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االحتياجات  تخطيطدائرة 
 التعليمية واإلحصاء 

 التعليمية البرامج دائرة دائرة تقنية المعلومات البشريةدائرة تنمية الموارد 

 المالية دائرة الشؤون

 شراف التربويمكتب اإل
 جعالن  –المضيبي  -رخيوت -ثمريت–سمائل   -شناص -السويق

 

 

 العلوم التطبيقيةقسم 

 المهارات الفرديةقسم 
تطوير األداء قسم 

 المدرسي

 
 قسم التربية اإلسالمية

قسم التوعية التربوية 
 والرعاية الطالبية

 

 قسم التعليم المستمر

 قسم األنشطة التربوية

 قسم التربية الخاصة

الكشافة قسم 
 والمرشدات

تخطيط  قسم
 االحتياجات التعليمية

 
اإلحصاء قسم 

 والخريطة المدرسية
 

 قسم البوابة التعليمية

 الدعم الفنيقسم 

 الشبكاتقسم 

 الموارد البشريةقسم 

النقليات  قسم
 والخدمات 

التعيينات قسم 
 والتنقالت

قسم الشؤون 
 القانونية 

قسم التوجيه 
 المهني

قسم العالقات العامة 
 واإلعالم التربوي

 

المديريات العامة للتربية والتعليم 

 -جنوب الشرقية-شمال الشرقية )بمحافظات

 (شمال الباطنة  -ظفار - -الداخلية

قسم التنسيق 
 والمتابعة

 

 التربوي التقويم دائرة دارية دائرة الشؤون اإل

مراقبة وتقويم قسم 
 التحصيل الدراسي

 

 التحليل والدراساتقسم 

 

االختبارات قسم 
 والمقاييس

 

 قسم رعاية الموظفين

خدمة قسم 
 المراجعين

 الشؤون اإلدارية والماليةقسم 
 

 التخطيط قسم 
 

 االشراف الفني قسم

 تقنية المعلوماتقسم 

 

 إدارة األجهزةقسم 

 الجودةقسم 

 المشاريع والصيانة دائرة

 المشاريعقسم 

األراضي قسم 
 والرسومات

 الصيانةقسم 

 المشاريع والصيانةقسم 

 

البريد قسم  أمن المديريةقسم 
 والوثائق

قسم اإلبتكار واألولمبياد 
 العلمي

 العلوم اإلنسانية قسم

التدريب واإلنماء مركز 

 المهني

 دائرة المدارس الخاصة

 طلبات الترخيصقسم 

 قسم 
قسم التعليم قبل  

 المدرسي
 

قسم اإلشراف 
 التربوي

 

 قسم التقويم التربوي

 تقنيات التعليم قسم 

 المخازنقسم 

االيرادات  قسم
 والمصروفات

 

 قسم المشتريات

وسائل نقل قسم 
 الطلبة

 الموازنةقسم 



  المدير العام
 

  

  

 

 

 

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االحتياجات  تخطيطدائرة 
 التعليمية واإلحصاء 

 التعليمية البرامج دائرة دائرة تقنية المعلومات دائرة تنمية الموارد البشرية

 المالية دائرة الشؤون

 
 شراف التربويمكتب اإل

 -قريات -السيب 

 العلوم التطبيقيةقسم 

 المهارات الفرديةقسم 
تطوير األداء قسم 

 المدرسي

 
 اإلسالميةقسم التربية 

التربوية قسم التوعية 
 والرعاية الطالبية

 

 قسم التعليم المستمر

 قسم األنشطة التربوية

 قسم التربية الخاصة

قسم الكشافة 
 والمرشدات

تخطيط  قسم
 االحتياجات التعليمية

 
اإلحصاء قسم 

 والخريطة المدرسية
 

 قسم البوابة التعليمية

 الدعم الفنيقسم 

 الشبكاتقسم 

 الموارد البشريةقسم 

 النقليات  قسم
 و الخدمات 

التعيينات قسم 
 والتنقالت

قسم الشؤون 
 القانونية 

قسم التوجيه 
 المهني

قسم العالقات العامة 
 واإلعالم التربوي

 

 المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة

 مسقط

قسم التنسيق 
 والمتابعة

 

 التربوي التقويم دائرة دارية دائرة الشؤون اإل

مراقبة وتقويم قسم 
 التحصيل الدراسي

 

 التحليل والدراساتقسم 
 

االختبارات قسم 
 والمقاييس

 

 قسم رعاية الموظفين

خدمة قسم 
 المراجعين

 الشؤون اإلدارية والماليةقسم 
 

 التخطيط قسم 
 

 االشراف الفني قسم

 تقنية المعلوماتقسم 

 

 إدارة األجهزةقسم 

 الجودةقسم 

 المشاريع والصيانة دائرة

 المشاريعقسم 

األراضي قسم 
 والرسومات

 الصيانةقسم 

 المشاريع والصيانةقسم 

 

البريد قسم  أمن المديريةقسم 
 والوثائق

قسم اإلبتكار واألولمبياد 
 العلمي

 العلوم اإلنسانية قسم

التدريب واإلنماء مركز 

 المهني

 تقنيات التعليم قسم

 المخازنقسم 

االيرادات  قسم
 والمصروفات

 

 قسم المشتريات

وسائل نقل قسم 
 الطلبة

 الموازنةقسم 



 المدير العام

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
    

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

جنوب  )المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة 

 (الباطنة

االحتياجات  تخطيطدائرة 
 التعليمية  واإلحصاء

 التعليمية البرامج دائرة دائرة تقنية المعلومات دائرة تنمية الموارد البشرية

 المالية دائرة الشؤون

 العلوم التطبيقيةقسم 

 المهارات الفرديةقسم 
تطوير األداء قسم 

 المدرسي
 

 قسم التربية اإلسالمية

قسم التوعية التربوية 
 والرعاية الطالبية

 

 قسم التعليم المستمر

 قسم األنشطة التربوية

 قسم التربية الخاصة

قسم الكشافة 
 والمرشدات

تخطيط  قسم
 االحتياجات التعليمية

 
اإلحصاء قسم 

 والخريطة المدرسية

 

 تقنيات التعليم قسم

 الشبكاتقسم 

 الموارد البشريةقسم 

النقليات  قسم
 والخدمات 

التعيينات قسم 
 والتنقالت

قسم الشؤون 
 القانونية 

قسم التوجيه 
 المهني

قسم العالقات العامة 
 واإلعالم التربوي

 

قسم التنسيق 
 والمتابعة

 

 التربوي التقويم دائرة دارية دائرة الشؤون اإل

مراقبة وتقويم قسم 
 التحصيل الدراسي

 

 التحليل والدراساتقسم 
 

االختبارات قسم 
 والمقاييس

 

 قسم رعاية الموظفين

خدمة قسم 
 المراجعين

 الجودةقسم 

 المشاريع والصيانة دائرة

 المشاريعقسم 

األراضي قسم 
 والرسومات

 الصيانةقسم 

البريد قسم  أمن المديريةقسم 
 والوثائق

قسم اإلبتكار واألولمبياد 
 العلمي

 العلوم اإلنسانية قسم

التدريب واإلنماء مركز 

 المهني

 دائرة المدارس الخاصة

 الترخيصطلبات قسم 

 قسم 

قسم التعليم قبل  
 المدرسي

 
قسم اإلشراف 

 التربوي
 

 قسم التقويم التربوي
 

 الدعم الفنيقسم 

 إدارة األجهزةقسم 

 البوابة التعليميةقسم 

 المخازنقسم 

االيرادات  قسم
 والمصروفات

 

 قسم المشتريات

وسائل نقل قسم 
 الطلبة

 الموازنةقسم 



  المدير العام

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  (الظاهرة)  ةبمحافظ للتربية والتعليم  العامة ةالمديري

االحتياجات  تخطيطدائرة 
 التعليمية  واإلحصاء

 التعليمية البرامج دائرة دائرة تقنية المعلومات دائرة تنمية الموارد البشرية

 المالية دائرة الشؤون

قسم التوعية التربوية 
 الطالبيةوالرعاية 

 

 قسم التعليم المستمر

 قسم األنشطة التربوية

 قسم التربية الخاصة

 قسم المدارس الخاصة

قسم الكشافة 
 والمرشدات

تخطيط  قسم
 االحتياجات التعليمية

 
اإلحصاء قسم 

 والخريطة المدرسية
 

 قسم البوابة التعليمية

 الدعم الفنيقسم 

 الشبكاتقسم 

 الموارد البشريةقسم 

النقليات  قسم
 والخدمات 

التعيينات قسم 
 والتنقالت

قسم الشؤون 
 القانونية 

قسم التوجيه 
 المهني

قسم العالقات العامة 
 واإلعالم التربوي

 

قسم التنسيق 
 والمتابعة

 

 التربوي التقويم دائرة دارية دائرة الشؤون اإل

مراقبة وتقويم قسم 
 التحصيل الدراسي

 

 التحليل والدراساتقسم 
 

االختبارات قسم 
 والمقاييس

 

 قسم رعاية الموظفين

 خدمة المراجعينقسم 

 إدارة األجهزةقسم 

 الجودةقسم 

 المشاريع والصيانة دائرة

 المشاريعقسم 

األراضي قسم 
 والرسومات

 الصيانةقسم 

البريد قسم  أمن المديريةقسم 
 والوثائق

قسم اإلبتكار واألولمبياد 
 العلمي

 العلوم التطبيقيةقسم 

 المهارات الفرديةقسم 
تطوير األداء قسم 

 المدرسي
 

 قسم التربية اإلسالمية

 العلوم اإلنسانية قسم

التدريب واإلنماء مركز 

 المهني

 قسم تقنيات التعليم

 المخازنقسم 

االيرادات  قسم
 والمصروفات

 

 قسم المشتريات

وسائل نقل قسم 
 الطلبة

 الموازنةقسم 



  العام المدير

 
  

 

 

 

 

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارية الشؤون دائرة
 والمالية

 التربوي التقويم دائرة

 البشرية الموارد قسم

النقليات  قسم الموظفين رعاية قسم
 والخدمات

 التعيينات قسم
 والتنقالت

 المخازن قسم

اإليرادات  قسم
 والمصروفات

 

 المشتريات قسم

وسائل نقل  قسم
 الطلبة

 وتقويم مراقبة قسم
 الدراسي التحصيل

 التحليل قسم
 والدراسات

 االختبارات قسم
 والمقاييس

 بمحافظات العامة للتربية والتعليم المديريات

 (الوسطى -البريمي -مسندم) 

 االحتياجات تخطيط دائرة المعلومات تقنية دائرة
واإلحصاء  التعليمية

 والمشاريع

 البشرية الموارد تنمية دائرة التعليمية البرامج دائرة

 اإلنسانية العلوم قسم التطبيقية العلوم قسم

 الفردية المهارات قسم
 األداء المدرسي قسم تطوير

 التدريب مركز
 المهني واإلنماء

 

 التربوية التوعية قسم
 الطالبية والرعاية

 

 المستمر التعليم قسم

 التربوية األنشطة قسم

 الخاصة التربية قسم

 الخاصة المدارس قسم

 تخطيط قسم
 التعليمية االحتياجات

 

 المشاريع قسم
 والصيانة

 اإلحصاء قسم
 والخريطة المدرسية

 

 التعليم تقنيات قسم

 التعليمية البوابة قسم

 الفني الدعم قسم
 الشبكات قسم

 األجهزة إدارة قسم

 الشؤون قسم
  القانونية

 العامة العالقات قسم
 التربوي واإلعالم

 

 التنسيق قسم
 والمتابعة

 

 الكشافة قسم الجودة قسم
 والمرشدات

 التوجيه قسم
قسم البريد  قسم أمن المديرية المراجعين خدمة قسم المهني

 والوثائق

 قسم التربية االسالمية

 

 مكتب اإلشراف التربوي

 دبا

 الشؤون اإلدارية والماليةقسم 

 
 التخطيط قسم 

 

 االشراف الفني قسم

 تقنية المعلوماتقسم 

 
 المشاريع والصيانةقسم 

 

اإلبتكار واألولمبياد قسم 
 العلمي

 قسم الموازنة

 


