنجاز كافة أعمال الدائرة . 

 ت اقتراح برامج التدريب والتأهيل السنوية لموظفي الدائرة، وذلك بالتنسيق مع التقسيما

 .المختصة

  رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

  أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها. 

 

 وتضم الدائرة األقسام التالية: 

 قسم مخازن الكتب، ويختص باآلتي: 

  اتخاذ الترتيبات التي تكفل استقبال الكتب الدراسية باألعداد الكافية وتوزيعها على مديريات

 .م والجهات األخرى قبل بدء العام الدراسي بوقت كافوإدارات التربية والتعلي

  إعداد موازنة الكتب الدراسية التي توضح الكلفة التقديرية لألعداد المطلوب طباعتها. 

  تسلم وتخزين الكتب الدراسية وتوزيع حصص مديريات وإدارات التربية والتعليم مع تحرير

 .ورصد مستندات اإلدخال في السجالت المعدة لذلك

 عداد قوائم بأسعار الكتب بالتنسيق مع وزارة الماليةإ. 

 بيع الكتب الدراسية للمدارس الخاصة والجهات األخرى. 

 التنسيق مع الدوائر المختصة فيما يختص بالكتب الملغاة وكيفية التصرف فيها. 

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 أية مهام أخرى يكلف بها القسم. 

 

 اسية واللوازم المكتبية، ويختص باآلتيقسم مخازن أدوات القرط: 

  حصر احتياجات تقسيمات الوزارة المختلفة من أدوات القرطاسية وأدوات النظافة بعد

 .استبعاد األرصدة المخزنية وإحالتها إلى دائرة المشتريات التخاذ إجراءات توفيرها

 التنسيق مع المديرية اتخاذ إجراءات توفير مستلزمات االمتحانات العامة وامتحانات النقل ب

 . العامة للتقويم التربوي

  استقبال محفوظات الوزارة التي انتهى العمل بها لحين انتهاء مدة حفظها القانونية ثم اتخاذ

 .إجراءات إعدامها

  استالم وتخزين األصناف التي يتم توريدها وتوزيعها مباشرة على مديريات وإدارات التربية

 .ر ورصد مستندات اإلدخال واإلخراج في السجالت المعدة لذلكوالتعليم والدوائر مع تحري

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 أية مهام أخرى يكلف بها القسم. 



198 

 

 

 قسم مخازن األثاث، ويختص باآلتي: 

  إخطار دائرة المشتريات باألرصدة الموجودة في المخازن لخصمها من احتياجات تقسيمات

 .فيرهاالوزارة قبل اتخاذ إجراءات تو

  صرف األثاث واألجهزة إلى الجهات الطالبة مع تحرير ورصد مستندات اإلخراج بالسجالت

 .المعدة لهذا الغرض

 تسلم وتخزين األثاث واألجهزة المستعملة الصالحة لالستعمال وقيدها بالسجالت. 

 ختصة تسلم وتخزين األثاث واألجهزة التالفة وبيعها بالمزاد العلني بالتنسيق مع الجهة الم

 .بوزارة المالية

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 أية مهام أخرى يكلف بها القسم. 

 

 

 قسم مخازن الوسائل التعليمية والمختبرات، ويختص باآلتي: 

  تسلم وتخزين األغراض الخاصة بالوسائل التعليمية واألجهزة واألدوات المختبرية والمواد

وتوزيعها على مديريات وإدارة التربية والتعليم  الكيماوية وقيدها بالسجالت الخاصة بها

بالمحافظات والمحافظات بالتنسيق مع  المديرية العامة لتطوير المناهج ومركز انتاج الكتاب 

 .المدرسي والوسائل التعليمية

  تسلم وتخزين األدوات الفنية وقيدها بالسجالت الخاصة بها وتوزيعها على مديريات وإدارة

أدوات التربية الرياضية والكشفية، أدوات )م بالمحافظات وهذه األدوات هي التربية والتعلي

التربية الفنية، وأشغال اإلبرة، أدوات وأجهزة التربية الموسيقية، وأدوات النشاط المسرحي 

 (.والنوادي الصيفية

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 أية مهام أخرى يكلف بها القسم. 

 

 

  باآلتيوتختص  ،امة للمشاريع والصيانةالمديرية الع :رابعاا: 

 العمل على توفير األراضي الالزمة للمشاريع اإلنمائية. 

 إعداد الرسومات الهندسية والتنفيذية لمشاريع األبنية وإعداد المواصفات والشروط الفنية. 

  إعداد كراسات الشروط تمهيدا لطرح هذه المشاريع في مناقصات عامة أو محدودة حسب

 .األحوال

 إعداد العقود المشاريع اإلنمائية والترميمات والصيانة الدورية ومتابعة تنفيذها وتسلمها. 

  عمل الدراسات والمواصفات الخاصة بالتجهيزات والمعدات واألجهزة بالتنسيق مع

 .الجهات المعنية بالوزارة والعمل على تطويرها
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 ت الوزارة ومدارسها وفقا توفير التجهيزات والمعدات واألجهزة الالزمة بجميع تقسيما

 .الحتياجاتها الفعلية بالتنسيق عم دائرتي المشتريات والمخازن بالمديرية للشؤون المالية

  التنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة لتنفيذ خطة التدريب الموظفين على األجهزة

 .والمعدات

 يع تقسيمات الوزارة إعداد خطة الصيانة الدورية السنوية للمباني والمعدات واألجهزة لجم

 .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

 .لمديرية العامة للشؤون المالية للصرفإلى ا

  مطابقة الموازنة المعتمدة مع حسابات المشاريع للتأكد من صحة األرصدة المرحلة

 .والمخصصات الجديدة للعام الجديد

 

 

 وتضم هذه المديرية القسم والدوائر اآلتية: 

  العام مباشرة، ويختص باآلتي المديرقسم التنسيق والمتابعة، ويتبع : 

 ة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن المدير العاممتابع. 

 متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر المختلفة بالمديرية . 

 متابعة الموضوعات المحالة من المديرية إلى المديريات والدوائر األخرى بالوزارة . 

 العام ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات  متابعة نتائج االجتماعات التي يحضرها المدير

 . واجبة التنفيذ وتخص دوائر المديرية

  إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضوعات الصادرة أو الواردة لمكتب

 .المدير العام، وتنظيمها وحفظها

 التنسيق مع الدوائر واألقسام لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة. 

 

 بعة المشاريع، ويختص باآلتيقسم متا: 

 متابعة تنفيذ مشاريع شرائح الخطط الخمسية فيما يخص المشاريع الجديدة 

 متابعة تنفيذ مشاريع األبنية الجديدة واإلضافات. 

 متابعة عملية توفير األراضي المطلوبة للمنشنت التربوية. 

 متابعة اعمال المقاولين واالستشاريين فيما يتعلق بتنفيذ األبنية. 

 متابعة تنفيذ خطط المشاريع المختلفة للمديرية. 

 متابعة عملية استخراج الكروكيات واستالم األراضي مع الجهات المختصة بالوزارة. 
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 إعداد التقارير الدورية عن سير المشاريع ورفعها للمسؤولين بالمديرية. 

 

 

 تختص باآلتيو ،دائرة المشاريع :  

 لتوفير  المحافظاتبالمحافظات والتربية والتعليم  العمل مع المديريات العامة وإدارات

 .األراضي الالزمة إلنشاء المشروعات اإلنمائية وبناء المؤسسات والمرافق التعليمية

 إعداد المواصفات والشروط الفنية الالزمة لمشاريع األبنية. 

 إعداد الرسومات والكراسات والعقود الالزمة لمشاريع األبنية والصيانة.  

 انات احتياجات الوزارة من األبنية واإلنشاءات وفحص هذه البيانات ومطابقتها مع تلقي بي

 .االشتراطات واألصول الفنية

  إعداد سجل لقيد البيانات الكاملة عن العقود اإلنمائية وعدد المقاولين واالستشاريين

 . والموردين

  الفنية لمشاريع تقدير الكميات المطلوبة لكل مشروع وتقدير التكلفة حسب المواصفات

 .األبنية

  حفظ كافة الرسومات والخرائط والبيانات والعقود واالتفاقيات والمستندات وملكيات األرض

 .والرسومات الخاصة بأبنية الوزارة

  تسلم جميع الفواتير الخاصة باالستشاريين والمقاولين والموردين ومراجعتها وإرسالها إلى

 . لمالية للصرفالمديرية العامة للشؤون اإلدارية وا

  متابعة ومراقبة أعمال اإلنشاءات ومدى تطابقها للمواصفات والجداول الزمنية المقررة

 .للتنفيذ والجداول المعدة للكميات وإعداد تقارير عن القصور في التنفيذ

 تسلم المباني التي يتم تنفيذها والتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات المحددة لها . 

 

 األقسام اآلتية دائرةوتضم ال : 

 ويختص باآلتي ،قسم األراضي : 

 تلقي كافة احتياجات أجهزة الوزارة من األراضي الالزمة لمشاريعها. 

 التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير األراضي الالزمة ألغراض الوزارة . 

  راضي لتوفير األ المحافظاتبالمحافظات والتنسيق مع مديريات وإدارات التربية والتعليم

 .الالزمة لمشروعاتها

 العمل على استخراج كروكيات األراضي وتسليم صور منها للجهات المعنية. 

  االشتراك في تسلم األراضي التي تمت الموافقة على تخصيصها ألغراض الوزارة على

 .الطبيعة

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسجيل األراضي الممنوحة لمشاريع التربية والتعليم . 

 الخاصة بها وحفظ ( الكروكيات)جالت لملكيات األراضي والرسومات البيانية إعداد س

 . صور منها
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 ويختص باآلتي ،قسم الشؤون الهندسية : 

 مدى اتفاقها مع االشتراطات  مراجعة احتياجات الوزارة من اإلنشاءات المختلفة والتأكد من

 .واألصول الفنية

 ع إعداد التصميمات لهازيارة مواقع األراضي المخصصة للمشاريع المزم. 

 إعداد كراسات الشروط والرسومات الهندسية المبدئية والتنفيذية الخاصة بمشاريع األبنية. 

 إعداد كافة المواصفات الفنية الالزمة لإلنشاءات المطلوبة . 

 إعداد خطة زمنية لتنفيذ المشاريع التي تمت الموافقة عليها . 

 حساب كميات المواد الالزمة للبناء. 

 قتراح المناقلة بين مخصصات المشاريع لتوفير االعتمادات الالزمة لتغطية االحتياجات ا

 .العاجلة

  مراقبة أعمال اإلنشاءات وإصدار التعليمات الالزمة عند مالحظة أي تغيير في المواصفات

وإعداد الجداول الزمنية للمشاريع التي تشرف الوزارة على تنفيذها واعداد تقارير حول 

 . التنفيذيالموقف 

 تسلم المباني التي يتم إنجازها بعد التأكد من مطابقتها للرسومات والتصميمات . 

 

 ويختص باآلتي ،قسم العقود اإلنمائية : 

 حساب تكلفة احتياجات الوزارة من األبنية بأسلوب اقتصادي وفقا للخطط الخمسية . 

  على الوضع القائم للمشاريع مطابقة مشروع الموازنة اإلنمائية المقدم من دائرة الموازنة

 . حسب السجالت

  مطابقة الموازنة المعتمدة مع حسابات المشاريع للتأكد من صحة األرصدة المرحلة

 .والمخصصات الجديدة للعام الجديد

 ضبط حساب المنصرف بالمقارنة بين سجالت الوزارة والبيانات الواردة من وزارة المالية . 

 توصية بصرف مستحقاتهم طبقا لنسب اإلنجازمراجعة مطالبات المقاولين وال . 

  إعداد عقود تنفيذ المشروعات اإلنمائية والتأكد من استيفائها كافة األركان والشروط وفقاا

 . للقوانين واألنظمة المعمول بها في السلطنة

  إعداد سجل لقيد البيانات الكاملة عن المقاولين المعتمدين وغير المعتمدين وعن العقود

 .ئيةاإلنما

 دراسة الكفاية المالية والفنية للمقاولين قبل اسناد المشاريع لهم. 

 ويختص باآلتي ،الدراساتقسم التقديرات و : 

  تلقي بيانات احتياجات الوزارة من األبنية واإلنشاءات وفحص هذه البيانات ومطابقتها مع

 .االشتراطات واألصول الفنية

 ألولية للمشاريعتقدير وتحديد نوعية األعمال التحضيرية ا . 

 تحضير بيانات عن المقاولين وإمكاناتهم. 

  تقدير الكميات المطلوبة لكل مشروع وتقدير التكلفة حسب المواصفات الفنية لمشاريع

 .األبنية
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 إعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بمشاريع األبنية . 

 تقدير احتياجات الوزارة من المباني المستقبلية . 

 تحتاج الوزارة للتوسع  ء قاعدة بيانات تحتوي على االسقاطات المستقبلية للمباني التيإنشا

 .واإلحالل

  المحافظاتإعداد الدراسات المتعلقة بنوعية وتكلفة األبنية المدرسية الجديدة وفقا لظروف 

 .التعليمية واحتياجاتها

 

 : تختص باآلتيو ،دائرة الصيانة

 نة الدورية لكافة المباني والتجهيزات واألجهزة والمعدات إعداد خطة سنوية إلجراء الصيا

لجميع تقسيمات الوزارة ومدارسها وتحديد مواصفاتها والتنسيق لتوفير الموازنات الالزمة 

 . لها واإلشراف على تنفيذها

  تقديم المشورة الفنية للجهات المعنية بالمشاريع الجديدة لدى وضع التصاميم وأثناء تركيب

 . المعداتاألجهزة و

  دراسة التعديالت والصيانة الالزمة لتمديدات وتوصيالت الكهرباء والماء ووضع

 . المواصفات والشروط الالزمة لها

  إعداد المواصفات الخاصة بالتجهيزات والمعدات واألجهزة بالتنسيق مع الجهات المعنية

 . بالوزارة والعمل على تطويرها

 تأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات المحددة لهاتسلم المباني التي يتم صيانتها وال . 

 إعداد برنامج زمني لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمباني والتجهيزات واألجهزة والمعدات . 

  اإلشراف على صيانة األبنية التابعة للوزارة واستالم الفواتير الخاصة بها واعتمادها

 . لمالية لصرفهاوإرسالها إلى المديرية العامة للشؤون ا

 

 وتضم الدائرة األقسام التالية : 

 ويختص باآلتي ،قسم صيانة األجهزة والمعدات : 

 إعداد برامج للصيانة الوقائية واإلصالح للتجهيزات والمعدات . 

  القيام بأعمال الصيانة الدورية للتجهيزات والمعدات 

 لتأكد من سالمة التنفيذ اإلشراف على أعمال الصيانة في حالة إسنادها لجهات خارجية ل

 . ومطابقته للمواصفات المتفق عليها

  توفير قطع الغيار الالزمة ألعمال الصيانة واإلصالح بالتنسيق مع دائرة المشتريات وفقا

 . لالحتياجات الفعلية

 تقديم المشورة الفنية الخاصة بالتجهيزات والمعدات للجهة المعنية بالمشاريع الجديدة . 

 لتجهيزات المنزلية لالستراحات والمساكن الحكومية والمستأجرة التابعة صيانة وإصالح ا

 . لديوان عام الوزارة
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 اآلتيويختص ب ،قسم صيانة المباني والمنشآت : 

  تحديد األبنية التي في حاجة إلى صيانة ووضع الموازنة الالزمة لها بالتنسيق مع

 . التعليمية المحافظات

 صيانة الدورية بالتنسيق مع الجهات المعنيةوضع الجدول الزمني إلجراء ال . 

 متابعة تنفيذ الجهة القائمة بأعمال الصيانة الدورية لمباني الوزارة وإعداد التقارير الالزمة . 

  إجراء الصيانة العاجلة في مجال أعمال السباكة والكهرباء والنجارة للمباني واالستراحات

 .  والوحدات السكنية لديوان عام الوزارة

  دراسة التعديالت المطلوبة لخدمات توصيالت الكهرباء والماء لمباني تقسيمات الوزارة

 . القائمة ومدارسها

  مراجعة الفواتير الخاصة بالصيانة واعتمادها وتسليمها للجهة المختصة بالمديرية العامة

 . للشؤون المالية للصرف

 

 ويختص باآلتي ،قسم الترميمات : 

  حاجة إلى ترميمات ووضع الموازنة الالزمة لها باتنسيق مع تحديد األبنية التي في

 . التعليمية المحافظات

 ا لطرحها في مناقصة  . إعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالترميمات تمهيدا

 اإلشراف على ترميم األبنية التابعة للوزارة ومدارسها . 

 ماء لمباني تقسيمات الوزارة دراسة التعديالت المطلوبةلخدمات توصيالت الكهرباء وال

 . القائمة ومدارسها

  مراجعة الفواتير الخاصة بالترميمات واعتمادها وتسليمها للجهة المختصة بالمديرية العامة

 . للشؤون المالية للصرف

 

 ظفار ، الداخلية ، الشرقية جنوب والتعليم لمحافظة مسقط ،  المديريات العامة للتربية  ،

 :وتختص كل منها باآلتي ، الباطنة جنوب، الظاهرة،نة شمالالباط ،الشرقية شمال

 

  تنفيذ السياسات والقرارات التي تصدرها الوزارة المتعلقة بتوفير الخدمة التعليمية

 .المحافظةب

 المحافظةتوفير الرعاية والتنمية المهنية للهيئات التدريسية واإلدارية والعاملين ب. 

 التجديدية النابعة من الحقل التربوي تشجيع البحث واالبتكار والمبادرات. 

 تنظيم ملتقى المعلمين السنوي واإلشراف على فعالياته وتنفيذه. 

 التربوية الهادفة إلى ضمان جودة األداء الميدانينى البرامج التطويرية والمبادرات تب. 

 إقتراح أساليب تطوير العمل من واقع الممارسات. 

 ديثها وفق المستجداتتطوير أنظمة العمل في المديرية وتح. 

  متابعة تنفيذ المناهج وعملية التقويم التربوي والتأكد من التزام الهيئات التدريسية واإلدارية

 .بتطبيق الوثائق والنشرات الخاصة بذلك
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 تنفيذ برامج محو األمية وتعليم الكبار ومتابعة سير العمل بالمراكز. 

  ةالمحافظتنفيذ برامج التربية الخاصة في مدارس. 

 اإلشراف على سير العمل في المدارس الخاصة. 

 تطوير برامج التوعية التربوية والرعاية الطالبية. 

 اإلشراف الفني واإلداري على كافة الهيئات التدريسية واإلدارية . 

 اإلشراف اإلداري على كافة تقسيمات المديرية والمدارس والمكاتب التابعة لها. 

 الهادفة إلى ربط المجتمع بالبيئة التربوية تطوير برامج التوعية اإلعالمية. 

  في مختلف الجوانب التي  المحافظةالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى

 .تخدم العملية التعليمية

 متابعة الشؤون اإلدارية والمالية المتعلقة بكافة المدارس وتقسيمات المديرية. 

 المحافظةات بمتابعة تنفيذ المشاريع والصيانة والخدم. 

  من الكوادر والمباني المدرسية ورفعها إلى الجهات  المحافظةدراسة وتحديد احتياجات

 .المختصة بالوزارة

 المحافظةتوفير التغذية الراجعة والمؤشرات اإلحصائية حول األداء التربوي ب. 

 المحافظةرفع تقارير دورية حول سير العمل التربوي ب. 

 برامج ومشاريع التطوير التربوياستقطاب تأييد المجتمع لل. 

 

 ويتبع دائرة التدقيق الداخلي قسم التدقيق الداخلي اختصاصات: 

  التحقق من تطبيق القوانين واللوائح والنظم واإلجراءات المالية المقررة، وبصفة خاصة فيما
 .يتعلق بالمحافظة على المال العام 

 الموارد البشرية  تدقيق ومراجعة سندات صرف الرواتب وبدالت ومستحقات. 

  تدقيق ومراجعة التعديالت اليومية لرواتب وبدالت الموارد البشرية التي تصدر بشأنها
 .وإجازة صرفها بعد التحقق من قانونيتها وفق القوانين واألنظمة المحددة لذلك

  تدقيق ومراجعة سندات الصرف لمختلف المصروفات الجارية والرأسمالية واإلنمائية طبقا
 .ات والنظم والقوانين واللوائح والعقود واالتفاقيات للمؤيد

  تدقيق ومراجعة كافة قرارات العالوات والبدالت والمكافنت والتعويضات التي تصرف
 .للموارد البشرية 

  تدقيق ومراجعة قرارات العقوبة ومتابعة إجراءات المساءلة اإلدارية وأحكام المحاكم بالدولة
 .اإلدارة /يةالصادرة في حق موظفي المدير

  تدقيق ومراجعة قرارات النقل الداخلي والتحقق من أنها صدرت وفقاا للقوانين واللوائح
 .المنظمة لها

  تدقيق ومراجعة كافة اإليرادات والتأكد من سالمة االلتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة
 .لهذا الشأن 
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 ة وما يرتبط بها ومراجعتها بصفة فحص الدفاتر والسجالت والمستندات المالية والمحاسبي
 .جزئية أو شاملة

  دائرة الشؤون /دائرة الشؤون اإلدارية والمالية)مراجعة القيود المحاسبية التي تجريها
اإلدارة أو إيراداتها أو /سواء فيما يتعلق بمصروفات المديرية ( قسم الشؤون المالية/المالية

 .األموال الثابتة والمنقولة المخصصة لها

 خاذ اإلجراءات الالزمة في حالة اكتشاف أي مخالفات مالية ات. 

  اإلدارة بالمحافظة على األموال الحكومية /تدقيق ومراجعة األعمال الخاصة بالمديرية
 .المتبعة  وإجراء الجرد المفاجئ للتأكد من سالمة اإلجراءات

 ة حسب الخطة الزمنية تنفيذ البرامج المعدة للتدقيق والمراجعة والفحص والزيارات الميداني
 .المحددة لتلك البرامج وإعداد التقارير الدورية

  اإلدارة والمدارس/تدقيق ومراجعة وفحص األعمال اإلدارية والمالية واإلنمائية بالمديرية. 

 تقديم االقتراحات والدراسات التي تعمل على ترشيد اإلنفاق الحكومي. 

 تها ومستنداتها، والتحقق من أن الجرد مراجعة أعمال المخازن ، وفحص دفاترها وسجال
 .والتقويم وأساليب التخزين قد تمت وفقاا للقواعد واإلجراءات المقررة 

  تحديد مواطن سوء استخدام الجهة لمواردها المادية والبشرية، وتقديم ما يمكن للجهة من
 .معالجتها وتالفيها مستقبال

  تنفيذه وإعداد تقارير حول سير العملمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية والوقوف على ما تم. 

 اإلدارة طرفاا فيها للتأكد من مدى /مراجعة العقود واالتفاقيات المبرمة والتي تكون المديرية
 .التقيد بها

 اإلدارة /تقديم المشورة عند بحث الموازنة التقديرية للمديرية. 

 تنفيذ األعمال والدراسات التي تحال للقسم. 

  للقسم أية أعمال أخرى تسند. 

 

 وتضم هذه المديرية الدوائر واألقسام اآلتية: 

 

 :ويختص باآلتي قسم البريد والوثائق

  تسجيل البرد الصادر والوارد وفقاا للتسلسل العددي والزمني وفقاا لنظام تصنيف الوثائق

 .المعتمد

 تسليم أصول البريد الوارد الى التقسيمات المعنية بالوزارة وحفظ نسخ منة. 

 لبريد الصادر إلى الجهات المعينة و حفظ نسخ منهتوجيهه ا. 

  مساعدة كافة التقسيمات بالوزارة في الحصول على نسخ من البريد الصادر أو البريد

 . الوارد
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  إعداد األدوات اإلجرائية المتعلقة بإدارة الوثائق وخاصةا منها نظام تصنيف الوثائق وجداول

 .مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنيةمدد استبقائها أدلة استرجاعها بالتنسيق 

 مساعدة الموظفين و تدريبهم على استخدام األدوات المتعلقة بإدارة الوثائق. 

 مراجعة نظام التصنيف و جداول مدد استبقاء الوثائق كلما اقتضى األمر ذلك. 

 إسداء المعونة الفنية إلى تقسيمات الجهة المعنية لتحويل وثائقها التي لم تعد جارية 

 .االستعمال إلى مكان حفظ الوثائق الوسيطة

 ترتيب الوثائق الوسيطة وحفظها و تنظيم االطالع عليها. 

 فرز الوثائق الوسيطة ثم ترحيلها الى الهيئة أو إتالفها. 

  واإلعالم التربوي، ويختص باآلتيالعامة قسم العالقات : 

 اتخاذ إجراء استقبال ضيوف المديرية. 

 زمة لهمتوفير وسائل النقل الال . 

 إعداد برامج زيارات ضيوف المديرية وتدبير أماكن اقامتهم. 

  توجيه الدعوات للمشاركين في المؤتمرات والندوات والمناسبات األخرى التي تعقدها

 . الوزارة

  اتخاذ إجراءات الحصول على تأشيرات المهمات الرسمية بالتنسيق مع دائرة العالقات

 . العامة بالوزارة

 اريح المرور البرية من حدود السلطنةاستخراج تص. 

  إعداد خطط إعالمية سنوية تهدف إلى توعية المجتمع بالرسالة التربوية للمديرية والعمل

 .على تنفيذ تلك الخطط عبر وسائل اإلعالم المتاحة

  متابعة ما ينشر في وسائل اإلعالم المختلفة لتوثيقها ودراستها واتخاذ اإلجراءات الالزمة

 . منها المحافظةيخص حيال ما 

 

 قسم التوجيه المهني، ويختص باآلتي: 

 نشر الوعي بأهمية التوجيه المهني في أوساط المعلمين والطالب. 

 توفير المصادر المتعلقة بالتوجيه المهني للمعلمين والطالب . 

 متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة للتوجيه المهني في المدارس . 

 ب على المعوقات التي قد تواجه المدارس في تطبيق خطة اقتراح الحلول المناسبة للتغل

 . التوجيه المهني

 المحافظةتخطيط تدريب العاملين في مجال التوجيه المهني ب. 

 المشاركة في تنفيذ الدورات التدريبية للعاملين في مجال التوجيه المهني . 

 تنظيم أنشطة توعوية مساندة في مجال التوجيه المهني . 

 التعليمية المختلفة من أجل تنويع برامج التوجيه المهني المحافظاتع بناء عالقات م . 

 المحافظةرفع تقارير دورية عن االداء في مجال التوجيه المهني ب . 
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 ويختص باآلتي ،قسم الشؤون القانونية : 

 دراسة وبحث المسائل القانونية فيما يتعلق بمجال أنشطة المديرية . 

 تلفة التي تكون المديرية طرفا فيهاإعداد ومراجعة العقود المخ . 

  التعليمية المحافظةمتابعة تنفيذ األحكام الصادرة لصالح. 

 إجراء التحقيقات التي تحال إليه وإعداد مذكرات التحقيق. 

 اقتراح الجزاءات على المخالفين وعرضها على المدير العام. 

 المختصة بحث شكاوى الموظفين والتحقيق فيها وعرض نتائجها على السلطة . 

 بحث التظلمات التي تحال إليه من المدير العام . 

 إجراء البحوث والدراسات القانونية الالزمة للمديرية . 

 

  ،ويختص باآلتيويتبع المدير العام مباشرة، قسم الجودة : 

 

  إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعمال القسم ومتابعة تنفيذها، ورفع تقارير عما

 .نجازه ومعوقات التنفيذتم إ

 المساهمة في نشر ثقافة الجودة بتقسيمات المديرية والمدارس. 

  المشاركة في وضع أسس ومعايير تنفيذ سياسة الجودة بالتنسيق مع التقسيمات المعنية

 .بالوزارة

 متابعة سير نظام إدارة الجودة في تقسيمات المديرية التعليمية. 

 ت التي تقدمها المديرية التعليميةقياس رضا المستفيدين من الخدما. 

 المشاركة في عملية التدقيق الداخلي على تقسيمات الوزارة والمديريات التعليمية . 

 ضمان جاهزية تقسيمات المديرية التعليمية لعملية التدقيق الخارجي. 

 التوعية بمنهجية التحسين المستمر في األداء بتقسيمات المديرية والمدارس. 

  المديرية في عملية تحديث العملياتدعم تقسيمات. 

  تتبع تطور أداء العمليات واألنشطة لمجال تطبيق نظام إدارة الجودة بالمديرية لضمان

 .عملية التحسين المستمر

  متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المعتمدة المتعلقة بالمديرية والناتجة عن اجتماعات

 .ودةالتقسيمات المعنية بتطبيق نظام إدارة الج

  إيجاد الحلول للصعوبات والتحديات والمخاطر التي تواجه تطبيق النظام في المديرية

 .التعليمية

 المشاركة في البرامج التدريبية ذات العالقة، بالتنسيق مع التقسيمات المرختصة بالوزارة. 

 إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم. 

 أي مهام أخرى ضمن نطاق االختصاص. 
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 تنسيق والمتابعة، ويتبع للمدير العام مباشرة، ويختص باآلتيقسم ال : 

 متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن المدير العام. 

 متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر المختلفة بالمديرية . 

 ائر األخرى بالوزارةمتابعة الموضوعات المحالة من المديرية إلى المديريات والدو . 

  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 لمكتب

 .المدير العام، وتنظيمها وحفظها

 ع الدوائر واألقسام لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبةالتنسيق م. 

 

 قسم خدمة المراجعين، ويتبع المدير العام مباشرة، ويختص باآلتي: 

 إستقبال المراجعين لمكتب المدير العام والتعرف على طلباتهم. 

 نقل توجيهات المدير العام إلى الجهات المعنية فيما يخص طلبات المراجعين. 

  اجعين إلى الجهات التي تكون قد أحيلت إليها طلباتهم أو موضوعاتهمالمرتحويل. 

  تلقي كل الموضوعات المطلوب عرضها على المدير العام وإستكمال األوراق والمستندات

 .المطلوب إرفاقها وإعداد ملخص بها قبل العرض على المدير العام

 مدير العام حولهاإعداد قاعدة بيانات بكل المواضيع التي تتم مراجعة مكتب ال. 

  متابعة إنجاز قضايا المراجعين التي يحولها المدير العام إلى الجهات المختصة في المديرية

 .والوزارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية

  إعداد تقرير شهري يرفع إلى المدير العام يشتمل على أهم الموضوعات التي تمت

 .مراجعتها من قبل المواطنين وطبيعتها

 طالع على اللوائح والقوانين والقرارات المنظمة للعمل بالوزارة وتصنيفها وحفظها اإل

 .لإلستفادة منها لدراسة طلبات المراجعين

 عية المراجعين باألنظمة واللوائح المنظمة للعمل المتعلقة بطلباتهمتو. 

 شأنهادراسة الطلبات والموضوعات الواردة األكثر شيوعا والتنسيق مع الجهات المعنية ب. 

 

 ويختص باآلتي، ويتبع المدير العام مباشرةمسقط ديريةبم قسم الكشافة والمرشدات ،: 

 تنظيم البرامج التوعوية التي تسهم في تعزيز قيم المواطنة الصالحة. 

  وضع الخطة السنوية لألنشطة الكشفية واإلرشادية في المديرية التعليمية بالمحافظة

 .واإلشراف على تنفيذها

 دوات والمطبوعات من صة المديرية المقررة لهم من الزي الكشفي والمكمالت واالإستالم ح

 .المديرية العامة للكشافة والمرشدات وتوزيعها على الفرق الكشفية واإلرشادية

  اإلشراف على تفصيل الزي الكشفي واإلرشادي بشكل صحيح يتفق مع المواصفات

 .الرسمية للزي
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 للمديرية العامة للكشافة  وارسالهاية الخاصة باألنشطة إعداد التقارير الفترية والسنو

 .والمرشدات

  التنسيق مع قسمي اإلشراف الكشفي واإلرشادي في المديرية العامة للكشافة والمرشدات

 .لتنظيم زيارات اإلشراف والمتابعة الميدانية للفرق واألنشطة والفعاليات األخرى

 ن وتطبيق اللوائح والتعليمات الصادرة عنهاتنفيذ السياسة العامة لكشافة ومرشدات عما. 

  اإلشراف على الفرق الكشفية واإلرشادية في المديرية، وتسجيلها ورفعها سنويا للمديرية

 .العامة للكشافة والمرشدات لإلعتماد واإلشهار

 التي تتضمنها خطة المديرية تنفيذ وتقييم األنشطة والبرامج. 

 وفقا للمستهدف اإلستراتيجي للمديرية العامة للكشافة  تنمية العضوية الكشفية واإلرشادية

 .والمرشدات

 عمل السجالت التي تتطلبها أعمال المفوضية. 

  عمل قاعدة بيانات لكافة منتسبي الحركة الكشفية واإلرشادية في المديرية التابع لها وتحديث

 .بياناتها دوريا

 تلك الشارات وسجالت الحاصلين  تطبيق نظام شارات الهوية والكفاية، وإستيفاء شروط منح

 .عليها ووضع قاعدة بيانات بشأنها، وتوفير فرص التدريب عليها

 رصد مستويات التأهيل القيادي للقادة والقائدات في المديرية. 

 حصر القيادات، واإلحتياجات التدريبية للمفوضية والعمل على تلبيتها واإلرتقاء بها. 

 تي تدعم بها المديرية العامة للكشافة والمرشدات تسجيل العهد واألدوات والمهمات ال

 .مفوضية المديرية

 افة والمرشدات التابعين للمديريةالكش شرفاتوم شرفيالتنسيق بين م. 

  التوعية بتقاليد الحركة الكشفية واإلرشادية وتفعيلها لدى منتسبي الحركة الكشفية واإلرشادية

 .في المديرية

 إلرشادي في المديرية، ومتابعة كافة اإلجراءات والفعاليات تفعيل مسابقة التفوق الكشفي وا

 .المتعلقة بها بما يضمن تقدم األداء وإجادته، وتطويره

  متابعة تنفيذ برامج خدمة المجتمع وتنميته بما يبرز دور الكشافة والمرشدات في قضايا

رورية، وأعمال التنمية المستدامة، وبخاصة في مجال البيئة والسالم والصحة، والسالمة الم

 .الدفاع المدني وغيرها

  بالمااديريات التعليميااة بالمحافظااات، عاادا مديريااة  قساام الكشااافة والمرشاادات،اختصاصااات

 :ويتبع المدير العام مباشرة، ويختص باآلتي مسقط،

 في  بالمدارس الحكومية والخاصة الخطة السنوية لألنشطة الكشفية واإلرشادية إعداد

 .لمحافظة واإلشراف على تنفيذهاالمديرية التعليمية با

 تنظيم البرامج التوعوية التي تسهم في تعزيز قيم المواطنة الصالحة. 

  دوات من الزي الكشفي والمكمالت واألللمدارس الحكومية  إستالم حصة المديرية المقررة

والمطبوعات من المديرية العامة للكشافة والمرشدات وتوزيعها على الفرق الكشفية 

 .ديةواإلرشا
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 دوات والمطبوعات منالكشفي والمكمالت واأل توجيه المدارس الخاصة بشراء الزي 

مديرية العامة للكشافة والمرشدات وتوزيعها على الفرق الكشفية المتجر الكشفي التابع لل

 .واإلرشادية

  اإلشراف على تفصيل الزي الكشفي واإلرشادي بشكل صحيح يتفق مع المواصفات

 .الرسمية للزي

 اد التقارير الفترية والسنوية الخاصة باألنشطة وارسالها للمديرية العامة للكشافة إعد

 .والمرشدات

  التنسيق مع قسمي اإلشراف الكشفي واإلرشادي في المديرية العامة للكشافة والمرشدات

 .لتنظيم زيارات اإلشراف والمتابعة الميدانية للفرق واألنشطة والفعاليات األخرى

 العامة لكشافة ومرشدات عمان وتطبيق اللوائح والتعليمات الصادرة عنها تنفيذ السياسة. 

 وتسجيلها ورفعها سنويا للمديرية  ،اإلشراف على الفرق الكشفية واإلرشادية في المديرية

 .العامة للكشافة والمرشدات لإلعتماد واإلشهار

 تنفيذ وتقييم األنشطة والبرامج التي تتضمنها خطة المديرية. 

  العضوية الكشفية واإلرشادية وفقا للمستهدف اإلستراتيجي للمديرية العامة للكشافة تنمية

 .والمرشدات

  القسمعمل السجالت التي تتطلبها أعمال. 

  عمل قاعدة بيانات لكافة منتسبي الحركة الكشفية واإلرشادية في المديرية التابع لها وتحديث

 .بياناتها دوريا

 كفاية، وإستيفاء شروط منح تلك الشارات وسجالت ية والاتطبيق نظام شارات الهو

 .الحاصلين عليها ووضع قاعدة بيانات بشأنها، وتوفير فرص التدريب عليها

  المديريةرصد مستويات التأهيل القيادي للقادة والقائدات في. 

 حصر القيادات واالحتياجات التدريبية للقسم والعمل على تلبيتها واإلرتقاء بها . 

 والمهمات التي تدعم بها المديرية العامة  التابعة للمدارس الحكومية واألدوات تسجيل العهد

 .القسمللكشافة والمرشدات 

 الكشافة والمرشدات التابعين للمديرية شرفاتوم شرفيالتنسيق بين م. 

  التوعية بتقاليد الحركة الكشفية واإلرشادية وتفعيلها لدى منتسبي الحركة الكشفية واإلرشادية

 .ديريةفي الم

  تفعيل مسابقة التفوق الكشفي واإلرشادي في المديرية، ومتابعة كافة اإلجراءات والفعاليات

 .المتعلقة بها بما يضمن تقدم األداء وإجادته، وتطويره

  متابعة تنفيذ برامج خدمة المجتمع وتنميته بما يبرز دور الكشافة والمرشدات في قضايا

ية، وأعمال البيئة والسالم والصحة، والسالمة المرور التنمية المستدامة، وبخاصة في مجال

 .الدفاع المدني وغيرها
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 قسم أمن المديرية، ويختص باآلتي: 

  إتخاذ اإلجراءات األمنية الالزمة للحفاظ على سالمة وأمن مباني المديرية، والمدارس

 .التابعة لها

 سريتها إيجاد نظام أمني فعال  لحماية المواد المصنفة والمحافظة على. 

 التنسيق مع مكتب أمن الوزارة بشأن النواحي األمنية. 

  العمل على تدريب الموظفين والمعلمين على اتباع األساليب األمنية ووسائل السالمة في

 . اداء اعمالهم 

  تنظيم دخول الموظفين إلى مبنى المديرية والمباني التابعة لها، والمدارس في غير أوقات

 .العطالت األسبوعية وإصدار التصاريح الالزمة لذلك العمل الرسمية أو في

  تنظيم دخول المراجعين والزوار إلى مبنى المديرية والمباني التابعة لها. 

  اإلشراف على حراس المديرية والمباني والمدارس التابعة لها، ومتابعة تنفيذهم للتعليمات

 .األمنية الصادرة إليهم

 بنى المديرية والمباني التابعة لها بعد إنتهاء الدوام التأكد من عدم وجود أشخاص داخل م

 .الرسمي قبل إغالق األبواب عدا المصرح لهم

  المشاركة في لجان التحقيق الخاصة بفقدان أية مواد مصنفة أو تعرضها لإلطالع من قبل

 .أشخاص ال يحق لهم اإلطالع عليها

 بنظام الخدمة  ديدة وإدخال بياناتهمتعبئة إستمارة البيانات الشخصية الخاصة بالتعيينات الج

 .ثم إرسالها لمكتب أمن الوزارة إلستكمال باقي اإلجراءات( الموارد البشرية)المدنية 

 

 الشرقية + الشرقية شمال + الداخلية + ظفار + مسقط )  دائرة المشاريع والصيانة
 :وتختص باآلتي(الظاهرة+ الباطنة جنوب + الباطنة شمال + جنوب 

 ى توفير األراضي الالزمة للمشاريع اإلنمائيةالعمل عل. 

 إعداد الرسومات الهندسية والتنفيذية لمشاريع األبنية و إعداد المواصفات والشروط الفنية. 

  إعداد كراسات الشروط تمهيداا لطرح هذه المشاريع في مناقصات عامة أو محدودة حسب

 .األحوال

 والصيانة الدورية و متابعة تنفيذها واستالمها إعداد العقود للمشاريع اإلنمائية والترميمات. 

  عمل الدراسات والمواصفات الخاصة بالتجهيزات والمعدات واألجهزة بالتنسيق مع الجهات

 .المعنية بالوزارة والعمل على تطويرها

  توفير التجهيزات والمعدات واألجهزة الالزمة بجميع تقسيمات المديرية ومدارسها وفقاا

فعلية بالتنسيق مع دائرتي المشتريات والمخازن بالمديرية العامة للشؤون الحتياجاتها ال

 .المالية

   التنسيق مع الجهات المعنية بالمديرية لتنفيذ خطة تدريب الموظفين على األجهزة

 .والمعدات
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  إعداد خطة الصيانة الدورية السنوية للمباني والمعدات واألجهزة لجميع تقسيمات المديرية

 . وبرامج تنفيذهاومدارسها و 

  توفير خدمات الصيانة للمباني و التجهيزات والمعدات واألجهزة لجميع تقسيمات المديرية

 .وفقاا للبرامج المعدة للصيانة الدورية والوقائية

  استالم جميع الفواتير الخاصة باالستشاريين والمقاولين والموردين و مراجعتها وإرسالها

 .     لمالية للصرفإلى المديرية العامة للشؤون ا

 

 اختصاصات قسم المشاريع:أول:  

 إعداد المواصفات والشروط الفنية الالزمة لمشاريع األبنية. 

  تلقي بيانات احتياجات المديرية من األبنية واإلنشاءات وفحص هذه البيانات ومطابقتها مع

 .االشتراطات واألصول الفنية

 اإلنمائية وعدد المقاولين واالستشاريين  إعداد سجل لقيد البيانات الكاملة عن العقود

 .والموردين

  تقدير الكميات المطلوبة لكل مشروع وتقدير التكلفة حسب المواصفات الفنية لمشاريع

 .األبنية

 حفظ كافة الرسومات والبيانات والعقود واالتفاقيات والرسومات الخاصة بأبنية المديرية. 

 والمقاولين والموردين ومراجعتها وإرسالها إلى  تسلم جميع الفواتير الخاصة باالستشاريين

 .المديرية العامة للشؤون اإلدارية والمالية للصرف

 متابعة ومراقبة أعمال اإلنشاءات ومدى تطابقها للمواصفات عن القصور في التنفيذ. 

 تسلم المباني التي يتم تنفيذها والتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات المحددة لها. 

 
o اختصاصات قسم األراضي والرسومات :انياث: 

  التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بالمحافظات لتوفير األراضي الالزمة إلنشاء

 .المشاريع اإلنمائية وبناء المؤسسات والمرافق التعليمية

  إعداد الرسومات والكراسات والعقود الالزمة لمشاريع األبنية والصيانة والترميمات

 .التوضيحيةوالمقترحات 

 إعداد قاعدة بيانات متكاملة لمرافق وخدمات المباني المدرسية بالمحافظة. 

  إعداد التصورات والمخططات التفصيلية لمشاريع الصيانة والترميمات والمقترحات

 .التوضيحية

 استخراج ملكيات وكروكيات األراضي من الجهة الحكومية المختصة. 

 حكومية المختصة وتجديدهااستخراج إباحات البناء من الجهة ال. 

 استالم العالئم الخاصة بأراضي الوزارة وتثبيتها بالتنسيق مع الجهة الحكومية المختصة. 

  حفظ كافة المستندات وملكيات األرض الخاصة بأراضي الوزارة والعمل على تنظيمها

 .وتصنيفها وأرشفتها الكترونيا
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 ي عليهامراقبة وحماية األراضي التابعة للوزارة من التعد. 

 
o  اختصاصات قسم الصيانة:ثالثا: 
 

  إعداد 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

 فات والشروط الفنية الالزمة لمشاريع الصيانة والترميمات وأعمال الصيانة إعداد المواص

 .الكهربائية والميكانيكية لألجهزة والمعدات

  دراسة التعديالت والصيانة الالزمة لتمديدات وتوصيالت الكهرباء والماء ووضع

 .المواصفات والشروط الالزمة لها

 ى األبنية واألجهزة والمعدات الكهربائية متابعة ومراقبة أعمال الصيانة والترميمات عل

والميكانيكية التابعة للمديرية ومدى تطابقها للمواصفات والجداول الزمنية المقررة للتنفيذ 

 .والجداول المعدة للكميات وإعداد تقارير عن القصور في التنفيذ

 ربائية استالم الفواتير الخاصة بأعمال الصيانة والترميمات واألجهزة والمعدات الكه

 .والميكانيكية واعتمادها وإرسالها إلى المديرية العامة للشؤون المالية لصرفها

 تسلم المباني التي يتم صيانتها والتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات المحددة لها. 

 

 

 : دائرة تنمية الموارد البشرية، وتختص باآلتي( هـ

  لالحتياجات ومتابعة وتنفيذها وتقييمها إعداد خطة التدريب السنوية للمنطقة وفقاا.  

 المحافظةتهيئة األماكن التي ستعقد بها الدورات التدريبية ب. 

  وإنشاء قاعدة بيانات المحافظةاقتراح أسماء المدربين الذين يمكن أن يعهد إليهم التدريب في ،

  .بهم

  المحافظةترشيح الكوادر التي يمكن اعدادها للقيام بالتدريب في. 

 بعة الدورات التدريبية للتعرف على أية صعوبات قد تنشأ أثناء العمل وتذليلهامتا.  

  اإلشراف على تقييم أثر البرامج التدريبية على أداء المستفيدين من البرامج التدريبية بالتعاون

  .مع الجهات المختصة

 توفير كافة التسهيالت الالزمة لتنفيذ البرامج التدريبية.  

 الترشيح للدراسات التأهيلية والعليا والتأكد من تطبيقها عند الترشيح  وضع أسس ومعايير

  .ومتابعة شؤون المرشحين



214 

 

  اإلشراف على أداء الهيئات التدريسية واإلدارية، وفق سياسات اإلشراف التربوي المقّرة من قبل

 .المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية

  الكتاب المدرسي وفق الخطط الموضوعة لذلك من اإلشراف على تطبيق المناهج واستخدامات

  .قبل المديرية العامة للمناهج

  التأكد من التزام الهيئات التدريسية واإلدارية بتوظيف االمكانات والتجهيزات التعليمية في

  .المدارس من أجل تجويد األداء التعليمي

 لموضوعة لذلك على مستوى اإلشراف على كافة عمليات تقويم أداء الطالب ومتابعة اآلليات ا

  .المدرسة والمديرية في ضوء السياسات المقرة

 مراجعة خطط المعلمين لالرتقاء بمستويات التحصيل الطالبي والتأكد من تنفيذها.  

  إطالع معلمي المواد على التجديدات في مجال المناهج والتقويم التربوي من أجل إثراء خبراتهم

  .وتطوير أدائهم

 ت التدريسية واإلدارية بالوثائق والنشرات الخاصة بالمناهج والتقويم والتأكد من تزويد الهيئا

  .تطبيقها بالمدارس

 وضع خطة عمل لمشرفي المواد الدراسية ومتابعة تنفيذها.  

  التعرف على المشكالت التي تواجه الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها واقتراح الحلول

  .المناسبة لها

 ة في تنفيذ البرامج التدريبية للهيئات التدريسية واإلداريةالمشارك. 

 اقتراح تطوير اللوائح واألنظمة التشغيلية في ضوء التغذية الراجعة لتطبيقها.  

 مساعدة المدارس في وضع خططها التقويمية والتطويرية. 

  ةالتعليمي المحافظةإعداد تقارير سنوية ذات مؤشرات حول أداء المدارس على مستوى. 

  تطبيق ضوابط فتح الحوافز المادية والمعنوية للعاملين من الهيئات التدريسية واإلدارية والفنية

 .وتزويد الجهات المعنية بها

 تحليل محتوى الكتب الدراسية المقررة 

 اإلشراف على مراكز مصادر التعلم والعاملين بها ومتابعة خطط تجهيزها وتفعيلها وتطويرها. 

 الوسائل التعليمية الالزمة للمدارس ومتابعة توثيقها وإدارتها وتفعيلها اإلشراف على توفير. 

  نشر ثقافة استخدام وتوظيف التعليم اإللكتروني،ومتابعة تفعيل الصفوف التفاعلية وتوظيف

 .األجهزة التعليمية داخل المدارس وإدارة برامج التدريب الالزمة في هذا المجال
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 المحتويات )صميم المناهج التعليمية اإللكترونية المشاركة في تفعيل خطط بناء وت

 .ومتابعة تفعيل أنظمة التعلم اإللكتروني والمكتبة اإللكترونية داخل المدارس(اإللكترونية

  تحديد متطلبات المدارس من البرامج واألجهزة اإللكترونية واألجهزة التعليمية التقنية ومتابعة

 .لومات بالمحافظةإحاللها بالتنسيق مع دائرة تقنية المع

 

 وتضم الدائرة األقسام التالية : 

  :ةقسم التربية اإلسالمي

  تثقيف الطلبة  باألساليب التربوية للتغلب على المشكالت التي يواجهونها من خالل ربطهم
 . بكتاب هللا تعالى ، وسنة رسوله الكريم 

 جيهات الدين رصد بعض الممارسات السلوكية الخطأ في المجتمع المدرسي،وبيان تو
 .اإلسالمي وتعاليمه السمحة ،والمشاركة في اقتراح الحلول المناسبة لها

  تثقيف الطلبة بخطورة بعض األفكار والممارسات الدخيلة على المجتمع العماني وأثرها
 .على العقيدة اإلسالمية

 ن تثقيف الطلبة بأهمية التصدي لمشكلة المخدرات، وبيان دور الدين في حفظ اإلنسان م
 .خطرها

  دراسة الظواهر السلوكية المخالفة للقيم اإلسالمية وقيم المواطنة والمشاركة في اقتراح
 .الحلول المناسبة للتغلب عليها

 تنمية وترسيخ قيم التسامح والتعايش مع اآلخر في ظل الحفاظ على ثوابت الدين اإلسالمي. 

 تماعية المختلفةتأكيد مبادئ المحبة والوئام بين الطلبة في األوساط االج. 

  ،أعداد النشرات التوعوية التي تسهم في تنمية الوعي بأهمية االلتزام بقيم الدين السمحة
 .ومبادئه السامية

  اإلشراف على تنفيذ الخطة التثقيفية المعدة من قبل دائرة التربية اإلسالمية للتغلب على
 .بعض الظواهر والسلوكات المخالفة للقيم اإلسالمية

 في إحياء المناسبات الدينية والوطنية التي تنظمها الوزارة في المدارس التابعة  المشاركة
 .للمحافظة

  حث الطلبة على المشاركة في الفعاليات المدرسية واالجتماعية التي تسهم في تنمية
 .شخصياتهم وصقل مواهبهم

  مستوى تشجيع الطلبة على حفظ القرآن الكريم والمشاركة في المسابقات القرآنية على
 .الوزارة، وعلى مستوى السلطنة

  المشاركة بإبداء اآلراء والمقترحات لتطوير المناهج والمقررات الدراسية في الحلقة األولى
 .والحلقة الثانية وما بعد التعليم األساسي

 متابعة خطط تنفيذ مناهج التربية اإلسالمية بالحقل التربوي، وإعداد تقرير سنوي بذلك. 

 حفظ وتالوة القرآن الكريم " شروع متابعة تنفيذ م" 

  اإلسهام في مراجعة الكتب والبرمجيات الداعمة لمناهج التربية اإلسالمية، ومتابعة تفعيلها
 .في المواقف التعليمية 
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o  إختصاصات قسم تقنيات التعليم: 

 إللكتروني نشر ثقافة التعليم والتعلم اإللكتروني ومتابعة تفعيل تطبيقات وأجهزة التعليم والتعلم ا

 .بالمدارس

  اقتراح البرامج التدريبية في مجال التعليم والمحتوى اإللكتروني ومراكز مصادر التعلم

 .والوسائل التعليمية

 تفعيل نظام التعلم اإللكتروني ونظام إدارة المحتوى اإللكتروني والمكتبة اإللكترونية. 

 اقتراح خطط دمج التقنية في العملية التعليمية وتنفيذها. 

 المشاركة في خطط إنتاج المحتويات اإللكترونية التعليمية ومتابعة توظيفها. 

 اإلشراف على العاملين بمراكز مصادر التعلم ومتابعة تطوير أدائهم. 

 متابعة تطبيق نظام إدارة مراكز مصادر التعلم. 

 اقتراح المشاريع والبرامج التطويرية في مجال توظيف التقنية في التعليم. 

  على توفير الوسائل التعليمية للمدارس ومتابعة توثيقها وإدارتها وتفعيلهااإلشراف. 

 المشاركة في إعداد الدراسات واألبحاث والمؤشرات في التطبيقات التقنية في العملية التعليمية. 

 

o ويختص باآلتي ،واإلنماء المهني مركز التدريب: 

 خرىهات المعنية األن بالتعاون مع الجتحديد االحتياجات التدريبية للعاملي . 

  إعداد خطة اإلنماء المهني السنوية للمديرية وفقا لإلحتياجات التدريبية وتنفيذها بالتنسيق مع

 .دوائر وأقسام المديرية وتقييمها

  التدريب للمديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية األخرىقاعدة بيانات وتحديث إنشاء. 

 تنسيق مع الجهات المعنية األخرىتنظيم الملتقى السنوي في المحافظة بال . 

 توعية العاملين بأهداف مسابقة المعلمين والتربويين وتقديم الدعم الالزم لهم. 

  التأكد من تطبيق أسس ومعايير الترشيح للدراسات العليا التأهيلية ومتابعة شؤون

 .المرشحين

 تسهيل كافة المستلزمات للتدريب . 

 اساليب االستفادة منها االشراف على مكتبة الدائرة وتنظيم. 

 

 قسم العلوم اإلنسانية، ويختص باآلتي : 
 وضع وتنسيق الخطة التنفيذية للمناهج مع بقية أقسام المواد األخرى وتطبيقها . 
  وضع ارشادات عامة للمعلمين حول أساليب وضع الخطة السنوية لتنفيذ المناهج واإلشراف

 . على إعدادها
 علمين للمناهج طبقاا لما أوردته أدلة المعلمين والنشرات اإلشراف على عملية تدريس الم

 . التوجيهية الصادرة عن دوائر المناهج بالوزارة وإعداد تقارير عن أدائهم
 التأكد من أن الكتاب المدرسي الذي بيد الطالب من الطبعات المستعملة لنفس العام . 
 توفير فرص النمو المهني لمعلمي المادة . 
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 بالتنسيق مع قسم المدارس الخاصة في  المحافظةعلى المدارس الخاصة ب القيام باإلشراف
 . المديرية

 مد دوائر المناهج بالتغذية الراجعة حول تطبيقات المناهج في الميدان . 
  تزويد العاملين في الميدان بالنشرات والمذكرات التعليمية التي تصدر عن الدوائر المعنية

 . بالوزارة
 يئات التدريسية الجديدةعقد مشغل تعريفي لله . 
  دراسة وتحليل نتائج تقويم صفوف النقل وإعداد تقارير حول األداء فيها، وفق خطط دائرة /

 .قسم، التقويم التربوي
  وتوجيه  المحافظةاإلشراف على تقويم الطالب بالنسبة للمواد التي تقدم على مستوى

 .قسم، التقويم التربوي/خطط دائرة المعلمين حول أساليب وأدوات التقويم المستخدمة، وفق 
 تحديد االحتياجات التدريبية لهيئات التدريس والوظائف المرتبطة بها . 
 المساهمة في استقطاب تأييد المجتمع للبرامج والمشاريع التطويرية . 
  إعداد تقارير سنوية لتقييم خطة تنفيذ المناهج في ضوء مالحظات الهيئات التدريسية على

 .ء التطبيقالمناهج أثنا
 المشاركة في تحليل محتوى الكتب الدراسية المقررة.  

 

 

 قسم العلوم التطبيقية، ويختص باآلتي: 

 وضع وتنسيق الخطة التنفيذية للمناهج مع بقية أقسام المواد األخرى وتطبيقها . 

 وضع ارشادات عامة للمعلمين حول أساليب وضع الخطة السنوية للمناهج . 

 دريس المعلمين للمناهج طبقاا لما أوردته أدلة المعلمين والنشرات اإلشراف على عملية ت

 . التوجيهية الصادرة عن دوائر المناهج بالوزارة وإعداد تقارير عن أدائهم

 التأكد من أن الكتاب المدرسي الذي بيد الطالب من الطبعات المستعملة لنفس العام . 

 توفير فرص النمو المهني لمعلمي المادة . 

  بالتنسيق مع قسم المدارس الخاصة في  المحافظةبالتوجيه في المدارس الخاصة بالقيام

 . المديرية

 اإلشراف على إعداد الخطة السنوية لتوزيع المناهج لدى كل معلم . 

  إعداد تقارير سنوية لتقييم خطة تنفيذ المناهج في ضوء مالحظات الهيئات التدريسية على

 . المناهج أثناء التطبيق

 المناهج بالتغذية الراجعة حول تطبيقات المناهج في الميدان مد دوائر . 

  تزويد العاملين في الميدان بالنشرات والمذكرات التعليمية التي تصدر عن الدوائر المعنية

 . بالوزارة

 عقد مشغل تعريفي للهيئات التدريسية الجديدة . 

 داء فيها، وفق خطط دائرة دراسة وتحليل نتائج تقويم صفوف النقل، وإعداد تقارير حول األ

 . قسم، التقويم التربوي/ 

  وتوجيه المحافظةاإلشراف على تقويم الطالب بالنسبة للمواد التي تقدم على مستوى ،

 . قسم، التقويم التربوي/ المعلمين حول أساليب وأدوات التقويم المستخدمة، وفق خطط دائرة 
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 وظائف المرتبطة بها والتنسيق مع دائرة تحديد االحتياجات التدريبية لهيئات التدريس وال

 . المحافظةتطوير األداء ب

  متابعة مختبرات العلوم ورفع تقارير عنها إلى الجهات المختصة بالمديرية العامة لتطوير

 . المناهج

 التأكد من توفر االجهزة والمعدات والمواد في مختبرات العلوم . 

 قارير عن أدائهم إلى الجهات المختصة اإلشراف على فنيي المختبرات المدرسية ورفع ت

 . بالمديرية العامة للمناهج

 اإلشراف على العاملين بمختبرات الحاسوب ومتابعة تطوير أدائهم. 

 التعليمية  المحافظةمتابعة مختبرات الحاسوب بالمدارس بالتنسيق مع دائرة تقنية المعلومات ب

تياجات المطلوبة وإجراء الصيانة من حيث تقديم الدعم الفني وتوفير المستلزمات واالح

 .الدورية لألجهزة

 المشاركة في تحليل محتوى الكتب الدراسية المقررة. 

 

 ويختص باآلتي ،قسم المهارات الفردية: 

 وضع وتنسيق الخطة التنفيذية للمناهج مع بقية أقسام المواد األخرى وتطبيقها . 

 سنوية للمناهجوضع ارشادات عامة للمعلمين حول أساليب وضع الخطة ال . 

  اإلشراف على عملية تدريس المعلمين للمناهج طبقاا لما أوردته أدلة المعلمين والنشرات

 . التوجيهية الصادرة عن دوائر المناهج بالوزارة وإعداد تقارير عن أدائهم

 التأكد من أن الكتاب المدرسي الذي بيد الطالب من الطبعات المستعملة لنفس العام . 

 لنمو المهني لمعلمي المادةتوفير فرص ا . 

 بالتنسيق مع قسم المدارس الخاصة في  المحافظةالقيام بالتوجيه في المدارس الخاصة ب

 . المديرية

 اإلشراف على إعداد الخطة السنوية لتوزيع المناهج لدى كل معلم . 

 لى إعداد تقارير سنوية لتقييم خطة تنفيذ المناهج في ضوء مالحظات الهيئات التدريسية ع

 . المناهج أثناء التطبيق

 مد دوائر المناهج بالتغذية الراجعة حول تطبيقات المناهج في الميدان . 

  تزويد العاملين في الميدان بالنشرات والمذكرات التعليمية التي تصدر عن الدوائر المعنية

 . بالوزارة

 عقد مشغل تعريفي للهيئات التدريسية الجديدة . 

 م صفوف النقل، وإعداد تقارير حول األداء فيها، وفق خطط دائرة دراسة وتحليل نتائج تقوي

 . قسم، التقويم التربوي/ 

  وتوجيه المحافظةاإلشراف على تقويم الطالب بالنسبة للمواد التي ترقدم على مستوى ،

 . قسم، التقويم التربوي/ المعلمين حول أساليب وأدوات التقويم المستخدمة، وفق خطط دائرة 

 حتياجات التدريبية، لهيئات التدريس والوظائف المرتبطة بهاتحديد اال . 

 المساهمة في استقطاب تأييد المجتمع للبرامج والمشاريع التطويرية . 
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 المشاركة في تحليل محتوى الكتب الدراسية المقررة. 

 

 قسم تطوير الداء المدرسي، ويختص بالتي: 

 ية بالحقل التربوي، واقتراح تطويرها في متابعة تنفيذ اللوائح والنظم والسياسات التشغيل

 .ضوء التغذية الراجحة

  ،اإلشراف على أعضاء فنيي التقييم ومتابعة األداء، والمشرفين اإلداريين وإدارات المدارس

 .ومنسقي الشؤون المدرسية، ومدخلي البيانات، ووضع خطط أداء عملهم

 درسي من النواحي الفنية واإلدارية تنفيذ خطط تقييم شاملة تفي بمتطلبات تطوير األداء الم

 .بناء على المعايير الموضوعة من قبل دائرة تطوير األداء المدرسي

  التعليمية وفق مستويات األداء،  المحافظةالعمل على تصنيف أداء المدارس على مستوى

 .ووضع خطط المتابعة بالتنسيق مع دائرة تطوير األداء المدرسي

 المحافظةشرات دالة حول أداء المدارس على مستوى إعداد تقارير سنوية ذات مؤ 

 .التعليمية

  تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في حقل اإلدارة المدرسية، وقسم تطوير األداء

 .المدرسي

  اإلشراف على توظيف تقنيات الحاسوب واستخدام البرامج والنظم على مستوى مدارس

 .نحو توفير الدعم الفني الالزم ةالمحافظوالتنسيق مع المعنيين ب المحافظة

  متابعة تشكيل مجالس اآلباء واألمهات، ومتابعة سيرها، واقتراح األساليب الكفيلة بتفعيلها

 .وتطويرها بالتنسيق مع دائرة تطوير األداء المدرسي

  ،العمل على اختيار مساعدي مديري المدارس ومديري المدارس والمشرفين اإلداريين

ييم ومتابعة األداء وفق المعايير الموضوعة ورفع أسماؤهم للمديرية وأعضاء فنيي التق

 .العامة لتنمية الموارد البشرية التخاذ الالزم بشأنها

  المشاركة في ترشيح أعضاء فنيي التقييم ومتابعة األداء، والمشرفين اإلداريين ومديري

 .المدارس ومساعديهم للدراسات التخصصية في مجال العمل

 ى تطبيق الئحة المحاسبية على الهيئات التدريسية، والهيئات المساعدة، وموافاة اإلشراف عل

 .الجهات المعنية بنتائج ذلك

  اإلشراف على تطبيق الضوابط الخاصة بمنح الحوافز المادية والمعنوية للعاملين من

اء الهيئات التدريبية والهيئات المساعدة وفقا للقواعد المقرة من قبل دائرة تطوير األد

 .المدرسي

 العمل على نشر الثقافة المهنية بالمدارس التابعة للمنطقة وفقا لآلليات الموضوعة. 

  القيام بالدراسات المسحية، وتقديم المقترحات حول تطوير أساليب اإلدارة المدرسية، وحل

 .الصعوبات الطارئة التي قد تواجهها إدارات المدارس

 

    وتختص باالتي(الظاهرة+ مسندم+ البريمي + مسقط ) دائرة البرامج التعليمية ،: 
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  دراسة احتياجات المديرية من مراكز محو األمية وتعليم الكبار وتوفير متطلباتها البشرية

 . والمالية

  اإلشراف على مراكز محو األمية وتعليم الكبار إدارياا وتنسيق النواحي الفنية مع دائرة

 . اإلشراف والتقويم

  امتحانات مراكز محو األمية ونتائجها وإصدار الشهادات الخاصة بهااإلشراف على اعداد. 

 إدارة وتنظيم امتحانات تعليم الكبار . 

  المشاركة في عقد الدورات والمشاغل التدريبية للعاملين في مراكز محو األمية وتعليم

 . الكبار

 المشاركة في احتفاالت اليوم العالمي واليوم العربي لمحو األمية . 

 استثمار القطاع الخاص واألهلي في التعليم المدرسي وتزويد المستثمرين  تشجيع

 . بالمعلومات المتعلقة بذلك ومتابعة طلباتهم

 متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس الخاصة . 

  المساهمة في متابعة المدارس الخاصة في ضوء الالئحة المنظمة لعملها بالتنسيق مع مكتب

 . المدارس الدولية

  حصر حاالت األطفال في سن المدرسة من ذوي االحتياجات الخاصة بالمحافظة بالتنسيق

 . مع دائرة التعليم المستمر بالوزارة

 متابعة سير دراسة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة . 

  توعية الدارسين في مراكز محو األمية وتعليم الكبار بأساليب الدراسة عبر الشبكة الدولية

 . لقنوات التلفزيونية الفضائيةللمعلومات وا

  تفعيل المبادرات القائمة في مجال محو األمية وتعليم الكبار واستحداث مبادرات إضافية في

 . هذا المجال

  وضع خطط وبرامج اإلرشاد النفسي واالجتماعي والمهني والصحي على مستوى

 . المحافظة

  على رفع كفاءتهم بالتنسيق مع متابعة أعمال األخصائيين االجتماعيين بالمدارس والعمل

 .جهات االختصاص

 اإلشراف على إنشاء الجمعيات التعاونية والجماعات الطالبية بالمدارس . 

 متابعة تنفيذ األنشطة التربوية بالمدارس . 

 متابعة برامج وخدمات الصحة المدرسية بالتنسيق مع الجهات المختصة . 

 فة والمرشداتاإلشراف على برامج التربية العسكرية والكشا . 

 تحديد االحتياجات التدريبية لألخصائيين االجتماعيين. 

 

 وتضم الدائرة األقسام اآلتية: 

 قسم التعليم المستمر، ويختص باآلتي : 

  تحديد احتياجات المحافظة من المراكز ومتطلباتها البشرية والعمل على توفيرها بالتنسيق

 . مع الجهات المعنية بالوزارة
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 ن بمراكز محو األمية ومراكز تعليم الكبارتسجيل الدارسي. 

 التأكد من استيفاء المراكز لمتطلباتها ومتابعة سير العمل بها. 

 اإلشراف على اعداد امتحانات مراكز محو األمية ونتائجها وإصدار الشهادات الخاصة بها . 

 تنظيم وإدارة مراكز تعليم الكبار . 

 بالمحافظة المشاركة في األنشطة التدريبية التي تعقد. 

 إعداد بيان احصائي سنوي شامل لكافة مدخالت ومخرجات نظام محو األمية وتعليم الكبار. 

 اإلشراف على مراكز محو األمية وتعليم الكبار. 

 القيام بتوزيع الشعب على المحافظة التعليمية. 

 االحتفال باليوم العربي واليوم العالمي لمحو األمية على مستوى المحافظة. 

  وحصر االحتياجات التدريبية في مجال محو األمية وتعليم الكبار وتنفيذ برامج تفي تحديد

 .بالمطلوب

  تشجيع القطاع الخاص واألهلي على دعم برامج ومشاريع محو األمية وتعليم الكبار والتعليم

 .الموازي

 ازيالمساهمة في تطوير برامج التعليم في مجال محو األمية وتعليم الكبار والتعليم المو . 

 

 قسم المدارس الخاصة، ويختص باآلتي : 

  تلقي طلبات األفراد والهيئات الراغبة في إنشاء مدارس خاصة في المحافظة واحالتها إلى

 . جهات االختصاص

  تزويد األفراد والهيئات الراغبة في إنشاء مدارس خاصة بالمواصفات والمتطلبات واألنظمة

 . التي أقرتها الوزارة في هذا الشأن

 المشاركة في عضوية لجنة البت في صالحية المبنى المقترح للمدرسة الخاصة . 

 متابعة مدى التزام المدارس الخاصة بشروط الترخيص الممنوح لها بصفة دورية. 

  وضع خطة لزيارات توجيهية للمدارس الخاصة ومتابعة تنفيذها وتزويد جهات االختصاص

 . بالمحافظة والوزارة بصورة منها

  قيد الطالب بالمدارس الخاصة وفقاا لألنظمة المتبعة، والموافقة على تحويل الطالب متابعة

 . من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية وفقاا للضوابط المقررة

  اإلشراف على وضع امتحانات النقل، وامتحانات تحديد المستوى، وتدقيق ومراجعة

 . األقسام المعنية في المحافظة الكشوف لصفوف المدارس الخاصة وذلك بالتنسيق مع

  إعداد بيان احصائي سنوي شامل لكافة مدخالت ومخرجات المدارس الخاصة على مستوى

 .المحافظة

 

 قسم التوعية التربوية والرعاية الطالبية، ويختص باآلتي : 

  وضع خطط عمل وبرامج اإلرشاد النفسي واالجتماعي والمهني والصحي على مستوى

 . ا إلى الخطط المعتمدة من قبل الدائرة المختصة بالوزارة ومتابعة تنفيذهاالمحافظة استنادا 
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  متابعة عمل األخصائيين االجتماعيين بالمدارس والعمل على رفع كفاءتهم بالتنسيق مع

 . جهات االختصاص بالوزارة

  اإلشراف على تطبيق المقاييس واالختبارات المتعلقة بالجوانب النفسية واالجتماعية

 . هنيةوالم

 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

 ها واقتراح أساليب تطوير األداء اإلشراف على تشكيل مجالس اآلباء واألمهات ومتابعة سير

 . فيها

  اإلشراف على إنشاء الجماعات المدرسية والجمعيات التعاونية بالمدارس ومتابعة سير

 . أعمالها

  متابعة نظافة المدارس والمقاصف واألقسام الداخلية والتأكد من توفر الشروط الصحية

 .والغذائية المعتمدة لألطعمة

 المدرسية وخدمة المجتمع المحلي تشجيع المحافظة على البيئة . 

 اإلشراف على تنفيذ برامج التربية العسكرية والكشافة والمرشدات . 

 إعداد التقارير الفترية والسنوية ورفعها إلى جهات االختصاص بالوزارة . 

  اإلشراف على إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج وأنشطة الكشافة والمرشدات بالتنسيق مع الجهة

 .وزارةالمختصة بال

  تحديد االحتياجات التدريبية لالخصائيين االجتماعيين والمعلمين المشرفين الصحيين وتنظيم

 .الدورات التدريبية لهم بالتنسيق مع دائرة تنمية الموارد البشرية بالمحافظة

  المساعدة في حصر الطالب المحتاجين لرعاية اجتماعية وبحث األسباب والعمل على توفير

 .مة لهم من خالل خطة معتمدةالرعاية الالز

  معالجة المشكالت السلوكية والنفسية واالجتماعية والتربوية للطالب بالتنسيق مع

 .األخصائيين االجتماعيين والدوائر المعنية بالوزارة

  المشاركة في متابعة الخطط العالجية للطالب وضعاف التحصيل الدراسي المقترحة من قبل

 .سيلجنة متابعة التحصيل الدرا

  متابعة تنفيذ برامج اإلرشاد االجتماعي والنفسي والصحي الالزمة للطالب في المدارس

 .بالتنسيق مع الدائرة المعنية بالوزارة

 متابعة تعبئة وتجديد بيانات السجل الشامل للطالب بالمدارس. 

 ستوى تنفيذ البرامج التي تهدف إلى توثيق الروابط بين المعلمين واإلداريين والطالب على م

 .المحافظة بالتنسيق مع الدائرة المعنية بالوزارة

 توثيق الرابطة بين مؤسسات التربية والبيت عن طريق مجالس اآلباء واألمهات. 

 تقديم الدعم والمساعدة لألخصائيين االجتماعيين بالمدارس. 

 إعداد برامج اإلرشاد االجتماعي الالزمة للطالب. 

 ن بالمحافظةتقييم أداء األخصائيين االجتماعيي. 
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 قسم التربية الخاصة، ويختص باآلتي : 

o  حصر حاالت األطفال في سن المدرسة من ذوي االحتياجات الخاصة في المحافظة

 . بالتنسيق مع جهات االختصاص المختلفة

o التنسيق مع المدارس حول ذوي االحتياجات الخاصة، وكيفية التعامل معهم . 

o رفات التربية الخاصةتحديد حاجة المحافظة من معلمات ومش. 

o  التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير المتطلبات الالزمة لذوي االحتياجات الخاصة

 .في المدارس

o المشاركة في تدريب معلمات مدارس التربية الخاصة. 

o متابعة سير العمل واإلشراف على المعلمات . 

o الخاصة إعداد بيانات احصائية سنوية شاملة لكافة مدخالت ومخرجات التربية . 

o  توجيه المدارس بضرورة االتصال بأولياء أمور الطالب ذوي االحتياجات الخاصة

 . وتبصيرهم بأحوال أبنائهم

o  اإلشراف على حصر الطالب الموهوبين بالمدارس وفق أساليب وأدوات محدده

 .ووضع قاعدة بيانات محوسبة متكاملة بهم على مستوى المدارس والمحافظة

o رامج الموجهة للطالب الموهوبين بالمدارس بالتنسيق مع الجهات تنفيذ ومتابعة الب

 .ذات العالقة

o إعداد برامج توعوية ألولياء أمور الطالب ذوي اإلعاقات. 

 

 قسم النشطة التربوية، يختص باآلتي : 

 إعداد المشروعات والخطط والبرامج الخاصة باألنشطة الطالبية في جميع المجاالت . 

 ة تنفيذية للمشاركة في المهرجانات واالحتفاالت والمناسباتوضع برنامج زمني وخط. 

 العمل على تطبيق الئحة مسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية . 

 تطوير أسس المنافسات في المجاالت العلمية والثقافية والرياضية . 

 تنظيم المسابقات والمعارض في المناسبات المختلفة . 

 ة التربوية في المدارس والعمل على توفير متطلباتهادعم األنشط . 

 متابعة خدمات الصحة المدرسية بالمدارس . 

 متابعة المقاصف المدرسية والعمل على توفير مستلزماتها . 

 اإلشراف على إنشاء الجماعات المدرسية في المدارس ومتابعة سير أعمالها. 

 جتمع المحليتشجيع المحافظة على البيئة المدرسية وخدمة الم. 

 وضع خط األنشطة التربوية ومتابعة تنفيذها بالمدارس. 

 اإلشراف على إنشاء الجماعات المدرسية في المدارس ومتابعة سير أعمالها. 

 إعداد التقارير الفترية والسنوية ورفعها إلى جهات االختصاص. 
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  ياة، جناوب الشارقية، ظفاار، الداخل)دائرة البرامج التعليمية بالمحافظات التعليمية بمحافظة

 :وتختص بالتي، (ية، شمال الباطنة، جنوب الباطنةشمال الشرق

  دراسة احتياجات المديرية مين مراكيز محيو األميية وتعلييم الكبيار وتيوفير متطلباتهيا البشيرية

 . والمالية

  اإلشييراف علييى مراكييز محييو األمييية وتعليييم الكبييار إدارييياا وتنسيييق النييواحي الفنييية مييع دائييرة

 . اف والتقويماإلشر

 اإلشراف على إعداد امتحانات مراكز محو األمية ونتائجها وإصدار الشهادات الخاصة بها. 

 إدارة وتنظيم امتحانات تعليم الكبار . 

  المشيياركة فييي عقييد الييدورات والمشيياغل التدريبييية للعيياملين فييي مراكييز محييو األمييية وتعليييم

 . الكبار

 اليوم العربي لمحو األميةالمشاركة في احتفاالت اليوم العالمي و . 

  حصر حاالت األطفال في سن المدرسية مين ذوي االحتياجيات الخاصية بالمحافظية بالتنسييق

 . مع دائرة التعليم المستمر بالوزارة

 متابعة سير دراسة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة . 

  الشيبكة الدوليية توعية الدارسين في مراكز محو األمية وتعلييم الكبيار بأسياليب الدراسية عبير

 . للمعلومات والقنوات التلفزيونية الفضائية

  تفعيل المبادرات القائمة في مجال محو األمية وتعليم الكبار واستحداث مبادرات إضيافية فيي

 . هذا المجال

  وضيييع خطيييط وبيييرامج اإلرشييياد النفسيييي واالجتمييياعي والمهنيييي والصيييحي عليييى مسيييتوى

 . المحافظة

 الجتمياعيين بالميدارس والعميل عليى رفيع كفياءتهم بالتنسييق ميع متابعة أعميال األخصيائيين ا

 .جهات االختصاص

 اإلشراف على إنشاء الجمعيات التعاونية والجماعات الطالبية بالمدارس . 

 متابعة تنفيذ األنشطة التربوية بالمدارس . 

 متابعة برامج وخدمات الصحة المدرسية بالتنسيق مع الجهات المختصة . 

 امج التربية العسكريةاإلشراف على بر . 

 تحديد االحتياجات التدريبية لألخصائيين االجتماعيين. 
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 18- تشجيع القطاع الخاص واألهليي عليى دعيم بيرامج ومشياريع محيو األميية وتعلييم الكبيار

 .والتعليم الموازي

  اإلشراف على تشكيل مجالس اآلباء واألمهات ومتابعة سيرها واقتراح أساليب تطوير األداء

  .فيها

 

 وتضم الدائـرة األقسام اآلتـيـة: 

 قسم التعليم المستمر، ويختص باآلتي(  أ : 

  تحديد احتياجات المحافظة مين المراكيز ومتطلباتهيا البشيرية والعميل عليى توفيرهيا بالتنسييق

 . مع الجهات المعنية بالوزارة

 تسجيل الدارسين بمراكز محو األمية ومراكز تعليم الكبار. 

 ء المراكز لمتطلباتها ومتابعة سير العمل بهاالتأكد من استيفا. 

 اإلشراف على إعداد امتحانات مراكز محو األمية ونتائجها وإصدار الشهادات الخاصة بها . 

 تنظيم وإدارة مراكز محو األمية وتعليم الكبار واإلشراف عليها . 

 المشاركة في األنشطة التدريبية التي تعقد بالمحافظة. 

  سنوي شامل لكافة مدخالت ومخرجات نظام محو األمية وتعليم الكبارإعداد بيان إحصائي. 

 القيام بتوزيع الشعب على المديرية التعليمية بالمحافظة. 

 االحتفال باليوم العربي واليوم العالمي لمحو األمية على مستوى المحافظة. 

 ذ بيرامج تفيي تحديد وحصر االحتياجات التدريبية في مجيال محيو األميية وتعلييم الكبيار وتنفيي

 .بالمطلوب

  تشجيع القطاع الخاص واألهلي على دعم برامج ومشاريع محو األمية وتعليم الكبار والتعلييم

 .الموازي

 المساهمة في تطوير برامج التعليم في مجال محو األمية وتعليم الكبار والتعليم الموازي. 

 
 

 قسم التوعية التربوية والرعاية الطالبية، ويختص باآلتي  ( ب : 

  وضييع خطييط عمييل وبييرامج اإلرشيياد النفسييي واالجتميياعي والمهنييي والصييحي علييى مسييتوى

ا إلى الخطط المعتمدة من قبل الدائرة المختصة بالوزارة ومتابعة تنفيذها  . المحافظة استنادا

  متابعيية عمييل األخصييائيين االجتميياعيين بالمييدارس والعمييل علييى رفييع كفيياءتهم بالتنسيييق مييع

 . زارةجهات االختصاص بالو
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  اإلشيييراف عليييى تطبييييق المقييياييس واالختبيييارات المتعلقييية بالجوانيييب النفسيييية واالجتماعيييية

 . والمهنية

 تعميم النشرات التوعوية على المدارس وتنظيم الندوات والمحاضرات المتعلقة بمهام القسم . 

  تعميييم ومتابعيية النشييرات الدورييية التخصصييية الييواردة ميين الييوزارة لتوعييية المختصييين فييي

 .المدارس بأساليب وآليات تنفيذ العمل

  اإلشراف على تشكيل مجالس اآلباء واألمهات ومتابعة سيرها واقتراح أساليب تطوير األداء

 . فيها

  اإلشييراف علييى إنشيياء الجماعييات المدرسييية والجمعيييات التعاونييية بالمييدارس ومتابعيية سييير

 . أعمالها

 لييية والتأكييد ميين تييوفر الشييروط الصييحية متابعيية نظافيية المييدارس والمقاصييف واألقسييام الداخ

 . والغذائية المعتمدة لألطعمة

 إعداد التقارير الفترية والسنوية ورفعها إلى جهات االختصاص بالوزارة . 

  تحديد االحتياجات التدريبية لألخصائيين االجتماعيين والمعلمين المشرفين الصيحيين وتنظييم

 .نمية الموارد البشرية بالمحافظةالدورات التدريبية لهم بالتنسيق مع دائرة ت

  المساعدة في حصر الطالب المحتاجين لرعاية اجتماعية وبحث األسباب والعمل على توفير

 .الرعاية الالزمة لهم من خالل خطة معتمدة

  معالجيييية المشييييكالت السييييلوكية والنفسييييية واالجتماعييييية والتربوييييية للطييييالب بالتنسيييييق مييييع

 .ر المعنية بالوزارةاألخصائيين االجتماعيين والدوائ

  المشاركة في متابعة الخطط العالجية للطالب وضعاف التحصيل الدراسي المقترحة من قبل

 .لجنة متابعة التحصيل الدراسي

  متابعيية تنفيييذ بييرامج اإلرشيياد االجتميياعي والنفسييي والصييحي الالزميية للطييالب فييي المييدارس

 .بالتنسيق مع الدائرة المعنية بالوزارة

 وتجديد بيانات السجل الشامل للطالب بالمدارس متابعة تعبئة. 

  تنفيذ البرامج التي تهدف إلى توثيق الروابط بين المعلمين واإلداريين والطالب على مسيتوى

 .المحافظة بالتنسيق مع الدائرة المعنية بالوزارة

 توثيق الرابطة بين مؤسسات التربية والبيت عن طريق مجالس اآلباء واألمهات. 

 عم والمساعدة لألخصائيين االجتماعيين بالمدارستقديم الد. 

 إعداد برامج اإلرشاد االجتماعي الالزمة للطالب. 

 تقييم أداء األخصائيين االجتماعيين بالمحافظة. 

 متابعة خدمات الصحة المدرسية بالمدارس. 
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 متابعة المقاصف المدرسية والعمل على توفير مستلزماتها. 

 

 تص باآلتيقسم التربية الخاصة، ويخ(  ج : 

  حصيير حيياالت األطفييال فييي سيين المدرسيية ميين ذوي االحتياجييات الخاصيية فييي المحافظيية

 . بالتنسيق مع جهات االختصاص المختلفة

 التنسيق مع المدارس حول ذوي االحتياجات الخاصة، وكيفية التعامل معهم . 

 تحديد حاجة المحافظة من معلمات ومشرفات التربية الخاصة. 

 ت المختصيية لتييوفير المتطلبييات الالزميية لييذوي االحتياجييات الخاصيية فييي التنسيييق مييع الجهييا

 .المدارس

 المشاركة في تدريب معلمات مدارس التربية الخاصة. 

 متابعة سير العمل واإلشراف على المعلمات . 

 إعداد بيانات إحصائية سنوية شاملة لكافة مدخالت ومخرجات التربية الخاصة . 

 ل بأوليييياء أميييور الطيييالب ذوي االحتياجيييات الخاصييية توجييييه الميييدارس بضيييرورة االتصيييا

 . وتبصيرهم بأحوال أبنائهم

  اإلشييراف علييى حصيير الطييالب الموهييوبين بالمييدارس وفييق أسيياليب وأدوات محييدده ووضييع

قاعدة بيانات محوسبة متكاملة بهيم عليى مسيتوى الميدارس والمحافظة،بالتنسييق ميع الجهيات 

 .ذات االختصاص

  الموجهيية للطييالب الموهييوبين بالمييدارس بالتنسيييق مييع الجهييات ذات تنفيييذ ومتابعيية البييرامج

 .العالقة

 إعداد برامج توعوية ألولياء أمور الطالب ذوي اإلعاقات. 

 قسم األنشطة التربوية، يختص باآلتي(  د : 

 إعداد المشروعات والخطط والبرامج الخاصة باألنشطة الطالبية في جميع المجاالت . 

  تنفيذية للمشاركة في المهرجانات واالحتفاالت والمناسباتوضع برنامج زمني وخطة. 

 العمل على تطبيق الئحة مسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية . 

 تطوير أسس المنافسات في المجاالت العلمية والثقافية والرياضية . 

 تنظيم المسابقات والمعارض في المناسبات المختلفة . 

  التربوية في المدارس والعمل على توفير متطلباتهادعم األنشطة . 

 اإلشراف على إنشاء الجماعات المدرسية في المدارس ومتابعة سير أعمالها. 

 تشجيع المحافظة على البيئة المدرسية وخدمة المجتمع المحلي. 

 وضع خط األنشطة التربوية ومتابعة تنفيذها بالمدارس. 
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 11 - ربية العسكريةاإلشراف على تنفيذ برامج الت . 

 11-إعداد التقارير الفترية والسنوية ورفعها إلى جهات االختصاص. 

 

  ظفاار، الداخلياة، )بالمحافظاات  بالماديريات التعليمياة دائارة المادارس الخاصاةاختصاصات

 (:جنوب الشرقية،شمال الشرقية،شمال الباطنة، جنوب الباطنة

 وتقييديم المقترحييات   التييراخيص دراسيية طلبييات التييرخيص بإنشيياء مييدارس خاصيية وتجديييد

 .بشأنها

 وتزويييد الييوزارة أو الجهييات الطالبيية   تييوفير البيانييات والمعلومييات عيين المييدارس الخاصيية

 .إلنشاء المدارس كل فيما يعنيه

  ممارسة إجراءات تعيين الهيئات اإلداريية والتدريسيية بالميدارس الخاصية ومتابعية الميدارس

 .عامة للمدارس الخاصةال  في ذلك بالتنسيق مع المديرية

  إدارة عمليات متابعة العملية التعليمية  واإلشراف عليها في المدارس الخاصة. 

 المشاركة في عمليات تطوير الممارسات اإلدارية والتدريسية في المدارس الخاصة. 

 متابعة تطبيق نظم التقويم التربوي في المدارس الخاصة. 

 ة بضوابط ونظم تسجيل الطالب وانتقالهمالتزام المدارس الخاص  متابعة عمليات. 

 والمسييتويات   تزويييد المديرييية العاميية للمييدارس الخاصيية بتقييارير دورييية عيين سييير العمييل

 .التعليمية في المدارس الخاصة

  التنسيييق مييع أقسييام ودوائيير المديرييية بالمحافظيية فيمييا يخييص المييدارس الخاصيية والمييدارس

 .الدولية 

 على المدارس الخاصية بالمديريية التعليميية   التربوي المشاركة في وضع خطط اإلشراف

 .بالمحافظة

  متابعيية التييزام المييدارس الخاصيية بتطبيييق المنيياهج والبييرامج التعليمييية المعتمييدة للمييدارس

 .الخاصة

 المشاركة في عمليات ضبط الجودة بالمدارس الخاصة. 

 تقيمهييا المييدارس والمنشييورات واإلصييدارات التييي   دراسيية ومتابعيية الفعاليييات واألنشييطة

 .الخاصة والدولية وإصدار الموافقات لها

 الدوري على الميدارس الدوليية وإعيداد تقيارير دوريية عنهيا وإرسيالها   اإلشراف اإلداري

 .إلى مكتب المدارس الدولية بالمديرية العامة للمدارس الخاصة
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 للمييدارس   ةمعاينيية المبيياني المقترحيية لمؤسسييات التعليييم قبييل المدرسييي والمييدارس الدولييي

 .للتأكد من مدى استيفائها للشروط والمواصفات بالتنسيق مع المعنيين الخاصة 

  بالسلطنة، وموافاة المديرية  استقطاب المستثمرين لالستثمار في التعليم المدرسي الخاص

 .بما يتم إنجازه

 قسم طلبات الترخيص، ويختص باآلتي: 

  نشياء ميدارس خاصية ومؤسسيات التعلييم قبيل طلبات األفيراد والهيئيات الراغبية فيي إ دراسة

 .المدرسي والمدارس الدولية في المحافظة، وإحالتها إلى جهات االختصاص

  تزويد األفراد والهيئات الراغبة في إنشاء مدارس خاصة بالمواصفات والمتطلبات واألنظمية

 .التي أقرتها الوزارة في هذا الشأن

 للمييدارس   م قبييل المدرسييي والمييدارس الدوليييةمعاينيية المبيياني المقترحيية لمؤسسييات التعلييي

 .للتأكد من مدى استيفائها للشروط والمواصفات بالتنسيق مع المعنيين الخاصة 

  اقتراح منح التراخيص لمؤسسات التعليم قبل المدرسي والمدارس الخاصية التيي تتيوافر فيهيا

 .الشروط بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة 

 المدارس الخاصة بشروط الترخيص الممنوح لها بصفة دورية متابعة مدى التزام. 

  اتخاذ اإلجراءات الالزمية نحيو تجدييد تيراخيص مؤسسيات التعلييم قبيل المدرسيي والميدارس

 .الخاصة القائمة 

 توفير البيانات والمعلومات عن التعليم قبل المدرسي والمدارس الخاصة للجهة الطالبة. 

 بالسيلطنة، وموافياة المديريية  فيي التعلييم المدرسيي الخياص  استقطاب المستثمرين لالستثمار

 .بما يتم إنجازه

 إيجاد أساليب تؤدي إلى التوسع في المدارس الخاصة القائمة. 

  تلقى طلبات تعيين الهيئات التدريسية واإلدارية ومراجعتها، والتأكيد مين مطابقية ميؤهالت

 .بطة بها لشروط شغل هذه الوظائفوخبرات الهيئات التدريسية واإلدارية والوظائف المرت

  التنسييييق ميييع المديريييية العامييية للميييدارس الخاصييية السيييتكمال إجيييراءات الحصيييول عليييى

 .الموافقات الالزمة لتعيين الهيئات التدريسية واإلدارية

  حيول الهيئيات التدريسيية واإلداريية والتوصيية  النظر في المالحظات التي ترد إلى القسيم

 .تنسيق مع المختصينبالمناسب في شأنها بال

 وموافيياة المديرييية   جمييع وحفييظ البيانييات اإلحصييائية عيين المييدارس الخاصيية بالمحافظيية،

 . العامة للمدارس الخاصة بنسخة منها
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  التنسيق مع المهندس المختص في المديرية التعليميية بالمحافظية لزييارة المبياني المقترحية

 .إلنشاء مدرسة دولية وكتابة تقرير عنه

 

 عليم قبل المدرسي، ويختص باآلتيقسم الت: 

  المشاركة في دراسة طلبات إنشاء مؤسسات التعليم قبل المدرسي ورفع تقارير عنها للجهات

 .المختصة

 متابعة سير العملية التربوية والتعليمية بمؤسسات التعليم قبل المدرسي وتقييمها. 

  التربويية والمعييارض اإلشيراف عليى مشياركة مؤسسيات التعلييم قبيل المدرسيي فيي األنشيطة

 .والمسابقات الطالبية بالتنسيق مع الجهات المعنية

 وتحديييد ( رييياض األطفييال)المشياركة فييي تقييييم أداء معلميات مؤسسييات التعليييم قبييل المدرسيي

 .االحتياجات التدريبية لهن

  المشاركة في تقويم خبرات األطفال في مؤسسات التعليم قبل المدرسي. 

 تطييوير بييرامج التعليييم قبييل المدرسييي ،ورفييع المقترحييات للمديرييية إعييداد دراسييات ميدانييية ل

     .العامة للمدارس الخاصة

 قسم اإلشراف التربوي، ويختص باآلتي: 

  المشيياركة فييي تنفيييذ المشيياغل التربوييية وورش العمييل وكافيية األنشييطة التييي تسييتهدف النمييو

 المهني للهيئات التدريسية واإلدارية

 فنييييي واإلداري علييييى العملييييية التعليمييييية بالمييييدارس الخاصيييية عمليييييات اإلشييييراف ال  إدارة

 .بالمحافظة

  وتحديد احتياجاتهم التدريبية  ،(فما فوق 1)تقييم أداء المعلمين والمدراء  للصفوف من. 

  وضييع بييرامج وخطييط متكامليية ألسيياليب اإلشييراف التربييوي تتناسييب مييع وضييع المييدارس

 . والبرامج التعليمية المطبقة بها

 لى سير المقررات والمناهج الدراسية في المدارس الخاصة بالمحافظةاإلشراف ع. 

  واقتراح الخطط المسيتقبلية لهيا، وتزوييد  إدرياا وفنياا  إعداد تقارير دورية عن أداء المدارس

 .الخاصة بنسخة منها  المديرية العامة للمدارس

 لتييي تسييتهدف النمييو المشيياركة فييي تنفيييذ المشيياغل التربوييية وورش العمييل وكافيية األنشييطة ا

 .المهني للهيئات التدريسية واإلدارية

  اإلشراف عليى مشياركة الميدارس الخاصية فيي األنشيطة التربويية التيي تينظم داخيل وخيارج

 .السلطنة والمعارض والمسابقات الطالبية بالتنسيق مع الجهات المعنية
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  ث آلياته وأساليبهالمتعلقة بتطوير اإلشراف التربوي واإلداري وتحدي تقديم المقترحات. 

 

 قسم التقويم التربوي، ويختص باآلتي: 

  بالمدارس الخاصة وفقاا لألنظمية المتبعية، والموافقية عليى تحوييل  متابعة قيد الطالب

الطييالب ميين المييدارس الخاصيية إلييى المييدارس الحكومييية وفقييا للضييوابط المقييررة، 

 .وتسجيل الطلبة في البوابة التعليمية ومتابعتهم فيها

 والمشييياركة فيييي وضيييع امتحانيييات النقيييل ، وامتحانيييات تحدييييد المسيييتوى،  راف اإلشييي

لصيفوف الميدارس الخاصية وذليك بالتنسييق ميع الجهيات   وتدقيق ومراجعة الكشيوف

 .المعنية بالمحافظة

  متابعيية التحصيييل الدراسييي فييي المييدارس الخاصيية للتأكييد ميين جييودة األداء التعليمييي

 .وزارة واتخاذ اإلجراءات الالزمة في ضوء النتائجبالتعاون مع المديريات المعنية بال

  متابعيية نتييائج امتحانييات المييدارس الخاصيية واالحتفيياظ بنسييخة ميين السييجالت الخاصيية

 .بدرجات الطالب ونتائجهم

 إعداد قاعدة بيانات لمستويات التحصيل الدراسي للطالب. 

 مادهيا مين قبيل على تطبيق نظم التقويم في المدارس الخاصة، والتي تم اعت  اإلشراف

 . الوزارة

  التنسييق مييع قسييم اإلشييراف لمتابعيية تحصييل الطييالب بصييورة منتظميية للوقييوف علييى

 .مستويات أدائهم واقتراح األساليب الكفيلة بتحسينها

 اإلشراف على شؤون الطالب في ضوء الالئحة المعتمدة. 

 س الخاصية استكمال وتسهيل إجراءات انتقال الطلبة من المدارس الدوليية إليى الميدار

 .والحكومية

 

 -بالمديريات التعليمية واإلحصاء اختصاصات دائرة تخطيط الحتياجات التعليمية:  
  ( الظاهرة + الشرقية جنوب + الشرقية شمال + الداخلية + ظفار + مسقط

 :(الباطنة جنوب + الباطنة شمال +
 

 ورفيع ، تنفييذها ومتابعية اليدائرة أعميال لتسيير الالزمية السينوية الخطيط وتنفييذ إعداد 

 .التنفيذ ومعوقات إنجازه تم عما تقارير
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 المدرسيية األبنية من سواء احتياجاتها وتقدير التعليمية للمديرية الخمسية الخطة إعداد 

 المختصييين مييع بالتنسيييق األخييرى، التعليمييية والمسييتلزمات البشييرية، المييوارد ميين أو

 .بالوزارة

 أسييياليب واقتيييراح نتائجهيييا وتقيييييم مديرييييةبال الخمسيييية الخطييية تنفيذأهيييداف  متابعييية 

 .التعليمية بالمديرية المعنية الجهات مع بالتنسيق تنفيذها معوقات وتحديد تطويرها

 بالتنسييق تنفييذها متابعة و التعليمية للمديرية السنوية المدرسية التشكيالت خطة إعداد 

  .التقسيمات المختصة مع

 التربويية واالضيافات المتكاملية المدرسيية لمبيانيا لمشياريع الميدانيية بالزيارات القيام 

 التشييكيالت خطيية مشييروع ضييمن واسييتغاللها تشييغيلها جاهزييية مييدى تحديييد بهييدف

 .تنفيذه معتمد هو ما مع مطابقتها مدى من والتأكد المدرسية،

 عليهيا، جديدة مدرسية مبان إلقامة الالزمة االراضي من المستقبلية االحتياجات تقدير 

 .التعليمية للمديرية الخرىا والمباني

 جديدة عليهيا، مدرسية األراضي الالزمة إلقامة مبان من المستقبلية االحتياجات تقدير 

  .التعليمية للمديرية األخرى والمباني

 التعليميييية للمديريييية البشيييرية الميييوارد مييين والمسيييتقبلية السييينوية االحتياجيييات تحدييييد 

 .بالوزارة التقسيمات المختصة مع بالتنسيق

 ذليك فيي بميا التعليميية بالمديريية الوظيائف جميع اإلشراف على عملية حصر شواغر 

 .التربوي الحقل وظائف

 بالتنسييق مراحيل فيتح أو الميدارس بإنشياء الخاصة األهالي ومقترحات طلبات دراسة 

 . التقسيمات المختصة مع

 التربيوي ئيدالعا وتقيييم  التربويية للمشياريع االقتصيادية الجيدوى دراسية في المشاركة 

 .التعليمية بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالمديرية عليه االنفاق مقابل

 التربويية والمؤشيرات والجغرافيية اإلحصيائية البيانيات واعتمياد وتحلييل وتيدقيق جمع 

 .للمستفيدين وإتاحتها

 واقييع لتطييوير الالزميية التعليمييية بالمديرييية والجغرافييية اإلحصييائية الدراسييات اجييراء 

 .بالمديرية ملالع

 بالمعلوميييات الخاصييية والورقيييية االلكترونيييية الدوريييية والكتيبيييات النشيييرات اصيييدار 

 .المدرسية والخريطة التربوية والمؤشرات االحصائية
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 مسيتوى مين يحسين بميا قدراتهم بناء بهدف بالدائرة للعاملين التدريبية البرامج اقتراح 

 .االداء

 الدائرة بأعمال العالقة ذات التطويرية الدراسات إعداد في المشاركة. 

 المختصيية الجهييات مييع بالتنسيييق ، العالقيية ذات التييدريب بييرامج تنفيييذ فييي المشيياركة 

  .بالمديرية

 الدائرة أعمال لكافة بيانات قاعدة إنشاء. 

 للدائرة تسند أخرى مهام أية. 

 :ويختص باآلتي قسم تخطيط االحتياجات التعليمية

 ورفييع ، تنفيييذها ومتابعيية القسييم أعمييال لتسييير الزمييةال السيينوية الخطييط وتنفيييذ إعييداد 

 .التنفيذ ومعوقات إنجازه تم عما تقارير

 بعيييد بهييا والتعريييف التعليميييية للمديرييية السيينوية المدرسيييية التشييكيالت خطيية إعييداد 

 . بالوزارة المختصين مع بالتنسيق تنفيذها سالمة متابعة و اعتمادها

 التقسييمات المعنيية  ميع بالتنسييق ومناقشيتها يميية،التعل للمديريية الخمسية الخطة إعداد

 .بالوزارة

 مين القائمية الميدارس واحتياجيات المدرسيية األبنيية مين المسيتقبلية االحتياجيات تحديد 

 .التعليمية للمديرية األخرى اإلدارية والمباني التربوية اإلضافات

 المدرسية لتشكيالتا خطة تنفيذ سالمة لمتابعة للمدارس الميدانية بالزيارات القيام.   

 واالضيافات التربويية   لمشاريع المبياني المدرسيية المتكاملية  الميدانية بالزيارات القيام

 التشييكيالت خطيية مشييروع ضييمن بهييدف تحديييد مييدى جاهزييية تشييغيلها واسييتغاللها

 .المدرسية

 التعليميييية للمديريييية البشيييرية الميييوارد مييين والمسيييتقبلية السييينوية االحتياجيييات تحدييييد 

 .التقسيمات المختصة مع لتنسيقبا

 التعليميية والمسيتلزمات المدرسيية والكتيب التجهييزات مين الميدارس احتياجيات تقدير 

 .المختصة التقسيمات مع بالتنسيق األخرى

 الجديدة المدرسية المباني مواقع اقتراح في المشاركة. 

 لالحقييي وظيييائف ذليييك فيييي بميييا التعليميييية بالمديريييية الوظيييائف جمييييع شيييواغر حصييير 

 .التربوي
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 تعليميية مراحيل فيتح أو الميدارس بإنشاء الخاصة األهالي ومقترحات  طلبات  دراسة 

 .بالوزارة المختصين مع ومناقشتها ودراستها

 الحكومييية المؤسسييات مييع بالتعيياون وتنفيييذها تمويلهييا يسييهل التييي المشيياريع اقتييراح 

 .التعليمية بالمديرية والخاصة واألهلية

 الحلييول وطييرح التربوييية واإلضييافات  المتكامليية للمشيياريع ذيالتنفييي الموقييف دراسيية 

 .التربوي الميدان يواجهها التي التحديات على بالتغلب الكفيلة والبدائل

 مسيتوى مين يحسين بميا قيدراتهم بنياء بهيدف بالقسيم للعاملين التدريبية البرامج اقتراح 

 .األداء

 المختصية التقسييمات ميع تنسييقبال ، العالقية ذات التيدريب بيرامج تنفيذ في المشاركة 

  .بالمديرية

 القسم بأعمال العالقة ذات التطويرية الدراسات إعداد في المشاركة. 

 القسم أعمال لكافة بيانات قاعدة إنشاء. 

 للقسم تسند أخرى مهام أية. 

 ويختص باآلتي قسم اإلحصاء والخريطة المدرسية: 

 ورفييع ، تنفيييذها ومتابعيية القسييم أعمييال لتسييير الالزميية السيينوية الخطييط وتنفيييذ إعييداد 

 .التنفيذ ومعوقات إنجازه تم عما تقارير

 التربويية والمؤشيرات والجغرافيية اإلحصيائية البيانيات واعتمياد وتحلييل وتيدقيق جمع 

  .للمستفيدين وإتاحتها

 مييدارس،) التعليمييية العملييية عناصيير مختلييف عيين االحصييائية البيانييات وحفييظ تنظيييم 

 التقسييمات المعنيية ميع بالتنسييق ،.. الخ ، موظفين ، اداريين ، معلمين شعب، ، طلبة

 .بالمديرية

 التعليمية المديرية مستوى على للتعليم  التربوية المؤشرات حساب. 

 الفضياء واألراضيي والمنشينت المباني لجميع الجغرافية البيانات وتحديث وحفظ جمع 

 .والتعليم التربية لوزارة التابعة

 التعليمية بالمديرية المطلوبة األعمال لمختلف والورقية ميةالرق الخرائط انتاج . 

 التعليمية المديرية مستوى على الجغرافي الطابع تأخذ التي المشاريع في المشاركة. 

 ومسمياتها الجديدة المدرسية للمباني المناسب الجغرافي الموقع اقتراح في المشاركة. 

 المديرية التعليميةإعداد الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية ب. 
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 للطلبيية بالتنسيييق مييع التقسيييمات   المسييتقبلية االسييقاطات  دراسيية إعييداد فييي المشيياركة

 .المختصة

 التعليمية المديرية مستوى على الخمسية الخطة إعداد في المشاركة. 

 مسيتوى مين يحسين بميا قيدراتهم بنياء بهيدف بالقسيم للعاملين التدريبية البرامج اقتراح 

 .االداء

 القسم بأعمال ذات التطويرية الدراسات إعداد في اركةالمش. 

 المختصية التقسييمات ميع بالتنسييق ، العالقية ذات التيدريب بيرامج تنفيذ في المشاركة 

  .بالمديرية

 القسم أعمال لكافة بيانات قاعدة إنشاء. 

 للقسم تسند أخرى مهام أية. 

 وتختص باآلتي دائرة الشؤون إلادارية: 

 أعميال  اليدائرة ومتابعية تنفييذها،ورفع  السينوية الالزمية لتسييير  ةعيداد وتنفييذ الخطيإ

 .تقارير عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ إن وجدت

 فيمييا يتعلييق بالترقيييات والعييالوات  ةتطبيييق قييانون الخدميية المدنييية والئحتييه التنفيذييي

 تنفيييذ القييوانينواإلجييازات والمكافيينت وانتهيياء الخدميية وتصيينيف الوظييائف ومتابعيية 

 .واللوائح والقرارات والتعاميم ذات الصلة

  اإلشييراف علييى إعييداد السييجالت الخاصيية بييالموظفين والمعييارين والمتعاقييدين،وذلك

 واإلجيازات ، لحفظ كل ما يتعلق بالشؤون الوظيفية ، كالعالوات والبدالت والمكافينت

قرارات والشييييييييييكاوي والتظلمات،ومراقبيييييييييية سيييييييييين التقاعييييييييييد،وواألداء الوظيفي،

 . ن،وغيرها من المستندات والقرارات الخاصة بالموظفينالتعيي

 العميانيين كشوف المنتهيية خيدماتهم مين المعيارين والمتعاقيدين مين غيير متابعة إعداد 

 .المعنية التقسيماتإلى  ورفعها

  اتخاذ اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بتيوفير احتياجيات المديريية مين الوظيائف اإلداريية

 .المختصة التقسيماتلمختلفة بالتنسيق مع والفنية والتدريسية ا

  متابعة تنفيذ إجراءات التعيين للهيئات التدريسية والوظيائف المرتبطية بهيا واإلدارييين

 .المختصة التقسيماتبالتنسيق مع 

 لتسييهيل إجييراءات نييدب ونقييل الكييوادر اإلدارييية والفنييية  اتخيياذ اإلجييراءات الالزميية

 .نيةبالتنسيق مع التقسيمات المع وغيرها
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  اإلشراف على شؤون موظفي المديرية، والقيام بدراسة سبل رفع مسيتوى أداء العميل

 .التقسيمات المختصةاإلداري بالتنسيق مع 

 ومتابعيية كشييوف الحضييور  فييي العمييل االنضييباطعلييى قواعييد وإجييراءات  اإلشييراف

 . المعنية بتقارير عنها التقسيماتوإفادة والغياب 

  الالزمييية مييين خيييدمات اإلسيييكان ووسيييائل النقيييل  يرييييةالمد حتياجييياتاتحدييييد وتيييوفير

 .المعنية التقسيماتبالتنسيق مع 

 توفير الخدمات األساسية الالزمة لتسيير العمل في مكاتب ديوان عام  المديرية.  

 األنشييطة االجتماعييية والثقافييية والترفيهييية والرياضييية للعيياملين  اإلشييراف علييى إقاميية

 .بالمديرية 

  بعيض الدراسيات التحليليية الخاصية باألعميال اإلداريية بالمديريية إعدادالمشاركة في 

 .بالتنسيق مع التقسيمات المعنية

  القيييام بالزيييارات الميدانييية لمتابعيية سييالمة تطبيييق اإلجييراءات والوقييوف علييى أبييرز

 .المستجدات في اإلجراءات اإلدارية

 ات المناسييييبة ، واقتييييراح الييييدور تحديييييد االحتياجييييات التدريبييييية للعيييياملين بالييييدائرة

 .المختصة التقسيماتالحتياجاتهم بالتنسيق مع 

 انشاء قواعد بيانات لكافة أعمال الدائرة. 

 المشاركة في اللجان الخاصة بالمديرية ذات العالقة باختصاصات الدائرة. 

 أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص. 

   :ويختص باآلتي قسم رعاية الموظفين

 ومتابعيية تنفيييذها،ورفع  القسييمأعمييال   لسيينوية الالزميية لتسييييرا  ةإعييداد وتنفيييذ الخطيي

 .تقارير عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ إن وجدت

 ستقبال وتوديع الموظفين غير العمانيين وأسرهم المرافقية اتخاذ اإلجراءات الالزمة ال

 .لهم حسب مقتضيات العمل 

 إلقاميية للمييوظفين غييير تجديييد تأشيييرات  ا السييتخراج و اتخيياذ اإلجييراءات الالزميية

 .بطاقة المقيم  للمعنيين واستخراجلهم    تأشيرات الزيارة للمرافقينالعمانيين و

 المنتهييية خييدماتهم  وأسييرهم المرافقيية لهييم بالتنسيييق مييع  ةالقيييام بييإجراءات إلغيياء إقاميي

 .المعنية التقسيمات
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 ميين  وميرافقيهم القيام بالمشاركة فيي إجيراءات نقيل الكفالية  مين وإليى اليوزارة  للمعل

  .وفق األسس المعمول بها بالتنسيق مع الجهات المعنية

  إرسال تعميم االستقدام  على نفقة الوزارة إليى  ميدارس المحافظية التعليميية  الخياص

بالهيئة اإلدارية واإلشرافية  والتدريسية لغيير العميانيين اليراغبين فيي اسيتقدام أسيرهم 

ستقدام  في كشوف مسيتقلة   ورقيياا وإلكترونيياا على نفقة  الوزارة  وحصر طلبات اال

 .حسب التعليمات الواردة من الوزارة بهذا الشأن  

  إرسييال تعميييم رغبييات السييفر  إلييى مييدارس المحافظيية التعليمييية ألعضيياء الهيئتييين

اإلدارية والتدريسية من غير العمانيين وكذلك العمانيين  اليذين يعمليون فيي محيافظتي 

من غير قاطنيها   إلدخال رغبياتهم  إلكترونييا فيي نظيام الترحييل  ظفار ومسندم  وهم

فيييور ورود تعمييييم .  بشيييأن  اليييرحالت التيييي تنظمهيييا اليييوزارة  أو التعيييويض النقيييدي

 .الوزارة بهذا الشأن  سنوياا 

   مراجعيية بيانييات  رغبييات تييذاكر  السييفر والتعييويض النقييدي  لإلداريييين والمشييرفين

 .لهم من خالل  نظام  الترحيل  عبر البوابة التعليمية والمعلمين  واألسر المرافقة

   إلييى  أسييماء المعلمييين المشيياركين  فييي أعمييال التصييحيح  بالمحافظييةرفييع كشييوف

التقسيمات المعنية بالوزارة التخاذ اإلجيراءات الالزمية لحجيز تيذاكر السيفر بالتنسييق 

 .مع التقسيمات والجهات المختصة

 ية  لموافياة القسيم  بأسيماء أعضياء  الهيئتيين اإلداريية  التنسيق مع قسيم الميوارد البشير

  .واإلشرافية  و التدريسية المنتهية خدماتهم والمستقيلين

   التنسيييق مييع شييركات الطيييران ومكاتييب السييفريات وإجييراء كافيية المعييامالت المتعلقيية

ة بشراء تذاكر السفر ومتابعة استرجاع قيمة التذاكر المعادة وتعويض األفراد عن قيمي

 .التذاكر المشتراه بواسطتهم

  إجيييراءات التعيييويض عييين قيمييية التيييذاكر  بشيييأن التنسييييق ميييع التقسييييمات المختصييية

للراغبين في البقاء في السلطنة أثناء إجازاتهم السنوية وفيق القواعيد والينظم المعميول 

 .بها في هذا الشأن

 ن غييير إعييداد اسييتمارات ميينح  تصيياريح  السييفر البييري  لميين يرغييب  ميين  المييوظفي

 . العمانيين  بمدارس  المديرية التعليمية بالمحافظة

  تلقي طلبات الحصول على بطاقة  العالج المجاني للموظفين غيير العميانيين وأسيرهم

 .  بالمحافظة المعنية لعمل الالزم للجهات المختصةالمرافقة لهم ورفعها 
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 التقسيييمات المعنييية عمتابعيية اإلجييراءات  اإلدارييية  بالمديرييية التعليمييية بالتنسيييق ميي 

 .الوزارة  لحاالت الوفاة للموظفين غير العمانيين بالمحافظةب

  اإلشييراف علييى صييندوق الزماليية وتنظيييم أعمالييه اإلدارييية والمالييية واسييتثماره وفييق

 .اللوائح بالمحافظة التعليمية 

  التنسييييق ميييع  مؤسسيييات  وشيييركات القطييياع الخييياص  مييين أجيييل تيييوفير تسيييهيالت

 . الوزارة بالمحافظة بأسعار اقتصادية وتعامالت ميسرةلموظفي  وامتيازات خاصة

  إقامة مسابقات وأنشطة اجتماعيية وثقافيية ورياضيية ورحيالت ترفيهيية  بالتنسييق ميع

 .الجهات المعنية

  لدراسة وإقرار ادراج العيروض عليى البوابية التعليميية مع التقسيمات المعنية التنسيق

 . بعد اعتمادهاوفي مواقع التواصل االجتماعي  

  بالمحافظة التعليمية   المزايا والعروض الترويجية للموظفيناقتراح. 

 انشاء قواعد بيانات لكافة أعمال القسم. 

 أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص. 

     

  :ويختص باآلتي قسم الموارد البشرية

 ا،ورفع تقيارير عميا أعميال القسيم ومتابعية تنفييذه إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسييير

 .تم إنجازه ومعوقات التنفيذ إن وجدت

  إحاليية الموضييوعات التييي يلييزم عرضييها علييى لجنيية شييؤون المييوظفين بييديوان عييام

 .الوزارة، والعمل على تنفيذ قراراتها وإبالغ الجهات المختصة بها

  دراسيية طلبييات تغيييير المسييميات الوظيفييية والنقييل ميين وظيفيية إلييى أخييرى بالمديرييية

  .المعنية التقسيماتنسيق مع بالت

  االحتفيييياظ بالمسييييتندات الالزميييية فييييي سييييجل الموظييييف لقيييييد مييييا يتعلييييق بالشييييؤون

الشيييكاوي والوظيفيييية،كالعالوات والبيييدالت والمكافنت،واإلجيييازات، واألداء الوظيفي،

قرارات التعيين،وغيرها مين المسيتندات والقيرارات ووالتظلمات،ومراقبة سن التقاعد،

 . نالخاصة بالموظفي

  والمعينييناستالم ومتابعية وتنفييذ طلبيات اإلجيازات بكافية أنواعهيا لميوظفي المديريية 

 .و إصدار قرارات التصديق عليها بعد أخذ الموافقات الالزمة خاصةبعقود 

 الخدمية، وطلبييات اإلحالية إليى لجنيية  اسيتالم ودراسية طلبيات إصييابات العميل، وتمدييد

 .عنية بالوزارةالم التقسيماتطبية ومن ثم رفعها إلى 
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  إعداد كشوف بأسماء الموظفين الذين ال تيرى جهيات عملهيم الحاجية السيتمرار عقيود

خدمتهم وعرضيها عليى لجنية شيؤون الميوظفين بيديوان عيام اليوزارة؛ التخياذ القيرار 

 .المناسب

 إلى متعاقيد إليى  إعداد وإرسال كشوف بالموظفين المراد تغيير صفة تعيينهم من معار

  .ختصة بالوزارةالتقسيمات الم

   بيديوان  المعنيية التقسييمات طلبات ضيم الخدمية ممين تيم تعييينهم إليى وإرسالاستالم

 .عام الوزارة 

 استخراج بطاقة موظف لجميع العاملين التابعين للمديرية. 

  المختصيية بييديوان عييام  التقسيييماتاالبييالغ عيين حيياالت الوفيياة وأسبابها،وإرسييالها إلييى

 . الوزارة

  االستقاالت من الهيئات التدريسية والوظيائف المرتبطية بهيا والوظيائف استالم طلبات

 .الوزارةبالمختصة  التقسيماتاإلدارية بالمديرية ورفعها بعد دراستها إلى 

  تحييديث بيانييات المييوظفين بالمديرييية وأعضيياء الهيئيية اإلدارييية و التدريسييية والعمالييية

 .فقاا لإلجراءات المتبعةبالمدارس في النظام المالي والبوابة التعليمية،و

  إصيييدار قيييرارات المهميييات الرسيييمية داخيييل السيييلطنة، واليييدورات التدريبيييية وفيييق

 .التفويضات الصادرة في ذلك

  ايقاف البدالت لموظفي المديرية/اتخاذ إجراءات صرف. 

  توزيع نماذج تقويم األداء الوظيفي عليى الهيئيات التدريسيية والوظيائف المرتبطية بهيا

 .المديرية ومتابعة إدخالها،واتخاذ كافة اإلجراءات المتعلقة بها وكافة تقسيمات

  معالجة كشوف حاالت الغيياب والتيأخير  لميوظفي المديريية حسيب األسيس واألنظمية

 .المتبعة في ذلك

  متابعة المنقطعين عن العميل، ومعالجية فتيرات الغيياب، ومخاطبية المختصيين بيديوان

 .عام الوزارة الستكمال اإلجراءات

 ار شييهادات الخبييرة، والخدميية للمييوظفين، وشييهادات لميين يهمييه األمر،وشييهادات إصييد

 .تجديد العقود لغيرالعمانيين

 انشاء قواعد بيانات لكافة أعمال القسم. 

   أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص. 
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  :ويختص باآلتي قسم التعيينات والتنقالت

 لقسم ومتابعية تنفييذها،ورفع تقيارير عميا إعداد وتنفيذ الخطط  الالزمة لتسيير أعمال ا

 .تم إنجازه ومعوقات التنفيذ إن وجدت

  تنفيييذ األحكييام واإلجييراءات المنصييوص عليهييا فييي قييانون الخدميية المدنييية والئحتييه

التنفيذية فيما يتعلق بالتعيينات والندب والنقل والتعاقد باألجر اليومي وفق التفويضيات 

 .في الصالحيات 

 قل الداخلي للهيئات التدريسية والوظائف األخرى، واتخاذ اإلجراءات تنظيم طلبات الن

 .الالزمة بشأنها في ضوء األسس والضوابط الموضوعة

  توزييييع الميييوظفين الجيييدد والمنقيييولين والمنتيييدبين خارجييييا عليييى التقسييييمات المختلفييية

 المختصيية بييديوان عييام التقسيييماتالمييدارس بالمحافظيية  بعييد التنسيييق مييع / بالمديرييية

 .الوزارة

  فتح سجالت وملفات للموظفين الجدد،ونقلها بعد اسيتكمال إجيراءات التعييين إليى قسيم

 .الموارد البشرية بالمديرية

  التقسيييماتاسييتالم خريطيية الشييواغر والييدرجات الخاصيية  بالهيئييات التدريسييية ميين 

 .المختصة

 خييالءات متابعيية مباشييرات عمييل التعيينييات الجييدد ميين العمييانيين وغييير العمييانيين وإ

الطييرف، والمنقييولين،  والمنتييدبين داخليييا وخارجيييا، ورفعهييا لقسييم المييوارد البشييرية 

 .التخاذ اإلجراءات الالزمة

 االحتياجات من الوظائف اإلداريية والوظيائف اإلداريية المسياندة ودراسة طلبات تلقي 

، التخييياذ  النقيييل و النيييدب واإلعيييارةومختليييف طلبيييات  طلبيييات الهيئيييات التدريسيييية و

 .المختصة التقسيماتجراءات شغلها بالتنسيق مع إ

 دراسة طلبات التعاقدات المؤقتة  للعمانيين واستكمال إجراءاتهم . 

 استكمال إجراءات التعيين ،وفقاا ألحكام قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية. 

  استالم جميع طلبات التعاقيد المحليي واألجير الييومي ، ودراسية انطبياق شيروط شيغل

 المختصية التقسييماتالوظيفة على المتقدمين العميانيين وغيير العميانيين بالتنسييق ميع 

 .الوزارةب

 إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.  

 أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص. 
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 ويختص باآلتي قسم النقليات والخدمات: 

 نفييذها،ورفع تقيارير عميا إعداد وتنفيذ الخطط  الالزمة لتسيير أعمال القسم ومتابعية ت

 .تم إنجازه ومعوقات التنفيذ إن وجدت

 االحتياجات الفعلية لمكاتب دييوان عيام المديريية مين األثياث واألدوات المكتبيية  توفير

ومواقييف السيييارات واللييوائح اإلرشييادية والمييؤن اإلسييتهالكية  والصييحف والمجييالت

 .التقسيمات المعنيةوتوزيعها بالتنسيق مع 

 فير السكن والنقل للمشاركين في مختلف البرامج والمناشط و الفعاليات التيي متابعة تو

 .التقسيمات المعنية تنفذها المديرية بالتنسيق مع

  معاينة الوحدات السكنية المطلوب اسيتئجارها ورفيع تقيارير عنهيا وتحدييد اإليجيارات

  .معنيةالتقسيمات الالمناسبة لها،وتسليمها عند انتهاء عقودها بالتنسيق مع 

  تييوفير وسييائل النقييل الالزميية الحكومييية والمسييتأجرة لمييوظفي ديييوان عييام المديرييية

والمشيييرفين والوفيييود الزائيييرة واالحتفييياالت الوطنيييية وتنظييييم صيييرف الوقيييود لهيييا 

 .واإلشراف على صيانتها وإصالحها

 وضع نظام لتسجيل السيارات الحكومية وتوزيعها لخدمة تقسيمات المديرية. 

 المعنية بالمديرية في شان الغرامات الناتجة عن سوء اسيتعمال  التقسيمات التنسيق مع

 . السيارات والحوادث باالستعانة بتقارير الشرطة

 التعاقد مع موردي المياه للمدارس والمجمعات السكنية. 

  إعيداد السيجالت الالزمية لعملييات الحركية والنقيل واإلشيراف عليى السيائقين وتوزيييع

 .األعمال عليهم

 يييد التقسيييمات المعنييية بكشييوف حيياالت الغييياب والتييأخير لمييوظفي المديرييية، ميين تزو

 .واقع  أجهزة البصمة اإللكترونية

  متابعة أعمال النظافة، والصرف الصحي،والتشجير، وميدى التيزام الشيركات بيالعقود

 .المبرمة معهم

 يريةمتابعة توفير عمال الشحن والتفريغ ومتابعة المقاهي المؤجرة بمباني المد. 

   اإلشييراف علييى طلبييات خدميية االتصيياالت الهاتفييية وتوصيييالتها وحسيين اسييتخدامها

 . وغيرها من وسائل االتصال بمكاتب المديرية والمدارس التابعة لها

 التقسييييمات  إليييى متابعييية فيييواتير الكهربييياء والميييياه  واالتصييياالت وإحالتهيييااسيييتالم و

  .المختصة
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 ومتابعة إجراءات الصيانة لها بالتنسييق ميع  ةحصر مباني الوحدات السكنية المستأجر

 .التقسيمات والجهات المعنية

 توفير االستراحات الالزمة الستقبال المعلمين الجدد من غير العمانيين . 

 أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص. 

 

 :دائرة الشؤون المالية، وتختص باآلتي

 اف على التنفيذ ومتابعة الصرف بعد إعداد مشروع الموازنة السنوية للمديرية واإلشر

 .اعتماد الموازنة

 متابعة النواحي المالية للمشروعات وذلك بالتنسيق مع جهات االختصاص بالوزارة. 

  إعداد قاعدة بيانات متضمنة أصناف محتويات المخازن وأعدادها وقيد الوارد والمنصرف

 .منها

 ا وحفظها بطريقة سليمة، وصرفها تسلم األصناف المراد تخزينها من الجهات الموفرة له

 .للجهات التابعة للمديرية وفقا لالئحة المخازن

  توفير اللوازم المشتراة طبقا للوائح والنظم، وإعداد السجالت والملفات الالزمة إلثبات قيود

 .الصرف المتعلقة بالمشتريات والمخازن

 باح الجمعيات إمساك سجالت اإليرادات والمصروفات للبنك لحصة المديرية في أر

 .واعتماد الحوافظ

  صرف رواتب ومستحقات العاملين بالمديرية وتسليم المعامالت النقدية المستحقة

 .والشيكات إلى مندوبي المدارس

  اقتراح برامج التدريب والتأهيل السنوية لموظفي الدائرة، وذلك بالتنسيق مع التقسيمات

 .المختصة

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

  مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاتهاأية. 

 

 

 التالية وتضم الدائرة األقسام الخمسة:  

 قسم اإليرادات والمصروفات ويختص باآلتي: 

 إعداد سندات صرف الرواتب وإرسالها إلى الوزارة مع االحتفاظ بنسخة منها. 

 صرف مستحقات اإلجازات االعتيادية للموظفين والعمال ومستحقات المدرسين ألشهر 

 .العطلة الصيفية

  صرف مكافنت نهاية الخدمة وكافة المستحقات للمدرسين والموظفين والعمال الذين تنتهى

 .خدمتهم ألي سبب من األسباب وفقا للوائح

  مراجعة كشوف المبالغ المسترجعة من المدارس والدوائر المختلفة بالمديرية وإعادة جميع

 .ادها من المصروفات وقيدها في موازنة الوزارةهذه المبالغ المسترجعة إلى الوزارة الستبع
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  مرجعة المستندات الخاصة بموازنة المشروعات اإلنمائية، واالرتباط باتفاقياتها، وإعداد

 .سندات الصرف لها

  إعداد سندات صرف بمستحقات الشركات والمؤسسات التي تتعامل معها المديرية وإرسالها

 .إلى الوزارة

 الكهرباء والهواتف وإعداد سندات صرف بها وقيدها في السجل مراجعة فواتير المياه و

 .المعد لذلك

  تسلم رواتب الموظفين ومستحقاتهم وتسليم المعامالت النقدية المستحقة والشيكات إلى

 .مندوبي المدارس واالحتفاظ بكعوبات الشيكات بعد توقيع المتسلم عليها

  المبالغ المحصلةالتسجيل اليومي في سجالت الخزينة ومطابقتها مع. 

  توريد المتحصالت المالية والمبالغ النقدية المسترجعة واعتماد كشوف البنك بعد المطابقة

 .الشهرية وحوافظ الشيكات المسحوبة يومياا من حسابات البنوك

  جرد الخزينة اسبوعياا مع إجراء الجرد الدوري للسلفة المستديمة وإجراء جرد سنوي

 .اية السنة الماليةلمحتويات الخزينة عند نه

  وإعداد سندات الصرف  –الجزء النقدي والبنكي  –امساك السلفة المستديمة للمديرية

وكشوف التوزيع الخاصة بها وقيد المنصرف أوالا بأول في سجل السلفة المستديمة ومطابقة 

 .حساب البنك مع تسويتها في نهاية السنة المالية مع الوزارة

  المؤقتة التي تصرف من الوزارة على ذمة أغراض معينة امساك حساب مستقل للسلف

 .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

 صات التي تجريها المديرية وكذلك بيع كتب الدراسات الحرة بيع كراسات شروط المناق

 .وتوريد قيمة هذه المبيعات

 امساك دفاتر إيصاالت التحصيل والقيد بها والتوريد بمقتضاها إلى الوزارة. 

 صرف سلف المدرسين الجدد وامساك بطاقات هذه السلف ومتابعة سدادها وتسويتها. 

 سين عند جلب أسرهم ألول مرةصرف بدل األثاث النقدي المقرر للمدر. 

  تسلم سندات الصرف الخاصة بجميع المكافنت كاالمتحانات ومستحقات تعويضات تذاكر

 .السفر ورواتب اإلجازات وغيرها من السندات الفردية المنفصلة وصرفها إلى مستحقيها

 ات التنسيق مع قسم األنشطة التربوية في إعداد شروط المناقصة السنوية لتوريد احتياج

 .الجمعيات من مأكوالت ومستلزمات مدرسية وخالفه

  امساك سجالت اإليرادات والمصروفات للبنك لحصة المديرية في أرباح الجمعيات واعتماد

 .الحوافظ وسحب الشيكات من قبل المدير العام ومدير الشؤون المالية

 مراجعة مستندات الصرف من حصة المديرية من أرباح الجمعيات. 

 عمال المالية للجمعيات التعاونية المدرسية على مدار السنة وإعداد الحسابات متابعة األ

النصف سنوية والحسابات الختامية في نهاية العام الدراسي وموافاة قسم األنشطة بتقرير 

 .نصف سنوي عن الموقف المالي للجمعيات
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 إدخال جميع قرارات التعيين للموظفين الجدد بالحاسب اآللي وسجلها. 

  التعديالت الالزمة ومراجعتها وسحب كشوف الرواتب، وذلك باستخدام البرامج عمل

 .المحوسبة بالتنسيق مع الوزارة

  مراجعة عقود السيارات والعقارات والمساكن، وكشوف إيجار السيارات الشهرية، وإعداد

 .سندات الصرف لها

 جعتها، وإعداد سندات فتح بطاقات بأجور العاملين المؤقتين، وإعداد كشوف االستحقاق ومرا

 .الصرف لها

  إعداد القوائم السنوية لكافة احتياجات المديرية من األغراض والمستلزمات بعد استبعاد

 .األرصدة المخزونة

  إعداد كافة البيانات والمستندات واإلحصاءات المتعلقة بالمناقصات العامة توطئة لطرحها

ما يتعلق بالمناقصات المحلية التي تتولى  بمعرفة الجهات المعنية بعد إعداد الشروط وكذلك

 .المديرية طرحها بمعرفتها

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 أية مهام أخرى يكلف بها القسم. 

 

 قسم الموازنة ويختص باآلتي: 

 إعداد مشروع الموازنة السنوية للمديرية في ضوء خطة الوزارة. 

 اإلشراف على الصرف من الموازنة العامة المجازة. 

 إعداد خالصة شهرية لمدى التقدم في صرف الموازنة وإعداد تقرير بذلك. 

 اقتراح بتعديل وإجراء المناقالت بين بنود الموازنة المجازة. 

  إعداد ميزانية تقديرية بالتنسيق مع قسم األنشطة لإليرادات والمصروفات المتوقعة عن العام

 .الدراسي المقبل مع إعداد خطة لسير العمل

  خطة الموازنة السنوية لوسائل نقل الطلبة تبعا لحاجة المدارس بالمحافظة في ضوء إعداد

 .اإلحصائيات الواردة من قسم وسائل نقل الطلبة

 تقدير تكلفة المشاريع والبرامج والتنظيمات المقترحة للمديرية وبيان إمكانية تنفيذها. 

  المقترحةمناقشة الدوائر واألقسام المعنية بالمديرية في المشروعات . 

 فتح ومسك بطاقات رئيسية وفرعية، لموازنة المشروعات اإلنمائية واالرتباط باتفاقياتها. 

 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 أية مهام أخرى يكلف بها القسم. 

 قسم المشتريات، ويختص بالتي: 

 لوقت اتخاذ كافة التدابير الالزمة لتأمين كافة األغراض والمستلزمات المشتراة في ا

 .المناسب

 اتخاذ إجراءات الشراء بالممارسة أو بالطرق المباشر إذا لزم األمر. 

 االرتباط بمبالغ الشراء وفق بنود وموارد الموازنة. 

 متابعة تنفيذ عقود التوريد خالل المدة المنصوص عليها في العقد. 
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  شراؤها إعداد بيانات إحصائية بحجم وأنواع وقيمة األغراض والمستلزمات التي يتم

 .للمديرية

  إصدار أوامر الشراء وتخزينها بالحاسب اآللي بعد الحصول على األسعار المناسبة وفق

 .اإلجراءات المتبعة

  االشتراك في لجان الجرد وتحليل عروض المناقصات وتسليم وفحص األصناف الموردة

 .للمخازن

  قسم المخازن، ويختص باآلتي: 

 سية من مخزن الوزارة وتوزيعها على المدارس قبل تسلم حصة المديرية من الكتب الدرا

 .بداية العام الدراسي وفقاا للبيانات واالحصاءات المعتمدة في المحافظة

  رصد سندات اإلدخال واإلخراج في سجالت المخزن للوقوف على األرصدة المخزنية لكل

 .كتاب بكل صف في جميع المراحل أوالا بأول

 كل سنة مالية بكشوف الجرد السنوية وإجراء الجرد  رصد األرصدة الفترية في نهاية

 .السنوي وعمل التسويات الجردية

  حفظ الكتب داخل المخزن بطريقة سليمة يسهل معها مطابقتها عددياا مع األرصدة الدفترية

 .إلى جانب سهولة الوصول إليها وصرفها مع المحافظة على سالمتها من التلف

  من المخازن بعد الرجوع إلى المسؤولين في دائرة المخازن حصر الكتب الملغاة واستبعادها

 .ودوائر المناهج بالوزارة

  تسلم بيان احصائي من قسم محو األمية وتعليم الكبار بالكتب التي تخص المراكز والصرف

منها بناء على إيصاالت رسمية بتوريد أثمانها إلى البنك أو إلى قسم الشؤون المالية 

ر بالمبيعات كل ثالثة أشهر تخطر به دائرة المخازن والجهات بالمديرية وإعداد حص

 .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

  المقررة للمديرية من دائرة المخازن بالوزارة ومما يتم شراؤه بموجب تسلم الحصص

 .مناقصات محلية أو ممارسات أو بالطريق المباشر بمعرفة المديرية

  تسلم األثاث المنصرف من مخازن الوزارة والمشترى بمعرفة المديرية والمحافظة عليه

 .أثناء التخزين

 ف المقررات الواردة من الوزارةإعداد خطة لتوزيع وصرف األثاث طبقاا لكشو. 

  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 المفاجئ والجرد السنوي. 

 المزاد العلنياالشتراك في لجان الجرد السنوية ولجان البيع ب. 

  تسلم األثاث المسترجع من المدارس والموظفين المنتهية خدماتهم وتصنيفه إلى صالح وغير

 .صالح



246 

 

 استالم الوسائل التعليمية من مخازن الوزارة. 

  تسليم الوسائل التعليمية للمدارس حسب كشوف التفريغ التي يعدها قسم تقنيات التعليم

 .بالمحافظة

 

 بالمديريات العاماة للتربياة والتعلايم بالمحافظاات وسائل نقل الطلبة قسم
 :ويختص باآلتي

  إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير أعمال القسم ومتابعة تنفيذها،ورفع تقارير عما تم

 .إنجازه،ومعوقات التنفيذ إن وجدت

  الطلبة بفئاتهم)وسائل النقل المختلفة التي تخدم المدارس  من حصر احتياجات المدارس من 

المختلفة، والهيئات التدريسية من غير العمانيين، والدارسين بمراكزتعليم الكبار ومحو 

 .  بالتنسيق مع التقسيمات المعنية( األمية

  يكفل عدالة التوزيع لخدمة المدارس التابعة وسائل نقل الطلبة المختلفة نظام لتسجيل إعداد

 .للمديرية

 التابعة للمديرية بالتنسيق مع مدارس ل المختلفة باللوسائل النق اإلشراف والمتابعة والرقابة

 .إدارات المدارس

  على بطاقات الدوام التي خالل الشهر ومطابقتها لوسائل النقل المختلفة مراجعة األيام الفعلية

للقسم المالي ليتولى مراجعتها البطاقات تعدها المدرسة،مع إعداد كشوف الصرف مرفق بها 

 .وصرفها

  بالمدارس في بداية العام الدراسي وكذا وسائل النقل المختلفة داية تشغيل تحديد تاريخ ب

إدارات جازة الصيفية بالتنسيق مع تاريخ توقفها أثناء عطلة نصف العام الدراسي واإل

 . المدارس

  بفصليها على شهادة الدبلوم العام أثناء امتحانات وسائل النقل المختلفة العمل على توزيع

ت المختلفة حسب عدد الطلبة بكل مركز مع توقيف باقي السيارات مراكز االمتحانا

 . في هذا الشأن التقسيمات المعنية بالمديريةوالحافالت لعدم الحاجة إليها تنسيقاا مع 

  لتزام بكل بنود واإلوسائل النقل المختلفة العمل على متابعة تنفيذ العقود المبرمة مع أصحاب

 . ص عليها بالعقد في حالة المخالفةالعقد مع توقيع الغرامة المنصو

  طرح الممارسات الستئجار الحافالت المدرسية الجديدة بالتنسيق مع التقسيمات المعنية. 

  بالمديرية للتقسيمات المختصةاستالم المطالبات الشهرية لمالك وسائل النقل وتقديمها. 

 إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم. 

  ن نطاق االختصاصأية مهام أخرى تدخل ضم. 
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 باآلتي وتختص، التقويم التربوي دائرة: 

  تنفيذ نظم وأساليب التقويم التربوي ومتابعة ذلك بمدارس المحافظة . 

 المشاركة في تحليل محتوى الكتب الدراسية المقررة. 

 تطبيق معايير تقويم المهارات العلمية والتدريب العملي في التعليم . 

  معايير ومواصفات االختبارات وأدوات القياساإلشراف على تطبيق. 

 تزويد المدارس بالوثائق المتعلقة بالتقويم التربوي والتأكد من استالمها. 

  متابعة تطبيق وثائق التقويم بالمحافظة التعليمية وتزويد الجهات المختصة بالوزارة بالتغذية

 . الراجعة

 لية وأدوات التقويم األخرىالمشاركة في إعداد االمتحانات واالختبارات التحصي . 

 اقتراح الدورات التدريبية في مجال التقويم التربوي وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

 المشاركة في التدريـب على مستوى المحافظة التعليمية في مجاالت القياس والتقويم. 

 المشاركة في أعمال الفحص والتدقيق المستمر والنهائي . 

 جان متابعة التحصيل الدراسي بالمدارس التابعة للمنطقةاإلشراف على ل . 

 متابعة تطبيق أدوات التقويم على أسس علمية. 

  متابعة تنفيذ التوصيات المعتمدة والمنبثقة عن الزيارات الفنية والفعاليات المتعلقة بالتقويم

 .التربوي

  (.11-5)اإلشراف على تصحيح امتحانات الصفوف من 

 وتزويد المديرية العامة للتقويم ( 11-1)حصائية لنتائج التقويم للصفوف إعداد البيانات اإل

 .التربوي بها

 المشاركة في تطوير بنوك األسئلة. 

  وموافاة المديرية العامة للتقويم التربوي بها( 11-5)اقتراح مواعيد االمتحانات للصفوف. 

  لتحصيل الدراسي والظواهر والمؤشرات المرتبطة با( 11-1)تحليل نتائج الصفوف من

 .ورفعها إلى الجهات المختصة بالوزارة

  واإلشراف على تنفيذها وتوفير متطلباتها( 11-5)إدارة امتحانات الصفوف الدراسية من . 

  توفير متطلبات مراكز امتحانات الشهادة العامة ومراكز التصحيح بالمحافظة حسب

 . التربوي الضوابط التي تنظمها وتحددها المديرية العامة للتقويم

  ترشيح أعضاء ولجان امتحانات الشهادة العامة وإرسالها إلى المديرية العامة للتقويم

 .التربوي بالوزارة

  التنسيق المباشر مع قسم التعليم المستمر وقسم التربية الخاصة بالمحافظة في ما يخص

 . ةالمتقدمين لالمتحانات من الدارسين بتعليم الكبار في كافة الصفوف الدراسي

  التنسيق مع المعنيين باإلشراف التربوي بالمحافظة لترشيح مصححي امتحانات الشهادة

 .العامة
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 تنظيم إجراءات طباعة وسرية أسئلة الصفوف التي تعد مركزياا على مستوى المحافظة. 

  (.11-1)إصدار شهادات بدل فاقد للصفوف من 

  بياناتبما يفيد صحة ال( 11-1)التصديق على شهادات الصفوف من. 

  التنسيق مع ذوي االختصاص إلجراء الصيانة الدورية الالزمة للمعدات واألجهزة بالمطبعة

 .السرية بالمحافظة

 اقتراح الموازنات الخاصة بكافة أعمال الدائرة واحتياجاتها. 

 تنفيذ اللوائح المتعلقة بشؤون الطالب. 

  من مدارس المحافظةدراسة المواضيع المختلفة المتعلقة بشؤون الطالب والواردة. 

  (. 11-1)فهرسة وحفظ نتائج التقويم والبيانات المرتبطة للصفوف 

  القيام بإجراءات قبول الطالب الوافدين من خارج السلطنة والراغبين في االلتحاق بمدارس

 . السلطنة الحكومية والخاصة بالتنسيق مع المديرية العامة للتقويم التربوي

 أن قبول الطالب الوافدين حسب المواعيد واإلجراءات المحددةمتابعة مدارس المحافظة بش . 

  تحديد الدورات التدريبية المناسبة المتعلقة بأعمال الدائرة والمواد الخاصة بها بالتعاون مع

 .جهات االختصاص

 تطوير أساليب العمل بإدخال تقنية الحاسوب بالتنسيق مع دائرة تقنية المعلومات بالمديرية. 

 ب المحولين من المدارس والوافدين من الخارج بمدارس السلطنة طبقا تسجيل الطال

 .للشروط

  اإلشراف العام على شؤون االبتكارات العلمية واالولمبيادات الوطنية والدراسات الدولية في

 .العلوم والرياضيات و مهارات القراءة والمفاهيم الجغرافية

 أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها  . 

 ضم هذه الدائرة األقسام التاليةوت: 

 قسم مراقبة وتقويم التحصيل الدراسي، ويختص باآلتي: 

  متابعة تقويم الطالب بالمدارس حسب المستويات المعيارية لمؤشرات األداء األساسية

 .المطلوبة

 لقياس جودة التحصيل للصفوف  المحافظةاإلشراف على تطبيق االختبارات الوطنية ب

 . لفةالتعليمية المخت

 المشاركة في إعداد أسئلة االمتحانات العامة بالتنسيق مع المديرية العامة للتقويم التربوي. 

 المشاركة في تحليل محتوى الكتب الدراسية المقررة. 

  في مجاالت القياس والتقويم المحافظةالمشاركة في التدريـب على مستوى. 

  يم التربويفي تنفيذ نظم وأساليب التقو المحافظةمتابعة مدراس . 

 تطبيق معايير تقويم المهارات العلمية والتدريب العملي في التعليم . 

 اإلشراف على تطبيق معايير ومواصفات االختبارات وأدوات القياس. 

 المشاركة في تحليل محتوى الكتب الدراسية المقررة. 

 رىالمشاركة في إعداد االمتحانات واالختبارات التحصيلية وأدوات التقويم األخ . 
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  اقتراح الدورات التدريبية في مجال التقويم التربوي وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة

 .المحافظةب

 تزويد المدارس بالوثائق المتعلقة بالتقويم التربوي والتأكد من استالمها. 

 ة التعليمية وتزويد الجهات المختصة بالوزارة بالتغذي المحافظةمتابعة تطبيق وثائق التقويم ب

 . الراجعة

 المشاركة في أعمال الفحص والتدقيق المستمر والنهائي . 

 متابعة المختصين في تنفيذ معايير وضوابط عملية الفحص والتدقيق . 

 اإلشراف على لجان متابعة التحصيل الدراسي بالمدارس التابعة للمنطقة . 

 متابعة تطبيق أدوات التقويم على أسس علمية. 

 المعتمدة والمنبثقة عن الزيارات الفنية والفعاليات المتعلقة بالتقويم  متابعة تنفيذ التوصيات

 .التربوي

  بالتعاون مع  المحافظةالقيام بدراسة تقارير فرق الفحص والتدقيق المستمر على مستوى

 .قسم التحليل والدراسات بالدائرة

  ف الدراسيةفي تطبيق ضوابط االنتقال واإلعادة في جميع الصفو المحافظةمتابعة مدارس. 

 

 قسم التحليل والدراسات،ويختص باآلتي: 

 متابعة تنفيذ توصيات التقارير والدراسات المتعلقة بالتحصيل الدراسي. 

  المحافظةجمع وتحليل ودراسة عينات من االختبارات التحصيلية المستخدمة في مدارس 

 .بالتعاون مع أقسام الدائرة

 فنية للمختصين بالدائرة والفعاليات المتعلقة بالتقويم تحليل التقارير المنبثقة عن الزيارات ال

 .التربوي

  للتأكد من التطبيق السليم للتقويم المستمر ومدى  المحافظةالقيام بدراسات على مستوى

 .انعكاسه على نتائج تعلم الطالب

 المحافظةإجراء دراسات علمية حول الظواهر المتعلقة بسلوك الطالب ب. 

 والظواهر والمؤشرات المرتبطة بالتحصيل الدراسي ( 11-1)ن تحليل نتائج الصفوف م

 .ورفعها إلى الجهات المختصة بالوزارة

  وتزويد المديرية العامة للتقويم ( 11-1)إعداد البيانات اإلحصائية لنتائج التقويم للصفوف

 .التربوي بها

 لتربوي في مجال المشاركة في الدراسات العلمية التي تقوم بها المديرية العامة للتقويم ا

 .القياس والتقويم

 المشاركة في التدريب على مجاالت التحليالت اإلحصائية. 

  المحافظةإجراء دراسات مقارنة لمستويات تحصيل الطالب بين مدارس. 

 تنفيذ اللوائح المتعلقة بشؤون الطالب. 

  المحافظةدراسة المواضيع المختلفة المتعلقة بشؤون الطالب والواردة من مدارس. 

  القيام بإجراءات قبول الطالب الوافدين من خارج السلطنة والراغبين في االلتحاق بمدارس

 . الحكومية والخاصة بالتنسيق مع المديرية العامة للتقويم التربوي المحافظة
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  بشأن قبول الطالب الوافدين حسب المواعيد واإلجراءات المحددة  المحافظةمتابعة مدارس

 . ة للتقويم التربويمن قبل المديرية العام

  اإلشراف على عملية قبول طالب الصف األول األساسي ومتابعة التزام المدارس بالمواعيد

 .المحددة لذلك من قبل المديرية العامة للتقويم التربوي

  التأكد من سالمة إجراءات تحويل الطالب من وإلى المدارس الخاصة بالتنسيق مع الجهات

 . المحافظةالمختصة ب

 

 الختبارات والمقاييس، ويختص باآلتي قسم: 

  متابعة توظيف مواصفات االمتحانات واالختبارات بأنواعها المختلفة في ضوء األسس

 .والمعايير العملية الصادرة من المديرية العامة للتقويم التربوي

 بالتعاون مع الجهات المختصة المحافظةالمشاركة في تطبيق االختبارات التشخيصية ب . 

 اركة في إعداد االمتحانات العامة للصف الثاني عشر واالختبارات التشخيصية المش

 . والتحصيلية والوطنية بالتعاون مع الجهات المختصة

 المحافظةاإلشراف على تطبيق االختبارات الوطنية والدولية ب . 

 المشاركة في تطوير بنوك األسئلة للمواد الدراسية المختلفة. 

 واالجتماعية للطالب بالتعاون مع جهات االختصاص تطبيق المقاييس النفسية. 

  (.11-5)اإلشراف على تصحيح امتحانات الصفوف من 

  (.11-1)تزويد المديرية العامة للتقويم التربوي بنتائج التقويم للصفوف 

  وموافاة المديرية العامة للتقويم التربوي بها( 11-5)اقتراح مواعيد االمتحانات للصفوف. 

 واإلشراف على تنفيذها وتوفير متطلباتها( 11-5)ات الصفوف الدراسية من إدارة امتحان . 

  توفير متطلبات مراكز امتحانات الشهادة العامة حسب الضوابط التي تنظمها وتحددها

 . المديرية العامة للتقويم التربوي

 م ترشيح أعضاء ولجان امتحانات الشهادة العامة وإرسالها إلى المديرية العامة للتقوي

 .التربوي بالوزارة

 في ما يخص  المحافظةالتنسيق المباشر مع قسم التعليم المستمر وقسم التربية الخاصة ب

 . المتقدمين لالمتحانات من الدارسين بتعليم الكبار في كافة الصفوف الدراسية

 لترشيح مصححي امتحانات الشهادة  المحافظةالتنسيق مع المعنيين باإلشراف التربوي ب

 .العامة

  المحافظةتنظيم إجراءات طباعة وسرية أسئلة الصفوف التي تعد مركزياا على مستوى. 

  التنسيق مع ذوي االختصاص إلجراء الصيانة الدورية الالزمة للمعدات واألجهزة بالمطبعة

 .المحافظةالسرية ب

  المشاركة في اإلشراف على تصحيح االمتحانات واالختبارات الوطنية على مستوى

  .المحافظة

 تفعيل آليات وبرامج التصحيح اآللي . 

  (.11-1)إصدار شهادات بدل فاقد للصفوف من 

  بما يفيد صحة البيانات( 11-1)التصديق على شهادات الصفوف من. 

  فهرسييييييييييييية وحفيييييييييييييظ نتيييييييييييييائج التقيييييييييييييويم والبيانيييييييييييييات المرتبطييييييييييييية للصيييييييييييييفوف 

(1-11 .) 
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  واألنظمة المعمول بهاوفق القواعد ( 11-1)القيام بعملية تعديل أسماء الطالب للصفوف . 

 
o  ظفار + مسقط ) :بالمديريات التعليمية والمحافظات البتكار والولمبياد العلميقسم +

مسندم + البريمي + الداخلية + الشرقية  شمال +الشرقية جنوب +الباطنة شمال +الباطنة جنوب 
 (الظاهرة+ 

 لدراسات الدوليةمتابعة تنفيذ االبتكارات العلمية واالولمبيادات الوطنية وا. 

  إعداد الخطط التنفيذية لتطبيق االولمبياد الوطني في مواد العلوم والرياضيات والمفاهيم

 .الجغرافية و تقييم االبتكارات العلمية الطالبية وتطبيق الدراسات الدولية

 متابعة تنفيذ االولمبيادات الوطنية والدراسات الدولية وتقييم االبتكارات العلمية. 

 افة العلوم والرياضيات واالبتكار في مدارس المحافظةنشر ثق. 

  رفد المدارس بالمستجدات السنوية في مجال االبتكارات العلمية،واألولمبيادات الوطنية

 .والدراسات الدولية

  إعداد وتنفيذ الخطط التدريبية الالزمة للمعلمين والطالب في مجال االبتكارات العلمية

 .وليةواالولمبياد والدراسات الد

  تنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بتدريب الطلبة المتأهلين في األولمبياد الوطني والمجيدين في

 .االبتكارات العلمية،إلعدادهم للمنافسات الخارجية

  إعداد التقارير السنوية حول ما تم إنجازه في مجال االبتكارات العلمية،واألولمبيادات

 .الوطنية والدراسات الدولية

 

 تختص باآلتيو ،ئرة تقنية المعلوماتدا: 

  إتاحة استخدام تقنيات الحاسب اآللي والشبكات والمعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها لتطوير

 .العمليات اإلدارية والتربوية والتعليمية

  إعداد الخطط والبرامج التطويرية إلدارة تقنية المعلومات واالتصاالت بالمحافظة التعليمية

 .ا وفق خطط وتوجه الوزارة في هذا المجالواإلشراف عليه

  اقتراح الشروط والمواصفات الفنية للحاسبات اآللية وأنظمتها وتجهيزاتها التقنية التي تحتاج

 .دوائر المديرية والمدارس التابعة لها بالتنسيق مع المديرية العامة لتقنية المعلومات بالوزارة

 صاالت بين المديرية والوزارة والمدارس على ضوء توفير خدمة االنترنت والربط الشبكي واالت

 .االحتياجات التعليمية واإلدارية

 متابعة تفعيل البريد اإللكتروني والرسمي للوزارة. 

  صيانة األجهزة التعليمية والمكتبية في المحافظة والتأكد من حالتها التشغيلية لضمان أقصى

 .استفادة منها
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 من األجهزة التعليمية والمكتبية والتنسيق مع الوزارة  تحديد احتياجات المديرية والمدارس

 .لتوفيرها

  إدارة األنظمة المحوسبة واإلشراف على تطبيقها وتوفير التدريب الالزم للمشغلين وتقديم الدعم

 .الفني الالزم لتشغيلها

 متابعة وتنفيذ البرامج والفعاليات الداعمة للتطبيقات الرقمية. 

 لزمات التقنية الالزمة لمراكز مصادر التعلم ومختبرات الحاسب اآللي متابعة توفير كافة المست

 .وتوفير مستلزماتها التشغيلية التقنية

  حفظ وتحديث كافة بيانات األجهزة المكتبية والمدرسية والشبكية وملحقاتها وبيانات توزيعها

 .وفترات الضمان والشركات الموارد ومتابعة عمليات شراؤها

 الزمة لتشغيل األجهزة والتطبيقات المكتبية والتعليمية الالزمة لسير العمل توفير األنظمة ال

 .اليومي والتأكد من الترخيص القانوني لها

 اإلشراف على المبادرات التطويرية لتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة. 

 إللكتروني والمكتبة اإللكترونية التنسيق مع دائرة تنمية الموارد البشرية إلتاحة نظام التعلم ا

 .بالبوابة التعليمية وتقديم الدعم الفني الالزم لها

 إعداد البرامج التدريبية وخطط اإلنماء المهني. 

 وضع خطط الطوارئ لمشاريع وأعمال الدائرة 

 

 وتضم الدائرة األقسام التالية: 

 ويختص بالتي ،قسم الشبكات : 

 السلكية والعالمية وملحقاتهااالشراف الفني للشبكة المحلية وال. 

 تنفيذ المعايير االمنية للشبكة وحماية أجهزتها وملحقاتها. 

 التأكد من استمرارية تدفق البيانات على الشبكة على أسس منظمة. 

  حفظ وتحديث كافة بيانات أجهزة الشبكة السلكية والالسلكية وملحقاتها وبيانات توزيعها

 .ومتابعة عمليات شراؤها وفترات الضمان والشركات الموردة

 إدارة نظام البريد االلكتروني وأنظمة التواصل الداخلي. 

 االشراف الفني لغرف األجهزة المركزية وملحقاتها، وتنفيذ المعايير االمنية لها. 

 إدارة برامج حماية الشبكة من الفايروسات واالختراق. 

 ديم الدعم الفني لمستخدميهااالشراف الفني لشبكة االتصاالت وأجهزتها وملحقاتها، وتق. 

  وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم. 

 توفير احتياجات المديرية من الهواتف وأجهزة الفاكس بالتنسيق مع الجهات المعنية. 
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 ويختص بالتي ،قسم الدعم الفني : 

 تقديم الدعم الفني لمستخدمي األجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها. 

 ات لتحسين عمل األجهزة واألنظمة وتدريب المستخدمينتقديم المقترح. 

 وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم. 

 إدارة نظام البوابة التعليمية ومتابعة تطبيقة وتقديم الدعم الفني للمستفيدين منه. 

  اإلشراف الفني على برامج اإلدارة المدرسية والجدول المدرسي والمكتبة المدرسية، وتقديم

 .الفني لمستخدميهاالدعم 

  حفظ وتحديث بيانات كافة بيانات األجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها وبيانات توزيعها

 .وفترات الضمان والشركات الموردة ومتابعة عمليات شراؤها

  تقديم الرأي الفني حول جدوى توفير أو استبدال أو ترقية لألجهزة المكتبية والمدرسية

 .وملحقاتها

o باآلتية التعليمية ، ويختص قسم البواب: 

  المتابعة واالشراف على تفعيل نظام البوابة التعليمية واألنظمة المحوسبة المعتمدة

 .داخل المديرية والمدارس

  إدارة خطط التوعية والتدريب للمجتمع والمستفيدين من نظام البوابة التعليمية

 .واألنظمة المحوسبة

 ختلفة بالمديرية في نظام البوابة التعليمية متابعة تدفق المتطلبات البيانية الم

 .واألنظمةالمحوسبة والتحقق من مصداقيتها وصحتها

 حفظ النسخ اإلحتياطية لألنظمة وأرشفتها والعمل على إعادة إستخدامها عند الحاجة. 

 استخراج البيانات والمعلومات وفقا لطلبات الدوائر والجهات المعنية داخل المديرية. 

 ت مستخدمي نظام البوابة التعليمية حسب إختصاصاتهمإدارة صالحيا. 

  حصر التحديات التي تواجه المستخدمين في توظيف التقنيات المرتبطة بنظام البوابة

 .التعليمية ومتابعة اإلجراءات الالزمة لتذليلها

  توفير التقارير الفنية بصورة فصلية عن أداء نظام البوابة التعليمية واألنظمة

 .المحوسبة

 لمشاركة في تحليل األنظمة وإعداد الوثائق التحليلية لألنظمةا. 

 

 قسم إدارة األجهزة، ويختص باآلتي: 

  تحديد إحتياجات المديرية من أجهزة الحاسب اآللي وملحقاته واألجهزة التعليمية

 .وملحقاتها

 توزيعها والمدرسية وملحقاتها وبياناتها  حفظ وتحديث كافة بيانات األجهزة المكتبية

وفترات الضمان والشركات الموردة ومتابعة عملية التوفير بالبرامج المحوسبة المعدة 

 .لذلك
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  التنسيق مع الشركات الموردة لألجهزة لتوفير قطع غيار وإصالح وصيانة األعطال

وتطبيق بنود العقد خالل فترة الضمان، وتقديم خدمة الصيانة بعد إنتهاء فترة الضمان 

 .بأسعار مناسبة

 طة دورية لزيارة المدارس بغرض التأكد من كفاءة عمل األجهزة الموردة وضع خ

 .وتفعيلها

  التواصل المستمر والتنسيق مع الفنيين بالحقل التربوي لحل المشاكل وتحسين أداء

 .العمل

  تقديم مقترح بالمواصفات الفنية عند طلب األجهزة الجديدة أو إستبدالها بالمديرية

 .البرمجيات قبل عملية التوزيع والتشغيلوفحص األجهزة الموردة و

 إعادة توزيع وفحص األجهزة المسترجعة من المدارس في حال صالحيتها. 

  المشاركة في تقديم المقترحات لتحسين عمل األجهزة واألنظمة حول جدوى توفيرأو

 .إستبدال أو ترقية أجهزة الحاسوب وملحقاته واألجهزة التعليمية وملحقاتها

 

 شناص + السويق + ثمريت + رخيوت + السيب + قريات ) ف التربويمكتب اإلشرا +

 :، ويتبع المدير العام ، ويختص باآلتي   (المضيبي+ جعالن بني بو علي + سمائل 

 تنفيذ قرارات الوزارة وتوجيهاتها فيما يخص الجوانب التعليمية. 

  ية بالمدارس اإلشراف على أداء الهيئات التدريسية واإلدارية واإلشرافية والفن

 . الحكومية والخاصة التابعة للمكتب وتبنى البرامج التطويرية الهادفة إلى تجويد األداء

  تحديد احتياجات المكتب والمدارس التابعة له من الهيئات التدريسية واإلدارية

 .واإلشرافية والفنية وفقا للمعدالت الوظيفية

  والفنية على المدارس التابعة للمكتبتوزيع الهيئات التدريسية واإلدارية واإلشرافية. 

  تحديد االحتياجات التدريبية وبرامج االنماء المهني للعاملين بالمكتب والمدارس التابعة

 .له وتنفيذها

 تقييم األداء المهني للعاملين وتوفير الدعم الالزم لهم بما يكفل جودة األداء. 

 لراجعة حول تنفيذ اللوائح واألدلة تزويد المديرية العامة للتربية والتعليم بالتغذية ا

 .واألنظمة التربوية التي تصدرها الوزارة

   توفير كافة الخدمات التشغيلية المساندة للخدمات التربوية في المكتب والمدارس

 .التابعة له

  التنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى الواليات التابعة للمكتب في

 .العملية التعليمية مختلف الجوانب التي تخدم

  إعداد قاعدة بيانات بمختلف عناصر المنظومة التعليمية واستخالص المؤشرات

 .اإلحصائية منها

   اإلشراف على برامج التربية العسكرية بالمدارس التابعة للمكتب بالتنسيق مع الجهات

 .ذات العالقة
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 دريسية في نطاق إعداد نشرة التنقالت الخاصة بكافة أعضاء الهيئة اإلدارية والت

 .المحافظةالمدارس التابعة للمكتب واعتمادها من قبل مدير عام 

  اإلشراف على توظيف تقنيات الحاسوب على مستوى المكتب والمدارس وتوفير الدعم

 . الفني الالزم

 المشاركة في تطوير شبكة حاسوبية تربط المدارس بالمكتب. 

  المكتب ومراجعة نتائجهااإلشراف على عمليات التقويم التربوي بمدارس. 

 اإلشراف على األمور المالية واإلدارية في المكتب والمدارس التابعة له. 

 اإلشراف على سالمة تنفيذ المناهج وتقديم التغذية الراجعة حولها. 

  التأكد من توفر المستلزمات والمواد واألجهزة والبرامج الالزمة لمراكز مصادر التعلم

 . تفعيل استخدامهاوالمختبرات والمكتبات و

  التغطية اإلعالمية للمناشط والفعاليات المنفذة على مستوى المكتب والمدارس التابعة

 .له

 اإلشراف على األنشطة والمسابقات التربوية والجمعيات التعاونية وتقييمها. 

  متابعة تنفيذ خطط عمل وبرامج اإلرشاد النفسي واالجتماعي والمهني والصحي على

 .المكتبمستوى مدارس 

  متابعة المشاريع المنفذة بالمكتب والمدارس التابعة له وإجراء عملية الصيانة الالزمة

 .للمباني التي تحتاج للصيانة

 ويضم المكتب األقسام اآلتية:  

 
 قسم التخطيط ويختص باآلتي:أول: 

 

  المشاركة في إعداد مشروع الخطة السنوية للتشكيالت المدرسية وتحديد االحتياجات

سنوية من الهيئات التدريسية واإلداريين وأعداد الصفوف والمدارس والمواقع المحتملة ال

 .إلقامة مدراس جديدة وإخطار الجهات المختصة بذلك

 المشاركة في اقتراح مواقع المباني المدرسية الجديدة التي تعتمد في الخطط الخمسية. 

 المتكاملة واإلضافات التربوية بهدف  القيام بالزيارات الميدانية لمشاريع المباني المدرسية

 .تحديد مدى جاهزية تشغيلها واستغاللها ضمن مشروع خطة التشكيالت المدرسية

  إعداد قاعدة بيانات بمختلف عناصر المنظومة التعليمية واستخالص المؤشرات اإلحصائية

 .منها

 تابعة للمكتب مع المشاركة في تحديد أعداد الكتب المدرسية المطلوب توفيرها بالمدارس ال

 .جهة االختصاص بالمديرية
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 قسم المشاريع والصيانة ويختص باآلتي:ثانيا: 
 

 للعمل على حجز األراضي الجديدة المحافظةالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن األراضي ب. 

  متابعة المشاريع المنفذة بالمكتب والمدارس التابعة له وإجراء عملية الصيانة الالزمة

 .لتي تحتاج للصيانة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بالمديريةللمباني ا

  اإلشراف على المقاولين ومتابعتهم في مواقع العمل والتأكد من التزامهم بالمواصفات المتفق

 .عليها

 إنهاء معامالت الشركات في مواعيدها المحددة ومتابعة صرف مستحقاتها. 

 بعة لمكاتب ومساكن الموظفين وأعضاء هيئة تحديد وإجراء الصيانة المحدودة للمدارس التا

 .التدريس التابعة للمكتب

 

  ويختص باآلتي ،الفني اإلشراف قسم:ثالثا: 

  اإلشراف على عملية تدريس المعلمين للمناهج وفق التوجيهات الصادرة من دائرة اإلشراف

 . المحافظةوالتقويم ب

 ائر المناهج بالوزارة وتوزيعها على التأكد من توفر الوسائل التعليمية طبقاا لما تقرره دو

 .المدارس ومتابعة توظيفها 

  التأكد من توفر األجهزة والمعدات والمواد في المختبرات المدرسية. 

  إعداد فهرسة بمحتويات المكتبات والمختبرات المدرسية ومراكز مصادر التعلم. 

 ارير عن أدائهم اإلشراف على المختبرات المدرسية والفنيين العاملين بها ورفع تق. 

  تسجيل بيانات الطلبة المتقدمين المتحانات الشهادة العامة. 

  ترشيح المصححين والمراقبين وإعداد مراكز االمتحانات للشهادة العامة بالتنسيق مع الجهة

 .المعنية 

  اإلشراف على تنفيذ عمليات التقويم التربوي ومتابعة سير االمتحانات بمدارس المكتب

 .ئجها وإعداد سجالت نتائج الطلبهومراجعة نتا

 اإلشراف على الهيئات التدريسية وتقييم أداءها . 

  متابعة سير العملية التعليمية التعلمية بالمدارس الحكومية. 

  المشاركة في عمليات النقل الداخلي للمعلمين والفنيين والمشرفين بالتنسيق مع قسم التخطيط

 .والمشاريع 

 لية للطالب والمشاركة في وضع الخطط العالجية لرفع مستوى متابعة المستويات التحصي

 .الطلبة

  متابعة فاعلية االجهزة واألدوات في مراكز مصادر التعلم والمختبرات والمكتبات المدرسية

 . ورفع تقارير بذلك للمعنيين

 متابعة تنفيذ اإلشراف التربوي. 

 تحديد االحتياجات التدريبية لألخصائيين االجتماعيين. 



257 

 

 جيع القطاع الخاص واألهلي على دعم برامج ومشاريع محو األمية وتعليم الكبار والتعليم تش

 .الموازي بالتنسيق مع الدائرة المعنية بالمديرية

  تشجيع المحافظة على البيئة المدرسية وخدمة المجتمع المحلي بالتنسيق مع جهات

 .االختصاص بالمديرية

 سيةالمشاركة في تحليل محتوى الكتب الدرا. 

  اإلشراف على مراكز مصادر التعلم والعاملين بها بالتنسيق مع قسم تقنيات التعليم بدائرة

 .تنمية الموارد البشرية بالمحافظة

 تفعيل نظام التعلم اإللكتروني والمحتوى اإللكتروني والمكتبة اإللكترونية بمدارس المكتب. 

  ومتابعة توثيقها وإدارتها وتفعيلهااإلشراف على توفير الوسائل التعليمية بمدارس المكتب. 

  نشر ثقافة التعليم والتعلم اإللكتروني ومجاالت توظيف تقنية المعلومات واالتصاالت في

 .العملية التعليمية

  المشاركة في الخطط والبرامج المرتبطة بمراكز مصادر التعلم والتعليم اإللكتروني

 عليمبالتنسيق مع قسم تقنيات الت والوسائل التعليمية

 : قسم الشؤون اإلدارية والمالية، ويختص باآلتي: رابعا 

 استكمال إجراءات تعيين الموظفين الجدد الملحقين بالمكتب والمدارس التابعة له. 

 إعداد بيانات حاسوبية عن جميع الموظفين العاملين بالمكتب والمدارس التابعة له. 

 يتعلق بإصدار البطاقات الصحية  إصدار بطاقات العمل والتنسيق مع وزارة الصحة فيما

 .للموظفين الوافدين بمدارس المكتب

 إعداد كشوف تذاكر السفر ألعضاء الهيئات التدريسية واإلشرافية والفنية. 

 مراجعة الشهادات الطبية التي يتقدم بها الموظف التخاذ ما يلزم بشأنها. 

 عاملين بالمكتب والمدارس التصديق على جميع اإلجازات االعتيادية والمرضية والطارئة لل

 .التابعة له حسب اللوائح واألنظمة المعمول بها

 رعاية العاملين بالمكتب والمدارس التابعة له. 

 متابعة حاالت االستقاالت واالنقطاع عن العمل وإبالغ الدائرة المختصة بالمديرية. 

 إصدار شهادات انتهاء الخدمة للمنتهية خدماتهم وشهادات لمن يهمه األمر. 

 إصدار قرارات صرف أو قطع البدالت المستحقة للعاملين. 

 وحفظ كافة المستندات بها ،فتح ملفات لجميع العاملين بالمكتب والمدارس. 

 متابعة وإعداد تقارير األداء الوظيفي واستالمها. 

 اإلشراف على وثائق العاملين بالمكتب من غير العمانيين. 

 إلشرافية والفنية بالتنسيق مع قسم رعاية الموظفين استقبال وتوديع الهيئات التدريسية وا

 .بالمديرية العامة للشؤون اإلدارية

  بحث وترشيح جلب األسر بدون تعيين بالتنسيق مع الجهة المعنية ومتابعة التعويض النقدي

 .لبدل األثاث وتذاكر السفر
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 يسية والفنيةمتابعة تنفيذ قرارات النقل والندب للهيئات اإلدارية واإلشرافية والتدر. 

 تأمين وصول البريد الصادر وتلقي الوارد إليه وإعداد السجالت الالزمة لقيد البريد. 

  تحديد االحتياجات من األثاث المكتبي واألدوات وأجهزة الهاتف والفاكس والمعدات المكتبية

 .ةالالزمة للمكتب والمدارس التابعة له والعمل على توفيرها بالتنسيق مع الجهات المعني

 تسديد الفواتير المترتبة على استخدام أجهزة الهواتف والفاكس. 

  توزيع القرارات والتعاميم الصادرة من الجهات المعنية والصحف والمجالت وفق النظام

 .المعمول به

  متابعة حسن استخدام اإلتصاالت الهاتفية وغيرها من وسائل اإلتصال باألقسام والمدارس

 .التابعة للمكتب

 ملفات الالزمة لحفظ صور مكاتبات المكتب وتنظيمها وترتيبها بصورة يمكن إعداد ال

 .الرجوع إليها بسهولة عند الحاجة

 التعاقد مع موردي المياه للمكتب والمدارس التابعة له ومساكن المعلمين. 

 التسجيل اليومي في سجالت الخزينة ومطابقتها مع المبالغ المحصلة. 

 مبالغ النقدية المسترجعة واعتماد كشوف البنك بعد المطابقة توريد المتحصالت المالية وال

الشهرية وحوافظ الشيكات المسحوبة يوميا من حسابات البنوك بالتنسيق مع الجهات المعنية 

 .بالوزارة

  وإجراء الجرد السنوي  ،مع إجراء الجرد الشهري للسلفة المستديمة  ،جرد الخزينة أسبوعياا

 .ة السنة الماليةلمحتويات الخزينة عند نهاي

  وإعداد سندات الصرف  –الجزء النقدي والبنكي  –إمساك السلفة المستديمة للمكتب

وكشوف التوزيع الخاصة بها وقيد المنصرف أوال بأول في سجل السلفة المستديمة ومطابقة 

 .حساب البنك مع تسويتها في نهاية السنة المالية

 تصرف من الوزارة على ذمة أغراض معينة  إعداد سجل حساب مستقل للسلف المؤقتة التي

 .ومتابعة سدادها في المواعيد المحددة

  التنسيق مع قسم التعليم واإلشراف التربوي في إعداد شروط المناقصة السنوية لتوريد

 .احتياجات الجمعيات من مأكوالت ومستلزمات مدرسية وخالفه وطرح المناقصة

 ك لحصة المكتب في أرباح الجمعيات واعتماد إمساك سجالت اإليرادات والمصروفات للبن

 .الحوافظ وسحب الشيكات من قبل مدير المكتب ورئيس قسم الشؤون اإلدارية والمالية

 مراجعة مستندات الصرف من حصة المكتب من أرباح الجمعيات. 

  متابعة األعمال المالية للجمعيات التعاونية المدرسية على مدار السنة وإعداد الحسابات

ف سنوية والحسابات الختامية في نهاية العام الدراسي وموافاة قسم التعليم واإلشراف النص

 .التربوي بتقرير نصف سنوي عن الموقف المالي للجمعيات

  إعداد ميزانية تقديرية لإليرادات والمصروفات المتوقعة عن العام الدراسي المقبل مع إعداد

 .إلشراف التربويخطة لسير العمل بالتنسيق مع قسم التعليم وا
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  اتخاذ إجراءات الشراء بالممارسة أو بالطريق المباشر إذا لزم األمر من الحصة المتبقية من

 .المبالغ المخصصة للمكتب من أرباح الجمعيات

  إمساك سجالت اإلرتباط إلحكام الرقابة على صرف مستحقات الموردين بما ال يتجاوز

 .اإلعتمادات المالية المخصصة للشراء

 بعة تنفيذ عقود التوريد خالل المدة المنصوص عليها في العقدمتا. 

 متابعة استيفاء كافة المستندات لصرف مستحقات الموردين. 

 إعداد بيانات إحصائية بحجم وأنواع وقيمة األغراض التي يتم شراؤها بمعرفة المكتب. 

 اث من مخازن تسلم حصة المكتب من الكتب الدراسية واألجهزة والوسائل التعليمية واألث

الوزارة وتوزيعها على المدارس قبل بداية العام الدراسي وفقا للبيانات واإلحصاءات 

 .المحافظةالمعتمدة من 

  قيد سندات اإلدخال واإلخراج في سجالت المخزن للوقوف على األرصدة المخزنية لكل

 .صنف في جميع المراحل أوال بأول

  مالية بكشوف الجرد السنوية وإجراء الجرد تحديد األرصدة الفترية في نهاية كل سنة

 .السنوي وعمل التسوية الجردية

  حفظ الكتب واألجهزة والوسائل التعليمية داخل المخزن بطريقة سليمة يسهل معها مطابقتها

عددياا مع األرصدة الدفترية إلى جانب سهولة الوصول إليها وصرفها مع المحافظة على 

 .سالمتها من التلف

  الملغاة واستبعادها من المخازن بعد الرجوع إلى المسؤولين في دوائر حصر الكتب

 .المخازن والمناهج بالوزارة

  تسلم بيان إحصائي من قسم التعليم واإلشراف التربوي بالكتب التي يتم بيعها وصرفها منها

 بناء على إيصاالت رسمية بتوريد أثمانها إلى البنك وإعداد حصر بالمبيعات كل ثالثة أشهر

 .تخطر به دائرة المخازن والجهات المعنية

  اإلشراف والمتابعة على عملية استرداد الكتب من الطلبة بالمدارس بعد حصرها لدى كل

 .مدرسة واستكمال األعداد الالزمة لكل مدرسة من الكتب الجديدة

 تكليف مشرفين على السكنات ورفع أسمائهم إلى المديرية لصرف العالوة المستحقة لهم. 

 حديد احتياجات مكتب االشراف والمدارس من االجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتهات. 

  المتابعة واإلشراف على كل ما يخص الحافالت المدرسية بنطاق المكتب وذلك بالتنسيق مع

 .بالمديرية قسم وسائل نقل الطلبة

 

  ويختص باآلتي ،قسم تقنية المعلومات:خامسا  : 

 ات الدعم الفني لألجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتهااالشراف على إدارة عملي . 

 إدارة نظام البوابة التعليمية واالشراف على تطبيقة وتقديم الدعم الفني. 

 وضع خطط التوعية والتدريب للمجتمع والمستفيدين من نظام البوابة التعليمية. 
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 بيانات توزيعها وفترات حفظ وتحديث كافة بيانات األجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها و

 .الضمان والشركات الموردة ومتابعة عمليات شراؤها

  وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم. 

 

 وتختص كل  ومسندم والوسطى البريمي اتبمحافظ للتربية والتعليم المديريات العامة ،

 :منهما باآلتي

 وفير الخدمة التعليمية تنفيذ السياسات والقرارات التي تصدرها الوزارة المتعلقة بت

 .المحافظةب

 المحافظةتوفير الرعاية والتنمية المهنية للهيئات التدريسية واإلدارية والعاملين ب. 

 تشجيع البحث واالبتكار والمبادرات التجديدية النابعة من الحقل التربوي. 

 تنظيم ملتقى المعلمين السنوي واإلشراف على فعالياته وتنفيذه. 

 تطويرية والمبادرات التربوية الهادفة إلى ضمان جودة األداء الميدانيتبنى البرامج ال. 

 إقتراح أساليب تطوير العمل من واقع الممارسات. 

 تطوير أنظمة العمل في المديرية وتحديثها وفق المستجدات. 

  متابعة تنفيذ المناهج وعملية التقويم التربوي والتأكد من التزام الهيئات التدريسية واإلدارية

 .بتطبيق الوثائق والنشرات الخاصة بذلك

 تنفيذ برامج محو األمية وتعليم الكبار ومتابعة سير العمل بالمراكز. 

  المحافظةتنفيذ برامج التربية الخاصة في مدارس. 

 اإلشراف على سير العمل في المدارس الخاصة. 

 تطوير برامج التوعية التربوية والرعاية الطالبية. 

 اري على كافة الهيئات التدريسية واإلداريةاإلشراف الفني واإلد . 

 اإلشراف اإلداري على كافة تقسيمات المديرية والمدارس والمكاتب التابعة لها. 

 تطوير برامج التوعية اإلعالمية الهادفة إلى ربط المجتمع بالبيئة التربوية. 

  وانب التي في مختلف الج المحافظةالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى

 .تخدم العملية التعليمية

 متابعة الشؤون اإلدارية والمالية المتعلقة بكافة المدارس وتقسيمات المديرية. 

 المحافظةمتابعة تنفيذ المشاريع والصيانة والخدمات ب. 

  من الكوادر والمباني المدرسية ورفعها إلى الجهات  المحافظةدراسة وتحديد احتياجات

 .المختصة بالوزارة

 المحافظةوفير التغذية الراجعة والمؤشرات اإلحصائية حول األداء التربوي بت. 

 المحافظةرفع تقارير دورية حول سير العمل التربوي ب. 

 استقطاب تأييد المجتمع للبرامج ومشاريع التطوير التربوي. 
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 ويتبع المدير العام ، ويختص باآلتي (دبا)مكتب اإلشراف التربوي ،: 

 وزارة وتوجيهاتها فيما يخص الجوانب التعليميةتنفيذ قرارات ال. 

   اإلشراف على أداء الهيئات التدريسية واإلدارية واإلشرافية والفنية بالمدارس الحكومية

 . والخاصة التابعة للمكتب وتبنى البرامج التطويرية الهادفة إلى تجويد األداء

 لتدريسية واإلدارية واإلشرافية تحديد احتياجات المكتب والمدارس التابعة له من الهيئات ا

 .والفنية وفقا للمعدالت الوظيفية

 توزيع الهيئات التدريسية واإلدارية واإلشرافية والفنية على المدارس التابعة للمكتب. 

  تحديد االحتياجات التدريبية وبرامج االنماء المهني للعاملين بالمكتب والمدارس التابعة له

 .وتنفيذها

 ني للعاملين وتوفير الدعم الالزم لهم بما يكفل جودة األداءتقييم األداء المه. 

  تزويد المديرية العامة للتربية والتعليم بالتغذية الراجعة حول تنفيذ اللوائح واألدلة واألنظمة

 .التربوية التي تصدرها الوزارة

  تابعة لهتوفير كافة الخدمات التشغيلية المساندة للخدمات التربوية في المكتب والمدارس ال. 

  التنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى الواليات التابعة للمكتب في مختلف

 .الجوانب التي تخدم العملية التعليمية

  إعداد قاعدة بيانات بمختلف عناصر المنظومة التعليمية واستخالص المؤشرات اإلحصائية

 .منها

  التابعة للمكتب بالتنسيق مع الجهات ذات  اإلشراف على برامج التربية العسكرية بالمدارس

 .العالقة

  إعداد نشرة التنقالت الخاصة بكافة أعضاء الهيئة اإلدارية والتدريسية في نطاق المدارس

 .التابعة للمكتب واعتمادها من قبل مدير عام المحافظة

 ني اإلشراف على توظيف تقنيات الحاسوب على مستوى المكتب والمدارس وتوفير الدعم الف

 . الالزم

 المشاركة في تطوير شبكة حاسوبية تربط المدارس بالمكتب. 

 اإلشراف على عمليات التقويم التربوي بمدارس المكتب ومراجعة نتائجها. 

 اإلشراف على األمور المالية واإلدارية في المكتب والمدارس التابعة له. 

 لهااإلشراف على سالمة تنفيذ المناهج وتقديم التغذية الراجعة حو. 

  التأكد من توفر المستلزمات والمواد واألجهزة والبرامج الالزمة لمراكز مصادر التعلم

 . والمختبرات والمكتبات وتفعيل استخدامها

 التغطية اإلعالمية للمناشط والفعاليات المنفذة على مستوى المكتب والمدارس التابعة له. 

 ت التعاونية وتقييمهااإلشراف على األنشطة والمسابقات التربوية والجمعيا. 

  متابعة تنفيذ خطط عمل وبرامج اإلرشاد النفسي واالجتماعي والمهني والصحي على

 .مستوى مدارس المكتب
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  متابعة المشاريع المنفذة بالمكتب والمدارس التابعة له وإجراء عملية الصيانة الالزمة

 .للمباني التي تحتاج للصيانة

 ويضم المكتب األقسام اآلتية: 

 
 قسم التخطيط ويختص باآلتي:أول: 

 

  المشاركة في إعداد مشروع الخطة السنوية للتشكيالت المدرسية وتحديد االحتياجات

السنوية من الهيئات التدريسية واإلداريين وأعداد الصفوف والمدارس والمواقع المحتملة 

 .إلقامة مدراس جديدة وإخطار الجهات المختصة بذلك

 المباني المدرسية الجديدة التي تعتمد في الخطط الخمسية المشاركة في اقتراح مواقع. 

  القيام بالزيارات الميدانية لمشاريع المباني المدرسية المتكاملة واإلضافات التربوية بهدف

 .تحديد مدى جاهزية تشغيلها واستغاللها ضمن مشروع خطة التشكيالت المدرسية

 ليمية واستخالص المؤشرات اإلحصائية إعداد قاعدة بيانات بمختلف عناصر المنظومة التع

 .منها

  المشاركة في تحديد أعداد الكتب المدرسية المطلوب توفيرها بالمدارس التابعة للمكتب مع

 .جهة االختصاص بالمديرية

 
 قسم المشاريع والصيانة ويختص باآلتي:ثانيا: 

 

 اضي الجديدةالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن األراضي بالمحافظة للعمل على حجز األر. 

  متابعة المشاريع المنفذة بالمكتب والمدارس التابعة له وإجراء عملية الصيانة الالزمة

 .للمباني التي تحتاج للصيانة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بالمديرية

  اإلشراف على المقاولين ومتابعتهم في مواقع العمل والتأكد من التزامهم بالمواصفات المتفق

 .عليها

 ء معامالت الشركات في مواعيدها المحددة ومتابعة صرف مستحقاتهاإنها. 

  تحديد وإجراء الصيانة المحدودة للمدارس التابعة لمكاتب ومساكن الموظفين وأعضاء هيئة

 .التدريس التابعة للمكتب

  الفني، ويختص باآلتي اإلشراف قسم:ثالثا: 

 يهات الصادرة من دائرة اإلشراف اإلشراف على عملية تدريس المعلمين للمناهج وفق التوج

 . والتقويم بالمحافظة

  التأكد من توفر الوسائل التعليمية طبقاا لما تقرره دوائر المناهج بالوزارة وتوزيعها على

 .المدارس ومتابعة توظيفها 

  التأكد من توفر األجهزة والمعدات والمواد في المختبرات المدرسية. 

  والمختبرات المدرسية ومراكز مصادر التعلم إعداد فهرسة بمحتويات المكتبات. 
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  اإلشراف على المختبرات المدرسية والفنيين العاملين بها ورفع تقارير عن أدائهم. 

  تسجيل بيانات الطلبة المتقدمين المتحانات الشهادة العامة. 

 هة ترشيح المصححين والمراقبين وإعداد مراكز االمتحانات للشهادة العامة بالتنسيق مع الج

 .المعنية 

  اإلشراف على تنفيذ عمليات التقويم التربوي ومتابعة سير االمتحانات بمدارس المكتب

 .ومراجعة نتائجها وإعداد سجالت نتائج الطلبه

 اإلشراف على الهيئات التدريسية وتقييم أداءها . 

  متابعة سير العملية التعليمية التعلمية بالمدارس الحكومية. 

 النقل الداخلي للمعلمين والفنيين والمشرفين بالتنسيق مع قسم التخطيط  المشاركة في عمليات

 .والمشاريع 

  متابعة المستويات التحصيلية للطالب والمشاركة في وضع الخطط العالجية لرفع مستوى

 .الطلبة

  متابعة فاعلية االجهزة واألدوات في مراكز مصادر التعلم والمختبرات والمكتبات المدرسية

 . ير بذلك للمعنيينورفع تقار

 متابعة تنفيذ اإلشراف التربوي. 

 تحديد االحتياجات التدريبية لألخصائيين االجتماعيين. 

  تشجيع القطاع الخاص واألهلي على دعم برامج ومشاريع محو األمية وتعليم الكبار والتعليم

 .الموازي بالتنسيق مع الدائرة المعنية بالمديرية

  المدرسية وخدمة المجتمع المحلي بالتنسيق مع جهات تشجيع المحافظة على البيئة

 .االختصاص بالمديرية

 المشاركة في تحليل محتوى الكتب الدراسية. 

  قسم الشؤون اإلدارية والمالية، ويختص باآلتي: رابعا : 

 استكمال إجراءات تعيين الموظفين الجدد الملحقين بالمكتب والمدارس التابعة له. 

  عن جميع الموظفين العاملين بالمكتب والمدارس التابعة لهإعداد بيانات حاسوبية. 

  إصدار بطاقات العمل والتنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بإصدار البطاقات الصحية

 .للموظفين الوافدين بمدارس المكتب

 إعداد كشوف تذاكر السفر ألعضاء الهيئات التدريسية واإلشرافية والفنية. 

  التي يتقدم بها الموظف التخاذ ما يلزم بشأنهامراجعة الشهادات الطبية. 

  التصديق على جميع اإلجازات االعتيادية والمرضية والطارئة للعاملين بالمكتب والمدارس

 .التابعة له حسب اللوائح واألنظمة المعمول بها

 رعاية العاملين بالمكتب والمدارس التابعة له. 

 ل وإبالغ الدائرة المختصة بالمديريةمتابعة حاالت االستقاالت واالنقطاع عن العم. 

 إصدار شهادات انتهاء الخدمة للمنتهية خدماتهم وشهادات لمن يهمه األمر. 
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 إصدار قرارات صرف أو قطع البدالت المستحقة للعاملين. 

 فتح ملفات لجميع العاملين بالمكتب والمدارس، وحفظ كافة المستندات بها. 

 في واستالمهامتابعة وإعداد تقارير األداء الوظي. 

 اإلشراف على وثائق العاملين بالمكتب من غير العمانيين. 

  استقبال وتوديع الهيئات التدريسية واإلشرافية والفنية بالتنسيق مع قسم رعاية الموظفين

 .بالمديرية العامة للشؤون اإلدارية

 ض النقدي بحث وترشيح جلب األسر بدون تعيين بالتنسيق مع الجهة المعنية ومتابعة التعوي

 .لبدل األثاث وتذاكر السفر

 متابعة تنفيذ قرارات النقل والندب للهيئات اإلدارية واإلشرافية والتدريسية والفنية. 

 تأمين وصول البريد الصادر وتلقي الوارد إليه وإعداد السجالت الالزمة لقيد البريد. 

 فاكس والمعدات المكتبية تحديد االحتياجات من األثاث المكتبي واألدوات وأجهزة الهاتف وال

 .الالزمة للمكتب والمدارس التابعة له والعمل على توفيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية

 تسديد الفواتير المترتبة على استخدام أجهزة الهواتف والفاكس. 

  توزيع القرارات والتعاميم الصادرة من الجهات المعنية والصحف والمجالت وفق النظام

 .المعمول به

 ابعة حسن استخدام اإلتصاالت الهاتفية وغيرها من وسائل اإلتصال باألقسام والمدارس مت

 .التابعة للمكتب

  إعداد الملفات الالزمة لحفظ صور مكاتبات المكتب وتنظيمها وترتيبها بصورة يمكن

 .الرجوع إليها بسهولة عند الحاجة

 كن المعلمينالتعاقد مع موردي المياه للمكتب والمدارس التابعة له ومسا. 

 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 الجهات المعنية 

 .بالوزارة

 خزينة أسبوعياا، مع إجراء الجرد الشهري للسلفة المستديمة ، وإجراء الجرد السنوي جرد ال

 .لمحتويات الخزينة عند نهاية السنة المالية

  وإعداد سندات الصرف  –الجزء النقدي والبنكي  –إمساك السلفة المستديمة للمكتب

لمستديمة ومطابقة وكشوف التوزيع الخاصة بها وقيد المنصرف أوال بأول في سجل السلفة ا

 .حساب البنك مع تسويتها في نهاية السنة المالية

  إعداد سجل حساب مستقل للسلف المؤقتة التي تصرف من الوزارة على ذمة أغراض معينة

 .ومتابعة سدادها في المواعيد المحددة

  التنسيق مع قسم التعليم واإلشراف التربوي في إعداد شروط المناقصة السنوية لتوريد

 .ياجات الجمعيات من مأكوالت ومستلزمات مدرسية وخالفه وطرح المناقصةاحت
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  إمساك سجالت اإليرادات والمصروفات للبنك لحصة المكتب في أرباح الجمعيات واعتماد

 .الحوافظ وسحب الشيكات من قبل مدير المكتب ورئيس قسم الشؤون اإلدارية والمالية

  أرباح الجمعياتمراجعة مستندات الصرف من حصة المكتب من. 

  متابعة األعمال المالية للجمعيات التعاونية المدرسية على مدار السنة وإعداد الحسابات

النصف سنوية والحسابات الختامية في نهاية العام الدراسي وموافاة قسم التعليم واإلشراف 

 .التربوي بتقرير نصف سنوي عن الموقف المالي للجمعيات

 يرادات والمصروفات المتوقعة عن العام الدراسي المقبل مع إعداد إعداد ميزانية تقديرية لإل

 .خطة لسير العمل بالتنسيق مع قسم التعليم واإلشراف التربوي

  اتخاذ إجراءات الشراء بالممارسة أو بالطريق المباشر إذا لزم األمر من الحصة المتبقية من

 .المبالغ المخصصة للمكتب من أرباح الجمعيات

 اإلرتباط إلحكام الرقابة على صرف مستحقات الموردين بما ال يتجاوز  إمساك سجالت

 .اإلعتمادات المالية المخصصة للشراء

 متابعة تنفيذ عقود التوريد خالل المدة المنصوص عليها في العقد. 

 متابعة استيفاء كافة المستندات لصرف مستحقات الموردين. 

 راض التي يتم شراؤها بمعرفة المكتبإعداد بيانات إحصائية بحجم وأنواع وقيمة األغ. 

  تسلم حصة المكتب من الكتب الدراسية واألجهزة والوسائل التعليمية واألثاث من مخازن

الوزارة وتوزيعها على المدارس قبل بداية العام الدراسي وفقا للبيانات واإلحصاءات 

 .المعتمدة من المحافظة

 للوقوف على األرصدة المخزنية لكل  قيد سندات اإلدخال واإلخراج في سجالت المخزن

 .صنف في جميع المراحل أوال بأول

  تحديد األرصدة الفترية في نهاية كل سنة مالية بكشوف الجرد السنوية وإجراء الجرد

 .السنوي وعمل التسوية الجردية

  حفظ الكتب واألجهزة والوسائل التعليمية داخل المخزن بطريقة سليمة يسهل معها مطابقتها

اا مع األرصدة الدفترية إلى جانب سهولة الوصول إليها وصرفها مع المحافظة على عددي

 .سالمتها من التلف

  حصر الكتب الملغاة واستبعادها من المخازن بعد الرجوع إلى المسؤولين في دوائر

 .المخازن والمناهج بالوزارة

 م بيعها وصرفها منها تسلم بيان إحصائي من قسم التعليم واإلشراف التربوي بالكتب التي يت

بناء على إيصاالت رسمية بتوريد أثمانها إلى البنك وإعداد حصر بالمبيعات كل ثالثة أشهر 

 .تخطر به دائرة المخازن والجهات المعنية

  اإلشراف والمتابعة على عملية استرداد الكتب من الطلبة بالمدارس بعد حصرها لدى كل

 .درسة من الكتب الجديدةمدرسة واستكمال األعداد الالزمة لكل م

 تكليف مشرفين على السكنات ورفع أسمائهم إلى المديرية لصرف العالوة المستحقة لهم. 

 تحديد احتياجات مكتب االشراف والمدارس من االجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها. 
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  مع المتابعة واإلشراف على كل ما يخص الحافالت المدرسية بنطاق المكتب وذلك بالتنسيق

 .قسم وسائل نقل الطلبة بالمديرية

 

 :  قسم تقنية المعلومات، ويختص باآلتي:خامسا 

 االشراف على إدارة عمليات الدعم الفني لألجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها . 

 إدارة نظام البوابة التعليمية واالشراف على تطبيقة وتقديم الدعم الفني. 

 ع والمستفيدين من نظام البوابة التعليميةوضع خطط التوعية والتدريب للمجتم. 

  حفظ وتحديث كافة بيانات األجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها وبيانات توزيعها وفترات

 .الضمان والشركات الموردة ومتابعة عمليات شراؤها

  وضع خطط الطوارئ لوظائف ومشاريع القسم. 

  على المدارس ومتابعة توظيفها بالتنسيق اإلشراف على استالم الوسائل التعليمية وتوزيعها

 .مع دائرة تقنية المعلومات بالمديرية

 

 ويختص باآلتي ويتبع دائرة التدقيق الداخلي قسم التدقيق الداخلي: 

  التحقق من تطبيق القوانين واللوائح والنظم واإلجراءات المالية المقررة، وبصفة
 .خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على المال العام 

 دقيق ومراجعة سندات صرف الرواتب وبدالت ومستحقات الموارد البشرية ت. 

  تدقيق ومراجعة التعديالت اليومية لرواتب وبدالت الموارد البشرية التي تصدر
 .بشأنها وإجازة صرفها بعد التحقق من قانونيتها وفق القوانين واألنظمة المحددة لذلك

 فات الجارية والرأسمالية تدقيق ومراجعة سندات الصرف لمختلف المصرو
 .واإلنمائية طبقا للمؤيدات والنظم والقوانين واللوائح والعقود واالتفاقيات 

  تدقيق ومراجعة كافة قرارات العالوات والبدالت والمكافنت والتعويضات التي
 .تصرف للموارد البشرية 

 كام المحاكم تدقيق ومراجعة قرارات العقوبة ومتابعة إجراءات المساءلة اإلدارية وأح
 .اإلدارة /بالدولة الصادرة في حق موظفي المديرية

  تدقيق ومراجعة قرارات النقل الداخلي والتحقق من أنها صدرت وفقاا للقوانين
 .واللوائح المنظمة لها

  تدقيق ومراجعة كافة اإليرادات والتأكد من سالمة االلتزام بأحكام القوانين واللوائح
 .المنظمة لهذا الشأن 

 الدفاتر والسجالت والمستندات المالية والمحاسبية وما يرتبط بها ومراجعتها  فحص
 .بصفة جزئية أو شاملة
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  دائرة الشؤون /دائرة الشؤون اإلدارية والمالية)مراجعة القيود المحاسبية التي تجريها
اإلدارة أو /سواء فيما يتعلق بمصروفات المديرية ( قسم الشؤون المالية/المالية

 .ا أو األموال الثابتة والمنقولة المخصصة لهاإيراداته

  اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حالة اكتشاف أي مخالفات مالية. 

  اإلدارة بالمحافظة على األموال /تدقيق ومراجعة األعمال الخاصة بالمديرية
 .المتبعة  الحكومية وإجراء الجرد المفاجئ للتأكد من سالمة اإلجراءات

 دة للتدقيق والمراجعة والفحص والزيارات الميدانية حسب الخطة تنفيذ البرامج المع
 .الزمنية المحددة لتلك البرامج وإعداد التقارير الدورية

  اإلدارة /تدقيق ومراجعة وفحص األعمال اإلدارية والمالية واإلنمائية بالمديرية
 .والمدارس

 وميتقديم االقتراحات والدراسات التي تعمل على ترشيد اإلنفاق الحك. 

  مراجعة أعمال المخازن ، وفحص دفاترها وسجالتها ومستنداتها، والتحقق من أن
 .الجرد والتقويم وأساليب التخزين قد تمت وفقاا للقواعد واإلجراءات المقررة 

  تحديد مواطن سوء استخدام الجهة لمواردها المادية والبشرية، وتقديم ما يمكن للجهة
 .من معالجتها وتالفيها مستقبال

  متابعة تنفيذ الخطة الخمسية والوقوف على ما تم تنفيذه وإعداد تقارير حول سير
 .العمل

 اإلدارة طرفاا فيها للتأكد من /مراجعة العقود واالتفاقيات المبرمة والتي تكون المديرية
 .مدى التقيد بها

 اإلدارة /تقديم المشورة عند بحث الموازنة التقديرية للمديرية. 

 الدراسات التي تحال للقسمتنفيذ األعمال و. 

  أية أعمال أخرى تسند للقسم. 

 

 وتضم هذه المديرية الدوائر واألقسام اآلتية: 

 واإلعالم التربوي، ويختص باآلتي العامة قسم العالقات : 

 اتخاذ إجراء استقبال ضيوف المديرية. 

 توفير وسائل النقل الالزمة لهم . 

 ر أماكن اقامتهمإعداد برامج زيارات ضيوف المديرية وتدبي. 

  توجيه الدعوات للمشاركين في المؤتمرات والندوات والمناسبات األخرى التي تعقدها

 . الوزارة

  اتخاذ إجراءات الحصول على تأشيرات المهمات الرسمية بالتنسيق مع دائرة العالقات

 . العامة بالوزارة

 استخراج تصاريح المرور البرية من حدود السلطنة. 
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 مية سنوية تهدف إلى توعية المجتمع بالرسالة التربوية للمديرية والعمل إعداد خطط إعال

 .على تنفيذ تلك الخطط عبر وسائل اإلعالم المتاحة

  متابعة ما ينشر في وسائل اإلعالم المختلفة لتوثيقها ودراستها واتخاذ اإلجراءات الالزمة

 . منها المحافظةحيال ما يخص 

 

 آلتيويختص با قسم البريد والوثائق: 

  تسجيل البرد الصادر والوارد وفقاا للتسلسل العددي والزمني وفقاا لنظام تصنيف الوثائق

 .المعتمد

  هوحفظ نسخ من بالمديريةتسليم أصول البريد الوارد الى التقسيمات المعنية. 

 توجيهه البريد الصادر إلى الجهات المعينة و حفظ نسخ منه. 

  ي الحصول على نسخ من البريد الصادر أو البريد ف بالمديريةمساعدة كافة التقسيمات

 . الوارد

  إعداد األدوات اإلجرائية المتعلقة بإدارة الوثائق وخاصةا منها نظام تصنيف الوثائق وجداول

 .مدد استبقائها أدلة استرجاعها بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

 ات المتعلقة بإدارة الوثائقمساعدة الموظفين و تدريبهم على استخدام األدو. 

 مراجعة نظام التصنيف و جداول مدد استبقاء الوثائق كلما اقتضى األمر ذلك. 

  إسداء المعونة الفنية إلى تقسيمات الجهة المعنية لتحويل وثائقها التي لم تعد جارية

 .االستعمال إلى مكان حفظ الوثائق الوسيطة

 الطالع عليهاترتيب الوثائق الوسيطة وحفظها و تنظيم ا. 

 فرز الوثائق الوسيطة ثم ترحيلها الى الهيئة أو إتالفها. 

 

 قسم التوجيه المهني، ويختص باآلتي: 

 نشر الوعي بأهمية التوجيه المهني في أوساط المعلمين والطالب. 

 توفير المصادر المتعلقة بالتوجيه المهني للمعلمين والطالب . 

  المهني في المدارسمتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة للتوجيه . 

  اقتراح الحلول المناسبة للتغلب على المعوقات التي قد تواجه المدارس في تطبيق خطة

 . التوجيه المهني

 المحافظةتخطيط تدريب العاملين في مجال التوجيه المهني ب. 

 المشاركة في تنفيذ الدورات التدريبية للعاملين في مجال التوجيه المهني . 

 ية مساندة في مجال التوجيه المهنيتنظيم أنشطة توعو . 

  التعليمية المختلفة من أجل تنويع برامج التوجيه المهني المديرياتبناء عالقات مع . 

 المحافظةرفع تقارير دورية عن االداء في مجال التوجيه المهني ب . 

 قسم الشؤون القانونية، ويختص باآلتي : 
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 جال أنشطة المديريةدراسة وبحث المسائل القانونية فيما يتعلق بم . 

 إعداد ومراجعة العقود المختلفة التي تكون المديرية طرفا فيها . 

  التعليمية المديريةمتابعة تنفيذ األحكام الصادرة لصالح. 

 إجراء التحقيقات التي تحال إليه وإعداد مذكرات التحقيق. 

 اقتراح الجزاءات على المخالفين وعرضها على المدير العام. 

  الموظفين والتحقيق فيها وعرض نتائجها على السلطة المختصةبحث شكاوى . 

 بحث التظلمات التي تحال إليه من المدير العام . 

 إجراء البحوث والدراسات القانونية الالزمة للمديرية . 

 

 قسم الجودة، ويتبع المدير العام مباشرة، ويختص باآلتي : 

 

 ال القسم ومتابعة تنفيذها، ورفع تقارير عما إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الالزمة لتسيير أعم

 .تم إنجازه ومعوقات التنفيذ

 المساهمة في نشر ثقافة الجودة بتقسيمات المديرية والمدارس. 

  المشاركة في وضع أسس ومعايير تنفيذ سياسة الجودة بالتنسيق مع التقسيمات المعنية

 .بالوزارة

 ديرية التعليميةمتابعة سير نظام إدارة الجودة في تقسيمات الم. 

 قياس رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المديرية التعليمية. 

 المشاركة في عملية التدقيق الداخلي على تقسيمات الوزارة والمديريات التعليمية . 

 ضمان جاهزية تقسيمات المديرية التعليمية لعملية التدقيق الخارجي. 

 ألداء بتقسيمات المديرية والمدارسالتوعية بمنهجية التحسين المستمر في ا. 

 دعم تقسيمات المديرية في عملية تحديث العمليات. 

  تتبع تطور أداء العمليات واألنشطة لمجال تطبيق نظام إدارة الجودة بالمديرية لضمان

 .عملية التحسين المستمر

 تماعات متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المعتمدة المتعلقة بالمديرية والناتجة عن اج

 .التقسيمات المعنية بتطبيق نظام إدارة الجودة

  إيجاد الحلول للصعوبات والتحديات والمخاطر التي تواجه تطبيق النظام في المديرية

 .التعليمية

 المشاركة في البرامج التدريبية ذات العالقة، بالتنسيق مع التقسيمات المرختصة بالوزارة. 

 قسمإنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال ال. 

 أي مهام أخرى ضمن نطاق االختصاص. 

 

 

 

 قسم التنسيق والمتابعة، ويتبع للمدير العام مباشرة، ويختص باآلتي : 



271 

 

 متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن المدير العام. 

 متابعة إنجاز الموضوعات التي يحيلها المدير العام إلى الدوائر المختلفة بالمديرية . 

 وضوعات المحالة من المديرية إلى المديريات والدوائر األخرى بالوزارةمتابعة الم . 

  متابعة نتائج االجتماعات التي يحضرها المدير العام ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات

 . واجبة التنفيذ وتخص دوائر المديرية

  لمكتب إعداد السجالت والملفات الخاصة بمتابعة جميع الموضوعات الصادرة أو الواردة

 .المدير العام، وتنظيمها وحفظها

 التنسيق مع الدوائر واألقسام لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة. 

 

 قسم خدمة المراجعين، ويتبع المدير العام مباشرة، ويختص باآلتي: 

 إستقبال المراجعين لمكتب المدير العام والتعرف على طلباتهم. 

 ت المعنية فيما يخص طلبات المراجعيننقل توجيهات المدير العام إلى الجها. 

 تحويل المراجعين إلى الجهات التي تكون قد أحيلت إليها طلباتهم أو موضوعاتهم. 

  تلقي كل الموضوعات المطلوب عرضها على المدير العام وإستكمال األوراق والمستندات

 .المطلوب إرفاقها وإعداد ملخص بها قبل العرض على المدير العام

 دة بيانات بكل المواضيع التي تتم مراجعة مكتب المدير العام حولهاإعداد قاع. 

  متابعة إنجاز قضايا المراجعين التي يحولها المدير العام إلى الجهات المختصة في المديرية

 .والوزارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية

 تي تمت إعداد تقرير شهري يرفع إلى المدير العام يشتمل على أهم الموضوعات ال

 .مراجعتها من قبل المواطنين وطبيعتها

  اإلطالع على اللوائح والقوانين والقرارات المنظمة للعمل بالوزارة وتصنيفها وحفظها

 .لإلستفادة منها لدراسة طلبات المراجعين

 توعية المراجعين باألنظمة واللوائح المنظمة للعمل المتعلقة بطلباتهم. 

 اردة األكثر شيوعا والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنهادراسة الطلبات والموضوعات الو. 

 

  بالمييييييييييييييديريات التعليمييييييييييييييية  قسييييييييييييييم الكشييييييييييييييافة والمرشييييييييييييييداتاختصاصييييييييييييييات

 :ويتبع المدير العام مباشرة، ويختص باآلتي(  البريمي،الوسطى،مسندم)اتبمحافظ

 في  بالمدارس الحكومية والخاصة الخطة السنوية لألنشطة الكشفية واإلرشادية إعداد

 .لمديرية التعليمية بالمحافظة واإلشراف على تنفيذهاا

 تنظيم البرامج التوعوية التي تسهم في تعزيز قيم المواطنة الصالحة. 

  دوات من الزي الكشفي والمكمالت واألللمدارس الحكومية  إستالم حصة المديرية المقررة

لفرق الكشفية والمطبوعات من المديرية العامة للكشافة والمرشدات وتوزيعها على ا

 .واإلرشادية
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 دوات والمطبوعات منالكشفي والمكمالت واأل توجيه المدارس الخاصة بشراء الزي 

مديرية العامة للكشافة والمرشدات وتوزيعها على الفرق الكشفية المتجر الكشفي التابع لل

 .واإلرشادية

 ات اإلشراف على تفصيل الزي الكشفي واإلرشادي بشكل صحيح يتفق مع المواصف

 .الرسمية للزي

  إعداد التقارير الفترية والسنوية الخاصة باألنشطة وارسالها للمديرية العامة للكشافة

 .والمرشدات

  التنسيق مع قسمي اإلشراف الكشفي واإلرشادي في المديرية العامة للكشافة والمرشدات

 .ألخرىلتنظيم زيارات اإلشراف والمتابعة الميدانية للفرق واألنشطة والفعاليات ا

 تنفيذ السياسة العامة لكشافة ومرشدات عمان وتطبيق اللوائح والتعليمات الصادرة عنها. 

 وتسجيلها ورفعها سنويا للمديرية  ،اإلشراف على الفرق الكشفية واإلرشادية في المديرية

 .العامة للكشافة والمرشدات لإلعتماد واإلشهار

  خطة المديريةتنفيذ وتقييم األنشطة والبرامج التي تتضمنها. 

  تنمية العضوية الكشفية واإلرشادية وفقا للمستهدف اإلستراتيجي للمديرية العامة للكشافة

 .والمرشدات

  القسمعمل السجالت التي تتطلبها أعمال. 

  عمل قاعدة بيانات لكافة منتسبي الحركة الكشفية واإلرشادية في المديرية التابع لها وتحديث

 .بياناتها دوريا

 ية والكفاية، وإستيفاء شروط منح تلك الشارات وسجالت اام شارات الهوتطبيق نظ

 .الحاصلين عليها ووضع قاعدة بيانات بشأنها، وتوفير فرص التدريب عليها

  المديريةرصد مستويات التأهيل القيادي للقادة والقائدات في. 

 اء بهاحصر القيادات واالحتياجات التدريبية للقسم والعمل على تلبيتها واإلرتق . 

 والمهمات التي تدعم بها المديرية العامة  التابعة للمدارس الحكومية تسجيل العهد واألدوات

 .القسمللكشافة والمرشدات 

 الكشافة والمرشدات التابعين للمديرية شرفاتوم شرفيالتنسيق بين م. 

 ية واإلرشادية التوعية بتقاليد الحركة الكشفية واإلرشادية وتفعيلها لدى منتسبي الحركة الكشف

 .في المديرية

  تفعيل مسابقة التفوق الكشفي واإلرشادي في المديرية، ومتابعة كافة اإلجراءات والفعاليات

 .المتعلقة بها بما يضمن تقدم األداء وإجادته، وتطويره

  متابعة تنفيذ برامج خدمة المجتمع وتنميته بما يبرز دور الكشافة والمرشدات في قضايا

ية، وأعمال دامة، وبخاصة في مجال البيئة والسالم والصحة، والسالمة المرورالتنمية المست

 .الدفاع المدني وغيرها
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 قسم أمن المديرية، ويختص باآلتي: 

  إتخاذ اإلجراءات األمنية الالزمة للحفاظ على سالمة وأمن مباني المديرية، والمدارس

 .التابعة لها

  المصنفة والمحافظة على سريتهاإيجاد نظام أمني فعال  لحماية المواد. 

 التنسيق مع مكتب أمن الوزارة بشأن النواحي األمنية. 

  العمل على تدريب الموظفين والمعلمين على اتباع االساليب االمنية ووسائل السالمة في

 .اداء اعمالهم

  تنظيم دخول الموظفين إلى مبنى المديرية والمباني التابعة لها، والمدارس في غير أوقات

 .العمل الرسمية أو في العطالت األسبوعية وإصدار التصاريح الالزمة لذلك

 تنظيم دخول المراجعين والزوار إلى مبنى المديرية والمباني التابعة لها بعد. 

  اإلشراف على حراس المديرية والمباني والمدارس التابعة لها، ومتابعة تنفيذهم للتعليمات

 .األمنية الصادرة إليهم

 عدم وجود أشخاص داخل مبنى المديرية والمباني التابعة لها بعد إنتهاء الدوام  التأكد من

 .الرسمي قبل إغالق األبواب عدا المصرح لهم

  المشاركة في لجان التحقيق الخاصة بفقدان أية مواد مصنفة أو تعرضها لإلطالع من قبل

 .أشخاص ال يحق لهم اإلطالع عليها

 الخاصة بالتعيينات الجديدة وإدخال بياناتهم بنظام الخدمة  تعبئة إستمارة البيانات الشخصية

 .ثم إرسالها لمكتب أمن الوزارة إلستكمال باقي اإلجراءات( الموارد البشرية)المدنية 

 

 :وتضم المديرية الدوائر التالية

 : دائرة تنمية الموارد البشرية، وتختص باآلتي

  حتياجات ومتابعة وتنفيذها وتقييمهاوفقاا لال للمحافظةإعداد خطة التدريب السنوية.  

 المحافظةتهيئة األماكن التي ستعقد بها الدورات التدريبية ب. 

  وإنشاء قاعدة بيانات المحافظةاقتراح أسماء المدربين الذين يمكن أن يعهد إليهم التدريب في ،

  .بهم

  المحافظةترشيح الكوادر التي يمكن اعدادها للقيام بالتدريب في. 

  الدورات التدريبية للتعرف على أية صعوبات قد تنشأ أثناء العمل وتذليلهامتابعة.  

  اإلشراف على تقييم أثر البرامج التدريبية على أداء المستفيدين من البرامج التدريبية بالتعاون

  .مع الجهات المختصة

 توفير كافة التسهيالت الالزمة لتنفيذ البرامج التدريبية.  
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 رشيح للدراسات التأهيلية والعليا والتأكد من تطبيقها عند الترشيح وضع أسس ومعايير الت

  .ومتابعة شؤون المرشحين

  اإلشراف على أداء الهيئات التدريسية واإلدارية، وفق سياسات اإلشراف التربوي المقّرة من قبل

 .المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية

 اب المدرسي وفق الخطط الموضوعة لذلك من اإلشراف على تطبيق المناهج واستخدامات الكت

  .قبل المديرية العامة للمناهج

  التأكد من التزام الهيئات التدريسية واإلدارية بتوظيف االمكانات والتجهيزات التعليمية في

  .المدارس من أجل تجويد األداء التعليمي

 وعة لذلك على مستوى اإلشراف على كافة عمليات تقويم أداء الطالب ومتابعة اآلليات الموض

  .المدرسة والمديرية في ضوء السياسات المقرة

 مراجعة خطط المعلمين لالرتقاء بمستويات التحصيل الطالبي والتأكد من تنفيذها.  

  إطالع معلمي المواد على التجديدات في مجال المناهج والتقويم التربوي من أجل إثراء خبراتهم

  .وتطوير أدائهم

 تدريسية واإلدارية بالوثائق والنشرات الخاصة بالمناهج والتقويم والتأكد من تزويد الهيئات ال

  .تطبيقها بالمدارس

 وضع خطة عمل لمشرفي المواد الدراسية ومتابعة تنفيذها.  

  التعرف على المشكالت التي تواجه الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها واقتراح الحلول

  .المناسبة لها

 تنفيذ البرامج التدريبية للهيئات التدريسية واإلدارية المشاركة في. 

 اقتراح تطوير اللوائح واألنظمة التشغيلية في ضوء التغذية الراجعة لتطبيقها.  

 مساعدة المدارس في وضع خططها التقويمية والتطويرية. 

  التعليمية المحافظةإعداد تقارير سنوية ذات مؤشرات حول أداء المدارس على مستوى. 

 طبيق ضوابط فتح الحوافز المادية والمعنوية للعاملين من الهيئات التدريسية واإلدارية والفنية ت

 .وتزويد الجهات المعنية بها

 تحليل محتوى الكتب الدراسية المقررة 

 اإلشراف على مراكز مصادر التعلم والعاملين بها ومتابعة خطط تجهيزها وتفعيلها وتطويرها. 

 سائل التعليمية الالزمة للمدارس ومتابعة توثيقها وإدارتها وتفعيلهااإلشراف على توفير الو. 
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  نشر ثقافة استخدام وتوظيف التعليم اإللكتروني،ومتابعة تفعيل الصفوف التفاعلية وتوظيف

 .األجهزة التعليمية داخل المدارس وإدارة برامج التدريب الالزمة في هذا المجال

 المحتويات )المناهج التعليمية اإللكترونية  المشاركة في تفعيل خطط بناء وتصميم

 .ومتابعة تفعيل أنظمة التعلم اإللكتروني والمكتبة اإللكترونية داخل المدارس(اإللكترونية

  تحديد متطلبات المدارس من البرامج واألجهزة اإللكترونية واألجهزة التعليمية التقنية ومتابعة

 .ت بالمحافظةإحاللها بالتنسيق مع دائرة تقنية المعلوما

 

 :وتضم هذه الدائرة األقسام التالية

 

o وتختص باآلتي قسم تقنيات التعليم : 

  نشر ثقافة التعليم والتعلم اإللكتروني ومتابعة تفعيل تطبيقات وأجهزة التعليم والتعلم اإللكتروني

 .بالمدارس

 ادر التعلم اقتراح البرامج التدريبية في مجال التعليم والمحتوى اإللكتروني ومراكز مص

 .والوسائل التعليمية

 تفعيل نظام التعلم اإللكتروني ونظام إدارة المحتوى اإللكتروني والمكتبة اإللكترونية. 

 اقتراح خطط دمج التقنية في العملية التعليمية وتنفيذها. 

 المشاركة في خطط إنتاج المحتويات اإللكترونية التعليمية ومتابعة توظيفها. 

 ين بمراكز مصادر التعلم ومتابعة تطوير أدائهماإلشراف على العامل. 

 متابعة تطبيق نظام إدارة مراكز مصادر التعلم. 

 اقتراح المشاريع والبرامج التطويرية في مجال توظيف التقنية في التعليم. 

 اإلشراف على توفير الوسائل التعليمية للمدارس ومتابعة توثيقها وإدارتها وتفعيلها. 

 لدراسات واألبحاث والمؤشرات في التطبيقات التقنية في العملية التعليميةالمشاركة في إعداد ا. 

 

 ويختص باآلتي م التربية اإلسالميةقس:  

  تثقيف الطلبة  باألساليب التربوية للتغلب على المشكالت التي يواجهونها من خالل ربطهم
 . بكتاب هللا تعالى ، وسنة رسوله الكريم 

 ة الخطأ في المجتمع المدرسي،وبيان توجيهات الدين رصد بعض الممارسات السلوكي
 .اإلسالمي وتعاليمه السمحة ،والمشاركة في اقتراح الحلول المناسبة لها

  تثقيف الطلبة بخطورة بعض األفكار والممارسات الدخيلة على المجتمع العماني وأثرها
 .على العقيدة اإلسالمية
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 ت، وبيان دور الدين في حفظ اإلنسان من تثقيف الطلبة بأهمية التصدي لمشكلة المخدرا
 .خطرها

  دراسة الظواهر السلوكية المخالفة للقيم اإلسالمية وقيم المواطنة والمشاركة في اقتراح
 .الحلول المناسبة للتغلب عليها

 تنمية وترسيخ قيم التسامح والتعايش مع اآلخر في ظل الحفاظ على ثوابت الدين اإلسالمي. 

 والوئام بين الطلبة في األوساط االجتماعية المختلفة تأكيد مبادئ المحبة. 

  ،أعداد النشرات التوعوية التي تسهم في تنمية الوعي بأهمية االلتزام بقيم الدين السمحة
 .ومبادئه السامية

  اإلشراف على تنفيذ الخطة التثقيفية المعدة من قبل دائرة التربية اإلسالمية للتغلب على
 .المخالفة للقيم اإلسالمية بعض الظواهر والسلوكات

  المشاركة في إحياء المناسبات الدينية والوطنية التي تنظمها الوزارة في المدارس التابعة
 .للمحافظة

  حث الطلبة على المشاركة في الفعاليات المدرسية واالجتماعية التي تسهم في تنمية
 .شخصياتهم وصقل مواهبهم

 المشاركة في المسابقات القرآنية على مستوى تشجيع الطلبة على حفظ القرآن الكريم و
 .الوزارة، وعلى مستوى السلطنة

  المشاركة بإبداء اآلراء والمقترحات لتطوير المناهج والمقررات الدراسية في الحلقة األولى
 .والحلقة الثانية وما بعد التعليم األساسي

 داد تقرير سنوي بذلكمتابعة خطط تنفيذ مناهج التربية اإلسالمية بالحقل التربوي، وإع. 

  حفظ وتالوة القرآن الكريم " متابعة تنفيذ مشروع" 

  اإلسهام في مراجعة الكتب والبرمجيات الداعمة لمناهج التربية اإلسالمية، ومتابعة تفعيلها
 .في المواقف التعليمية 

 

 مركز التدريب واإلنماء المهني، ويختص باآلتي: 

 ن بالتعاون مع الجهات المعنية األخرىتحديد االحتياجات التدريبية للعاملي . 

  إعداد خطة اإلنماء المهني السنوية للمديرية وفقا لإلحتياجات التدريبية وتنفيذها بالتنسيق مع
 .دوائر وأقسام المديرية وتقييمها

 إنشاء وتحديث قاعدة بيانات التدريب للمديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية األخرى. 

 ي في المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية األخرىتنظيم الملتقى السنو . 

 توعية العاملين بأهداف مسابقة المعلمين والتربويين وتقديم الدعم الالزم لهم. 

  التأكد من تطبيق أسس ومعايير الترشيح للدراسات العليا التأهيلية ومتابعة شؤون
 .المرشحين

 تسهيل كافة المستلزمات للتدريب . 

 بة الدائرة وتنظيم اساليب االستفادة منهااالشراف على مكت. 

 قسم العلوم اإلنسانية، ويختص باآلتي : 
 وضع وتنسيق الخطة التنفيذية للمناهج مع بقية أقسام المواد األخرى وتطبيقها . 
  وضع ارشادات عامة للمعلمين حول أساليب وضع الخطة السنوية لتنفيذ المناهج واإلشراف

 . على إعدادها
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 عملية تدريس المعلمين للمناهج طبقاا لما أوردته أدلة المعلمين والنشرات  اإلشراف على
 . التوجيهية الصادرة عن دوائر المناهج بالوزارة وإعداد تقارير عن أدائهم

 التأكد من أن الكتاب المدرسي الذي بيد الطالب من الطبعات المستعملة لنفس العام . 
 توفير فرص النمو المهني لمعلمي المادة . 
 بالتنسيق مع قسم المدارس الخاصة في  المحافظةالقيام باإلشراف على المدارس الخاصة ب

 . المديرية
 مد دوائر المناهج بالتغذية الراجعة حول تطبيقات المناهج في الميدان . 
  تزويد العاملين في الميدان بالنشرات والمذكرات التعليمية التي تصدر عن الدوائر المعنية

 . بالوزارة
 مشغل تعريفي للهيئات التدريسية الجديدة عقد . 
  دراسة وتحليل نتائج تقويم صفوف النقل وإعداد تقارير حول األداء فيها، وفق خطط دائرة /

 .قسم، التقويم التربوي
  وتوجيه  المحافظةاإلشراف على تقويم الطالب بالنسبة للمواد التي تقدم على مستوى

 .قسم، التقويم التربوي/المستخدمة، وفق خطط دائرة  المعلمين حول أساليب وأدوات التقويم
 تحديد االحتياجات التدريبية لهيئات التدريس والوظائف المرتبطة بها . 
 المساهمة في استقطاب تأييد المجتمع للبرامج والمشاريع التطويرية . 
  على إعداد تقارير سنوية لتقييم خطة تنفيذ المناهج في ضوء مالحظات الهيئات التدريسية

 .المناهج أثناء التطبيق
 المشاركة في تحليل محتوى الكتب الدراسية المقررة . 

 

 

 قسم العلوم التطبيقية، ويختص باآلتي: 

 وضع وتنسيق الخطة التنفيذية للمناهج مع بقية أقسام المواد األخرى وتطبيقها . 

 وضع ارشادات عامة للمعلمين حول أساليب وضع الخطة السنوية للمناهج . 

 شراف على عملية تدريس المعلمين للمناهج طبقاا لما أوردته أدلة المعلمين والنشرات اإل

 . التوجيهية الصادرة عن دوائر المناهج بالوزارة وإعداد تقارير عن أدائهم

 التأكد من أن الكتاب المدرسي الذي بيد الطالب من الطبعات المستعملة لنفس العام . 

  المادةتوفير فرص النمو المهني لمعلمي . 

 بالتنسيق مع قسم المدارس الخاصة في  المحافظةالقيام بالتوجيه في المدارس الخاصة ب

 . المديرية

 اإلشراف على إعداد الخطة السنوية لتوزيع المناهج لدى كل معلم . 

  إعداد تقارير سنوية لتقييم خطة تنفيذ المناهج في ضوء مالحظات الهيئات التدريسية على

 . تطبيقالمناهج أثناء ال

 مد دوائر المناهج بالتغذية الراجعة حول تطبيقات المناهج في الميدان . 

  تزويد العاملين في الميدان بالنشرات والمذكرات التعليمية التي تصدر عن الدوائر المعنية

 . بالوزارة

 عقد مشغل تعريفي للهيئات التدريسية الجديدة . 
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 د تقارير حول األداء فيها، وفق خطط دائرة دراسة وتحليل نتائج تقويم صفوف النقل، وإعدا

 . قسم، التقويم التربوي/ 

  وتوجيه المحافظةاإلشراف على تقويم الطالب بالنسبة للمواد التي تقدم على مستوى ،

 . قسم، التقويم التربوي/ المعلمين حول أساليب وأدوات التقويم المستخدمة، وفق خطط دائرة 

 يئات التدريس والوظائف المرتبطة بها والتنسيق مع دائرة تحديد االحتياجات التدريبية له

 . المحافظةتطوير األداء ب

  متابعة مختبرات العلوم ورفع تقارير عنها إلى الجهات المختصة بالمديرية العامة لتطوير

 . المناهج

 التأكد من توفر االجهزة والمعدات والمواد في مختبرات العلوم . 

 المدرسية ورفع تقارير عن أدائهم إلى الجهات المختصة  اإلشراف على فنيي المختبرات

 . بالمديرية العامة للمناهج

 اإلشراف على العاملين بمختبرات الحاسوب ومتابعة تطوير أدائهم. 

 التعليمية  المحافظةمتابعة مختبرات الحاسوب بالمدارس بالتنسيق مع دائرة تقنية المعلومات ب

المستلزمات واالحتياجات المطلوبة وإجراء الصيانة من حيث تقديم الدعم الفني وتوفير 

 .الدورية لألجهزة

 المشاركة في تحليل محتوى الكتب الدراسية المقررة. 

 

 قسم المهارات الفردية، ويختص باآلتي: 

 وضع وتنسيق الخطة التنفيذية للمناهج مع بقية أقسام المواد األخرى وتطبيقها . 

 ليب وضع الخطة السنوية للمناهجوضع ارشادات عامة للمعلمين حول أسا . 

  اإلشراف على عملية تدريس المعلمين للمناهج طبقاا لما أوردته أدلة المعلمين والنشرات

 . التوجيهية الصادرة عن دوائر المناهج بالوزارة وإعداد تقارير عن أدائهم

 امالتأكد من أن الكتاب المدرسي الذي بيد الطالب من الطبعات المستعملة لنفس الع . 

 توفير فرص النمو المهني لمعلمي المادة . 

 بالتنسيق مع قسم المدارس الخاصة في  المحافظةالقيام بالتوجيه في المدارس الخاصة ب

 . المديرية

 اإلشراف على إعداد الخطة السنوية لتوزيع المناهج لدى كل معلم . 

 يئات التدريسية على إعداد تقارير سنوية لتقييم خطة تنفيذ المناهج في ضوء مالحظات اله

 . المناهج أثناء التطبيق

 مد دوائر المناهج بالتغذية الراجعة حول تطبيقات المناهج في الميدان . 

  تزويد العاملين في الميدان بالنشرات والمذكرات التعليمية التي تصدر عن الدوائر المعنية

 . بالوزارة

 عقد مشغل تعريفي للهيئات التدريسية الجديدة . 

 تحليل نتائج تقويم صفوف النقل، وإعداد تقارير حول األداء فيها، وفق خطط دائرة دراسة و

 . قسم، التقويم التربوي/ 
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  وتوجيه المحافظةاإلشراف على تقويم الطالب بالنسبة للمواد التي ترقدم على مستوى ،

 . ربويقسم، التقويم الت/ المعلمين حول أساليب وأدوات التقويم المستخدمة، وفق خطط دائرة 

 تحديد االحتياجات التدريبية، لهيئات التدريس والوظائف المرتبطة بها . 

 المساهمة في استقطاب تأييد المجتمع للبرامج والمشاريع التطويرية . 

 المشاركة في تحليل محتوى الكتب الدراسية المقررة. 

 

  المدرسي، ويختص بالتي األداءقسم تطوير: 

 السياسات التشغيلية بالحقل التربوي، واقتراح تطويرها في متابعة تنفيذ اللوائح والنظم و

 .ضوء التغذية الراجحة

  ،اإلشراف على أعضاء فنيي التقييم ومتابعة األداء، والمشرفين اإلداريين وإدارات المدارس

 .ومنسقي الشؤون المدرسية، ومدخلي البيانات، ووضع خطط أداء عملهم

  تطوير األداء المدرسي من النواحي الفنية واإلدارية تنفيذ خطط تقييم شاملة تفي بمتطلبات

 .بناء على المعايير الموضوعة من قبل دائرة تطوير األداء المدرسي

  التعليمية وفق مستويات األداء،  المحافظةالعمل على تصنيف أداء المدارس على مستوى

 .ووضع خطط المتابعة بالتنسيق مع دائرة تطوير األداء المدرسي

 المحافظةرير سنوية ذات مؤشرات دالة حول أداء المدارس على مستوى إعداد تقا 

 .التعليمية

  تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في حقل اإلدارة المدرسية، وقسم تطوير األداء

 .المدرسي

  اإلشراف على توظيف تقنيات الحاسوب واستخدام البرامج والنظم على مستوى مدارس

 .نحو توفير الدعم الفني الالزم المحافظةلمعنيين بوالتنسيق مع ا المحافظة

  متابعة تشكيل مجالس اآلباء واألمهات، ومتابعة سيرها، واقتراح األساليب الكفيلة بتفعيلها

 .وتطويرها بالتنسيق مع دائرة تطوير األداء المدرسي

  ،العمل على اختيار مساعدي مديري المدارس ومديري المدارس والمشرفين اإلداريين

وأعضاء فنيي التقييم ومتابعة األداء وفق المعايير الموضوعة ورفع أسماؤهم للمديرية 

 .العامة لتنمية الموارد البشرية التخاذ الالزم بشأنها

  المشاركة في ترشيح أعضاء فنيي التقييم ومتابعة األداء، والمشرفين اإلداريين ومديري

 .لعملالمدارس ومساعديهم للدراسات التخصصية في مجال ا

  اإلشراف على تطبيق الئحة المحاسبية على الهيئات التدريسية، والهيئات المساعدة، وموافاة

 .الجهات المعنية بنتائج ذلك

  اإلشراف على تطبيق الضوابط الخاصة بمنح الحوافز المادية والمعنوية للعاملين من

دائرة تطوير األداء الهيئات التدريبية والهيئات المساعدة وفقا للقواعد المقرة من قبل 

 .المدرسي

 العمل على نشر الثقافة المهنية بالمدارس التابعة للمنطقة وفقا لآلليات الموضوعة. 
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  القيام بالدراسات المسحية، وتقديم المقترحات حول تطوير أساليب اإلدارة المدرسية، وحل

 .الصعوبات الطارئة التي قد تواجهها إدارات المدارس

    وتختص (مسندم+الظاهرة+ الوسطى+ البريمي + مسقط )  لتعليميةائرة البرامج اد ،

 :بالتي

  دراسة احتياجات المديرية من مراكز محو األمية وتعليم الكبار وتوفير متطلباتها البشرية

 . والمالية

  اإلشراف على مراكز محو األمية وتعليم الكبار إدارياا وتنسيق النواحي الفنية مع دائرة

 . يماإلشراف والتقو

 اإلشراف على اعداد امتحانات مراكز محو األمية ونتائجها وإصدار الشهادات الخاصة بها. 

 إدارة وتنظيم امتحانات تعليم الكبار . 

  المشاركة في عقد الدورات والمشاغل التدريبية للعاملين في مراكز محو األمية وتعليم

 . الكبار

 ربي لمحو األميةالمشاركة في احتفاالت اليوم العالمي واليوم الع . 

  تشجيع استثمار القطاع الخاص واألهلي في التعليم المدرسي وتزويد المستثمرين

 . بالمعلومات المتعلقة بذلك ومتابعة طلباتهم

 متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس الخاصة . 

  مكتب المساهمة في متابعة المدارس الخاصة في ضوء الالئحة المنظمة لعملها بالتنسيق مع

 . المدارس الدولية

 بالتنسيق  المحافظةحصر حاالت األطفال في سن المدرسة من ذوي االحتياجات الخاصة ب

 . مع دائرة التعليم المستمر بالوزارة

 متابعة سير دراسة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة . 

 كة الدولية توعية الدارسين في مراكز محو األمية وتعليم الكبار بأساليب الدراسة عبر الشب

 . للمعلومات والقنوات التلفزيونية الفضائية

  تفعيل المبادرات القائمة في مجال محو األمية وتعليم الكبار واستحداث مبادرات إضافية في

 . هذا المجال

  وضع خطط وبرامج اإلرشاد النفسي واالجتماعي والمهني والصحي على مستوى

 . المحافظة

 ماعيين بالمدارس والعمل على رفع كفاءتهم بالتنسيق مع متابعة أعمال األخصائيين االجت

 .جهات االختصاص

 اإلشراف على إنشاء الجمعيات التعاونية والجماعات الطالبية بالمدارس . 

 متابعة تنفيذ األنشطة التربوية بالمدارس . 

 متابعة برامج وخدمات الصحة المدرسية بالتنسيق مع الجهات المختصة . 

  التربية العسكرية والكشافة والمرشداتاإلشراف على برامج . 

 تحديد االحتياجات التدريبية لألخصائيين االجتماعيين. 
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 وتضم الدائرة األقسام اآلتية: 

 قسم التعليم المستمر، ويختص باآلتي : 

  من المراكز ومتطلباتها البشرية والعمل على توفيرها بالتنسيق  المحافظةتحديد احتياجات

 . الوزارةمع الجهات المعنية ب

 تسجيل الدارسين بمراكز محو األمية ومراكز تعليم الكبار. 

 التأكد من استيفاء المراكز لمتطلباتها ومتابعة سير العمل بها. 

 اإلشراف على اعداد امتحانات مراكز محو األمية ونتائجها وإصدار الشهادات الخاصة بها . 

 تنظيم وإدارة مراكز تعليم الكبار . 

 المحافظةشطة التدريبية التي تعقد بالمشاركة في األن. 

 إعداد بيان احصائي سنوي شامل لكافة مدخالت ومخرجات نظام محو األمية وتعليم الكبار. 

 اإلشراف على مراكز محو األمية وتعليم الكبار. 

  التعليمية المحافظةالقيام بتوزيع الشعب على. 

 المحافظةمستوى  االحتفال باليوم العربي واليوم العالمي لمحو األمية على. 

  تحديد وحصر االحتياجات التدريبية في مجال محو األمية وتعليم الكبار وتنفيذ برامج تفي

 .بالمطلوب

  تشجيع القطاع الخاص واألهلي على دعم برامج ومشاريع محو األمية وتعليم الكبار والتعليم

 .الموازي

 يم الكبار والتعليم الموازيالمساهمة في تطوير برامج التعليم في مجال محو األمية وتعل . 

 

 قسم المدارس الخاصة، ويختص باآلتي : 

  واحالتها إلى  المحافظةتلقي طلبات األفراد والهيئات الراغبة في إنشاء مدارس خاصة في

 . جهات االختصاص

  تزويد األفراد والهيئات الراغبة في إنشاء مدارس خاصة بالمواصفات والمتطلبات واألنظمة

 . الوزارة في هذا الشأنالتي أقرتها 

 المشاركة في عضوية لجنة البت في صالحية المبنى المقترح للمدرسة الخاصة . 

 متابعة مدى التزام المدارس الخاصة بشروط الترخيص الممنوح لها بصفة دورية. 

  وضع خطة لزيارات توجيهية للمدارس الخاصة ومتابعة تنفيذها وتزويد جهات االختصاص

 . رة بصورة منهاوالوزا المحافظةب

  متابعة قيد الطالب بالمدارس الخاصة وفقاا لألنظمة المتبعة، والموافقة على تحويل الطالب

 . من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية وفقاا للضوابط المقررة

  اإلشراف على وضع امتحانات النقل، وامتحانات تحديد المستوى، وتدقيق ومراجعة

 . المحافظةالخاصة وذلك بالتنسيق مع األقسام المعنية في الكشوف لصفوف المدارس 

  إعداد بيان احصائي سنوي شامل لكافة مدخالت ومخرجات المدارس الخاصة على مستوى

 .المحافظة
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 قسم التوعية التربوية والرعاية الطالبية، ويختص باآلتي : 

 ى مستوى وضع خطط عمل وبرامج اإلرشاد النفسي واالجتماعي والمهني والصحي عل

ا إلى الخطط المعتمدة من قبل الدائرة المختصة بالوزارة ومتابعة تنفيذها المحافظة  . استنادا

  متابعة عمل األخصائيين االجتماعيين بالمدارس والعمل على رفع كفاءتهم بالتنسيق مع

 . جهات االختصاص بالوزارة

 لنفسية واالجتماعية اإلشراف على تطبيق المقاييس واالختبارات المتعلقة بالجوانب ا

 . والمهنية

 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

 اء واألمهات ومتابعة سيرها واقتراح أساليب تطوير األداء اإلشراف على تشكيل مجالس اآلب

 . فيها

  اإلشراف على إنشاء الجماعات المدرسية والجمعيات التعاونية بالمدارس ومتابعة سير

 . أعمالها

  متابعة نظافة المدارس والمقاصف واألقسام الداخلية والتأكد من توفر الشروط الصحية

 .والغذائية المعتمدة لألطعمة

 جيع المحافظة على البيئة المدرسية وخدمة المجتمع المحليتش . 

 اإلشراف على تنفيذ برامج التربية العسكرية والكشافة والمرشدات . 

 إعداد التقارير الفترية والسنوية ورفعها إلى جهات االختصاص بالوزارة . 

 يق مع الجهة اإلشراف على إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج وأنشطة الكشافة والمرشدات بالتنس

 .المختصة بالوزارة

  تحديد االحتياجات التدريبية لالخصائيين االجتماعيين والمعلمين المشرفين الصحيين وتنظيم

 .المحافظةالدورات التدريبية لهم بالتنسيق مع دائرة تنمية الموارد البشرية ب

  على توفير المساعدة في حصر الطالب المحتاجين لرعاية اجتماعية وبحث األسباب والعمل

 .الرعاية الالزمة لهم من خالل خطة معتمدة

  معالجة المشكالت السلوكية والنفسية واالجتماعية والتربوية للطالب بالتنسيق مع

 .األخصائيين االجتماعيين والدوائر المعنية بالوزارة

  المشاركة في متابعة الخطط العالجية للطالب وضعاف التحصيل الدراسي المقترحة من قبل

 .نة متابعة التحصيل الدراسيلج

  متابعة تنفيذ برامج اإلرشاد االجتماعي والنفسي والصحي الالزمة للطالب في المدارس

 .بالتنسيق مع الدائرة المعنية بالوزارة

 متابعة تعبئة وتجديد بيانات السجل الشامل للطالب بالمدارس. 

 اإلداريين والطالب على مستوى تنفيذ البرامج التي تهدف إلى توثيق الروابط بين المعلمين و

 .بالتنسيق مع الدائرة المعنية بالوزارة المحافظة

 توثيق الرابطة بين مؤسسات التربية والبيت عن طريق مجالس اآلباء واألمهات. 
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 تقديم الدعم والمساعدة لألخصائيين االجتماعيين بالمدارس. 

 إعداد برامج اإلرشاد االجتماعي الالزمة للطالب. 

 المحافظةء األخصائيين االجتماعيين بتقييم أدا. 

 

 قسم التربية الخاصة، ويختص باآلتي : 

  المحافظةحصر حاالت األطفال في سن المدرسة من ذوي االحتياجات الخاصة في 

 . بالتنسيق مع جهات االختصاص المختلفة

 التنسيق مع المدارس حول ذوي االحتياجات الخاصة، وكيفية التعامل معهم . 

 من معلمات ومشرفات التربية الخاصة المحافظة تحديد حاجة. 

  التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير المتطلبات الالزمة لذوي االحتياجات الخاصة في

 .المدارس

 المشاركة في تدريب معلمات مدارس التربية الخاصة. 

 متابعة سير العمل واإلشراف على المعلمات . 

 مدخالت ومخرجات التربية الخاصة إعداد بيانات احصائية سنوية شاملة لكافة . 

  توجيه المدارس بضرورة االتصال بأولياء أمور الطالب ذوي االحتياجات الخاصة

 . وتبصيرهم بأحوال أبنائهم

  اإلشراف على حصر الطالب الموهوبين بالمدارس وفق أساليب وأدوات محدده ووضع

 .افظةالمحقاعدة بيانات محوسبة متكاملة بهم على مستوى المدارس و

  تنفيذ ومتابعة البرامج الموجهة للطالب الموهوبين بالمدارس بالتنسيق مع الجهات ذات

 .العالقة

 إعداد برامج توعوية ألولياء أمور الطالب ذوي اإلعاقات. 

 

 نشطة التربوية، يختص باآلتيقسم األ : 

 تإعداد المشروعات والخطط والبرامج الخاصة باألنشطة الطالبية في جميع المجاال . 

 وضع برنامج زمني وخطة تنفيذية للمشاركة في المهرجانات واالحتفاالت والمناسبات. 

 العمل على تطبيق الئحة مسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية . 

 تطوير أسس المنافسات في المجاالت العلمية والثقافية والرياضية . 

 ت المختلفةتنظيم المسابقات والمعارض في المناسبا . 

 دعم األنشطة التربوية في المدارس والعمل على توفير متطلباتها . 

 متابعة خدمات الصحة المدرسية بالمدارس . 

 متابعة المقاصف المدرسية والعمل على توفير مستلزماتها . 

 اإلشراف على إنشاء الجماعات المدرسية في المدارس ومتابعة سير أعمالها. 

 بيئة المدرسية وخدمة المجتمع المحليتشجيع المحافظة على ال. 

 وضع خط األنشطة التربوية ومتابعة تنفيذها بالمدارس. 

 اإلشراف على إنشاء الجماعات المدرسية في المدارس ومتابعة سير أعمالها. 
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 إعداد التقارير الفترية والسنوية ورفعها إلى جهات االختصاص. 

 

 (مسندم+الوسطى+ البريمي )المشاريع و واإلحصاء دائرة تخطيط الحتياجات التعليمية 

 :وتختص باآلتي

 

 تقارير ورفع ، تنفيذها ومتابعة الدائرة أعمال لتسير الالزمة السنوية الخطط وتنفيذ إعداد 

 .التنفيذ ومعوقات إنجازه تم عما

 أو المدرسية األبنية من سواء احتياجاتها وتقدير التعليمية للمديرية الخمسية الخطط إعداد 

 .بالوزارة المختصين مع بالتنسيق األخرى، التعليمية والمستلزمات البشرية، واردالم من

 تطويرها أساليب واقتراح نتائجها وتقييم بالمديرية الخمسية الخطة تنفيذ أهداف  متابعة 

 .التعليمية بالمديرية المعنية الجهات مع بالتنسيق تنفيذها معوقات وتحديد

 مع التعليمية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق للمديرية السنوية المدرسية التشكيالت خطة إعداد 

 .التقسيمات المختصة

 عليها، جديدة مدرسية مبان إلقامة الالزمة االراضي من المستقبلية االحتياجات تقدير 

 .التعليمية للمديرية االخرى والمباني

 بهدف التربوية افاتواالض المتكاملة المدرسية المباني لمشاريع الميدانية بالزيارات القيام 

 والتأكد المدرسية، التشكيالت خطة مشروع ضمن واستغاللها، تشغيلها جاهزية مدى تحديد

 .تنفيذه معتمد هو ما مع مطابقتها مدى من

 للمديرية األخرى والمباني الجديدة المدرسية المباني من المستقبلية االحتياجات تقدير 

 .انيالمب هذه تشييد مواقع واقتراح التعليمية

 مع  بالتنسيق التعليمية للمديرية البشرية الموارد من والمستقبلية السنوية االحتياجات تحديد

 .التقسيمات المرختصة  بالوزارة

  اإلشراف على عملية حصر شواغر جميع الوظائف بالمديرية التعليمية بما في ذلك وظائف

 .الحقل التربوي

 مع   بالتنسيق مراحل فتح أو المدارس ءبإنشا الخاصة األهالي ومقترحات طلبات دراسة

 .دائرة التخطيط واالحتياجات التعليمية بالوزارة

 مقابل التربوي العائد وتقييم  التربوية للمشاريع االقتصادية الجدوى دراسة في المشاركة 

 .التعليمية بالتنسيق مع التقسيمات المرختصة بالمديرية عليه االنفاق

 وإتاحتها التربوية والمؤشرات والجغرافية اإلحصائية البيانات واعتماد وتحليل وتدقيق جمع 

 .للمستفيدين

 العمل واقع لتطوير الالزمة التعليمية بالمديرية والجغرافية اإلحصائية الدراسات اجراء 

 .بالمديرية

 االحصائية بالمعلومات الخاصة والورقية االلكترونية الدورية والكتيبات النشرات اصدار 

 .المدرسية والخريطة تربويةال والمؤشرات

 االداء مستوى من يحسن بما قدراتهم بناء بهدف بالدائرة للعاملين التدريبية البرامج اقتراح. 
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 اإلشراف على أعمال اإلنشاءات الحديثة ومتابعة مدى تطابقها للمواصفات. 

 اإلشراف على عملية الصيانة الدورية لكافة المباني والتجهيزات واألجهزة والمعدات 

بالمديرية والمدارس وتحديد مواصفاتها والتنسيق لتوفير الموازنات الالزمة لها واإلشراف 

 .على تنفيذها

 اإلنمائية للمشاريع الالزمة األراضي توفير على العمل. 

  متابعة إعداد كراسات الشروط تمهيدا لطرح أعمال الصيانة والترميم في مناقصات عامة أو

 .ق مع التقسيمات المعنيةمحدودة حسب األحوال بالتنسي

  اإلشراف على المقاولين ومتابعتهم في مواقع العمل والتأكد من التزامهم بالمواصفات المتفق

 .عليها بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالوزارة

 إعداد الدراسات التطويرية الخاصة بأعمال الدائرة. 

 المختصة التقسيمات مع قبالتنسي ، العالقة ذات التدريب برامج تنفيذ في المشاركة 

 .بالمديرية

 الدائرة أعمال لكافة بيانات قاعدة إنشاء. 

 ضمن نطاق االختصاص أخرى مهام أية. 

 وتختص باآلتي قسم تخطيط االحتياجات التعليمية: 

 عما تقارير ورفع ، تنفيذها ومتابعة القسم أعمال لتسير الالزمة السنوية الخطط وتنفيذ إعداد 

 .التنفيذ ومعوقات إنجازه تم

 و اعتمادها بعد بها والتعريف التعليمية للمديرية السنوية المدرسية التشكيالت خطة إعداد 

 . بالوزارة المختصين مع بالتنسيق تنفيذها سالمة متابعة

 التقسيمات المعنية  مع بالتنسيق ومناقشتها التعليمية، للمديرية الخمسية الخطة إعداد

 .بالوزارة

 من القائمة المدارس واحتياجات المدرسية األبنية من مستقبليةال االحتياجات تحديد 

 .التعليمية للمديرية األخرى اإلدارية والمباني التربوية اإلضافات

 المدرسية التشكيالت خطة تنفيذ سالمة لمتابعة للمدارس الميدانية بالزيارات القيام.   

 واالضافات التربوية  بهدف  لمتكاملةلمشاريع المباني المدرسية ا  الميدانية بالزيارات القيام

 .المدرسية التشكيالت خطة مشروع ضمن تحديد مدى جاهزية تشغيلها واستغاللها

 مع بالتنسيق التعليمية للمديرية البشرية الموارد من والمستقبلية السنوية االحتياجات تحديد 

 .التقسيمات المختصة

 األخرى التعليمية والمستلزمات درسيةالم والكتب التجهيزات من المدارس احتياجات تقدير 

 .المختصة التقسيمات مع بالتنسيق

 الجديدة المدرسية المباني مواقع اقتراح في المشاركة. 

 التربوي الحقل وظائف ذلك في بما التعليمية بالمديرية الوظائف جميع شواغر حصر. 

 تعليمية لمراح فتح أو المدارس بإنشاء الخاصة األهالي ومقترحات  طلبات  دراسة 

 .بالوزارة المختصين مع ومناقشتها ودراستها
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 واألهلية الحكومية المؤسسات مع بالتعاون وتنفيذها تمويلها يسهل التي المشاريع اقتراح 

 .التعليمية بالمديرية والخاصة

 والبدائل الحلول وطرح التربوية واإلضافات  المتكاملة للمشاريع التنفيذي الموقف دراسة 

 .التربوي الميدان يواجهها التي التحديات على غلببالت الكفيلة

 األداء مستوى من يحسن بما قدراتهم بناء بهدف بالقسم للعاملين التدريبية البرامج اقتراح. 

 المختصة التقسيمات مع بالتنسيق ، العالقة ذات التدريب برامج تنفيذ في المشاركة 

  .بالمديرية

 القسم بأعمال العالقة ذات التطويرية الدراسات إعداد في المشاركة. 

 القسم أعمال لكافة بيانات قاعدة إنشاء. 

 للقسم تسند أخرى مهام أية. 

 وتختص باآلتي قسم اإلحصاء والخريطة المدرسية: 

 عما تقارير ورفع ، تنفيذها ومتابعة القسم أعمال لتسير الالزمة السنوية الخطط وتنفيذ إعداد 

 .التنفيذ ومعوقات إنجازه تم

 وإتاحتها التربوية والمؤشرات والجغرافية اإلحصائية البيانات واعتماد وتحليل قيقوتد جمع 

  .للمستفيدين

 طلبة مدارس،) التعليمية العملية عناصر مختلف عن االحصائية البيانات وحفظ تنظيم ، 

 .بالمديرية التقسيمات المعنية مع بالتنسيق ،.. الخ ، موظفين ، اداريين ، معلمين شعب،

 التعليمية المديرية مستوى على للتعليم  التربوية لمؤشراتا حساب. 

 التابعة الفضاء واألراضي والمنشنت المباني لجميع الجغرافية البيانات وتحديث وحفظ جمع 

 .والتعليم التربية لوزارة

 التعليمية بالمديرية المطلوبة األعمال لمختلف والورقية الرقمية الخرائط انتاج . 

 التعليمية المديرية مستوى على الجغرافي الطابع تأخذ التي اريعالمش في المشاركة. 

 ومسمياتها الجديدة المدرسية للمباني المناسب الجغرافي الموقع اقتراح في المشاركة. 

 إعداد الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية بالمديرية التعليمية. 

 التنسيق مع التقسيمات المختصةللطلبة ب  المستقبلية االسقاطات  دراسة إعداد في المشاركة. 

 التعليمية المديرية مستوى على الخمسية الخطة إعداد في المشاركة. 

 االداء مستوى من يحسن بما قدراتهم بناء بهدف بالقسم للعاملين التدريبية البرامج اقتراح. 

 القسم بأعمال ذات التطويرية الدراسات إعداد في المشاركة. 

 المختصة التقسيمات مع بالتنسيق ، العالقة ذات التدريب برامج تنفيذ في المشاركة 

  .بالمديرية

 القسم أعمال لكافة بيانات قاعدة إنشاء. 

 للقسم تسند أخرى مهام أية. 

 قسم المشاريع والصيانة، ويختص باآلتي: 

  إعداد وتنفيذ الخطط السنوية لتسيير أعمال القسم ومتابعة تنفيذها،ورفع تقارير عما تم

 .وقات التنفيذإنجازه ومع
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 التنسيق مع الجهات المسؤولة عن األراضي بالمحافظة للعمل على حجز األراضي الجديدة. 

  اإلشراف على المقاولين ومتابعتهم في مواقع العمل والتأكد من التزامهم بالمواصفات المتفق

 .عليها

 إنهاء معامالت الشركات في مواعيدها المحددة ومتابعة صرف مستحقاتها. 

  الصيانة المحدودة  لمباني المدارس والمكاتب ومساكن الموظفين وأعضاء هيئة إجراء

 التدريس التابعة للمديريةز

  اإلشراف على عمليات الصيانة التي يتم طرحها على المقاولين بالتنسيق مع المديرية العامة

 .للمشاريع والصيانة

 صيانة األجهزة والمعدات طبقا للنظم المعمول بها. 

 تراحات الالزمة الستقبال المشرفين الزائرين والمعلمين الوافدين الجدد واسكانهم صيانة االس

 .بها

 إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم. 

 أية مهام أخرى تسند إلى القسم. 

 تختص باآلتيو( الوسطى+مسندم+ البريمي )  دائرة الشؤون اإلدارية والمالية: 

 أعمال  الدائرة ومتابعة تنفيذها،ورفع تقارير  لتسييرالسنوية الالزمة   ةإعداد وتنفيذ الخط

 .عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ إن وجدت

  إعداد مشروع الموازنة السنوية للمديرية واإلشراف على التنفيذ ومتابعة الصرف بعد

 .اعتماد الموازنة

  التقسيمات المختصةمتابعة النواحي المالية للمشاريع وذلك بالتنسيق مع. 

 وغيرها  الموظفين  صرف رواتب ومستحقاتاف على إعداد ومراجعة وحفظ سندات اإلشر 

 . من المصروفات الالزمة لتسيير أعمال المديرية

 للبنك وتوريد المتحصالتسجالت اإليرادات  اإلشراف على إعداد ومراجعة وحفظ. 

 لسندات اإلشراف على المراجعة الدورية لسجالت المصروفات واإليرادات ومطابقتها مع ا

 .ذات الصلة وكشوفات البنك

 فيما يتعلق بالترقيات والعالوات واإلجازات  ةتطبيق قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذي

تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والمكافنت وانتهاء الخدمة وتصنيف الوظائف ومتابعة 

 .والتعاميم ذات الصلة

 لموظفين والمعارين والمتعاقدين،وذلك لحفظ كل اإلشراف على إعداد السجالت الخاصة با

واألداء  واإلجازات ، ما يتعلق بالشؤون الوظيفية ، كالعالوات والبدالت والمكافنت

قرارات التعيين،وغيرها من والشكاوي والتظلمات،ومراقبة سن التقاعد،والوظيفي،

 . المستندات والقرارات الخاصة بالموظفين

 ورفعها العمانيين ة خدماتهم من المعارين والمتعاقدين من غيركشوف المنتهي متابعة إعداد 

 .المعنية التقسيماتإلى 

  اتخاذ اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بتوفير احتياجات المديرية من الوظائف اإلدارية والفنية

 .المختصة التقسيماتوالتدريسية المختلفة بالتنسيق مع 
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  التدريسية والوظائف المرتبطة بها واإلداريين متابعة تنفيذ إجراءات التعيين للهيئات

 .المختصة التقسيماتبالتنسيق مع 

 لتسهيل إجراءات ندب ونقل الكوادر اإلدارية والفنية وغيرها اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 .بالتنسيق مع التقسيمات المعنية

 ل اإلشراف على شؤون موظفي المديرية، والقيام بدراسة سبل رفع مستوى أداء العم

 .التقسيمات المختصةاإلداري بالتنسيق مع 

 ومتابعة كشوف الحضور والغياب  في العمل االنضباطعلى قواعد وإجراءات  اإلشراف

 . المعنية بتقارير عنها التقسيماتوإفادة 

 الالزمة من خدمات اإلسكان ووسائل النقل بالتنسيق مع  المديرية تحديد وتوفير احتياجات

 .المعنية التقسيمات

 فير الخدمات األساسية الالزمة لتسيير العمل في مكاتب ديوان عام  المديرية تو. 

 األنشطة االجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية للعاملين بالمديرية اإلشراف على إقامة.  

  بالتنسيق  بعض الدراسات التحليلية الخاصة باألعمال اإلدارية بالمديرية إعدادالمشاركة في

 .مات المعنيةمع التقسي

  القيام بالزيارات الميدانية لمتابعة سالمة تطبيق اإلجراءات والوقوف على أبرز المستجدات

 .في اإلجراءات اإلدارية

  إعداد قاعدة بيانات متضمنة أصناف محتويات المخازن وأعدادها وقيد الوارد والمنصرف

 . منها

 حفظها بطريقة سليمة، وصرفها تسلم األصناف المراد تخزينها من الجهات الموفرة لها و

 .التابعة للمديرية وفقا لالئحة المخازن للتقسيمات

  توفير اللوازم المشتراه طبقا للوائح والنظم، وإعداد السجالت والملفات الالزمة إلثبات قيود

 .الصرف المتعلقة بالمشتريات والمخازن

 رها بالتنسيق مع حصر احتياجات المدارس من السيارات والحافالت المستأجرة وتوفي

  .التقسيمات المعنية

 واقتراح الدورات المناسبة الحتياجاتهم  تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالدائرة ،

 .المختصة التقسيماتبالتنسيق مع 

 انشاء قواعد بيانات لكافة أعمال الدائرة. 

 المشاركة في اللجان الخاصة بالمديرية ذات العالقة باختصاصات الدائرة. 

 أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص. 

 ويختص باآلتي قسم رعاية الموظفين:   

 ومتابعة تنفيذها،ورفع تقارير عما  القسمأعمال   السنوية الالزمة لتسيير  ةإعداد وتنفيذ الخط

 .تم إنجازه ومعوقات التنفيذ إن وجدت

 نيين وأسرهم المرافقة لهم ستقبال وتوديع الموظفين غير العمااتخاذ اإلجراءات الالزمة ال

 .حسب مقتضيات العمل 
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 تجديد تأشيرات  اإلقامة للموظفين غير العمانيين  الستخراج و اتخاذ اإلجراءات الالزمة

 .بطاقة المقيم  للمعنيين واستخراجلهم    تأشيرات الزيارة للمرافقينو

 التقسيماتم بالتنسيق مع المنتهية خدماتهم  وأسرهم المرافقة له ةالقيام بإجراءات إلغاء إقام 

 .المعنية

  القيام بالمشاركة في إجراءات نقل الكفالة  من وإلى الوزارة  للمعلمين  ومرافقيهم وفق

  .األسس المعمول بها بالتنسيق مع الجهات المعنية

  إرسال تعميم االستقدام  على نفقة الوزارة إلى  مدارس المحافظة التعليمية  الخاص بالهيئة

واإلشرافية  والتدريسية لغير العمانيين الراغبين في استقدام أسرهم على نفقة  اإلدارية 

الوزارة  وحصر طلبات االستقدام  في كشوف مستقلة   ورقياا وإلكترونياا حسب التعليمات 

 .الواردة من الوزارة بهذا الشأن  

 ن اإلدارية إرسال تعميم رغبات السفر  إلى مدارس المحافظة التعليمية ألعضاء الهيئتي

والتدريسية من غير العمانيين وكذلك العمانيين  الذين يعملون في محافظتي ظفار ومسندم  

وهم من غير قاطنيها   إلدخال رغباتهم  إلكترونيا في نظام الترحيل بشأن  الرحالت التي 

 .فور ورود تعميم الوزارة بهذا الشأن  سنوياا .  تنظمها الوزارة  أو التعويض النقدي

 اجعة بيانات  رغبات تذاكر  السفر والتعويض النقدي  لإلداريين والمشرفين  والمعلمين  مر

 .واألسر المرافقة لهم من خالل  نظام  الترحيل  عبر البوابة التعليمية

   إلى التقسيمات  أسماء المعلمين المشاركين  في أعمال التصحيح  بالمحافظةرفع كشوف

ءات الالزمة لحجز تذاكر السفر بالتنسيق مع التقسيمات المعنية بالوزارة التخاذ اإلجرا

 .والجهات المختصة

   التنسيق مع قسم الموارد البشرية  لموافاة القسم  بأسماء أعضاء  الهيئتين اإلدارية

  .واإلشرافية  و التدريسية المنتهية خدماتهم والمستقيلين

  المعامالت المتعلقة  بشراء التنسيق مع شركات الطيران ومكاتب السفريات وإجراء كافة

تذاكر السفر ومتابعة استرجاع قيمة التذاكر المعادة وتعويض األفراد عن قيمة التذاكر 

 .المشتراه بواسطتهم

  إجراءات التعويض عن قيمة التذاكر للراغبين في  بشأن التنسيق مع التقسيمات المختصة

 .والنظم المعمول بها في هذا الشأن البقاء في السلطنة أثناء إجازاتهم السنوية وفق القواعد

   إعداد استمارات منح  تصاريح  السفر البري  لمن يرغب  من  الموظفين غير العمانيين

 . بمدارس  المديرية التعليمية بالمحافظة

  تلقي طلبات الحصول على بطاقة  العالج المجاني للموظفين غير العمانيين وأسرهم

 .  بالمحافظة المعنية لعمل الالزم ختصةللجهات المالمرافقة لهم ورفعها 

 الوزارة  ب التقسيمات المعنية متابعة اإلجراءات  اإلدارية  بالمديرية التعليمية بالتنسيق مع

 .لحاالت الوفاة للموظفين غير العمانيين بالمحافظة

  اإلشراف على صندوق الزمالة وتنظيم أعماله اإلدارية والمالية واستثماره وفق اللوائح

 .لمحافظة التعليمية با
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  التنسيق مع  مؤسسات  وشركات القطاع الخاص  من أجل توفير تسهيالت وامتيازات

 . الوزارة بالمحافظة بأسعار اقتصادية وتعامالت ميسرةلموظفي خاصة 

  إقامة مسابقات وأنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية ورحالت ترفيهية  بالتنسيق مع الجهات

 .المعنية

  لدراسة وإقرار ادراج العروض على البوابة التعليمية وفي التقسيمات المعنية مع التنسيق

 . مواقع التواصل االجتماعي  بعد اعتمادها

  بالمحافظة التعليمية   المزايا والعروض الترويجية للموظفيناقتراح. 

 انشاء قواعد بيانات لكافة أعمال القسم. 

 أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص. 

   ويختص باآلتي م الموارد البشريةقس:  

 أعمال القسم ومتابعة تنفيذها،ورفع تقارير عما تم  إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير

 .إنجازه ومعوقات التنفيذ إن وجدت

  ،إحالة الموضوعات التي يلزم عرضها على لجنة شؤون الموظفين بديوان عام الوزارة

 .جهات المختصة بهاوالعمل على تنفيذ قراراتها وإبالغ ال

  دراسة طلبات تغيير المسميات الوظيفية والنقل من وظيفة إلى أخرى بالمديرية بالتنسيق مع

  .المعنية التقسيمات

  االحتفاظ بالمستندات الالزمة في سجل الموظف لقيد ما يتعلق بالشؤون الوظيفية،كالعالوات

وي والتظلمات،ومراقبة سن الشكاووالبدالت والمكافنت،واإلجازات، واألداء الوظيفي،

 . قرارات التعيين،وغيرها من المستندات والقرارات الخاصة بالموظفينوالتقاعد،

  بعقود  والمعينيناستالم ومتابعة وتنفيذ طلبات اإلجازات بكافة أنواعها لموظفي المديرية

 .و إصدار قرارات التصديق عليها بعد أخذ الموافقات الالزمة خاصة

 الخدمة، وطلبات اإلحالة إلى لجنة طبية ومن  لبات إصابات العمل، وتمديداستالم ودراسة ط

 .المعنية بالوزارة التقسيماتثم رفعها إلى 

  إعداد كشوف بأسماء الموظفين الذين ال ترى جهات عملهم الحاجة الستمرار عقود خدمتهم

 .سبوعرضها على لجنة شؤون الموظفين بديوان عام الوزارة؛ التخاذ القرار المنا

 إلى متعاقد إلى  إعداد وإرسال كشوف بالموظفين المراد تغيير صفة تعيينهم من معار

  .التقسيمات المختصة بالوزارة

   بديوان عام  المعنية التقسيمات طلبات ضم الخدمة ممن تم تعيينهم إلى وإرسالاستالم

 .الوزارة 

 استخراج بطاقة موظف لجميع العاملين التابعين للمديرية. 

 المختصة بديوان عام الوزارة التقسيماتغ عن حاالت الوفاة وأسبابها،وإرسالها إلى االبال . 

  استالم طلبات االستقاالت من الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها والوظائف اإلدارية

 .الوزارةبالمختصة  التقسيماتبالمديرية ورفعها بعد دراستها إلى 

 ة وأعضاء الهيئة اإلدارية و التدريسية والعمالية بالمدارس تحديث بيانات الموظفين بالمديري

 .في النظام المالي والبوابة التعليمية،وفقاا لإلجراءات المتبعة
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  إصدار قرارات المهمات الرسمية داخل السلطنة، والدورات التدريبية وفق التفويضات

 .الصادرة في ذلك

  ةايقاف البدالت لموظفي المديري/اتخاذ إجراءات صرف. 

  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

 ن عن العمل، ومعالجة فترات الغياب، ومخاطبة المختصين بديوان عام متابعة المنقطعي

 .الوزارة الستكمال اإلجراءات

  إصدار شهادات الخبرة، والخدمة للموظفين، وشهادات لمن يهمه األمر،وشهادات تجديد

 .العقود لغيرالعمانيين

 انشاء قواعد بيانات لكافة أعمال القسم. 

    االختصاصأية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق. 

 ويختص باآلتي قسم التعيينات والتنقالت:  

  إعداد وتنفيذ الخطط  الالزمة لتسيير أعمال القسم ومتابعة تنفيذها،ورفع تقارير عما تم

 .إنجازه ومعوقات التنفيذ إن وجدت

  تنفيذ األحكام واإلجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية فيما

 .التعيينات والندب والنقل والتعاقد باألجر اليومي وفق التفويضات في الصالحيات يتعلق ب

  تنظيم طلبات النقل الداخلي للهيئات التدريسية والوظائف األخرى، واتخاذ اإلجراءات

 .الالزمة بشأنها في ضوء األسس والضوابط الموضوعة

 لتقسيمات المختلفة بالمديريةتوزيع الموظفين الجدد والمنقولين والمنتدبين خارجيا على ا /

 .المختصة بديوان عام الوزارة التقسيماتالمدارس بالمحافظة  بعد التنسيق مع 

  فتح سجالت وملفات للموظفين الجدد،ونقلها بعد استكمال إجراءات التعيين إلى قسم الموارد

 .البشرية بالمديرية

 المختصة التقسيماتسية من استالم خريطة الشواغر والدرجات الخاصة  بالهيئات التدري. 

  ،متابعة مباشرات عمل التعيينات الجدد من العمانيين وغير العمانيين وإخالءات الطرف

والمنقولين،  والمنتدبين داخليا وخارجيا، ورفعها لقسم الموارد البشرية التخاذ اإلجراءات 

 .الالزمة

 و اإلدارية المساندة االحتياجات من الوظائف اإلدارية والوظائف ودراسة طلبات تلقي 

، التخاذ إجراءات شغلها  النقل و الندب واإلعارةومختلف طلبات  طلبات الهيئات التدريسية

 .المختصة التقسيماتبالتنسيق مع 

 دراسة طلبات التعاقدات المؤقتة  للعمانيين واستكمال إجراءاتهم . 

  والئحته التنفيذيةاستكمال إجراءات التعيين ،وفقاا ألحكام قانون الخدمة المدنية. 

  استالم جميع طلبات التعاقد المحلي واألجر اليومي ، ودراسة انطباق شروط شغل الوظيفة

 .الوزارةب المختصة التقسيماتعلى المتقدمين العمانيين وغير العمانيين بالتنسيق مع 
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 إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم.  

 أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص. 

 ويختص باآلتي سم النقليات والخدماتق: 

  إعداد وتنفيذ الخطط  الالزمة لتسيير أعمال القسم ومتابعة تنفيذها،ورفع تقارير عما تم

 .إنجازه ومعوقات التنفيذ إن وجدت

 االحتياجات الفعلية لمكاتب ديوان عام المديرية من األثاث واألدوات المكتبية  توفير

رات واللوائح اإلرشادية والمؤن اإلستهالكية وتوزيعها ومواقف السيا والصحف والمجالت

 .التقسيمات المعنيةبالتنسيق مع 

  متابعة توفير السكن والنقل للمشاركين في مختلف البرامج والمناشط و الفعاليات التي تنفذها

 .التقسيمات المعنية المديرية بالتنسيق مع

 ارير عنها وتحديد اإليجارات المناسبة معاينة الوحدات السكنية المطلوب استئجارها ورفع تق

  .التقسيمات المعنيةلها،وتسليمها عند انتهاء عقودها بالتنسيق مع 

  توفير وسائل النقل الالزمة الحكومية والمستأجرة لموظفي ديوان عام المديرية والمشرفين

تها والوفود الزائرة واالحتفاالت الوطنية وتنظيم صرف الوقود لها واإلشراف على صيان

 .وإصالحها

 وضع نظام لتسجيل السيارات الحكومية وتوزيعها لخدمة تقسيمات المديرية. 

  المعنية بالمديرية في شان الغرامات الناتجة عن سوء استعمال  التقسيماتالتنسيق مع

 . السيارات والحوادث باالستعانة بتقارير الشرطة

 التعاقد مع موردي المياه للمدارس والمجمعات السكنية. 

  إعداد السجالت الالزمة لعمليات الحركة والنقل واإلشراف على السائقين وتوزيع األعمال

 .عليهم

   تزويد التقسيمات المعنية بكشوف حاالت الغياب والتأخير لموظفي المديرية، من واقع

 .أجهزة البصمة اإللكترونية

 بالعقود المبرمة  متابعة أعمال النظافة، والصرف الصحي،والتشجير، ومدى التزام الشركات

 .معهم

 متابعة توفير عمال الشحن والتفريغ ومتابعة المقاهي المؤجرة بمباني المديرية. 

   اإلشراف على طلبات خدمة االتصاالت الهاتفية وتوصيالتها وحسن استخدامها وغيرها من

 . وسائل االتصال بمكاتب المديرية والمدارس التابعة لها

 التقسيمات المختصة إلى باء والمياه  واالتصاالت وإحالتهامتابعة فواتير الكهراستالم و.  

 ومتابعة إجراءات الصيانة لها بالتنسيق مع  حصر مباني الوحدات السكنية المستأجرة

 .التقسيمات والجهات المعنية

 توفير االستراحات الالزمة الستقبال المعلمين الجدد من غير العمانيين . 

  االختصاصأية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق. 
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 قسم اإليرادات والمصروفات، ويختص باآلتي : 

 إعداد سندات صرف الرواتب وإرسالها إلى الوزارة مع االحتفاظ بنسخة منها. 

  صرف مستحقات اإلجازات االعتيادية للموظفين والعمال ومستحقات المدرسين ألشهر

 .العطلة الصيفية

 رسين والموظفين والعمال الذين تنتهى صرف مكافنت نهاية الخدمة وكافة المستحقات للمد

 .خدمتهم ألي سبب من األسباب وفقا للوائح

  مراجعة كشوف المبالغ المسترجعة من المدارس والدوائر المختلفة بالمديرية وإعادة جميع

 .هذه المبالغ المسترجعة إلى الوزارة الستبعادها من المصروفات وقيدها في موازنة الوزارة

  الخاصة بموازنة المشروعات اإلنمائية، واالرتباط باتفاقياتها، وإعداد مراجعة المستندات

 .سندات الصرف لها

  إعداد سندات صرف بمستحقات الشركات والمؤسسات التي تتعامل معها المديرية وإرسالها

 .إلى الوزارة

  مراجعة فواتير المياه والكهرباء والهواتف وإعداد سندات صرف بها وقيدها في السجل

 .لذلك المعد

 تسلم رواتب الموظفين ومستحقاتهم وتسليم المعامالت النقدية المستحقة والشيكات. 

  التسجيل اليومي في سجالت الخزينة ومطابقتها مع المبالغ المحصلة. 

  توريد المتحصالت المالية والمبالغ النقدية المسترجعة واعتماد كشوف البنك بعد المطابقة

 .وبة يومياا من حسابات البنوكالشهرية وحوافظ الشيكات المسح

  جرد الخزينة اسبوعياا مع إجراء الجرد الدوري للسلفة المستديمة وإجراء جرد سنوي

 .لمحتويات الخزينة عند نهاية السنة المالية

  وإعداد سندات الصرف  –الجزء النقدي والبنكي  –امساك السلفة المستديمة للمديرية

نصرف أوالا بأول في سجل السلفة المستديمة ومطابقة وكشوف التوزيع الخاصة بها وقيد الم

 .حساب البنك مع تسويتها في نهاية السنة المالية مع الوزارة

  امساك حساب مستقل للسلف المؤقتة التي تصرف من الوزارة على ذمة أغراض معينة

 .ومتابعة سدادها في المواعيد المحددة

 ر في المدارس ومراجعة حصيلة بيع الكتب التنسيق مع قسم المخازن بشأن كتب تعليم الكبا

 .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

  بمقتضاها إلى الوزارةامساك دفاتر إيصاالت التحصيل والقيد بها والتوريد. 

 صرف سلف المدرسين الجدد وامساك بطاقات هذه السلف ومتابعة سدادها وتسويتها. 

 صرف بدل األثاث النقدي المقرر للمدرسين عند جلب أسرهم ألول مرة. 

  تسلم سندات الصرف الخاصة بجميع المكافنت كاالمتحانات ومستحقات تعويضات تذاكر

 .ها من السندات الفردية المنفصلة وصرفها إلى مستحقيهاالسفر ورواتب اإلجازات وغير
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  التنسيق مع قسم األنشطة التربوية في إعداد شروط المناقصة السنوية لتوريد احتياجات

 .الجمعيات من مأكوالت ومستلزمات مدرسية وخالفه

  امساك سجالت اإليرادات والمصروفات للبنك لحصة المديرية في أرباح الجمعيات واعتماد

 .لحوافظ وسحب الشيكات من قبل المدير العام ومدير الشؤون اإلدارية والماليةا

 مراجعة مستندات الصرف لحصة المديرية من أرباح الجمعيات. 

  متابعة األعمال المالية للجمعيات التعاونية المدرسية على مدار السنة وإعداد الحسابات

دراسي وموافاة قسم األنشطة بتقرير النصف سنوية والحسابات الختامية في نهاية العام ال

 .نصف سنوي عن الموقف المالي للجمعيات

 إدخال جميع قرارات التعيين للموظفين الجدد باألنظمة المحوسبة المعتمدة. 

  عمل التعديالت الالزمة ومراجعتها وسحب كشوف الرواتب، وذلك بواسطة الحاسب اآللي

 .بالتنسيق مع الوزارة

  والعقارات والمساكن، وكشوف إيجار السيارات الشهرية، وإعداد مراجعة عقود السيارات

 .سندات الصرف لها

  فتح بطاقات بأجور العاملين المؤقتين، وإعداد كشوف االستحقاق ومراجعتها، وإعداد سندات

 .الصرف

  إعداد القوائم السنوية لكافة احتياجات المديرية من األغراض والمستلزمات بعد استبعاد

 .زونةاألرصدة المخ

  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. 

 أية مهام أخرى يكلف بها القسم. 

 

 قسم الموازنة ويختص باآلتي: 

 إعداد مشروع الموازنة السنوية للمديرية في ضوء خطة الوزارة. 

 اإلشراف على الصرف من الموازنة العامة المجازة. 

 إعداد خالصة شهرية لمدى التقدم في صرف الموازنة وإعداد تقرير بذلك. 

 اقتراح بتعديل وإجراء المناقالت بين بنود الموازنة المجازة. 

  إعداد ميزانية تقديرية بالتنسيق مع قسم األنشطة لإليرادات والمصروفات المتوقعة عن العام

 .الدراسي المقبل مع إعداد خطة لسير العمل

  إعداد خطة الموازنة السنوية لوسائل نقل الطلبة تبعا لحاجة المدارس بالمحافظة في ضوء

 .اإلحصائيات الواردة من قسم وسائل نقل الطلبة

 تكلفة المشاريع والبرامج والتنظيمات المقترحة للمديرية وبيان إمكانية تنفيذها تقدير. 

 مناقشة الدوائر واألقسام المعنية بالمديرية في المشروعات المقترحة. 

 فتح ومسك بطاقات رئيسية وفرعية لموازنة المشروعات اإلنمائية، واالرتباط باتفاقياتها . 
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 رفع تقارير سنوية عن سير العمل. 

 أية مهام أخرى يكلف بها القسم. 

 

 :قسم المشتريات ويختص باآلتي

  اتخاذ كافة التدابير الالزمة لتأمين كافة األغراض والمستلزمات المشتراة في الوقت

 . المناسب

 اتخاذ إجراءات الشراء بالممارسة أو بالطرق المباشر إذا لزم األمر. 

 نةاالرتباط بمبالغ الشراء وفق بنود وموارد المواز. 

 متابعة تنفيذ عقود التوريد خالل المدة المنصوص عليها في العقد . 

  إعداد بيانات إحصائية بحجم وأنواع وقيمة األغراض والمستلزمات التي يتم شراؤها

 . للمديرية

  إصدار أوامر الشراء وتخزينها بالحاسب اآللي بعد الحصول على األسعار المناسبة وفق

 . اإلجراءات المتبعة

 اك في لجان الجرد وتحليل عروض المناقصات وتسليم وفحص األصناف الموردة االشتر

 .للمخازن

 

o قسم المخازن ويختص باآلتي: 

  تسلم حصة المديرية من الكتب الدراسية من مخزن الوزارة وتوزيعها على المدارس قبل

 . بداية العام الدراسي وفقاا للبيانات واالحصاءات المعتمدة في المحافظة

 ات اإلدخال واإلخراج في سجالت المخزن للوقوف على األرصدة المخزنية لكل رصد سند

 .كتاب بكل صف في جميع المراحل أوالا بأول

  رصد األرصدة الفترية في نهاية كل سنة مالية بكشوف الجرد السنوية وإجراء الجرد

 .السنوي وعمل التسويات الجردية

 ا مطابقتها عددياا مع األرصدة الدفترية حفظ الكتب داخل المخزن بطريقة سليمة يسهل معه

 . إلى جانب سهولة الوصول إليها وصرفها مع المحافظة على سالمتها من التلف

  حصر الكتب الملغاة واستبعادها من المخازن بعد الرجوع إلى المسؤولين في دائرة المخازن

 . ودوائر المناهج بالوزارة

 م الكبار بالكتب التي تخص المراكز والصرف تسلم بيان احصائي من قسم محو األمية وتعلي

منها بناء على إيصاالت رسمية بتوريد أثمانها إلى البنك أو إلى قسم الشؤون المالية 

بالمديرية وإعداد حصر بالمبيعات كل ثالثة أشهر تخطر به دائرة المخازن والجهات 

 . 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
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  تسلم الحصص المقررة للمديرية من دائرة المخازن بالوزارة ومما يتم شراؤه بموجب

 . لمديريةمناقصات محلية أو ممارسات أو بالطريق المباشر بمعرفة ا

  تسلم األثاث المنصرف من مخازن الوزارة والمشترى بمعرفة المديرية والمحافظة عليه

 . أثناء التخزين

 إعداد خطة لتوزيع وصرف األثاث طبقاا لكشوف المقررات الواردة من الوزارة . 

  القيد في سجالت لوازم مخصصة لكل نوع من العهد على حدة من واقع سندات اإلدخال

 . واستخراج األرصدة المخزنية بناء على ذلك واإلخراج

 إعداد استمارات الجرد الجزئي والجرد المفاجئ والجرد السنوي . 

 االشتراك في لجان الجرد السنوية ولجان البيع بالمزاد العلني . 

  تسلم األثاث المسترجع من المدارس والموظفين المنتهية خدماتهم وتصنيفه إلى صالح

 .وغير صالح

 لوسائل التعليمية من مخازن الوزارةاستالم ا. 

  تسليم الوسائل التعليمية للمدارس حسب كشوف التفريغ التي يعدها قسم تقنيات التعليم

 .بالمحافظة

 

 

 وسائل نقل الطلبة بالمديريات العاماة للتربياة والتعلايم بالمحافظاات قسم
 :ويختص باآلتي

 تابعة تنفيذها،ورفع تقارير عما تم إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتسيير أعمال القسم وم

 .إنجازه،ومعوقات التنفيذ إن وجدت

  الطلبة )وسائل النقل المختلفة التي تخدم المدارس  من حصر احتياجات المدارس من

بفئاتهم المختلفة، والهيئات التدريسية من غير العمانيين، والدارسين بمراكزتعليم الكبار 

 .  ات المعنيةبالتنسيق مع التقسيم( ومحو األمية

  يكفل عدالة التوزيع لخدمة المدارس التابعة وسائل نقل الطلبة المختلفة نظام لتسجيل إعداد

 .للمديرية

 التابعة للمديرية بالتنسيق مع مدارس لوسائل النقل المختلفة بال اإلشراف والمتابعة والرقابة

 .إدارات المدارس

  على بطاقات الدوام خالل الشهر ومطابقتها لوسائل النقل المختلفة مراجعة األيام الفعلية

للقسم المالي ليتولى البطاقات التي تعدها المدرسة،مع إعداد كشوف الصرف مرفق بها 

 .مراجعتها وصرفها

   بالمدارس في بداية العام الدراسي وكذا وسائل النقل المختلفة تحديد تاريخ بداية تشغيل

إدارات جازة الصيفية بالتنسيق مع ي واإلتاريخ توقفها أثناء عطلة نصف العام الدراس

 . المدارس
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  بفصليها على شهادة الدبلوم العام أثناء امتحانات وسائل النقل المختلفة العمل على توزيع

مراكز االمتحانات المختلفة حسب عدد الطلبة بكل مركز مع توقيف باقي السيارات 

 . في هذا الشأن معنية بالمديريةالتقسيمات الوالحافالت لعدم الحاجة إليها تنسيقاا مع 

  لتزام بكل واإلوسائل النقل المختلفة العمل على متابعة تنفيذ العقود المبرمة مع أصحاب

 . بنود العقد مع توقيع الغرامة المنصوص عليها بالعقد في حالة المخالفة

  عنيةطرح الممارسات الستئجار الحافالت المدرسية الجديدة بالتنسيق مع التقسيمات الم. 

  بالمديرية للتقسيمات المختصةاستالم المطالبات الشهرية لمالك وسائل النقل وتقديمها. 

 إنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال القسم. 

  أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق االختصاص. 

 

 

 دائرة التقويم التربوي وتختص باآلتي: 

 

  المحافظةتنفيذ نظم وأساليب التقويم التربوي ومتابعة ذلك بمدارس . 

 المشاركة في تحليل محتوى الكتب الدراسية المقررة. 

 تطبيق معايير تقويم المهارات العلمية والتدريب العملي في التعليم . 

 اإلشراف على تطبيق معايير ومواصفات االختبارات وأدوات القياس. 

 تزويد المدارس بالوثائق المتعلقة بالتقويم التربوي والتأكد من استالمها. 

 ابعة تطبيق وثائق التقويم بالمحافظة التعليمية وتزويد الجهات المختصة بالوزارة بالتغذية مت

 . الراجعة

 المشاركة في إعداد االمتحانات واالختبارات التحصيلية وأدوات التقويم األخرى . 

 اقتراح الدورات التدريبية في مجال التقويم التربوي وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

 المشاركة في التدريـب على مستوى المحافظة التعليمية في مجاالت القياس والتقويم. 

 المشاركة في أعمال الفحص والتدقيق المستمر والنهائي . 

 اإلشراف على لجان متابعة التحصيل الدراسي بالمدارس التابعة للمنطقة . 

 متابعة تطبيق أدوات التقويم على أسس علمية. 

 يات المعتمدة والمنبثقة عن الزيارات الفنية والفعاليات المتعلقة بالتقويم متابعة تنفيذ التوص

 .التربوي

  (.11-5)اإلشراف على تصحيح امتحانات الصفوف من 

  وتزويد المديرية العامة للتقويم ( 11-1)إعداد البيانات اإلحصائية لنتائج التقويم للصفوف

 .التربوي بها

 المشاركة في تطوير بنوك األسئلة. 

 وموافاة المديرية العامة للتقويم التربوي بها( 11-5)قتراح مواعيد االمتحانات للصفوف ا. 
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  والظواهر والمؤشرات المرتبطة بالتحصيل الدراسي ( 11-1)تحليل نتائج الصفوف من

 .ورفعها إلى الجهات المختصة بالوزارة

  توفير متطلباتهاواإلشراف على تنفيذها و( 11-5)إدارة امتحانات الصفوف الدراسية من . 

  توفير متطلبات مراكز امتحانات الشهادة العامة ومراكز التصحيح بالمحافظة حسب

 . الضوابط التي تنظمها وتحددها المديرية العامة للتقويم التربوي

  ترشيح أعضاء ولجان امتحانات الشهادة العامة وإرسالها إلى المديرية العامة للتقويم

 .التربوي بالوزارة

 ق المباشر مع قسم التعليم المستمر وقسم التربية الخاصة بالمحافظة في ما يخص التنسي

 . المتقدمين لالمتحانات من الدارسين بتعليم الكبار في كافة الصفوف الدراسية

  التنسيق مع المعنيين باإلشراف التربوي بالمحافظة لترشيح مصححي امتحانات الشهادة

 .العامة

 أسئلة الصفوف التي تعد مركزياا على مستوى المحافظة تنظيم إجراءات طباعة وسرية. 

  (.11-1)إصدار شهادات بدل فاقد للصفوف من 

  بما يفيد صحة البيانات( 11-1)التصديق على شهادات الصفوف من. 

  التنسيق مع ذوي االختصاص إلجراء الصيانة الدورية الالزمة للمعدات واألجهزة بالمطبعة

 .السرية بالمحافظة

  الموازنات الخاصة بكافة أعمال الدائرة واحتياجاتهااقتراح. 

 تنفيذ اللوائح المتعلقة بشؤون الطالب. 

 دراسة المواضيع المختلفة المتعلقة بشؤون الطالب والواردة من مدارس المحافظة. 

  (. 11-1)فهرسة وحفظ نتائج التقويم والبيانات المرتبطة للصفوف 

 ن من خارج السلطنة والراغبين في االلتحاق بمدارس القيام بإجراءات قبول الطالب الوافدي

 . السلطنة الحكومية والخاصة بالتنسيق مع المديرية العامة للتقويم التربوي

 متابعة مدارس المحافظة بشأن قبول الطالب الوافدين حسب المواعيد واإلجراءات المحددة . 

 والمواد الخاصة بها بالتعاون مع  تحديد الدورات التدريبية المناسبة المتعلقة بأعمال الدائرة

 .جهات االختصاص

 تطوير أساليب العمل بإدخال تقنية الحاسوب بالتنسيق مع دائرة تقنية المعلومات بالمديرية. 

  تسجيل الطالب المحولين من المدارس والوافدين من الخارج بمدارس السلطنة طبقا

 .للشروط

 االولمبيادات الوطنية والدراسات الدولية في اإلشراف العام على شؤون االبتكارات العلمية و

 .العلوم والرياضيات و مهارات القراءة والمفاهيم الجغرافية

 أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها  . 

 

 

 



298 

 

 وتضم هذه الدائرة األقسام التالية: 

 قسم مراقبة وتقويم التحصيل الدراسي، ويختص باآلتي: 

 سب المستويات المعيارية لمؤشرات األداء األساسية متابعة تقويم الطالب بالمدارس ح

 .المطلوبة

 لقياس جودة التحصيل للصفوف  ديريةاإلشراف على تطبيق االختبارات الوطنية بالم

 . التعليمية المختلفة

 المشاركة في إعداد أسئلة االمتحانات العامة بالتنسيق مع المديرية العامة للتقويم التربوي. 

  محتوى الكتب الدراسية المقررةالمشاركة في تحليل. 

 في مجاالت القياس والتقويم ديريةالمشاركة في التدريـب على مستوى الم. 

  في تنفيذ نظم وأساليب التقويم التربوي المحافظةمتابعة مدراس . 

 تطبيق معايير تقويم المهارات العلمية والتدريب العملي في التعليم . 

 االختبارات وأدوات القياس اإلشراف على تطبيق معايير ومواصفات. 

 المشاركة في تحليل محتوى الكتب الدراسية المقررة. 

 المشاركة في إعداد االمتحانات واالختبارات التحصيلية وأدوات التقويم األخرى . 

  اقتراح الدورات التدريبية في مجال التقويم التربوي وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة

 .ديريةبالم

 ارس بالوثائق المتعلقة بالتقويم التربوي والتأكد من استالمهاتزويد المد. 

 وتزويد الجهات المختصة  بالمحافظة التعليمية ديريةمتابعة تطبيق وثائق التقويم بالم

 . بالوزارة بالتغذية الراجعة

 المشاركة في أعمال الفحص والتدقيق المستمر والنهائي . 

 ط عملية الفحص والتدقيقمتابعة المختصين في تنفيذ معايير وضواب . 

 اإلشراف على لجان متابعة التحصيل الدراسي بالمدارس التابعة للمنطقة . 

 متابعة تطبيق أدوات التقويم على أسس علمية. 

  متابعة تنفيذ التوصيات المعتمدة والمنبثقة عن الزيارات الفنية والفعاليات المتعلقة بالتقويم

 .التربوي

 بالتعاون مع  المحافظةالفحص والتدقيق المستمر على مستوى  القيام بدراسة تقارير فرق

 .قسم التحليل والدراسات بالدائرة

 في تطبيق ضوابط االنتقال واإلعادة في جميع الصفوف  ديرية بالمحافظةمتابعة مدارس الم

 .الدراسية

 

 قسم التحليل والدراسات،ويختص باآلتي: 

 تعلقة بالتحصيل الدراسيمتابعة تنفيذ توصيات التقارير والدراسات الم. 

 ديريةجمع وتحليل ودراسة عينات من االختبارات التحصيلية المستخدمة في مدارس الم 

 .بالتعاون مع أقسام الدائرة

  تحليل التقارير المنبثقة عن الزيارات الفنية للمختصين بالدائرة والفعاليات المتعلقة بالتقويم

 .التربوي
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  للتأكد من التطبيق السليم للتقويم المستمر ومدى  ريةالمديالقيام بدراسات على مستوى

 .انعكاسه على نتائج تعلم الطالب

 الظواهر المتعلقة بسلوك الطالب المديرية إجراء دراسات علمية حول. 

  والظواهر والمؤشرات المرتبطة بالتحصيل الدراسي ( 11-1)تحليل نتائج الصفوف من

 .ورفعها إلى الجهات المختصة بالوزارة

 وتزويد المديرية العامة للتقويم ( 11-1)داد البيانات اإلحصائية لنتائج التقويم للصفوف إع

 .التربوي بها

  المشاركة في الدراسات العلمية التي تقوم بها المديرية العامة للتقويم التربوي في مجال

 .القياس والتقويم

 المشاركة في التدريب على مجاالت التحليالت اإلحصائية. 

 المديريةاسات مقارنة لمستويات تحصيل الطالب بين مدارس إجراء در. 

 تنفيذ اللوائح المتعلقة بشؤون الطالب. 

 المديرية دراسة المواضيع المختلفة المتعلقة بشؤون الطالب والواردة من مدارس. 

 مدارس الالقيام بإجراءات قبول الطالب الوافدين من خارج السلطنة والراغبين في االلتحاق ب

 . ة والخاصة بالتنسيق مع المديرية العامة للتقويم التربويالحكومي

  بشأن قبول الطالب الوافدين حسب المواعيد واإلجراءات المحددة  المديريةمتابعة مدارس

 . من قبل المديرية العامة للتقويم التربوي

 اإلشراف على عملية قبول طالب الصف األول األساسي ومتابعة التزام المدارس بالمواعيد 

 .المحددة لذلك من قبل المديرية العامة للتقويم التربوي

  التأكد من سالمة إجراءات تحويل الطالب من وإلى المدارس الخاصة بالتنسيق مع الجهات

 . المحافظةالمختصة ب

 

 قسم الختبارات والمقاييس، ويختص باآلتي: 

  في ضوء األسس متابعة توظيف مواصفات االمتحانات واالختبارات بأنواعها المختلفة

 .والمعايير العملية الصادرة من المديرية العامة للتقويم التربوي

  بالتعاون مع الجهات المختصة في المديريةالمشاركة في تطبيق االختبارات التشخيصية . 

  المشاركة في إعداد االمتحانات العامة للصف الثاني عشر واالختبارات التشخيصية

 . ن مع الجهات المختصةوالتحصيلية والوطنية بالتعاو

  في المديريةاإلشراف على تطبيق االختبارات الوطنية والدولية . 

 المشاركة في تطوير بنوك األسئلة للمواد الدراسية المختلفة. 

 تطبيق المقاييس النفسية واالجتماعية للطالب بالتعاون مع جهات االختصاص. 

  (.11-5)اإلشراف على تصحيح امتحانات الصفوف من 

 (.11-1)يد المديرية العامة للتقويم التربوي بنتائج التقويم للصفوف تزو 

  وموافاة المديرية العامة للتقويم التربوي بها( 11-5)اقتراح مواعيد االمتحانات للصفوف. 

  واإلشراف على تنفيذها وتوفير متطلباتها( 11-5)إدارة امتحانات الصفوف الدراسية من . 

 ات الشهادة العامة حسب الضوابط التي تنظمها وتحددها توفير متطلبات مراكز امتحان

 . المديرية العامة للتقويم التربوي
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  ترشيح أعضاء ولجان امتحانات الشهادة العامة وإرسالها إلى المديرية العامة للتقويم

 .التربوي بالوزارة

  خص ما يفي المحافظةوقسم التربية الخاصة بالتنسيق المباشر مع قسم التعليم المستمر

 . المتقدمين لالمتحانات من الدارسين بتعليم الكبار في كافة الصفوف الدراسية

 لترشيح مصححي امتحانات الشهادة  المحافظةالتنسيق مع المعنيين باإلشراف التربوي ب

 .العامة

  المحافظةتنظيم إجراءات طباعة وسرية أسئلة الصفوف التي تعد مركزياا على مستوى. 

 تصاص إلجراء الصيانة الدورية الالزمة للمعدات واألجهزة بالمطبعة التنسيق مع ذوي االخ

 .في المديرية السرية

  المشاركة في اإلشراف على تصحيح االمتحانات واالختبارات الوطنية على مستوى

 . المديرية

 تفعيل آليات وبرامج التصحيح اآللي . 

  (.11-1)إصدار شهادات بدل فاقد للصفوف من 

 بما يفيد صحة البيانات( 11-1)ت الصفوف من التصديق على شهادا. 

  فهرسييييييييييييية وحفيييييييييييييظ نتيييييييييييييائج التقيييييييييييييويم والبيانيييييييييييييات المرتبطييييييييييييية للصيييييييييييييفوف 

(1-11 .) 

  وفق القواعد واألنظمة المعمول بها( 11-1)القيام بعملية تعديل أسماء الطالب للصفوف . 

 
  :ويختص باآلتي قسم البتكار والولمبياد العلمي -

 العلمية واالولمبيادات الوطنية والدراسات الدولية متابعة تنفيذ االبتكارات. 

  إعداد الخطط التنفيذية لتطبيق االولمبياد الوطني في مواد العلوم والرياضيات والمفاهيم

 .الجغرافية و تقييم االبتكارات العلمية الطالبية وتطبيق الدراسات الدولية

  وتقييم االبتكارات العلميةمتابعة تنفيذ االولمبيادات الوطنية والدراسات الدولية. 

 نشر ثقافة العلوم والرياضيات واالبتكار في مدارس المحافظة. 

  رفد المدارس بالمستجدات السنوية في مجال االبتكارات العلمية،واألولمبيادات الوطنية

 .والدراسات الدولية

  العلمية إعداد وتنفيذ الخطط التدريبية الالزمة للمعلمين والطالب في مجال االبتكارات

 .واالولمبياد والدراسات الدولية

  تنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بتدريب الطلبة المتأهلين في األولمبياد الوطني والمجيدين في

 .االبتكارات العلمية،إلعدادهم للمنافسات الخارجية

 ات إعداد التقارير السنوية حول ما تم إنجازه في مجال االبتكارات العلمية،واألولمبياد

 .الوطنية والدراسات الدولية

 

 دائرة تقنية المعلومات، وتختص باآلتي: 

 االشراف على إدارة عمليات الدعم الفني لألجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها . 
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  التعليمية والمدارس من األجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها المحافظةتحديد احتياجات. 

 واالشراف على تطبيقة وتقديم الدعم الفني إدارة نظام البوابة التعليمية. 

 وضع خطط التوعية والتدريب للمجتمع والمستفيدين من نظام البوابة التعليمية. 

  حفظ وتحديث كافة بيانات األجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها وبيانات توزيعها وفترات

 .الضمان والشركات الموردة ومتابعة عمليات شراؤها

 رئ لوظائف ومشاريع الدائرةوضع خطط الطوا. 

 اإلشراف على استالم الوسائل التعليمية والقيام بتوزيعها على المدارس ومتابعة توظيفها. 

 إقامة الندوات والورش التدريبية في مجال الوسائل التعليمية. 

  وتزويد المديرية  المحافظةالقيام بالجرد السنوي للوسائل التعليمية وإعداد دراسة باحتياجات

 .لعامة لتطوير المناهج بهاا

  إعداد قوائم التوزيع للوسائل التعليمية حسب اآللية المعتمدة من المديرية العامة لتطوير

 .المناهج

 

 وتضم الدائرة األقسام التالية: 

  باآلتيقسم الشبكات، ويختص : 

 االشراف الفني للشبكة المحلية والالسلكية والعالمية وملحقاتها. 

 منية للشبكة وحماية أجهزتها وملحقاتهاتنفيذ المعايير اال. 

 التأكد من استمرارية تدفق البيانات على الشبكة على أسس منظمة. 

  حفظ وتحديث كافة بيانات أجهزة الشبكة السلكية والالسلكية وملحقاتها وبيانات توزيعها

 .هاركات الموردة ومتابعة عمليات شرائوفترات الضمان والش

 البريد االلكتروني وأنظمة التواصل الداخلي المشاركة في ادارة نظام . 

  غرف األجهزة المركزية وملحقاتها، وتنفيذ المعايير االمنية لهااالشراف الفني على. 

 إدارة برامج حماية الشبكة من الفايروسات واالختراق. 

  وتقديم الدعم الفني لمستخدميها شبكة االتصاالت وأجهزتها وملحقاتهاعلى االشراف الفني ،

 .وتوفير احتياجات المديرية من الهواتف وأجهزة الفاكس

  األشراف عى خطوط االنترنت التابعة لمباني المحافظة والمدارس والتنسي المباشر مع

 .الشركات الموفرة للخدمة

 قسم الدعم الفني، ويختص بالتي : 

 التعليمية ة وملحقاتهاواألجهزة تقديم الدعم الفني لمستخدمي األجهزة المكتبية والمدرسي

 . ديرية موملحقاتها بال

  عريف المستخدمين تقديم المقترحات لتحسين عمل األجهزة واألنظمة وتالمشاركة في

 .بالمديرية

  تقديم الرأي الفن حول جدوى توفير أو استبدال أو ترقية أجهزة الحاسوب وملحقاتها

 .واألجهزة التعليمية وملحقاتها 
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 عمل في المكاتب ومختبرات الحاسوب ومراكز مصادر تنصيب كافة البرمجيات الالزمة لل

 .التعلم لجميع انواع أجهزة الحاسب وملحقاته واألجهزة التعليمية وملحقاتها

  صيانة واصالح اجهزة الحاسب اآللي وملحقاته وألجهزة التعليمية وملحقاتها. 

 سوب وكذلك التأكد من الترخيص القانوني للبرمجيات المستخدمة بجميع أنواع أجهزة الحا

 .ألجهزة التعليمية

 المستمر مع قسم إدارة األجهزة لحل المشاكل وتحسين أداء العمل قالتواصل والتنسي. 

  

 

 قسم البوابة التعليمية، ويختص باآلتي: 

  المتابعة واإلشراف على تفعيل نظام البوابة التعليمية والنظمة المحوسبة المعتمدة داخل

 .المديرية والمدارس

  التوعية والتدريب للمجتمع والمستفيدين من نظام البوابة التعليمية واألنظمة إدارة خطط

 .المحوسبة

  متابعة تدفق المتطلبات البيانيةالمختلفة بالمديرية في نظام البوابة التعليمية والنظمةالمحوسبة

 .والتحقق من مصداقيتها وصحتها

 إستخدامها عند الحاجة حفظ النسخ اإلحتياطية لألنظمة وأرشفتها والعمل على إعادة. 

 إستخراج البيانات والمعلومات وفقا لطلبات الدوائر والجهات المعنية داخل المديرية. 

 إدارة صالحيات مستخدمي نظام البوابة التعليمية حسب إختصاصاتهم. 

  حصر التحديات التي تواجه المستخدمين في توظيف التقنيات المرتبطة بنظام البوابة

 .اإلجراءات الالزمة لتذليلها التعليمية ومتابعة

 توفير التقارير الفنية بصورة فصلية عن أداء نظام البوابة التعليمية واألنظمة المحوسبة. 

 المشاركة في تحليل األنظمة وإعداد الوثائق التحليلية لألنظمة. 

 

 

 قسم إدارة األجهزة، ويختص باآلتي: 

 لحقاته واألجهزة التعليمية وملحقاتهاتحديد إحتياجات المديرية من أجهزة الحاسب اآللي وم. 

  حفظ وتحديث كافة بيانات األجهزة المكتبية والمدرسية وملحقاتها وبياناتها وتوزيعها

 .وفترات الضمان والشركات الموردة ومتابعة عملية التوفير بالبرامج المحوسبة المعدة لذلك

 ح وصيانة األعطال التنسيق مع الشركات الموردة لألجهزة لتوفير قطع غيار وإصال

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. 

 حسين أداء العملالتواصل المستمر والتنسيق مع الفنيين بالحقل التربوي لحل المشاكل وت. 

  تقديم مقترح بالمواصفات الفنية عند طلب األجهزة الجديدة أو إستبدالها بالمديرية وفحص

 .األجهزة الموردة والبرمجيات قبل عملية التوزيع والتشغيل
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 إعادة توزيع وفحص األجهزة المسترجعة من المدارس في حال صالحيتها. 

  األجهزة واألنظمة حول جدوى توفيرأو المشاركة في تقديم المقترحات لتحسين عمل

 .إستبدال أو ترقية أجهزة الحاسوب وملحقاته واألجهزة التعليمية وملحقاتها

 

 


