
 

 

 م2021( لسنة 50قرار وزاري رقم )

 لإلدارات واملكاتب واألقسام واختصاصها ومهامها بوزارة التربية والتعليم بشأن الهيكل التنظيمي
 

 وزير التربية والتعليم 

 ،وتعديالتهبشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء  م1972( لسنة 1على القانون االتحادي رقم ) بعد االطالع -

 وتعديالته،م، بشأن املوارد البشرية في الحكومة االتحادية، 2008( لسنة 11بقانون اتحادي رقم ) رسوموعلى امل -

 املدرس ي، اإلمارات للتعليم بإنشاء مؤسسة م2016 لسنة( 15) رقم اتحادي بقانون  املرسوم وعلى -

 ،بشأن التعليم الخاص م2020( لسنة 18وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ) -

بشأن املوارد البشرية  2008( لسنة 11بشأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم ) م،2018( لسنة 1مجلس الوزراء رقم ) وعلى قرار -

 ،لحكومة االتحادية وتعديالتهفي ا

 ،بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم م2021( لسنة 21وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ) -

 م بشأن الهيكل التنظيمي ملنطقتي عجمان وأم القيوين التعليمية.2015( لسنة 385اري رقم )القرار الوز وعلى  -

 م بشأن الهيكل التنظيمي ملناطق الشارقة ورأس الخيمية والفجيرة التعليمية.2015( لسنة 386القرار الوزاري رقم )وعلى  -

 نطقة دي  التعليمية.م بشأن الهيكل التنظيمي مل2015( لسنة 387القرار الوزاري رقم )وعلى  -

 بشأن الهيكل التنظيمي لإلدارات واملكاتب واألقسام واختصاصاتها ومهامها بوزارة التربية والتعليم،  م2021( لسنة 23وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 وبناء على مقتضيات املصلحة العامة. -
 

 :قــــــــــرر 

 (1املادة )

 تعاريف

 لكلمات والعبارات التالية املعان  املبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:يقصد باالقرار في تطبيق أحكام هذا 

 وزارة التربية والتعليم.  الـوزارة:

 .: وزير التربية والتعليمالوزيـــر

الحضانات  شملوت-اض األطفال والدة الطفل وحــتى ســــن االلتحاق بريـ منذ- بتعليم األطفال ى: املؤسسات التي تعنمؤسسات الطفولة املبكرة

ومراكز تنمية الطفل ومراكز الطفولة املبكرة أو أي شكل من أشكال التنظيم املؤسس ي املعني بتعليم الطفولة 

 املبكرة.

 عليمالت مرحلة إلى األطفال رياض مرحلة من التعليم تمارس داخل الدولة خاصة أو حكومية تعليمية مؤسسة كل مؤسسات التعليم العام:

 راكزوم التعليمية واملعاهد الفنية واملدارس والخاصة الحكومية واملدارس األطفال وبما يشمل رياض لثانوي ا

 الخاصة. التدريب ومراكز املستمر التعليم

 اتمنح درجة علمية بعد إكمال مرحلة التعليم الثانوي، وبم داخل الدولة خاصة أو حكومية تعليمية مؤسسة كل مؤسسات التعليم العالي:

 العالي. التعليم ومعاهد والكليات يشمل الجامعات
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 (2املادة )

 الهيكل التنظيمي للوزارة

 بالوزارة لإلدارات واملكاتب واألقســــــــــام واختصــــــــــاصــــــــــها ومهامها يتكون الهيكل التنظيمي 
 
واد ين في املالتنظيمي املرفق، وعلى النحو املب للهيكل وفقا

 :التالية
 

 (3املادة )

 اختصاصات الوزير

، املشار إليه 1972( لسنة 1الوزير هو الرئيس األعلى للوزارة، ويمارس في وزارته السلطات والصالحيات املخولة له بالقانون االتحادي رقم )

 وتعديالته، والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، ويمارس الوزير االختصاصات التالية:

 .واإلشراف على تنفيذها سياسات العامة والتوجه االستراتيجي للوزارةال وضع .1

 اإلشراف على وضع واعتماد الخطة االستراتيجية للوزارة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها. .2

ها على مجلس نية وعرضاقتراح مشاريع القوانين واملراسيم وكافة النظم والتشريعات املتعلقة بعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات املع .3

 الوزراء.

 اإلشراف على سير العمل في الوزارة وإصدار اللوائح والقرارات والتعليمات واألوامر الالزمة لذلك. .4

 مشروعي امليزانية والحساب الختام  للوزارة، ومتابعة تنفيذ امليزانية ضمن االعتمادات املقررة لها.إعداد اإلشراف العام على  .5

 الجهات ذات العالقة داخل الدولة وخارجها. تمثيل الوزارة لدى .6

 أخرى تخول له بمقتض ى القوانين أو املراسيم أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء. صالحيات أو مهامأي  .7
 

 (4املادة )

  الوحدات التنظيمية التابعة للوزير 

 تتبع الوزير الوحدات التنظيمية التالية:

 .مكتب الوزير .1

 .مستشارو الوزير  .2

 ب التدقيق الداخلي.مكت .3

 االختبارات الوطنية.إعداد إدارة  .4

 االستراتيجية واملستقبل.إدارة  .5

 .املشاريعإدارة مكتب  .6

 املركز الوطني للمؤهالت. .7
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 مفوضية االعتماد األكاديمي للتعليم العالي. .8

 صندوق دعم التعليم. .9

 .يميةللشؤون األكاد الوزارةوكيل  .10

 .الوزارة لتحسين األداءوكيل  .11
 

 (5املادة )

 مكتب الوزير

 :التاليةاملهام يتولى مكتب الوزير 

  . واملتابعة التنظيمية لكافة األمور التي تعرض على الوزير اإلدارية والتنسيقتقديم الدعم واملساندة  .1

التي  هاتمختلف الج الرســـمية مع، وتنظيم االتصـــاالت ريروطباعة املراســـالت والتقاإعداد  الســـكرتارية وتأمين بمختلف أعمالالقيام  .2

 الوزير.تتصل بأعمال 

 العمل على توفير كافة املعلومات والبيانات التي يكلف بها من الوزير.  .3

 الجتماعات والزيارات الخاصة بالوزير ومتابعة نتائجها.اكافة التحضير ل .4

 بذلك من الوزير.  فما كلإذا التي يرأسها الوزير جان محاضر االجتماعات والل االجتماعات وكتابةإعداد أجندة  .5

 املختصة.القيام بأنشطة العالقات العامة والبروتوكوالت الخاصة بالوزير بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية   .6

 التنسيق واملتابعة بخصوص متطلبات مجلس الوزراء. .7

 وزير.أخرى ترتبط بطبيعة عمل املكتب، أو يكلف بها من قبل ال أية مهام .8
 

 (6املادة )

 مستشارو الوزير

يكــــــــون للـــــــــوزير مستشــــــــارون فـــــــــي مجــــــــاالت العمـــــــــل املختلفــــــــة بـــــــــالوزارة، يتولــــــــون دراســـــــــة املوضــــــــوعات املحالـــــــــة إلــــــــ هم مـــــــــن الــــــــوزير وإبـــــــــداء الـــــــــرأي 

 بشأنها.
 

 (7املادة )

 مكتب التدقيق الداخلي

 :املهام التاليةيتولى مكتب التدقيق الداخلي 

 دقيق بناء على تقييم موضوعي ملخاطر األنشطة واألعمال في الوزارة وغيرها من املعطيات، موضحإعداد الخطة السنوية للت .1
 
ف ها مهام  ا

 وتنفيذ الخطة بعد اعتمادها من الوزير. ،التدقيق والجدول الزمني املتوقع لتنفيذها

 لألسس والقواعد واملعايير  .2
 
 املتعارف املطبقة و القيام بأعمال التدقيق الداخلي وفقا

 
 وإداريا

 
 وماليا

 
مدى التزام  نللتحقق م ،عل ها قانونيا

 .الحكومة االتحاديةالوزارة و الوحدات التنظيمية بتطبيق كافة النظم واللوائح املالية واإلدارية املعمول بها في 
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 الوزارة.التدقيق على تطبيق مبادئ الحوكمة املؤسسية املعتمدة في  .3

 عداد ومتابعة الخطط االستراتيجية والتشغيلية إلدارة املخاطر واألزمات املؤسسية على مستوى الوزارة.إ .4

حظات الواردة في املال معالجة ابعة تنفيذ التوصيات و والتنسيق معها ملتالدولة في راسة التقارير املقدمة من الجهات الرقابية املختصة د .5

 دات التنظيمية املختلفة.مع الوحبالتنسيق  اتقاريره

ونتائج دراسة ومتابعة تقارير الجهات الرقابية املختصة األخرى، وتقييم  للوزير حول نتائج التدقيق الداخليالتقارير الشاملة تقديم  .6

 .كفاءة العمل في الوحدات التنظيمية وتقديم االقتراحات والتوصيات املناسبة

 لتنظيميةالوحدات التخطيط ومتابعة تنفيذ التوصيات واملالحظات الواردة في تقاريره مع التنسيق مع ديوان املحاسبة خالل مرحلة ا .7

 املختلفة. 

 لألنشطة واألعمال في الوزارة. أمور تؤدي إلى التطوير والتحسين املستمر ةاقتراح معايير رقابية إضافية أو أي .8

 زير.الو  قبل كلف بها منيأخرى ترتبط بطبيعة عمل املكتب، أو  مهامأية  .9
 

 (8املادة )

 الوحدات التنظيمية التابعة ملكتب التدقيق الداخلي

 تتبع مكتب التدقيق الداخلي الوحدات التنظيمية التالية:

 الحوكمة.  قسم .1

 التدقيق املالي واإلداري. قسم .2

 .املخاطر واألزمات املؤسسية قسم .3
 

 (9املادة )

 الحوكمة قسم

 االختصاصات التالية: القسمتولى ي

 .في وضع خطة التدقيق االستراتيجية والسنوية املشاركة .1

التنسيق مع ب في تحقيق املخرجات املطلوبة اوفعاليته اوكفاءة إدارة العمليات املؤسسية، وتقييم مدى مالءمته الحوكمة التأكد من فعالية .2

 .الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة

 االت التي تحقق العائد على املجتمع وبما يؤدي إلى تحقيق األهداف االستراتيجية.استثمار املوارد العامة وتوظيفها في املجالتحقق من  .3

مراجعتها  قق منوالتحاملخاطر وإدارة األزمات لكافة أنشطة الوزارة تقييم ملتابعة باملكتب املخاطر واألزمات املؤسسية  قسمالتنسيق مع  .4

 وتطويرها بشكل دوري في ضوء املؤثرات واملتغيرات املحيطة.

بناء ثقافة مشاركة العاملين واملتعاملين في رسم السياسات واتخاذ القرارات وتقييم العمليات رفع الوعي بالحوكمة و املساهمة في  .5

 والخدمات وااللتزام بالقوانين.
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 اإلجراءات واألنظمة وتحديد املسؤوليات والحقوق والصالحياتأنظمة وتعليمات تضمن توثيق  وضعفي  تقديم التوصيات وإبداء املشورة .6

 ألفضل املمارسات الدولية.، والعالقات في إطار منهجية عمل واضحة
 
 وفقا

 إعداد برنامج تأكيد وتحسين الجودة للتحقق من كفاءة وفعالية عمليات املكتب. .7

 رفع تقارير دورية في مجال تدقيق وتقييم الحوكمة. .8

 املعني. املكتبمدير قبل كلف بها من ي، أو القسمخرى ترتبط بطبيعة عمل أية اختصاصات أ .9

 

 (10املادة )

 التدقيق املالي واإلداري  قسم

 االختصاصات التالية: القسمتولى ي

 .املشاركة في وضع خطة التدقيق االستراتيجية والسنوية .1

 مع منهجية التدقيق الداخلي للحكومة االتحادية. تنفيذ خطة التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ عمليات التدقيق بما يتوافق .2

لتحديد مدى توافقها مع القواعد واألنظمة والتحقق من التزام اإلدارات التي يتم التدقيق واإلدارية والتشغيلية مراجعة األنشطة املالية  .3

 عل ها بالقوانين ذات العالقة.

 ديم التوصيات بشأنها.مدى مناسبة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها، وتق تقييم .4

من خالل مراجعة نقاط القوة والضعف وتحديد أوجه القصور في  الوزارةاإلشراف على عمليات التدقيق املتعلقة بنظم العمل في  .5

 السياسات الحالية والنظم املستخدمة.

ئل إخراج النتائج وتحديد أوجه مواطن القوة والضعف بالسياسات الحالية لهذه النظم ووسا ، وتحديدوأمنها تدقيق نظم املعلومات .6

 ف ها.القصور 

 تنفيذ التوصيات والتوج هات الناتجة عن عمليات التدقيق الداخلي أو الصادرة عن الجهات الرقابية ذات العالقة.متابعة  .7

 القرارات. التدقيق على سالمة وتكامل املعلومات والبيانات املالية وغير املالية والتقارير ومدى االعتماد عل ها في اتخاذ .8

خطة املخاطر وإدارة األزمات ألنشطة الوزارة كافة، والعمل على مراجعتها وتطويرها  لتقييماملخاطر واألزمات املؤسسية  قسمالتنسيق مع  .9

 .بشكل دوري في ضوء املؤثرات واملتغيرات املحيطة

 لقانونية.التنسيق مع األجهزة الرقابية، وإعداد مشاريع الرد على تقاريرهم في املواعيد ا .10

 تطبيق اإلجراءات الرقابية في الجوانب املالية والتشغيلية واإلدارية بشكل موضوعي ومستقل.التحقق من  .11

ة يإعداد التقارير الدورية عن أعمال املتابعة واملراقبة بشأن التجاوزات، واإلجراءات املطلوبة إلى مدير املكتب ملخاطبة اإلدارات املعن .12

 بذلك. 

 اب الختام  للوزارة. التدقيق على الحس .13

، ورفعها لإلدارة العليا، ومسك سجالت ملتابعة األداء، والتوعية بنظام اإلبالغ عنهااستالم البالغات وإعداد تقارير إدارة نظام اإلبالغ، و  .14

 .إعداد سياسة مكافحة االحتيال وأدلة العمل والنماذج املتعلقة بها، و عبر وسائل التوعية املناسبة

 املعني. املكتبمدير قبل كلف بها من ي، أو القسمأخرى ترتبط بطبيعة عمل أية اختصاصات  .15
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 (11املادة )

 املخاطر واألزمات املؤسسية قسم

 االختصاصات التالية: القسمتولى ي

 .املشاركة في وضع خطة التدقيق االستراتيجية والسنوية .1

 ، ومناقشة سيناريوهات االحتيال مع اإلدارة التنفيذية، ووضع اإلجراءات والضوابط الالزمة ملنع االحتيال.تقييم مخاطر االحتيال .2

 وضع السياسات الخاصة بإدارة املخاطر واألزمات املؤسسية بالتعاون مع إدارة سياسات التعليم.التحقق من  .3

 ؤسسية بالتعاون مع إدارة سياسات التعليم.إجراء الدراسات االستشرافية على املخاطر واألزمات املالتحقق من  .4

 .بالتنسيق مع إدارة االستراتيجية واملستقبل في الوزارةإدارة املخاطر واألزمات املؤسسية تطوير منظومة التحقق من  .5

 .نشر الوعي والتثقيف بأهمية إدارة املخاطر واألزمات املؤسسية .6

 متابعة وتقييم نظم إدارة املخاطر وآليات تنفيذها. .7

 .املعني املكتبمدير قبل كلف بها من ي، أو القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .8
 

 (12املادة )

 االختبارات الوطنية إعداد إدارة 
 

 : املهام التاليةاالختبارات الوطنية إعداد إدارة  تتولى
 

 وضع السياسات املتعلقة باالختبارات الوطنية. .1

ونموهم بكافة عناصره )نطاق القياس، املؤشرات، أشكال أفراد الفئات املستهدفة طنية لتقييم العام لالختبارات الو اإلطار وضع  .2

ا إلى معايير التعلم وغيرها من العناصرالقياس.   .وتطوير أدوات هذه االختبارات وأدلة العمل املرافقة ،الوطنيةواألداء ( استناد 

 طنية.الو  لتطبيق االختبارات اإلجرائية املنظمةدلة األ وضع  .3

وصيات وتقديم الت ،في االختبارات الوطنية ومحدداتها املدرسية وغير املدرسيةأفراد الفئات املستهدفة إجراء الدراسات حول أداء  .4

 .أفراد الفئات املستهدفة سياسات تحسين أداء املتعلقة بتطوير

اإعداد ألسئلة و اك و بناء بن .5
 
 .ةوأداء الفئات املستهدفطوير تقييم تعلم ملواصفات محددة تسهم في ت االختبارات الذكية وفق

 تدريب الفئات املستهدفة باالختبارات الوطنية.  .6

 أية مهام أخرى ترتبط بعمل اإلدارة، أو تكلف بها من قبل الوزير. .7
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 (13املادة )

 يةالوطن االختباراتإعداد دارة الوحدات التنظيمية التابعة إل 

 الوحدات التنظيمية التالية: إدارة إعداد االختبارات الوطنيةتتبع 

 .قسم تطوير االختبارات الوطنية .1

 .قسم تحليل وجودة االختبارات الوطنية .2

 

 (14املادة )

 تطوير االختبارات الوطنية قسم

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

  وقعة في املجاالت املختلفة.التعلم واملهارات املت بقياس الخاصة القياس أطر بناء .1

تطوير األدوات واالختبارات الخاصة بتقييم املؤهالت واملهارات املعرفية والتربوية للمتقدمين للترخيص املنهي بالتعاون مع الوحدات  .2

  .التنظيمية املعنية في الوزارة

 .ةالوطنية املتوقع التعلم معايير إلى ااستناد   التعلم معايير تحقيق لقياس الوطنية بأشكالها املختلفة االختبارات بناء .3

 تجريب املفردات االختبارية لالختبارات الوطنية واشتقاق خصائصها السيكومترية. .4

 بنك األسئلة وتحديثه في ضوء خصائص املفردات االختبارية.إدارة  .5

 بناء مفردات اختبارية مشابهة لنمطية ومستويات القياس لالختبارات الدولية. .6

 .اإللكترونية االختبارات منصات في االختبارات وبناء تصميم .7

 االختبارات. ومصححي االختبارية املفردات ملعّدي املناسب التدريب توفير .8

 املعني.دارة مدير اإل قبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .9

 

 (15املادة )

 تحليل وجودة االختبارات الوطنية قسم

 ختصاصات التالية:اال  القسميتولى 

 .القياسية االختبارات لها تستند التي التقييم نظريات بحسب االختبار درجاتإجراء عمليات االحتساب ل .1

 .االختبارات بيانات ودقة ملوثوقية اإلحصائ  التحليل تقارير إعداد .2

 .روبنية االختبا االختبارية اتباملفرد املتعلقة السيكومترية والقياسات االختبار منهجية صحة من التحقق عمليات إجراء .3

  وذلك املؤشرات واستخالص التفصيلية األداء تقارير إعداد .4
 
 .االختبارات نتائج على اعتمادا

 .السياسات املوضوعة مع يتوافق وبما االختبارات وتحليل تطوير مراحل كافة في الجودة تضمن التي اإلجراءات وتنفيذ وضع .5

  



 

 

 م2021سنة ( ل50وزاري رقم )القرار تابع ال
 

 طبيقها.وت املجال وتقييمها في املمارسات أفضل على االطالع خالل من القياسية االختبارات جودة مجال في معيارية مقارنات إجراء .6

 ستخلصةامل من البيانات واالستفادة املعايير، ومناسبة والبناء، الغرض،حيث  من االختبارات جودة من للتأكد بحثية دراسات إجراء .7

 .املستقبل واستشراف الحالي الوضع استقراء في املتنوعة تباراتاالخ من

 مدير اإلدارة املعني.قبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .8
 

 (16املادة )

 االستراتيجية واملستقبلإدارة 

 : التاليةاملهام واملستقبل االستراتيجية إدارة تتولى 

 الخطط االستراتيجية والتشغيلية، وأولويات تنفيذها وآلية قياسها في الوزارة.اد عدإل وضع منهجية محددة  .1

 تطوير الخطط االستراتيجية والتشغيلية للوزارة وتقييم نتائج تطبيقها بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املختلفة.إعداد و  .2

رفع تقارير ، ومتابعة نتائجها و دات التنظيمية املعنيةوبالتنسيق مع الوحوضع مؤشرات األداء وتصميمها بحسب الخطة االستراتيجية  .3

 األداء املعتمدة لكافة الوحدات التنظيمية في الوزارة.

 .التعليم والخدمات والعمليات تطوير في مجالوضع مبادرات لتطوير الكفاءة والفعالية في الوزارة  .4

 .للمتعاملين املتميزةخدمة والالحكوم  بما يعزز ثقافة التميز  تطبيق أنظمة الجودة ونماذج ومتطلبات تطوير األداء املؤسس ي والتميز .5

 .األدلة، واللوائح واإلجراءات الخاصة بتطوير العمل وإعادة هندستها وتطويرها باستمرارإعداد  .6

ط طالتنسيق مع الوحدات التنظيمية لوضع خببرامج الجودة والتميز الحكوم  وبرامج تطوير الخدمات ومتطلبات عايير تطبيق م .7

 لنتائج تقييم األداء.
 
 لتطوير األداء وفقا

 بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية.و بناء  على الخطط االستراتيجية للوزارة تطوير الهيكل التنظيمي  .8

، ب .9
 
 يوميا

 
 مؤسسيا

 
ا يضمن متطوير وتطبيق اآلليات واألدوات املتعلقة باستشراف املستقبل ورسم السيناريوهات البديلة وجعلها عمال

 .بالتنسيق مع الجهات املعنية استجابة الوزارة للتوجهات املستقبلية كافة في املجال التربوي والتعليمي

 .وضع وتنفيذ البرامج واملبادرات الالزمة لتعزيز فكر وثقافة استشراف املستقبل .10

لعمل اف املستقبل من خالل التعاون مع فرق اطوير مشاريع استشر ، وتدمج املبادرات والسياسات املستقبلية في استراتيجية الوزارة .11

 .الداخلية في الوزارة

 لبحوثا مركزإدارة سياسات التعليم و إدارة التخطيط األكاديمي و إدارة الدراسات االستشرافية بالتنسيق مع إعداد املساهمة في  .12

 التعليم. وبيانات

لتقارير للوزير بصورة دورية لالطالع على جهود الوزارة بخصوص رفع او  .الوزارةقياس وتحليل ومتابعة نتائج استشراف املستقبل في  .13

 .استشراف املستقبل

 .الجهات املعنية في الدولةاستمرارية األعمال بالتنسيق مع إدارة تطوير وتطبيق منظومة  .14

 قبل الوزير.أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة، أو تكلف بها من  مهامأية  .15
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 (17املادة )

 االستراتيجية واملستقبلدارة الوحدات التنظيمية التابعة إل 

 الوحدات التنظيمية التالية: إدارة االستراتيجية واملستقبلتتبع 

 قسم االستراتيجية. .1

 .قسم التميز املؤسس ي .2

 األداء املؤسس ي. قسم .3

 .واستمرارية األعمالقسم العمليات  .4

 (18املادة )

 يجيةقسم االسترات

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

توجهات العليا الوطنية والاألولويات بما يتوافق مع  أولويات تنفيذهاوتحديد  للوزارة ةاالستراتيجية والتشغيليخطط البناء وتطوير  .1

 للحكومة االتحادية.

قبلية في الوزارة لكافة التوجهات املست تطوير وتطبيق أدوات استشراف املستقبل ورسم السيناريوهات البديلة بما يضمن استجابة .2

 املجال التربوي والتعليمي.

 تحقيق التوافق بين استراتيجية الوزارة ومبادراتها مع متطلبات ومعايير منظومة التميز الحكوم . .3

 لبحوثا ة مركزاملساهمة في إعداد الدراسات االستشرافية بالتنسيق مع إدارة التخطيط األكاديمي وإدارة سياسات التعليم وإدار  .4

 التعليم. وبيانات

 ؤسس ي.بالتنسيق مع قسم األداء امل اومبادراته التشغيليةخططها مؤشرات تعكس مخرجات لإلدارات في تطوير  الدعم واملساندةتقديم  .5

 تطوير االستراتيجيات التخصصية.بتقديم الدعم الفني للوحدات التنظيمية ذات العالقة  .6

دارات والهيكل التنظيمي بناء  على الخطط االستراتيجية وحاجة العمل بالتنسيق مع اإلدارات تطوير االختصاصات لألقسام واإل  .7

 املعنية.

 واستراتيجيات الوزارة وخططها ومؤشراتها. ،وقيمالتوعية والتثقيف فيما يتعلق برؤية ورسالة  .8

 ملعني.مدير اإلدارة اقبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .9
 

 (19املادة )

 قسم التميز املؤسس ي

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 تقديم الدعم واملساندة للوحدات التنظيمية لتطبيق مبادئ ومعايير تميز األداء الحكوم  وفق متطلبات منظومة التميز الحكوم .  .1

 ارير تقييم الجوائز التي تشارك بها الوزارة.بناء خطط التحسين ومتابعة تنفيذها وفق نتائج تقارير التقييم الذات  وتق .2

 .التميز الحكوم  على املستوى الداخلي والخارجيوجوائز اإلشراف العام على آليات املشاركة في برامج  .3
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في  ةبالتنسيق مع جميع الوحدات التنظيمي وم الحكالبحث في أفضل املمارسات العاملية وعقد املقارنات املرجعية في مجال التميز  .4

 .الوزارة

 على املعنيين.والتوصيات املقترحة دراسات الرضا السنوية عن خدمات الوزارة وتعميم نتائجها إعداد  .5

 مع الوحدات التنظيمية وفرق العمل املعنية باالبتكار املؤسس ي. قبالتنسي قترحاتاملساهمة في تفعيل نظام إدارة امل .6

 التميز املؤسس ي ومنظومة التميز الحكوم . بمجاالتة والتثقيف فيما يتعلق التوعي .7

 املعني.دارة مدير اإل قبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .8
 

 (20املادة )

 قسم األداء املؤسس ي

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 املعنية.والجهات الوحدات التنظيمية والوطنية بالتنسيق مع مراجعة وتطوير مؤشرات األداء االستراتيجية  .1

 .األداء املؤسس يإدارة توفير الدعم الفني للوحدات التنظيمية إلدخال بيانات ونتائج املؤشرات في نظام  .2

لقيادات ورفعها لعداد تقارير دورية وختامية إتطوير منهجيات وآليات التدقيق الداخلي على جميع مؤشرات األداء ومتابعة تحقيقها و  .3

 . العليا ومتابعة تنفيذ التوصيات

 خططها التشغيلية. ها و لتقديم تقارير دورية وختامية عن مؤشراتالدورية لجميع الوحدات التنظيمية تابعة امل .4

آلليات افي مجال وضع وتطوير مؤشرات األداء االستراتيجية ووضع الوحدات التنظيمية رصد التحديات واملعوقات التي تعان  منها  .5

 مع الجهات املعنية.بالتنسيق للتغلب عل ها 

 .يةالنتائج للجهات املختصة وتوفير التغذية الراجعة إلى قسم االستراتيج ، وتقديمنتائجها سنوية وتحليلالتقارير الدورية الريع إعداد  .6

 تصاص.خاألداء املؤسس ي للجهات ذات اال إدارة تقديم االقتراحات والتصورات لتطوير نظام  .7

تقديم الدعم الفني لجميع الوحدات التنظيمية فيما يتعلق بالتهيئة واالستعداد لعمليات التدقيق الخارجي السنوي الذي يتم تنفيذه  .8

 من قبل مكتب رئاسة الوزراء.

 .التنسيق واملتابعة مع الجهات الخارجية والداخلية ذات االختصاص بعمل القسم .9

 املعني.دارة مدير اإل قبل ، أو يكلف بها من قسمالأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .10
 

 (21املادة )

 قسم العمليات واستمرارية األعمال

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 للممارسات العاملية وتطوير إدارة  .1
 
 .الفضلىالعمليات املؤسسية وفقا

رات ت وقياس األداء وفق متطلبات معايير برنامج اإلماتقديم الدعم الفني لجميع الوحدات التنظيمية املعنية بتطوير وتقديم الخدما .2

 للخدمة الحكومية املتميزة.
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 ارة.الوحدات التنظيمية املعنية في الوز بالتنسيق مع للعمليات والخدمات املؤسسية تطوير وتطبيق منظومة استمرارية األعمال  .3

التنسيق مع ب تطبيق منظومة استمرارية األعمال على املستوى الوطنيعن  واملسؤولةفي الوزارة فرق املختصة والاللجان  املساهمة في .4

 . في الدولة الجهات املعنية

 وزارة.والخدمات املؤسسية في ال األعمال للعملياتاستمرارية  تطبيق منظومةتقديم التقارير الدورية للجان والفرق املختصة عن  .5

إجراء التدقيق الداخلي على العمليات وقياس كفاءة وفاعلية نتائج مؤشرات أداء وأدوات التدقيق على العمليات و تطوير منهجيات  .6

 ألنظمة ومقاييس الجودة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات العالقة.
 
 العمليات وفقا

من رية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بما يضمراجعة وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مستمر ورفع املالحظات التطوي .7

 تقديمها بكفاءة ويشكل استباقي. 

 .بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة تطوير مؤشرات الخدمات بناء على نتائج التدقيق .8

مية سيق مع الوحدات التنظيرفع الخدمات في نظام خدمات  واستكمال جميع بيانات الخدمات والتحديث عل ها حسب الالزم بالتن .9

 ذات العالقة.

 متابعة تطبيق معايير تقديم الخدمة الحكومية املتميزة وإغالق الخطط التحسينية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. .10

 .املؤسسيةوالخدمات العمليات بمنهجيات إدارة التوعية والتثقيف فيما يتعلق  .11

 مدير اإلدارة املعني.قبل أو يكلف بها من  ،القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .12
 

 (22املادة )

 املشاريعإدارة مكتب 

 :التاليةاملهام املشاريع إدارة يتولى مكتب 

 من العمليات واإلجراءات ومؤشرات األداء الخاصة بها.متكاملة وفق منظومة  الوزارةومبادرات مشاريع إدارة  .1

تقديم ا و تحديد أولوياتهللوزارة واملشاريع املشتركة مع الجهات الخارجية و  الستراتيجيةادراسة ومواءمة املشاريع املدرجة في الخطة  .2

 .بشأنها التوصيات

إدارة فرق وتقديم الدعم والتوجيه ل، املنافع املرجوة واملخاطر وتحقيقاملشاريع من حيث التكلفة ووقت التنفيذ ونطاق العمل متابعة  .3

  .املشاريع بالوزارة

 في عمليات التخطيط املستقبلي. اواملستمرة وتوظيفه ةنات تفصيلية للمشاريع املنفذإنشاء قاعدة بيا .4

تقبل والوحدات االستراتيجية واملسإدارة بالتنسيق مع الخطط االستراتيجية والتشغيلية املدرجة في شاريع املوتقييم تنفيذ  متابعة .5

 لجهات املختصة.ا إلىحولها ورفعها تقارير دورية وختامية إعداد و التنظيمية املعنية 

 الوزارة.ملشاريع والبرامج في تنفيذ اعمل اللجان وفرق العمل املشكلة ل متابعة .6

 بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة. املشاريعإدارة مجال عقد الدورات والورش التوعوية والتدريبية في  .7

 ة بها.إجراء دراسات الجدوى للمشاريع وتقديم التوصيات الخاص .8

 ، أو يكلف بها من قبل الوزير.املكتبأخرى ترتبط بطبيعة عمل  مهامأية  .9
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 (23املادة )

 املشاريعإدارة الوحدات التنظيمية التابعة ملكتب 
 

 الوحدات التنظيمية التالية: املكتبتبع ي

 .دراسة ومتابعة املشاريعقسم  .1

 .جان وفرق العملاللإدارة قسم  .2

 قسم تقييم أداء املشاريع. .3

 (24املادة )

 دراسة ومتابعة املشاريع قسم

 االختصاصات التالية: يتولى القسم

 .حوكمتهاالخطة االستراتيجية للوزارة وتقديم التوصيات بشأنها لضمان  املدرجة في شاريعاملدراسة  .1

 .الوزارةين في اإلدارات املعنية في قن مع املنسمتابعة ربط املشاريع واملبادرات بالكلف املالية بالتعاو  .2

 املشاريع.تلك وحشد الدعم لضمان نجاح  الوزارةفي  املشاريعإدارة ب وتدريب املعنيينتوعية  .3

 .الوزارةمتابعة وتقييم مشاريع  .4

 الخطة االستراتيجية.املدرجة في مشاريع للإنشاء قاعدة بيانات  .5

 سير تقدم املشاريع. عن دورية لجهات االختصاصتقديم تقارير  .6

 املعني. كتبمن قبل مدير امل القسمكلف بها يأية اختصاصات  .7
 

 (25املادة )

 اللجان وفرق العملإدارة  قسم

 التالية: القسم االختصاصاتيتولى 

 وفرق العمل. تشكيل اللجان عملية تنظيم خاللها من يتم واآلليات التي والضوابط السياسات وضع .1

 .الوزارةللمشاريع والبرامج في  املنفذةاللجان وفرق العمل  على تنفيذ عمل اإلشراف .2

 الوزارة. فيوالبرامج  للمشاريعاملنفذة عمل اللجان وفرق العمل  سير متابعة .3

 .الوزارةالعمل في  تقديم االقتراحات والتوصيات لتطوير عمل اللجان وفرق   .4

 . الوزارةنظيمية في العمل على زيادة تدفق املعلومات ونقل املعرفة بين الوحدات الت .5

 .بشأنها بداء الرأيإمراجعة قرارات تشكيل اللجان و  .6

 املعني. كتبمن قبل مدير امل القسمكلف بها يأية اختصاصات  .7
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 (26املادة )

 تقييم أداء املشاريع قسم

 التالية: القسم االختصاصاتيتولى 

  .وإجراء دراسات دورية لتقييم أثر املشاريع على تحقيق أهداف الوزارة في الوزارة ةاملشاريع املنفذر أثدوات لقياس أتطوير  .1

 .وإجراء تقييمات دورية ملراحل تنفيذ املشاريع املشاريعأداء وير مؤشرات قياس طمراجعة وت .2

  ربط املشاريع بالخطط واملوازنات املالية. التوصيات بشأنتقديم   .3

 .تنفيذ املشاريعو إدارة املمارسات الفضلى في  ارير عندراسات وتقإعداد  .4

 .من قبل مدير املكتب املعني القسمكلف بها يأية اختصاصات  .5
 

 

 (27املادة )

 املركز الوطني للمؤهالت

 :التالية املهاماملركز الوطني للمؤهالت يتولى 

 الوطنية ظومةاملن ومواءمتها مع املؤهالت وتطوير ؤهالتللم الوطنية املنظومة بتطوير واألطر املتعلقة واملعايير الســـــــــــــياســـــــــــــات تطوير .1

  املحلي املستوى  على للمؤهالت
 
 .العاملية املمارسات ألفضل وفقا

تطوير الســـــــــياســـــــــات واملعايير واألطر واإلجراءات املتعلقة باالعتراف بالتعلم والخبرات الســـــــــابقة وانتقال األفراد بين مســـــــــارات التعليم  .2

 واملؤهالت املختلفة.

 للمؤهالت انحةامل والتدريبية التعليمية واملؤسـسـات العمال تقييم ومراكز املانحة الجهات باعتماد واألدلة املتعلقة السـياسـات ويرتط .3

  املهنية.

  املهنية. للمؤهالت الوطنية واملنظومة للسياسات الدورية املراجعة .4

 والفني. واملنهي التقني بوالتدري للتعليم األجنبية املؤهالت وإجراءات مواءمة سياسات تطوير .5

  تتخذ التي التعلم مخرجات مستويات تقييم وأنظمة إجراءات تطوير .6
 
 .املؤهالت ملنح أساسا

 .الدولة املصادقة على املعايير واملؤهالت املهنية الوطنية التي تطورها القطاعات االقتصادية في .7

 .ت اإلمارا املجتمع في الحياة مدى التعلم مبدأ تدعم سياسات تطوير .8

 .سس مواءمة مستويات املؤهالت املهنية األجنبية مع املستويات املناسبة لها في املنظومة الوطنية للمؤهالتأوضع  .9

 .للمؤهالت الوطنية وتحديثها جراءات الخاصة بنظام عمل الجهات املانحةنظمة واملعايير واإل وضع وتحديث األ  .10

 .للمنظومة الوطنية للمؤهالت ين الداخليين والخارجييناملصادقة على نظام متكامل لترخيص املقيمين واملدقق .11

مســــــــــــتمر إلى  شــــــــــــكلب تطويرها مقترحات ورفع واملنهي والفني التقني والتدريب التعليم ومعايير املؤهالت تطوير ومعايير ضــــــــــــوابط تنفيذ .12

 .الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة

 .في عملية تطوير املؤهالت واملعايير املهنيةلتعزيز مساهمتها دية وضع وتنفيذ استراتيجية للشراكة مع القطاعات االقتصا .13
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 هنامل لجميع الوظيفية املعايير وتوحيد املؤهالت لتطوير القطاعات مختلف من ومشـــــــــــــتركة متخصـــــــــــــصـــــــــــــة ومجالس لجان تأســـــــــــــيس .14

 للنظم والصالحيات.للمؤهالت يةالوطن املنظومة مستويات بحسب الدولة في والوظائف
 
 ، وذلك وفقا

 الوزير.كلف بها من قبل ي، أو املركزأية مهام أخرى ترتبط بعمل  .15
 

 

 (28املادة )

 مفوضية االعتماد األكاديمي للتعليم العالي
 

 التالية: املهامتتولى مفوضية االعتماد األكاديمي للتعليم العالي 

 درجاتوال التخصــــــــــص مجاالت في العالي الحكومية والخاصــــــــــة، التعليم مؤســــــــــســــــــــات بين والتكامل التنســــــــــيق املســــــــــاهمة في تحقيق .1

 .العالي وبالتنسيق مع قطاعات الشؤون األكاديمية بالوزارة للتعليم العامة الخطة إطار في وذلك، تمنح التي العلمية

  تهاومراجع ي الحكومية والخاصــــةالعال التعليم مؤســــســــات والضــــوابط واإلجراءات التنفيذية الخاصــــة بترخيص املعايير وضــــع  .2
 
 دوريا

 املعنية اتوالجه االســـتراتيجيين الشـــركاء مع قطاعات الشـــؤون األكاديمية وقطاع الترخيص والجودة وقطاع الرقابة ومع بالتنســـيق

 . الدولية املمارسات أفضل على وبناء الدولة في

 ة والخاصــةالعالي الحكومي التعليم بمؤســســات التعليمية برامجال والضــوابط واإلجراءات التنفيذية الخاصــة باعتماد املعايير وضــع .3

  ومراجعتها
 
 اتيجييناالســــتر  الشــــركاء مع قطاعات الشــــؤون األكاديمية وقطاع الترخيص والجودة وقطاع الرقابة ومع بالتنســــيق دوريا

 .الدولية املمارسات أفضل على وبناء الدولة في املعنية والجهات

 بشــكل تابعتهاوم الجودة من املطلوبة املســتويات تحقيق العالي الحكومية والخاصــة لضــمان التعليم ملؤســســات املؤســســ ي الترخيص .4

 .دوري

 توياتاملســــــــــــ تحقيق الحكومية والخاصــــــــــــة لضــــــــــــمان العالي التعليم مؤســــــــــــســــــــــــات تقدمها التي األكاديمية للبرامج األكاديمي االعتماد .5

 .دوري بشكل ومتابعتها الجودة من املطلوبة

ة والخاصــــــــة الحكومي العالي التعليم املؤســــــــســــــــ ي ملؤســــــــســــــــات بالترخيص املعنية األكاديمية واللجان الخارجية لتقييما فرق  تشــــــــكيل .6

 للنظم والصالحيات واعتمادها النهائية التقاريرإعداد و  ومتابعتها عملها على واإلشراف
 
 .وفقا

 ومتابعتها ملهاع على واإلشـــــــــــــراف التعليمية للبرامج اديمياألك  باالعتماد املعنية األكاديمية واللجان الخارجية التقييم فرق  تشـــــــــــــكيل .7

 للنظم والصالحياتواعتمادها النهائية التقاريرإعداد و 
 
 .، وفقا

 يف الجوهرية واعتماد الطلبات الواردة من مؤســـــــــــــســـــــــــــات التعليم العالي الحكومية والخاصـــــــــــــة بما يخص التغييرات وتقييم مراجعة .8

 .املؤسسة أو برامجها التعليمية

 وفق شـأنهاب الالزم واتخاذ النافذة والقرارات اللوائح العالي الحكومية والخاصـة وفق التعليم مؤسـسـات تقدمها التي التقارير سـةدرا .9

 .األكاديمي االعتماد معايير
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 معايير فقو  بشـــــــأنها الالزمة القرارات واتخاذ العالي يمالتعل مؤســـــــســـــــات عن بالوزارة املعنية القطاعات تقدمها التي التقارير دراســـــــة .10

 .األكاديمي االعتماد

 .العامل  واملؤسس ي األكاديمي التطور  ملواكبة العاملية األكاديمــ  االعتمــاد هيئــات وتعزيز التعاون مـع التنسيق .11

 .زيرالو  قبل من بها تكلف أو املفوضية عمل بطبيعة ترتبط أخرى  اختصاصات وأ مهام أية .12

 

 (29املادة )

 صندوق دعم التعليم

 التالية: املهامالتعليم  دعم يتولى صندوق 

 .جمع التبرعات والهبات واملنح لغايات تمويل برامج ومشاريع تطويرية لدعم التعليم في الدولة .1

 دعم تعليم أصحاب الهمم. .2

 دعم األسر املحتاجة لتعليم أبنائها بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية. .3

 نشطة والفعاليات الطالبية التي من شأنها دعم التعليم.دعم األ .4

 مع الجمعيات الخيرية لدعم التعليم في الدولة. استراتيجيةعقد شراكات  .5

 .بما يتوافق مع طبيعة عمل الصندوق، أو يكلف بها من قبل مجلس الوزراءالوزير  قبل بها من يكلفأية اختصاصات أخرى  .6
 

 (30املادة )

 ن التعليم العامالدولة لشؤو  ةوزير 

تتولى وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام معاونة الوزير في املسائل املتعلقة بشؤون التعليم العام ولها في سبيل ذلك ممارسة املهام 

 التالية:

ات للتعليم ر واإلشراف على تنفيذها بالتنسيق مع مؤسسة اإلما العامة والتوجه االستراتيجي لقطاع التعليم العام اقتراح السياسات .1

 .املدرس ي

 اإلشراف على وضع الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم العام والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها. .2

 للصالحيات املخولة له امللفات واملبادرات املرتبطةاإلشراف العام على  .3
 
، ابقطاعات التعليم العام واعتماد القرارات املنظمة لذلك وفقا

 نجاز.ر اإل ومتابعة تقاري

 تاقتراح ما يلزم من مشروعات القوانين واملراسيم واللوائح واألنظمة املتعلقة بقطاع التعليم العام وعرضها على الوزير التخاذ اإلجراءا .4

 الالزمة بشأنها.

  تمثيل الوزارة لدى الجهات ذات العالقة داخل الدولة وخارجها .5
 
 للصالحيات املخولة لها. وفقا

 للصالحيات املخولة له توقيع االتفاقيات .6
 
 .فيما يخص التعليم العام ابين الوزارة والجهات األخرى وفقا

  .اإصدار القرارات الالزمة التي تنظم سير العمل في شؤون التعليم العام ضمن الصالحيات املخولة له .7

 الوزير.تكلف بها من قبل  زراء أوالو من مجلس  القرارات الصادرةأو اللوائح أو قوانين البمقتض ى ل ها إ أخرى تخول  أية مهام .8
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 (31املادة )

 لشؤون التعليم العام لوزيرة الدولةالوحدات التنظيمية التابعة 
 

 :التاليةالدولة لشؤون التعليم العام الوحدات التنظيمية  ةيتبع وزير 

 الدولة لشؤون التعليم العام. ةمكتب وزير  .1

 الدولة لشؤون التعليم العام. ةو وزير مستشار  .2
 

 (32املادة )

 الدولة لشؤون التعليم العام ةمكتب وزير 

 : التالية املهامالدولة لشؤون التعليم العام  ةيتولى مكتب وزير 

 مةتنظيم االتصاالت واملراسالت الرسمية مع مختلف الجهات، والقيام بأنشطة العالقات العاو تقديم الدعم اإلداري الالزم  .1

 لشؤون التعليم العام. وزيرة الدولةوالبروتوكوالت الخاصة ب

  .شارك ف ها وكتابة محاضرهاتلشؤون التعليم العام أو  وزيرة الدولةرأسها تأجندة االجتماعات التي إعداد  .2

 لشؤون التعليم العام ومتابعة نتائجها. وزيرة الدولةالتحضير لالجتماعات والزيارات الخاصة ل .3

 لشؤون التعليم العام. وزيرة الدولةوطباعة املراسالت والتقارير الخاصة بإعداد ال السكرتارية وتأمين القيام بأعم .4

 .الوزراء مجلس متطلبات بخصوص واملتابعة التنسيق .5

 لشؤون التعليم العام.  وزيرة الدولةقبل أخرى ترتبط بطبيعة عمل املكتب، أو يكلف بها من  مهامأية  .6
 

 (33املادة )

 لشؤون التعليم العام وزيرة الدولةمستشارو 
 

لشؤون التعليم العام مستشارون في مجاالت عمل شؤون التعليم العام املختلفة، يتولون دراسة املوضوعات املحالة إل هم  وزيرة الدولةيكون ل

 لشؤون التعليم العام وإبداء الرأي بشأنها. وزيرة الدولةمن 
 

 (34املادة )

  اديميةللشؤون األك  الوزارةوكيل 

، اؤونهوتصريف ش القطاعات التابعة لهعلى سير العمل في  الوزير واإلشرافللشؤون األكاديمية معاونة  الوزارةيتولى وكيل 

  :املهام التاليةفي سبيل ذلك  ويمارس

 عد اعتمادها.تنفيذها ب املشاركة في رسم سياسات الوزارة وخططها االستراتيجية وبرامجها املتعلقة بالشؤون األكاديمية واإلشراف على .1

 ومتابعة نتائج أدائها.من أداء عملها اإلشراف العام على املستويات التنظيمية التابعة له وتطويرها وتمكينها  .2

إلجراءات ا الوزير التخاذعلى  األكاديمية وعرضهاالشؤون باملتعلقة والقرارات واألنظمة اقتراح ما يلزم من مشروعات القوانين واملراسيم   .3

 الزمة بشأنها.ال
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 املعتمدة.شراف على صرف امليزانية حسب الخطط ومصفوفة الصالحيات كاديمية واإل ون األؤ متابعة إعداد مشروع ميزانية الش .4

 ي تحسينفلإلسهام ونظم  يلزم من إجراءاتواقتراح ما له ومنجزاتها وسير العمل ف ها  ةللوزير عن أداء القطاعات التابعقارير دورية رفع ت .5

 األداء.مستوى 

 املعنية.بالتنسيق مع الجهات  املشاركة في تمثيل الوزارة لدى الجهات ذات العالقة داخل الدولة وخارجها .6

 قبل الوزير.يكلف بها من و أله  ةترتبط بطبيعة عمل القطاعات التابعأخرى  مهامأية   .7

 من املختصين املساعدين أوالوزارة  من وكالءأي  بعض صالحياته إلى تفويض يميةللشؤون األكاد الوزارةلوكيل و 
 
موظف  كبار  وأ من يراه مناسبا

 أ الوزارة على
 
. ن يكون التفويض خطيا

 
 ومحددا

 

 (35املادة )

  للشؤون األكاديمية الوزارةوكيل الوحدات التنظيمية التابعة ل

 

 :التاليةالتنظيمية  لوحداتا األكاديمية الوزارة للشؤونوكيل يتبع 

 .األكاديمية الوزارة للشؤونوكيل مكتب  .1

 التعاون التعليمي الدولي.إدارة  .2

 .وكيل الوزارة املساعد لقطاع املناهج .3

 .قطاع التخطيط والخدمات التعليميةوكيل الوزارة املساعد ل .4

 .الرعاية وبناء القدراتوكيل الوزارة املساعد لقطاع  .5
 

 (36املادة )

  األكاديمية الوزارة للشؤونل وكيمكتب 

 :التاليةاملهام  األكاديمية الوزارة للشؤونوكيل يتولى مكتب 

 وزارة للشؤونالوكيل وطباعة املراسالت والتقارير الخاصة بإعداد القيام بمختلف أعمال السكرتارية وتأمين و تقديم الدعم اإلداري الالزم  .1

 .األكاديمية

 مع مختلف الجهات.  األكاديمية الوزارة للشؤونوكيل سمية لتنظيم االتصاالت واملراسالت الر  .2

 ومتابعة نتائجها. األكاديمية الوزارة للشؤونوكيل الجتماعات وزيارات االتحضير  .3

 .ومتابعتهامحاضرها  األكاديمية وكتابةون ؤ بوكيل الوزارة للش االجتماعات الخاصةإعداد أجندة  .4

 .األكاديمية الوزارة للشؤونوكيل التابعة لالوحدات التنظيمية القطاعات و  تقارير املتابعة حول سير العمل فيإعداد  .5

 .األكاديمية الوزارة للشؤونوكيل قبل أخرى ترتبط بطبيعة عمل املكتب، أو يكلف بها من  مهامأية  .6
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 (37)املادة 

 الدولي التعاون التعليميإدارة 
 

 :التاليةاملهام  ة التعاون التعليمي الدوليإدار تتولى 

لعالقة مع ، وتوطيد امع الدول األخرى واملنظمات اإلقليمية والدولية املعنية بالتعليموالتربوي  التعليميالعلمي و تعزيز التعاون  .1

 .مؤسسات التعليم التي يتم االبتعاث إل ها في مختلف دول العالم

مع الدول  رامج تنمية مهارات الطلبةب اتفاقيات تنفيذ بما يشملو توى املحلي واإلقليمي والدولي االتفاقيات على املسإعداد اقتراح و  .2

تخصصة والوكاالت امل املحلية واإلقليمية والدوليةواملنظمات  داخل الدولة وخارجها األخرى ومؤسسات التعليم ومراكز البحث العلمي

 البحث العلمي.العام والعالي و في مجال التعليم 

تنسيق فيما يختص باملنح الدراسية وغير ذلك من أشكال الدعم املالي التي تقدمها مؤسسات التعليم ومراكز البحوث في الدولة إلى ال .3

 في الدولة. املؤسسات التعليميةالدارسين من الدول األخرى، وتنظيم قبول الطلبة الوافدين للدراسة في 

لوزارة االجهات املعنية واملختصة بالخارج في شؤون التعليم، وتشكيل حلقة وصل بين  ملشاركة وتمثيل الدولة أمامعداد التحضير واإل  .4

 في الدولة ونظيراتها في مختلف دول العالم.والبحثية املؤسسات التعليمية و 

ية بالتربية ناللقاءات الدولية وتنسيق املشاريع التعليمية للمنظمات الدولية املعاملعارض و تنظيم مشاركة الوزارة في املنتديات و  .5

 ، ورفع التقارير العلمية الصادرة عنها إلى جهات االختصاص.والتعليم

 ي الدولي.بشأن مجاالت التعاون التعليم تنظيم عملية التنسيق بين الوزارة ووحداتها التنظيمية وبين وزارة الخارجية والتعاون الدولي .6

 .األكاديمية الوزارة للشؤونوكيل قبل كلف بها من ت، أو اإلدارةأخرى ترتبط بطبيعة عمل  مهامأية  .7

 

 (38املادة )

 التعليمي الدولي التعاون الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة 
 

 الوحدات التنظيمية التالية: الدولي التعليمي التعاون تتبع إدارة 

 قسم الشراكات واالتفاقيات الوطنية. .1

 قسم االتفاقيات والتعاون الدولي. .2

 .ارساتورصد املم تخطيطالقسم  .3

 قسم املنح الدراسية. .4

  املنظمات والتمثيل الدولي. قسم  .5
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 (39)املادة 

 الوطنية  واالتفاقيات قسم الشراكات

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

يذ التربوية اإلقليمية والدولية ومتابعة تنفالتنسيق مع املؤسسات والجهات الوطنية في كل ما يخص مجاالت التعاون مع املنظمات  .1

 مشاريع التعاون مع تلك املنظمات وإعداد التقارير الدورية حولها.

 تنفيذها وبيانلدراسة وتقييم املشاريع املقترحة من املنظمات التربوية اإلقليمية والدولية التعاون مع املؤسسات والجهات الوطنية ل .2

 جدوى تنفيذها.

 املواهب واملهارات الطالبية التنافسية الدولية في املؤسساتارات املختصة بالوزارة واملؤسسات الوطنية لدعم برامج التعاون مع اإلد .3

 .الوطنية التعليمية

 .املؤسسات والجهات الوطنية بالتعاون مع الجهات املختصةإعداد مسودات اتفاقيات التعاون الثنائ  التربوي والعلمي مع  .4

 .والتعليميتعزيز التعاون التربوي قيات الوطنية بشأن متابعة تنفيذ االتفا .5

 املؤسسات والجهات الوطنية في الدولة.إعداد الدراسات والتقارير حول العالقات التربوية والعلمية مع   .6

 .بناء شراكات مع جهات التمويل ومؤسسات القطاعين الحكوم  والخاص لدعم مشاركات الطلبة في املسابقات الطالبية الدولية .7

لبحوث املشتركة والعلوم واالتربية لها في سبل االستفادة من برامج عم تعليمي مع الشركاء واملؤسسات الوطنية ودراسةتعزيز التعاون ال .8

 .والتمثيل الدولي املنظماتقسم  لتشجيع التبادل الطالي  بالتنسيق مع

تنمية ة و العلمية والتعليمية والتربويجاالت املات الوطنية في التعاون والشراكة القائمة بين الوزارة واملؤسس تقديم تقارير عن واقع .9

 .مهارات الطلبة وسبل تفعيلها

 .اإلدارة املعنيمدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .10
 

 (40املادة )

 التعاون الدوليقسم االتفاقيات و 
 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

التربوي والعلمي للدولة مع الدول األخرى والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون التعليمي و ات اتفاقيات التعاون الثنائ  إعداد مسود .1

 الدولي بهذا الشأن.

 مع الدول األخرى. والتعليميتعزيز التعاون التربوي متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية بشأن  .2

  .مع الدول األخرى عليمية تالتربوية والالعلمية و العالقات تطوير   .3

م الشراكات قسبالتعاون مع  التربوية والعلمية مع الدول األخرى وسبل تطويرهاالتعليمية و إعداد الدراسات والتقارير حول العالقات   .4

 .اللجنة الوطنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة للتربية والثقافة والعلوم، و واالتفاقيات الوطنية

 زارات والهيئات والجهات الوطنية املعنية بتنفيذ اتفاقيات التعاون التربوي والعلمي مع الدول األخرى.التنسيق مع الو   .5

 اإلدارة املعني.مدير ، أو تكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .6
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 (41)املادة 

 ت ورصد املمارساتخطيط القسم 
 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 .االتفاقيات والشراكات الوطنية والدولية وخطط التمثيل الدولي واملعارض واملنتديات واللقاءات الدوليةإعداد خطة  .1

ملعارض ابتنفيذ االتفاقيات والشراكات الوطنية والدولية والتمثيل الدولي و استقطاب الدعم والتمويل للبرامج واملبادرات املرتبطة  .2

 .واملنتديات واللقاءات الدولية

ومتابعة االتفاقيات والشراكات الوطنية والدولية والتمثيل الدولي واملشاركة في املعارض  لتوقيع واألطر املنظمةوضع املعايير  .3

 . واملنتديات واللقاءات

 .سات في تلك الدول ألنظمة التعليمية في الدول األخرى وأفضل املمار عن ااستحداث وتطوير قواعد بيانات  .4

 ها ووسائلها.في الدول املتقدمة للوقوف على مضامينتنمية مهارات الطلبة و لتطوير البرامج التعليمية تحليل البرامج واملمارسات املوجهة  .5

 .وتقييمها على املستوى الوطني والدوليتنمية مهارات الطلبة و لتطوير البرامج التعليمية رصد املمارسات الفاعلة  .6

 التقارير املتعلقة بتقييم مشاركات الطلبة في برامج املهارات الطالبية الدولية.إعداد  .7

ا في تطوير الدولية واالستعانة بهتنمية مهارات الطلبة و تطوير البرامج التعليمية التنسيق مع بيوت الخبرة املتخصصة في مجاالت  .8

 وتحسين البرامج كلما اقتضت الحاجة.

 زارة ووحداتها التنظيمية وبين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن مجاالت التعاون التعليمي الدولي.تنظيم عملية التنسيق بين الو  .9

 اإلدارة املعني.مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .10

 

 (42)املادة 

 املنح الدراسية  قسم 
 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

غير ذلك من أشكال الدعم املالي التي تقدمها مؤسسات و املنح الدراسية بة العامة واملعايير والشروط واللوائح الخاصة وضع السياس .1

  التعليم ومراكز البحوث في الدولة إلى الدارسين من الدول األخرى 
 
 .ومتابعة االلتزام بها وتحديثها دوريا

حسب  وذلك منحهوالعدد املقرر استهدافها باملنح  ت والدول التي سيتممن حيث التخصصات والجامعااملنح السنوية إعداد خطة  .2

 .املخصصة والسياسة العامة للمنحاحتياجات سوق العمل وامليزانية 

 املنح.املنح الدراسية والطلبة املتلقين لتلك إعداد الدراسات والتقارير واإلحصائيات حول  .3

 الطلبة.وتسهيل قبول  املنحمقاعد  لتوفيرالدولة  داخلإبرام اتفاقيات مع الجامعات  .4

  .السنوية املنحوالجامعات والدول املتاحة حسب خطة  الحصول على املنح للتخصصاتإرشاد الطلبة الراغبين في  .5

 .املقابالت الالزمة مع املتقدمين الذين تنطبق عل هم املعايير والشروطإجراء  .6
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 .وافقة عل هاوأخذ املاملنح الدراسية بإصدار قائمة باملرشحين املنح، و  األخرى بالدولة ملنع التضارب فياملانحة جهات المع التنسيق  .7

 .فحص الطلبات وإتمام اإلجراءات اإلدارية الالزمة، و لمنح الدراسيةلاستالم طلبات التقديم  .8

متابعة اإلجراءات املتعلقة بعمليات التسجيل مع اإلدارات والجهات ، و جيلإرشاد املتقدمين أثناء عملية التسو تقديم الدعم األكاديمي  .9

 .املعنية

 .املنحمتابعة قرارات لجنة  .10

 اإلدارة املعني.مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .11

 

 (43املادة )

 املنظمات والتمثيل الدولي قسم 

 ية:االختصاصات التال القسميتولى 

نية لدولة اإلمارات اللجنة الوط ومعبتنمية مهارات الطلبة و واإلقليمية املعنية بالتربية والعلوم والدولية التنسيق مع املنظمات العربية  .1

 العربية املتحدة للتربية والثقافة والعلوم.

نفيذ بوية اإلقليمية والدولية ومتابعة تالتنسيق مع املؤسسات والجهات الوطنية في كل ما يخص مجاالت التعاون مع املنظمات التر   .2

 مشاريع التعاون مع تلك املنظمات وإعداد التقارير الدورية حولها.

اجتماعات وفعاليات املنظمات اإلقليمية والدولية املعنية بالتربية والعلوم بالتنسيق مع التي تمثلها في إعداد ملفات مشاركة الدولة  .3

 عربية املتحدة للتربية والثقافة والعلوم.اللجنة الوطنية لدولة اإلمارات ال

دراسة وتقييم املشاريع املقترحة من املنظمات التربوية اإلقليمية والدولية لتنفيذها في الدولة وبيان جدوى تنفيذها واملؤسسات  .4

 الوطنية املعنية بها.

العلوم و ت اإلقليمية والدولية املعنية بالتربية سبل االستفادة من برامج عمل املنظما تعليمي مع املنظمات ودراسةتعزيز التعاون ال .5

 اللجنة الوطنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة للتربية والثقافة والعلوم. والبحوث املشتركة والتبادل الطالي  بالتنسيق مع

وزارة اون والشراكة القائمة بين الواقع التعوالدولية، وتقارير إعداد الدراسات والتقارير املطلوبة من املنظمات التربوية اإلقليمية  .6

 .ةبالتعاون مع املؤسسات والهيئات الوطنية املعني واملؤسسات الوطنية والدولية في مجاالت تنمية مهارات الطلبة وسبل تفعيلها

 التحضير واإلعداد ملشاركة وتمثيل الدولة أمام الجهات املعنية واملختصة بالخارج في شؤون التعليم. .7

الوزارة في املنتديات واملعارض واللقاءات الدولية وتنسيق املشاريع التعليمية للمنظمات الدولية املعنية بالتربية تنظيم مشاركة  .8

 والتعليم، ورفع التقارير العلمية الصادرة عنها إلى جهات االختصاص.

 اإلدارة املعني.مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .9
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 ( 44املادة )

 وكيل الوزارة املساعد لقطاع املناهج 
 

 :التاليةاملهام يتولى وكيل الوزارة املساعد لقطاع املناهج 

 .املشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط االستراتيجية واإلشراف على تنفيذها ضمن الوحدات التنظيمية التابعة له .1

اإلشراف على إعداد اإلطار العام لكافة املناهج في الدولة، وإعداد السياسات واملعايير املتعلقة باملنهاج الوطني التعليمي ومصادر  .2

 التعلم الخاصة به، وذلك بالتنسيق مع الجهات املعنية، واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

 اإلشراف على اعتماد املناهج التعليمية ملؤسسات  .3
 
 أن.للتشريعات واألنظمة الصادرة بهذا الش التعليم العام الخاصة في الدولة، وفقا

إجراء و  ،تطوير معايير التعلم ومناهج املواد الدراسية وضمان وحدة اإلطار العام في املناهج عبر املباحث والصفوفاإلشراف على  .4

 . مع الوحدات التنظيمية املختصةبالتنسيق  البحوث والدراسات حول فعالية املناهج وأساليب تنفيذها

 .التعلم ومصادرتأليف الكتب الدراسية واألوعية التعليمية اإلشراف على تطوير السياسات والنظم واملعايير املنظمة ل .5

علم الت مصادر يروتطو  وأتمتتها وتطويرها ومواءمة سالسل املناهج التعليمية وتجريبها املناهج والكتب املدرسية اإلشراف على تأليف .6

 .الصلة ذات الجهات مع بالتنسيق

 وضع خطط العمل والبرامج الرئيسية للقطاع التابع له واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. .7

 وزارة للشؤونالالتنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له واإلشراف على أدائها، ورفع تقارير دورية عن سير العمل ف ها إلى وكيل  .8

 .األكاديمية

 راف على العمليات واملشاريع ضمن القطاع الذي يتبع له.اإلش .9

 .للوحدات التنظيمية التابعة له بكفاءةإدارة املوارد املالية والبشرية  .10

 األكاديمية. الوزارة للشؤونأخرى ترتبط بطبيعة عمله، أو يكلف بها من قبل وكيل  مهامأية  .11

 أله  ةاته الى أي من مدراء اإلدارات التابعولوكيل الوزارة املساعد لقطاع املناهج تفويض بعض صالحي
 
ن في القطاع من املختصي و من يراه مناسبا

 أعلى 
 
  ن يكون التفويض خطيا

 
 .ومحددا

 (45املادة )

 الوحدات التنظيمية التابعة لوكيل الوزارة املساعد لقطاع املناهج 

 : يتبع وكيل الوزارة املساعد لقطاع املناهج الوحدات التنظيمية التالية

 .والحلقة األولى مناهج الطفولة املبكرةإدارة  .1

 .املواد العلميةمناهج إدارة  .2

 .لغاتمناهج العلوم اإلنسانية والإدارة  .3

 .واد التطبيقيةإدارة مناهج امل .4

 ي. تقنمناهج التعليم الفني والإدارة  .5
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 (46املادة )

 األولى والحلقة كرةإدارة مناهج الطفولة املب
 

 

 :التاليةاملهام والحلقة األولى إدارة مناهج الطفولة املبكرة  تتولى

ى الحلقة األولى واإلجراءات والضوابط الالزمة لتطبيقها علصفوف الطفولة املبكرة و رحلة مبوضع السياسات والتشريعات املتعلقة  .1

  .ارات املختصةبالتنسيق مع القطاعات واإلدالتعليم أنواع مراحل و  مستوى 

للمرحلة مائية الن مع املعاييربما يتفق الطفولة املبكرة والحلقة األولى مرحلة  ناهجملتطوير ومراجعة اإلطار الوطني ملعايير التعلم  .2

 معايير التعلم إلى مقررات دراسية وأوعية تعليمية بناء  على أفضل املمارسات. وترجمة

 إلى معايير التعلم الوطنية ووضع األدلة اإلرشادية الالزمة طلبة الاإلطار العام لتقييم تعلم وضع  .3
 
طفولة املبكرة والحلقة األولى استنادا

 . بالتعاون مع القطاعات واإلدارات املختصة

 هاتالج مع تنسيقالتعلم بال وتطوير واعتماد مصادر وأتمتتها وتطويرها وتجريبهاالطفولة املبكرة والحلقة األولى  واعتماد مناهجتأليف  .4

 .الصلة ذات

 الطفولة املبكرة والحلقة األولى.الدراسية والتقييم ملناهج املنظمة لتطبيق الخطط أدلة العمل وضع  .5

 وضع األدلة االرشادية الخاصة بمناهج الطفولة املبكرة والحلقة األولى للفئات املستهدفة من معلمين وطلبة وأولياء أمور. .6

الطفولة املبكرة والحلقة األولى من حيث الفلسفة، والبناء، وتحقيق األهداف، ومناسبة  ناهجمإجراء دراسات بحثية للتأكد من جودة  .7

  .املعايير، واملقررات للطلبة، والتأكد من مساعدتها للطلبة على التعلم

 أية مهام أخرى ترتبط بعمل اإلدارة، أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع املناهج. .8

 

 ( 47املادة )

 والحلقة األولى مناهج الطفولة املبكرةدارة الوحدات التنظيمية التابعة إل 

 الوحدات التنظيمية التالية: إدارة مناهج الطفولة املبكرة والحلقة األولىتتبع 

 املناهج. تخطيط وتطويرقسم  .1

 قسم التصميم التربوي. .2

 قسم جودة املناهج. .3

 (48املادة )

  وتطوير املناهجتخطيط قسم 

 االختصاصات التالية: قسماليتولى 

وضع السياسات الالزمة بما يخص تطوير معايير التعليم واإلجراءات والضوابط الالزمة لتطبيقها على مستوى أنواع التعليم كافة  .1

 بالتعاون مع القطاعات واإلدارات املختصة.
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 العام لتعلم الطلبة بالتنسيق معاإلطار ير التعلم بما يدعم تحسين مخرجات التعلم ووضع الوطني ملعاياإلطار تطوير ومراجعة  .2

 القطاعات واإلدارات املختصة. 

األولى وتجريبها وتطويرها وأتمتتها وتطوير مصادر التعلم بالتنسيق مع الجهات ذات  والحلقة املبكرة وكتب الطفولة تأليف مناهج .3

 الصلة.

 إلى مقررات دراسية، وتسمية املصادر التعليمية املناسبة.ترجمة معايير التعلم  .4

 وضع أدلة العمل املنظمة لتطبيق الخطط الدراسية واملناهج. .5

 لوطني.ااإلطار التنسيق مع املعنيين في القطاعات واإلدارات املختصة لبناء أدوات التقييم والقياس الداعمة لتحقيق مخرجات  .6

 املعني.دارة مدير اإل قبل ، أو يكلف بها من القسممل أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة ع .7

 (49املادة )

 قسم التصميم التربوي 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 
 

 نظريات التعلم املختلفة، وعكسها في بنية الدروس لضمان تحقيق تعليم فعال ذي عالقة بالخصائص اإلدراكية للمتعلم. تحليل .1

 الطلبة بما يتفق مع النظريات التربوية وفلسفة تطوير املناهج املعتمدة.وضع األطر العامة ملداخل تعلم  .2

رسم سيناريوهات لتصميم بنية الدروس وتناولها في األوعية املنهجية املختلفة بما في ذلك البرامج واملنصات اإللكترونية بناء على  .3

 التعلم املعتمد واستراتيجياته. مدخل

في املستويين  لدروس على إحداث تعليم جيد، وتيسير تعلم الطلبة، وتنظيم املعرفة وترابطهاالتصميم التربوي ل التحقق من قدرة .4

 الرأس ي واألفق .

 تصميم بنى الدروس في املواد املختلفة. التنسيق مع إدارات املناهج األخرى لضمان وحدة األثر الناجم عن .5

 تحديد أوزان الدروس النظرية والتطبيقية. .6

 املعني.دارة مدير اإل قبل ، أو يكلف بها من القسمتبط بطبيعة بعمل أية اختصاصات أخرى تر  .7

 

 (50املادة )

 قسم جودة املناهج

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 قها.وتطبيإجراء مقارنات معيارية في مجال جودة املناهج وتجريبها من خالل االطالع على أفضل املمارسات في املجال وتقييمها  .1

 ب املناهج، والبرامج، واملنصات التعليمية.أدلة تجريإعداد  .2

 تحليل نتائج تجريب املناهج في امليدان التربوي. .3

فة، والبناء، الفلسحيث للتأكد من جودة املناهج من الطفولة املبكرة والحلقة األولى  ملراحللمناهج التعليمية لإجراء دراسات بحثية  .4

 .املستهدفة تحقيق مخرجات التعلمو  طلبة، والتأكد من مساعدتها للطلبة على التعلموتحقيق األهداف، ومناسبة املعايير، واملقررات لل
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 للتشريعات واألنظمة  ملراحلاعتماد املناهج التعليمية  .5
 
الطفولة املبكرة والحلقة األولى ملؤسسات التعليم العام الخاصة في الدولة، وفقا

 ا الشأنالصادرة بهذ

 دراسة البيانات املتعلقة باالختبارات، واالستفادة منها في تطوير املناهج. .6

 ربط املناهج ومخرجاتها بمتطلبات معايير السنة الجامعية األولى. .7

 املعني.دارة مدير اإل قبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .8

 

 ( 51املادة )

  لعلميةاملواد اإدارة مناهج 
 

 :التاليةاملهام إدارة مناهج املواد العلمية  تتولى

 لتعليم كافة.ا مراحلواإلجراءات والضوابط الالزمة لتطبيقها على مستوى  العلميةواد املوضع السياسات الالزمة بما يخص تطوير معايير  .1

ي ار العام لتقييم تعلم الطلبة بالتعاون مع املعنيين فووضع اإلط العلميةواد املتطوير ومراجعة اإلطار الوطني ملعايير التعلم ملناهج  .2

 القطاعات واإلدارات املختصة. 

 معايير التعليم الجامعي.و ومخرجاتها بمتطلبات  مناهج املواد العلمية مواءمة .3

 ، واعتماد املناسب منها.املواد العلمية تقييم املصادر التعليمية، وتقنيات التعليم الداعمة ملناهج .4

 .الصلة ذات جهاتال مع التعلم بالتنسيق مصادرواعتماد  وتطوير وأتمتتها وتطويرها وتجريبها وكتب املواد العلمية مناهجتماد واع تأليف .5

 .الدراسية والتقييم الخاصة بمناهج املواد العلميةوضع السياسات واألدلة املنظمة لتطبيق الخطط  .6

 .لميةاملواد الع إجراء دراسات بحثية للتأكد من جودة مناهج .7

 .ببناء االختبارات التقييمية ملناهج املواد العلميةوضع السياسات الخاصة  .8

 أية مهام أخرى ترتبط بعمل اإلدارة، أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع املناهج. .9
 

 ( 52املادة )

 العلميةواد املمناهج دارة إل الوحدات التنظيمية التابعة 

 الوحدات التنظيمية التالية: العلمية إدارة مناهج املوادتتبع 

 املناهج  تخطيط وتطويرقسم  .1

 قسم التصميم التربوي  .2

 قسم جودة املناهج .3
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 (53املادة )

  جتخطيط وتطوير املناهقسم 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 تعليم واإلجراءات والضوابط الالزمة لتطبيقها على مستوى أنواع التعليم كافة.وضع السياسات الالزمة بما يخص تطوير معايير ال .1

سيق مع العام لتقييم تعلم الطلبة بالتناإلطار الوطني ملعايير التعلم بما يدعم تحسين مخرجات التعلم ووضع اإلطار تطوير ومراجعة  .2

 .القطاعات واإلدارات

 .لةالص ذات الجهات مع التعلم بالتنسيق مصادر وتطوير وأتمتتها تطويرهاو  وتجريبها وكتب املواد العلمية مناهج تأليف .3

 ترجمة معايير التعلم إلى مقررات دراسية، وتسمية املصادر التعليمية املناسبة. .4

 وضع أدلة العمل املنظمة لتطبيق الخطط الدراسية واملناهج. .5

 ني.الوطاإلطار بناء أدوات التقييم والقياس الداعمة لتحقيق مخرجات  .6

 املعني.دارة مدير اإل قبل ، أو يكلف بها من قسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل ال .7

 

 (54املادة )

 قسم التصميم التربوي 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 تعلم.منظريات التعلم املختلفة، وعكسها في بنية الدروس لضمان تحقيق تعليم فعال ذي عالقة بالخصائص اإلدراكية لل تحليل .1

 وضع األطر العامة ملداخل تعلم الطلبة بما يتفق مع النظريات التربوية وفلسفة تطوير املناهج املعتمدة. .2

رسم سيناريوهات لتصميم بنية الدروس وتناولها في األوعية املنهجية املختلفة بما في ذلك البرامج واملنصات اإللكترونية بناء على  .3

 ته.التعلم املعتمد واستراتيجيا مدخل

في املستويين  التصميم التربوي للدروس على إحداث تعليم جيد، وتيسير تعلم الطلبة، وتنظيم املعرفة وترابطها التحقق من قدرة .4

 الرأس ي واألفق .

 تصميم بنى الدروس في املواد املختلفة. التنسيق مع إدارات املناهج األخرى لضمان وحدة األثر الناجم عن .5

 رية والتطبيقيةتحديد أوزان الدروس النظ .6

 املعني.دارة مدير اإل قبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .7
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 (55املادة )

 قسم جودة املناهج

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 .خالل االطالع على أفضل املمارسات في املجال وتقييمها وتطبيقها إجراء مقارنات معيارية في مجال جودة املناهج وتجريبها من .1

 أدلة تجريب املناهج، والبرامج، واملنصات التعليمية.إعداد  .2

 تحليل نتائج تجريب املناهج في امليدان التربوي. .3

عايير، قيق األهداف، ومناسبة املالفلسفة، والبناء، وتححيث للتأكد من جودة املناهج من املواد العلمية ناهج ملإجراء دراسات بحثية  .4

 وتحقيق مخرجات التعلم املستهدفة. واملقررات للطلبة، والتأكد من مساعدتها للطلبة على التعلم

 للتشريعات واألنظمة الصادرة بهذا الشأن للمواد العلميةاعتماد املناهج التعليمية  .5
 
 ملؤسسات التعليم العام الخاصة في الدولة، وفقا

 ت املتعلقة باالختبارات، واالستفادة منها في تطوير املناهج.دراسة البيانا .6

 ربط املناهج ومخرجاتها بمتطلبات معايير السنة الجامعية األولى. .7

 املعني.دارة مدير اإل قبل ، أو يكلف بها من قسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل ال .8

 

 ( 56املادة )

 سنسانية واللااتإلاإدارة مناهج العلوم 
 

 :املهام التالية إدارة مناهج العلوم اإلسنسانية واللاات لىتتو 

 العلوم اإلنسانية واللغات واإلجراءات والضوابط الالزمة لتطبيقها على مستوى  مواد الالزمة بما يخص تطوير معاييروضع السياسات  .1

  مراحل التعليم كافة. 

ي مواد العلوم فنسانية واللغات ووضع اإلطار العام لتقييم تعلم الطلبة تطوير ومراجعة اإلطار الوطني ملعايير التعلم ملناهج العلوم اإل .2

 بالتعاون مع اإلدارات املختصة. اإلنسانية واللغات 

 مواءمة مناهج العلوم االنسانية واللغات ومخرجاتها ملتطلبات ومعايير التعليم الجامعي.  .3

 واعتماد املناسب منها. واللغات،مواد العلوم اإلنسانية  تقييم املصادر التعليمية، وتقنيات التعليم الداعمة ملناهج .4

 مع نسيقالتعلم بالت مصادرواعتماد  وتطوير وأتمتتها وتطويرها وتجريبهاالعلوم اإلنسانية واللغات وكتب  مناهج تأليف واعتماد .5

 .الصلة ذات الجهات

  لعلوم اإلنسانية واللغات.ا الدراسية والتقييم ملناهجوضع السياسات واألدلة املنظمة لتطبيق الخطط  .6

  علوم اإلنسانية واللغات الللتأكد من جودة مناهج  إجراء دراسات بحثية .7

 العلوم اإلنسانية واللغات.ببناء االختبارات التقييمية ملناهج وضع السياسات الخاصة  .8

 ناهج.أية مهام أخرى ترتبط بعمل اإلدارة، أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع امل .9
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 ( 57املادة )

 سنسانية واللااتإلادارة مناهج العلوم إل الوحدات التنظيمية التابعة 
 

 الوحدات التنظيمية التالية: إدارة مناهج العلوم اإلنسانية واللغاتتتبع 

 املناهج  تخطيط وتطويرقسم  .1

 قسم التصميم التربوي  .2

 هجقسم جودة املنا .3

 (58املادة )

 املناهج  تخطيط وتطوير قسم 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 وضع السياسات الالزمة بما يخص تطوير معايير التعليم واإلجراءات والضوابط الالزمة لتطبيقها على مستوى أنواع التعليم كافة. .1

 لتعلم ووضع اإلطار العام لتقييم تعلم الطلبة. تطوير ومراجعة اإلطار الوطني ملعايير التعلم بما يدعم تحسين مخرجات ا .2

 .الصلة ذات هاتالج مع التعلم بالتنسيق مصادر وتطوير وأتمتتها وتطويرها وتجريبها وكتب العلوم اإلنسانية واللغات مناهج تأليف .3

 ترجمة معايير التعلم إلى مقررات دراسية، وتسمية املصادر التعليمية املناسبة. .4

 نظمة لتطبيق الخطط الدراسية واملناهج.وضع أدلة العمل امل .5

 بناء أدوات التقييم والقياس الداعمة لتحقيق مخرجات اإلطار الوطني. .6

 مدير اإلدارة املعني.قبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .7

 (59املادة )

 قسم التصميم التربوي 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 
 

 ريات التعلم املختلفة، وعكسها في بنية الدروس لضمان تحقيق تعليم فعال ذي عالقة بالخصائص اإلدراكية للمتعلم.نظ تحليل .1

 وضع األطر العامة ملداخل تعلم الطلبة بما يتفق مع النظريات التربوية وفلسفة تطوير املناهج املعتمدة. .2

 ملنهجية املختلفة بما في ذلك البرامج واملنصات اإللكترونية بناء علىبنية الدروس وتناولها في األوعية ا لتصميم هاترسم سيناريو  .3

 التعلم املعتمد واستراتيجياته. مدخل

في املستويين  التصميم التربوي للدروس على إحداث تعليم جيد، وتيسير تعلم الطلبة، وتنظيم املعرفة وترابطها التحقق من قدرة .4

 الرأس ي واألفق .

 تصميم بنى الدروس في املواد املختلفة. هج األخرى لضمان وحدة األثر الناجم عنالتنسيق مع إدارات املنا .5

 تحديد أوزان الدروس النظرية والتطبيقية. .6

 مدير اإلدارة املعني.قبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .7

  



 

 

 م2021( لسنة 50وزاري رقم )القرار تابع ال
 

 (60ملادة )ا

 دة املناهجقسم جو 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 .على أفضل املمارسات في املجال وتقييمها وتطبيقها خالل االطالعإجراء مقارنات معيارية في مجال جودة املناهج وتجريبها من  .1

 إعداد أدلة تجريب املناهج، والبرامج، واملنصات التعليمية. .2

 بوي.تحليل نتائج تجريب املناهج في امليدان التر  .3

 الفلسفة، والبناء، وتحقيق األهداف،حيث للتأكد من جودة املناهج من مواد العلوم اإلنسانية واللغات ناهج ملإجراء دراسات بحثية  .4

 وتحقيق مخرجات التعلم املستهدفة. ومناسبة املعايير، واملقررات للطلبة، والتأكد من مساعدتها للطلبة على التعلم

 للتشريعات واألنظمة ملواد العلوم اإلنسانية واللغات اعتماد املناهج التعليمية  .5
 
ملؤسسات التعليم العام الخاصة في الدولة، وفقا

 .الصادرة بهذا الشأن

 دراسة البيانات املتعلقة باالختبارات، واالستفادة منها في تطوير املناهج. .6

 ربط املناهج ومخرجاتها بمتطلبات معايير السنة الجامعية األولى. .7

 مدير اإلدارة املعني.قبل ، أو يكلف بها من القسماصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل أية اختص .8
 

 (61املادة )

 واد التطبيقيةإدارة مناهج امل

 :التاليةاملهام واد التطبيقية إدارة مناهج امل تتولى

التعليم  راحلمطبيقها على مستوى واإلجراءات والضوابط الالزمة لت التطبيقيةواد املوضع السياسات الالزمة بما يخص تطوير معايير  .1

 كافة.

بالتنسيق  التطبيقية في املواد ووضع اإلطار العام لتقييم تعلم الطلبة التطبيقيةواد املتطوير ومراجعة اإلطار الوطني ملعايير التعلم ملناهج  .2

 املختصة. القطاعات واإلداراتمع 

 .ر التعليم الجامعيمعاييو ومخرجاتها بمتطلبات  مناهج املواد التطبيقية مواءمة .3

 ، واعتماد املناسب منها.املواد التطبيقية تقييم املصادر التعليمية، وتقنيات التعليم الداعمة ملناهج .4

 .الصلة ذات الجهات مع التعلم بالتنسيق مصادر وتطوير وأتمتتها وتطويرها وتجريبها وكتب املواد التطبيقية مناهجواعتماد  تأليف .5

 والتقييم ملناهج املواد التطبيقية.ملنظمة لتطبيق الخطط الدراسية وضع السياسات واألدلة ا .6

 .املواد التطبيقية إجراء دراسات بحثية للتأكد من جودة مناهج .7

 االختبارات التقييمية الخاصة بمناهج املواد التطبيقية.ضع السياسات الخاصة بو  .8

 زارة املساعد لقطاع املناهج.أية مهام أخرى ترتبط بعمل اإلدارة، أو تكلف بها من قبل وكيل الو  .9

  



 

 

 م2021( لسنة 50وزاري رقم )القرار تابع ال
 

 ( 62املادة )

 التطبيقيةواد املمناهج دارة الوحدات التنظيمية التابعة إل 
 

 الوحدات التنظيمية التالية: إدارة مناهج املواد التطبيقيةتتبع 

 .جتخطيط وتطوير املناهقسم  .1

 .قسم التصميم التربوي  .2

 .ة املناهجقسم جود .3

 (63املادة )

  وتطوير املناهجتخطيط قسم 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 وضع السياسات الالزمة بما يخص تطوير معايير التعليم واإلجراءات والضوابط الالزمة لتطبيقها على مستوى أنواع التعليم كافة. .1

سيق مع العام لتقييم تعلم الطلبة بالتناإلطار مخرجات التعلم ووضع الوطني ملعايير التعلم بما يدعم تحسين اإلطار تطوير ومراجعة  .2

 القطاعات واإلدارات املختصة.

 .الصلة ذات الجهات مع التعلم بالتنسيق مصادر وتطوير وأتمتتها وتطويرها وتجريبها وكتب املواد التطبيقية مناهج تأليف .3

 التعليمية املناسبة.ترجمة معايير التعلم إلى مقررات دراسية، وتسمية املصادر  .4

 وضع أدلة العمل املنظمة لتطبيق الخطط الدراسية واملناهج. .5

 الوطني.اإلطار بناء أدوات التقييم والقياس الداعمة لتحقيق مخرجات  .6

 املعني.دارة مدير اإل قبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .7

 

 (64املادة )

 قسم التصميم التربوي 

 االختصاصات التالية: القسمولى يت

 .نظريات التعلم املختلفة، وعكسها في بنية الدروس لضمان تحقيق تعليم فعال ذي عالقة بالخصائص اإلدراكية للمتعلم تحليل .1

 وضع األطر العامة ملداخل تعلم الطلبة بما يتفق مع النظريات التربوية وفلسفة تطوير املناهج املعتمد. .2

ميم بنية الدروس وتناولها في األوعية املنهجية املختلفة بما في ذلك البرامج واملنصات اإللكترونية بناء على رسم سيناريوهات لتص .3

 التعلم املعتمد واستراتيجياته. مدخل

في املستويين  التصميم التربوي للدروس على إحداث تعليم جيد، وتيسير تعلم الطلبة، وتنظيم املعرفة وترابطها التحقق من قدرة .4

 رأس ي واألفق .ال

 تصميم بنى الدروس في املواد املختلفة. التنسيق مع إدارات املناهج األخرى لضمان وحدة األثر الناجم عن .5

 تحديد أوزان الدروس النظرية والتطبيقية. .6

 .املعنيدارة مدير اإل قبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .7



 

 

 م2021( لسنة 50)وزاري رقم القرار تابع ال
 

 (65املادة )

 قسم جودة املناهج

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 .إجراء مقارنات معيارية في مجال جودة املناهج وتجريبها واالطالع على أفضل املمارسات في املجال وتقييمها وتطبيقها .1

 أدلة تجريب املناهج، والبرامج، واملنصات التعليمية.إعداد  .2

 جريب املناهج في امليدان التربوي.تحليل نتائج ت .3

الفلسفة، والبناء، وتحقيق األهداف، ومناسبة حيث للتأكد من جودة املناهج من املواد التطبيقية ناهج ملإجراء دراسات بحثية  .4

 وتحقيق مخرجات التعلم املستهدفة. املعايير، واملقررات للطلبة، والتأكد من مساعدتها للطلبة على التعلم

 للتشريعات واألنظمة الصادرة بهذا الشأن للمواد التطبيقيةناهج التعليمية اعتماد امل .5
 
 ملؤسسات التعليم العام الخاصة في الدولة، وفقا

 دراسة البيانات املتعلقة باالختبارات، واالستفادة منها في تطوير املناهج. .6

 ربط املناهج ومخرجاتها بمتطلبات معايير السنة الجامعية األولى. .7

 املعني.دارة مدير اإل قبل ، أو يكلف بها من القسماصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل أية اختص .8
 

 (66املادة )

  تقنيإدارة مناهج التعليم الفني وال
 

 :التاليةاملهام ممارسة والتقني  فنيإدارة مناهج التعليم ال تتولى

 راحلماءات والضوابط الالزمة لتطبيقها على مستوى والتقني واإلجر  فنيضع السياسات الالزمة بما يخص تطوير معايير التعليم الو  .1

 التعليم كافة.

ي مواد التعليم الفني فوالتقني ووضع اإلطار العام لتقييم تعلم الطلبة  فنيتطوير ومراجعة اإلطار الوطني ملعايير التعلم ملناهج التعليم ال .2

 مع القطاعات واإلدارات املختصة. والتقني بالتنسيق

 معايير التعليم الجامعي.و ومخرجاتها بمتطلبات  عليم الفني والتقنيالت مناهج مواءمة .3

 ، واعتماد املناسب منها.التعليم الفني والتقني تقييم املصادر التعليمية، وتقنيات التعليم الداعمة ملناهج .4

 ذات الجهات مع يقالتعلم بالتنس درمصاواعتماد  وتطوير وأتمتتها وتطويرها وتجريبها وكتب التعليم الفني والتقني مناهجواعتماد  تأليف .5

 .الصلة

 .ملناهج التعليم الفني والتقني وضع السياسات واألدلة املنظمة لتطبيق الخطط الدراسية والتقييم .6

 .التعليم الفني والتقني إجراء دراسات بحثية إجرائية للتأكد من جودة مناهج .7

 .الخاصة بمناهج التعليم الفني والتقني بناء بنوك األسئلة .8

 أية مهام أخرى ترتبط بعمل اإلدارة، أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع املناهج. .9

  



 

 

 م2021( لسنة 50وزاري رقم )القرار تابع ال
 

 ( 67املادة )

 والتقني فنيمناهج التعليم الدارة الوحدات التنظيمية التابعة إل 

 نظيمية التالية:الوحدات الت إدارة مناهج التعليم الفني والتقنيتتبع 

 .املناهج تخطيط وتطويرقسم  .1

 .قسم التصميم التربوي  .2

 .قسم جودة املناهج .3

 (68املادة )

 املناهج  تخطيط وتطوير قسم 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 عليم كافة.توضع السياسات الالزمة بما يخص تطوير معايير التعليم واإلجراءات والضوابط الالزمة لتطبيقها على مستوى أنواع ال .1

سيق مع العام لتقييم تعلم الطلبة بالتناإلطار الوطني ملعايير التعلم بما يدعم تحسين مخرجات التعلم ووضع اإلطار تطوير ومراجعة  .2

 القطاعات واإلدارات املختصة.

 .الصلة ذات هاتالج مع التعلم بالتنسيق مصادر وتطوير وأتمتتها وتطويرها وتجريبها وكتب التعليم الفني والتقني مناهج تأليف .3

 ترجمة معايير التعلم إلى مقررات دراسية، وتسمية املصادر التعليمية املناسبة. .4

 وضع أدلة العمل املنظمة لتطبيق الخطط الدراسية واملناهج والتقييم بالتنسيق مع اإلدارات املختصة. .5

 سيق مع القطاعات واإلدارات املختصة.الوطني بالتناإلطار بناء أدوات التقييم والقياس الداعمة لتحقيق مخرجات  .6

 املعني.دارة مدير اإل قبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .7

 

 (69املادة )

 قسم التصميم التربوي 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 لم.ذي عالقة بالخصائص اإلدراكية للمتع نظريات التعلم املختلفة، وعكسها في بنية الدروس لضمان تحقيق تعليم فعال تحليل .1

 وضع األطر العامة ملداخل تعلم الطلبة بما يتفق مع النظريات التربوية وفلسفة تطوير املناهج املعتمدة. .2

رسم سيناريوهات لتصميم بنية الدروس وتناولها في األوعية املنهجية املختلفة بما في ذلك البرامج واملنصات اإللكترونية بناء على  .3

 التعلم املعتمد واستراتيجياته. مدخل

في املستويين  التصميم التربوي للدروس على إحداث تعليم جيد، وتيسير تعلم الطلبة، وتنظيم املعرفة وترابطها التحقق من قدرة .4

 الرأس ي واألفق .

 ختلفة.تصميم بنى الدروس في املواد امل التنسيق مع إدارات املناهج األخرى لضمان وحدة األثر الناجم عن .5

 تحديد أوزان الدروس النظرية والتطبيقية. .6

 املعني.دارة مدير اإل قبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .7



 

 

 م2021( لسنة 50وزاري رقم )القرار تابع ال
 

 (70املادة )

 قسم جودة املناهج

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 .مجال جودة املناهج وتجريبها واالطالع على أفضل املمارسات في املجال وتقييمها وتطبيقهاإجراء مقارنات معيارية في  .1

 أدلة تجريب املناهج، والبرامج، واملنصات التعليمية.إعداد  .2

 تحليل نتائج تجريب املناهج في امليدان التربوي. .3

بة الفلسفة، والبناء، وتحقيق األهداف، ومناسحيث من  للتأكد من جودة املناهجالتعليم الفني والتقني ناهج ملإجراء دراسات بحثية  .4

 وتحقيق مخرجات التعلم املستهدفة. املعايير، واملقررات للطلبة، والتأكد من مساعدتها للطلبة على التعلم

 دراسة البيانات املتعلقة باالختبارات، واالستفادة منها في تطوير املناهج. .5

 السنة الجامعية األولى. ربط املناهج ومخرجاتها بمتطلبات معايير .6

 املعني.دارة مدير اإل قبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .7

 

 (71املادة )

 املساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليميةالوزارة وكيل 
 

 :التاليةاملهام يتولى وكيل الوزارة املساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية 

 كة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط االستراتيجية واإلشراف على تنفيذها ضمن الوحدات التنظيمية التابعة له.املشار  .1

االعتراف بهيئات ومؤســـــــــســـــــــات التعليم العاملة خارج ب املرتبطةاإلجراءات  وتنفيذواملعايير واألطر ســـــــــياســـــــــات ال تطويراإلشـــــــــراف على  .2

 الصـــادرة عن مؤســـســـات التعليموتصـــديق الوثائق الشـــهادات واملؤهالت ومعادلة تي تمنحها، الدولة ومعادلة الشـــهادات واملؤهالت ال

 .داخل الدولةاملرخصة 

 التعليمية.سات ؤساملفي وقبول وانتقال الطلبة تسجيل اإلشراف على تطوير السياسات واملعايير واألطر وتنفيذ اإلجراءات الخاصة ب .3

لدراســــية ابالبعثات واملنح الدراســــية ووضــــع وتنفيذ خطة االبتعاث واملنح الخاصــــة األطر و املعايير اإلشــــراف على تطوير الســــياســــات و  .4

 .ومتابعة شؤون طلبة البعثات واملنح الدراسيةواملنح الدراسية  وإدارة عمليات االبتعاثالسنوية 

وة بين ردم الفجوق العمل و اإلشــــراف على تعزيز التواصــــل مع الخريجين وتهيئتهم وتســــهيل التحاقهم بســــوق العمل ورصــــد حاجات ســــ .5

 .احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم

لية واملشـــاركة في رســـم التوجهات االســـتشـــرافية واملســـتقب رصـــد الظواهر التعليميةو ناء نظام متكامل لبيانات التعليم اإلشـــراف على ب .6

 .وإعداد البحوث والدراسات والتقارير املتعلقة بقطاع التعليم

، وتنفيذ الخطط الالزمة لتطوير املؤســــــســــــات التعليمية وزيادة كفاءتها وير الخطة العامة للتعليم في الدولةضــــــع وتطو اإلشــــــراف على  .7

 .ومواءمة وتحسين مخرجاتها

 .الدولة يف االختصاص جهات مع بالتعاون  الدولة في التعليم لبيانات ومتكاملة ودقيقة محدثة بيانات قاعدة اإلشراف على تطوير .8

  



 

 

 م2021( لسنة 50زاري رقم )و القرار تابع ال
 

 وضع خطط العمل والبرامج الرئيسية للقطاع التابع له واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. .9

 لوزارة للشـــــؤوناالتنســـــيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له واإلشـــــراف على أدائها، ورفع تقارير دورية عن ســـــير العمل ف ها إلى وكيل  .10

 .األكاديمية

 العمليات واملشاريع ضمن القطاع الذي يتبع له.اإلشراف على  .11

 إدارة املوارد املالية والبشرية لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية بكفاءة. .12

 األكاديمية. الوزارة للشؤونوكيل قبل أخرى ترتبط بطبيعة عمله، أو يكلف بها من  مهامأية  .13

  تفويضالتعليمية ولوكيل الوزارة املساعد لقطاع التخطيط والخدمات 
 
بعض صالحياته إلى أي من مدراء اإلدارات التابعة له أو من يراه مناسبا

.
 
 ومحددا

 
 من املختصين في القطاع على أن يكون التفويض خطيا

 

 (72املادة )

 والخدمات التعليمية التخطيط املساعد لقطاعالوزارة الوحدات التنظيمية التابعة لوكيل 
 

 الوحدات التنظيمية التالية:ع التخطيط والخدمات التعليمية املساعد لقطاالوزارة وكيل يتبع 

 معادلة الشهادات.إدارة  .1

 الطالي . إدارة التسجيل .2

 إدارة البعثات. .3

 إدارة الخريجين وسوق العمل. .4

 مركز البحوث وبيانات التعليم.إدارة  .5

 إدارة التخطيط األكاديمي. .6

 (73املادة )

 إدارة معادلة الشهادات

 :التاليةاملهام الشهادات  تتولى إدارة معادلة

ن الصــــــــــادرة عوتصــــــــــديق الوثائق  واملؤهالت معادلة الشــــــــــهاداتبالخاصــــــــــة املعايير واألطر وتنفيذ اإلجراءات الســــــــــياســــــــــات و  تطوير .1

 مؤسسات التعليم العام والعالي والتدريب املنهي والفني والتقني املرخصة داخل الدولة.

اإلجراءات الخاصـــة باالعتراف بهيئات ومؤســـســـات التعليم العام والعالي والتدريب املنهي تطوير الســـياســـات واملعايير واألطر وتنفيذ   .2

 والفني والتقني العاملة خارج الدولة والبرامج التي تطرحها.

م الصادرة عن مؤسسات التعليم العاواملؤهالت  اإلجراءات الخاصة بمعادلة الشهاداتتنفيذ و األطر املعايير و تطوير السياسات و  .3

 الدولة.خارج  والتدريب املنهي والفني والتقني العاملةالي والع

اإلفادة حول مؤســـــــــــــســـــــــــــات وبرامج التعليم املعتمدة داخل الدولة وخارجها وعن إمكانية معادلة وتصـــــــــــــديق الشـــــــــــــهادات واملؤهالت  .4

 الصادرة عنها.
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مفوضـــــــــــــيــة االعتمــاد األـكـاديمي للتعليم العــالي فيمــا يخص الســـــــــــــيــاســــــــــــــات واملعــايير واألطر التنســـــــــــــيق مع املركز الوطني للمؤهالت و  .5

 واإلجراءات الخاصة بمعادلة وتصديق واإلفادة عن الشهادات واملعادالت.

 إعداد األدلة وتوعية األفراد واملؤسسات حول مؤسسات وبرامج التعليم املعتمدة داخل الدولة وخارجها. .6

تقـــارير الـــدوريـــة حول الشـــــــــــــهـــادات واملؤهالت التي تمـــت معـــادلتهـــا ومصـــــــــــــــادقتهـــا وتزويـــد الجهـــات الراغبـــة إعـــداد اإلحصـــــــــــــــائيـــات وال .7

 املطلوبة بالتنسيق مع إدارة مركز البحوث وبيانات التعليم.باإلحصائيات 

 ة.إعداد تقارير عن نظم ومستويات الدراسة في الدول املختلفة بالتنسيق مع الجهات املختصتطوير قاعدة بيانات و  .8

 وكيل الوزارة املساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية قبل كلف بها منتعمل اإلدارة، أو  أخرى ترتبط بطبيعة مهامأية  .9
 

 (74املادة )

 الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة معادلة الشهادات

 :تتبع إدارة معادلة الشهادات الوحدات التنظيمية التالية

 .قسم املعايير والتخطيط .1

 .سم معادلة وتصديق شهادات التعليم العامق .2

 .قسم معادلة وتصديق شهادات التعليم العالي .3

 .قسم معادلة املؤهالت الفنية واملهنية .4
 

 (75املادة )

 قسم املعايير والتخطيط 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 العاملة التقنيو  والفني املنهي والتدريب والعالي لعاما التعليم ومؤسسات بهيئات سياسات واملعايير واألطر الخاصة باالعترافالوضع  .1

. التي والبرامج الدولة خارج
 
 تطرحها وتحديثها دوريا

ارج خ العام والعالي والتدريب املنهي والفني والتقني العاملةوضع معايير وشروط معادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم  .2

الدولة اخل دالعام والعالي والتدريب املنهي والفني والتقني املرخصة عن مؤسسات التعليم الدولة والتصديق على الشهادات الصادرة 

 املركز الوطني للمؤهالت وتحديث هذه املعايير والشروط بما ف ها 
 
 .دوريا

ألطر واإلجراءات االتنسيق مع املركز الوطني للمؤهالت ومفوضية االعتماد األكاديمي للتعليم العالي فيما يخص السياسات واملعايير و  .3

 الخاصة بمعادلة وتصديق واإلفادة عن الشهادات واملعادالت.

حصائيات باإل  املعنيةحصائيات والتقارير الدورية حول الشهادات واملؤهالت التي تمت معادلتها ومصادقتها وتزويد الجهات إعداد اإل  .4

 .بالتنسيق مع إدارة مركز البحوث وبيانات التعليم املطلوبة

ارات للمؤسسات التعليمية وجهات االعتماد األكاديمي في الدول املختلفة، للوقوف على األوضاع األكاديمية وتقييم النظم زيتنفيذ  .5

 .التعليمية ف ها
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 .بالتنسيق مع الجهات املختصة إعداد الدراسات والتقارير عن نظم ومستويات الدراسة في الدول املختلفةتطوير قاعدة بيانات و  .6

 .إعداد دليل بمؤسسات التعليم والبرامج املعتمدة داخل الدولة واملعترف بها خارج الدولة .7

 .بالبرامج واملؤسسات املعتمدة واملعترف بهاوخارجها زيادة الوعي املجتمعي وتوجيه الطلبة الراغبين في الدارسة داخل الدولة  .8

 التخطيط والتنسيق مع الوزارا .9
 
 يرئيس ت والجهات املعنية داخل الدولة لجعل معادلة الشهادات متطلبا

 
عمليات التوظيف أو ل ا

  للمهنالترخيص 
 
 .التي تتطلب مؤهال عاليا

 بشأن معادلة وتصديق الشهادات بغرض االستفادة منها .10
 
 .االطالع على األنظمة املعمول بها دوليا

تيار أفضل املؤسسات التعليمية والبرامج إلدراجها ضمن قوائم املؤسسات والبرامج دراسة األنظمة التعليمية في مختلف الدول، واخ .11

 .بها ىاملوص 

وتنفيذ  عفي أعداد امللتحقين بها ووض تكدسالمراقبة نسبة اإلقبال على املؤسسات والبرامج التعليمية في الخارج، ودراسة أسباب  .12

 .الحلول املناسبة

ة في الخارج وسفارات الدول املعتمدة لدى الدولة ومخاطبة الجامعات والهيئات بهدف الحصول التواصل مع امللحقيات وسفارات الدول .13

 .على املعلومات الدقيقة بشأن املؤسسات التعليمية أو السجالت الدراسية الصادرة عنها

 مدير اإلدارة املعني.قبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .14
 

 (76املادة )

 قسم معادلة وتصديق شهادات التعليم العام

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 .بهيئات ومؤسسات التعليم العام خارج الدولة ومعادلة الشهادات التي تمنحها فاالعترا .1

وط معادلة ر تطبيق معايير وشو الشهادات ملعرفة مدى استيفائها للمعايير والشروط وتصديق مراجعة الطلبات املتعلقة بمعادلة  .2

 العام.شهادات التعليم وتصديق 

 بشأن خدمات املعادلة والتصديق للشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العام.الرد على استفسارات الطلبة الواردة  .3

 للشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العام. إصدار شهادات املعادلة والتصديق .4

 مدير اإلدارة املعني.قبل ، أو يكلف بها من سمالقأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .5
 

 (77املادة )

 قسم معادلة وتصديق شهادات التعليم العالي

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 .االعتراف بهيئات ومؤسسات التعليم العالي خارج الدولة ومعادلة الشهادات التي تمنحها .1

عادلة متطبيق معايير وشروط و ت ملعرفة مدى استيفائها للمعايير والشروط الشهاداوتصديق مراجعة الطلبات املتعلقة بمعادلة  .2

 .شهادات التعليم العاليتصديق و 
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 للشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي. املعادلة والتصديق اتخدم بشأنالرد على استفسارات الطلبة الواردة  .3

للشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العام وشهادات اإلفادة عن مؤسسات وبرامج التعليم  ات املعادلة والتصديقإصدار شهاد .4

 .العالي

 مدير اإلدارة املعني.قبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .5
 

 (78املادة )

 املؤهالت الفنية واملهنية قسم معادلة 
 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 .الشهادات التي تمنحها الدولة ومعادلةخارج والتقني  الفني واملنهياالعتراف بهيئات ومؤسسات التعليم  .1

ديق تطبيق معايير وشروط تصو الشهادات ملعرفة مدى استيفائها للمعايير والشروط وتصديق مراجعة الطلبات املتعلقة بمعادلة  .2

 .والتقني الفني واملنهيالتعليم  شهادات

 .للشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم الفني واملنهي والتقني املعادلة والتصديق اتخدم بشأنالرد على استفسارات الطلبة الواردة  .3

للشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم الفني واملنهي والتقني وشهادات اإلفادة عن مؤسسات  إصدار شهادات املعادلة والتصديق .4

 .ليم الفني واملنهي والتقنيوبرامج التع

 مدير اإلدارة املعني.قبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .5
 

 (79املادة )

 طالبيالتسجيل إدارة ال

 :  التاليةاملهام تتولى إدارة التسجيل الطالبي 

 ســـــــاراتم املؤســـــــســـــــات التعليمية وانتقالهم بينفي الطلبة تســـــــجيل وقبول  العامة حول أســـــــسواملعايير واألطر الســـــــياســـــــات  تطوير .1

 املختلفة. التعليمية واملؤسسات التعليم

 في عمليات التسجيل وااللتحاق باملؤسسات التعليمية. للطلبةالدعم واإلرشاد والتوجيه تقديم خدمات  .2

ما يتناسب لتخصص املختلفة بعلى املؤسسات وحقول االطلبة وتوزيعهم مع املؤسسات التعليمية بشأن تسجيل وقبول تنسيق ال .3

 مع قدرات هذه املؤسسات ومعايير القبول ف ها واحتياجات املجتمع وسوق العمل.

 .ية املختلفةؤسسات التعليماملبين  الطلبةانتقال واملعايير واألطر الخاصة بسياسات التطوير  .4

 .املتوقعة باملؤسسات التعليميةالطلبة  معدالت التحاقستقبلية عن املتصورات الوضع تحليل بيانات االلتحاق و  .5

 .وكيل الوزارة املساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية قبل كلف بها منتأخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة، أو  مهامأية  .6
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 (80املادة )

 التسجيل الطالبيالوحدات التنظيمية التابعة إلدارة 
 

 :الوحدات التنظيمية التالية الطالي  واإلرشاد التسجيلارة تتبع إد

 .التخطيطقسم املعايير و  .1

 قسم االستقطاب .2

 .التسجيلالقيد و قسم  .3

 .قسم التنسيق وخدمات املؤسسات .4
 

 (81املادة )

 املعايير والتخطيط قسم

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 ؤســــــــســــــــاتوامل التعليم مســــــــارات في الدولة وانتقال الطلبة بين يةعليمالت القيد والتســــــــجيل في املؤســــــــســــــــاتوضــــــــع معايير وشــــــــروط  .1

 وتحديث هذه املعايير والشروط  املختلفة التعليمية
 
 .دوريا

ملؤســســات االطلبة ومعايير توزيعهم على حقول التخصــصــات املختلفة في قبول وقيد التنســيق مع الجهات املعنية بشــأن ســياســات  .2

 .حاجة املجتمع وسوق العملمع  في الدولة بما يتناسب التعليمية

عداد الطلبة لكل مؤســـــــــســـــــــة ضـــــــــمن معايير تتوافق مع متطلبات أو  املؤســـــــــســـــــــات التعليميةاملشـــــــــاركة في تحديد معدالت القبول في  .3

 والتخطيط لها.  هذه املؤسساتاالستيعابية لقدرات الواحتياجات التنمية الشاملة و 

ات عمليات القبول وااللتحاق املســــــتقبلية في املؤســــــســــــ الالزمة لتخطيط حصــــــائيةوبيانات االلتحاق اإل  توفير الدراســــــات التحليلية .4

 .لوزارةدى اعلى البيانات املتوفرة ل في الدولة بناء   التعليمية

 .داخل الدولة وشروط التسجيل ف هاإعداد دليل بمؤسسات التعليم والبرامج املعتمدة داخل الدولة واملعترف بها  .5

في  تكدسال، ودراســــــة أســــــباب داخل الدولةاإلقبال على املؤســــــســــــات والبرامج التعليمية تســــــجيل لنســــــب مراجعة معايير القيد وال .6

 .وتنفيذ الحلول املناسبة عأعداد امللتحقين بها ووض

 .يميةاملؤسسات التعل التحاقهم فيعداد الطلبة املتوقع أصائية ووضع تصورات مستقبلية عن حتحليل بيانات االلتحاق اإل  .7

 اإلدارة املعني.مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمت أخرى ترتبط بطبيعة عمل أية اختصاصا .8
 

 (82املادة )

 االستقطابقسم 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

استقطاب الطلبة السنوية لتشجيع الطلبة على التسجيل في نظام القبول والتسجيل لدى الوزارة وبالتنسيق مع إعداد خطة  .1

 .الجهات ذات العالقة

 الطالي . رشادواإل  االستقطاب لبرامج التنفيذية واملوجهات املعايير وضع .2
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 .استخدامها على املعنيين وتدريب الطالي  واإلرشاد االستقطاب برامج لتنفيذ الالزمة العمل ونماذج وأدوات أدلة وضع .3

 .وخارجها الوزارة داخل املعنية الجهات مع والتنسيق ملستهدفينا للطلبة واإلرشاد االستقطاب خطة تنفيذ .4

 .العالقة ذات الجهات جميع مع بالتنسيق الطلبة استقطاب حول  واإلحصائيات والتقارير الدراسات إعداد .5

 اإلدارة املعني.مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .6
 

 (83املادة )

 والتسجيل قسم القيد

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 .املعتمدة املعايير التعليمية حسبباملؤسسات استقبال وتقييم وفرز طلبات االلتحاق  .1

 .ة للقيد والتسجيلفحص الطلبات وإتمام اإلجراءات اإلدارية الالزم .2

 .متابعة اإلجراءات املتعلقة بعمليات التسجيل والقبول  .3

 .لدعم العمليات بما في ذلك توفير وتوثيق املستندات والبيانات ذات الصلة تطوير وتنفيذ نظم وآليات .4

 .حسب سياسات القبول ومعايير التوزيع املعتمدة على التخصصات واملؤسساتب املؤسسات التعليميةعملية قبول الطلبة في  تنسيق .5

 .ل للطلبة في املؤسسات التعليميةإصدار قوائم القبو  .6

 دير اإلدارة املعني.م، أو يكلف بها من قبل القسمبطبيعة عمل  أية اختصاصات أخرى ترتبط .7
 

 (84املادة )

 التنسيق وخدمات املؤسسات قسم 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 إعداد خطة التنسيق واملتابعة لعمليات القيد والتسجيل وتعميمها على املعنيين. .1

 مية في مجالي القيد والتسجيل.تنسيق عمليات التواصل بين الوزارة واملؤسسات التعلي .2

 متابعة تنفيذ القرارات املتعلقة بالقيد والتسجيل مع املؤسسات التعليمية املستهدفة. .3

 .التنسيق واملتابعة وتوفير الخدمات لتيسير عملية القيد والتسجيل .4

 هم.الخدمات املقدمة ل ل والطلبة حو الخاصة باملوظفين واملراجعين واالستفسارات متابعة الشكاوى  .5

 .األعمال منمع الجهات األمنية والتعـاون في مجــال املعلومـات وغير ذلك  تسهيل عملية االتصال .6

 دوري.بشكل  استدامتها ةالتعليمية ومتابعمتابعة قواعد بيانات القيد والتسجيل في املؤسسات    .7

 .لياملحاملجتمع مع املؤسسات التعليمية حول مجاالت التعاون مع التنسيق واملتابعة  .8

 استقطاب املؤسسات التعليمية لالنضمام لنظام القبول والتسجيل التابع للوزارة .9

 .اإلدارة املعنيمدير ، أو يكلف بها من قبل القسمية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل أ .10
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 (85املادة )

 إدارة البعثات

 :لتاليةااملهام تتولى إدارة البعثات 

 . الدراسية املنحلبعثات و واملعايير واألطر الخاصة با السياسات إعداد .1

 وعلوم يمالتعل ملحقيات إعداد خطة االبتعاث واملنح الدراسية السنوية طبقا للميزانية املخصصة لذلك بالتنسيق مع مكتب .2

 التكنولوجيا.

ج الدعم لهم في عمليات التقديم والتسجيل وااللتحاق بالبرنام تقديم خدماتاستقطاب الطلبة لبرنامج البعثات واملنح الدراسية و  .3

 .وإرشادهم بشأن سياسات وإجراءات البعثات واملنح الدراسية

مساعدة الطلبة الراغبين بااللتحاق ببرنامج البعثات واملنح الدراسية على توفير القبول األكاديمي املطلوب في الجامعات املعتمدة  .4

 والجهات املعنية.بالتنسيق مع امللحقيات 

استقبال طلبات التسجيل وااللتحاق ببرنامج االبتعاث واملنح الدراسية والبت في الطلبات حسب الشروط واملعايير املعتمدة وبما  .5

 يتوافق مع خطة االبتعاث السنوية املعتمدة.

مع  اللتحاق ببلد الدراسة بالتنسيقتقديم اإلرشادات وإعداد الطلبة الحاصلين على بعثات دراسية وتسهيل إجراءات مغادرتهم ل .6

 امللحقيات والجهات املعنية. 

من جميع النواحي األكاديمية والنفسية واالجتماعية والصحية بالتنسيق مع امللحقيات والجهات املعنية متابعة الطلبة املوفدين  .7

 بشأنهم. دورية ورفع تقارير

أشكال الدعم املقدمة لطلبة الدولة من قبل الدول األخرى أو من  تطوير السياسات واملعايير واألطر الخاصة باالستفادة من .8

 املؤسسات التعليمية خارج الدولة أو املؤسسات الدولية املعنية، واإلشراف على تنفيذها.

 .وكيل الوزارة املساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية قبل كلف بها منتأخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة، أو  مهامأية  .9
 

 (86املادة )

 الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة البعثات

 :تتبع إدارة البعثات الوحدات التنظيمية التالية

 والتخطيط املعايير قسم .1

 .عدادقسم االستقطاب واإل  .2

  قسم املتابعة واإلرشاد. .3

 قسم القبول والتسجيل. .4
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 (87املادة )

 ير والتخطيط املعاي قسم
 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

  والتخطيط لها وتحديثها وضع السياسة العامة واملعايير والشروط واللوائح الخاصة بالبعثات واملنح الدراسية .1
 
تابعة االلتزام وم دوريا

 .بها

ر ها والعدد املقر لسيتم االبتعاث من حيث التخصصات والجامعات والدول التي واملنح الدراسية السنوية  إعداد خطة االبتعاث .2

 .املخصصة لذلك ومتابعة االلتزام بهاسوق العمل وامليزانية الدولة و ابتعاثه وذلك حسب احتياجات 

تطوير السياسات واملعايير واألطر الخاصة باالستفادة من أشكال الدعم املقدمة لطلبة الدولة من قبل الدول األخرى أو من  .3

 ج الدولة أو املؤسسات الدولية املعنية، واإلشراف على تنفيذها.املؤسسات التعليمية خار 

 إعداد الدراسات والتقارير واإلحصائيات حول البعثات والطلبة املبتعثين. .4

ع إدارة م املبتعثين بالتنسيقحجز مقاعد االبتعاث وتسهيل قبول الستقطاب الطلبة و إبرام اتفاقيات مع الجامعات خارج الدولة  .5

 .يمي الدوليالتعاون التعل

 .التنسيق مع جهات االبتعاث األخرى بالدولة ملنع التضارب في البعثات .6

 اإلدارة املعني.مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .7
 

 (88املادة )

 االستقطاب واإلعدادقسم 
 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 الدراسية.البتعاث واملنح لسنوية املعتمدة لخطة االمع  لتوافقباسنوية الستقطاب اال وضع خطة  .1

حاق الدعم لهم في عمليات التقديم والتسجيل وااللتتقديم خدمات و  تنفيذ خطة استقطاب الطلبة لبرنامج البعثات واملنح الدراسية .2

  .بالبرنامج وإرشادهم بشأن سياسات وإجراءات البعثات واملنح الدراسية

الراغبين بااللتحاق ببرنامج البعثات واملنح الدراســــــية على توفير القبول األكاديمي املطلوب في الجامعات املعتمدة مســــــاعدة الطلبة  .3

 بالتنسيق مع امللحقيات والجهات املعنية.

 .الطلبة املستقطبينإعداد الدراسات والتقارير واإلحصائيات حول  .4

 اإلدارة املعني.مدير بها من قبل ، أو يكلف القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .5
  



 

 

 م2021( لسنة 50وزاري رقم )القرار تابع ال
 

 (89املادة )

 قسم املتابعة واإلرشاد 
 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 الدولي.التعليمي تقديم اإلرشادات األولية للمبتعثين قبل املغادرة إلى بلد الدراسة وذلك بالتنسيق مع إدارة التعاون  .1

 للمغادرة إلى بلد الدراسة وذلك بالتنسيق مع إدارة التعاون إن .2
 
 الدولي. التعليمي هاء إجراءات املبتعثين استعدادا

 لتسهيل التحاقهم بتخصصاتهم وضمان دراستهم للتخصصات التي تم إيفادهم  .3
 
 .إل هامتابعة املبتعثين أكاديميا

 .عية والصحية ورفع تقارير دورية شاملة عنهممتابعة وإرشاد املبتعثين من النواحي واملالية واالجتما .4

 بعد تخرجهم وإعداد التقارير الخاصة بدراستهم ومدى اإليفاء بشروط االبتعاث ال سيما في حقل التخصص. .5
 
 تقييم املبتعثين أكاديميا

 الدولي.التعليمي تنظيم منتدى املبتعثين السنوي بالتنسيق مع إدارة التعاون  .6

 الدولي.  التعليمي لسنوي بالتنسيق مع إدارة التعاون إعداد دليل املبتعثين ا .7

 الدولي.لتعليمي اتسوية املستحقات املالية للمبتعثين عند إنهاء بعثاتهم الدراسية وقبل عودتهم إلى الدولة بالتنسيق مع إدارة التعاون  .8

 ي.اإلدارة املعنمدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .9
 

 (90املادة )

 والتسجيل القبول قسم 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 .املعتمدة حسب املعايير ل طلبات االلتحاق ببرنامج البعثات واملنح الدراسيةاستقبا .1

 لجنة البعثات للبت في الطلبات حسب الشروط واملعايير املعتمدة وبماالالزمة للعرض على فحص الطلبات وإتمام اإلجراءات  .2

 يتوافق مع خطة االبتعاث السنوية املعتمدة.

 القبول والتسجيل للطلبة املبتعثين.متابعة اإلجراءات املتعلقة بعمليات  .3

 .بما في ذلك توفير وتوثيق املستندات والبيانات ذات الصلةعمليات القبول والتسجيل تطوير وتنفيذ نظم وآليات لدعم  .4

 .حسب سياسات القبول ومعايير التوزيع املعتمدة على التخصصات واملؤسساتب ناملبتعثي الطلبةقبول وتسجيل إدارة عملية  .5

 والتسجيل للطلبة املبتعثين. إصدار قوائم القبول  .6

 دير اإلدارة املعني.م، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .7
 

 (91املادة )

 الخريجين وسوق العملإدارة 

 : التاليةاملهام  ن وسوق العملإدارة الخريجيتتولى 

 .وحالتهم الوظيفية من مؤسسات التعليم العام والعالي الحكومية والخاصةإنشاء قاعدة بيانات الخريجين  .1

تابعة مالبيانات و جمع والتعاون معها في  مؤسسات التعليم العام والعالي الحكومية والخاصة،التنسيق مع إدارات الخريجين في  .2

 .التعاون أوجه من  املبادرات وغيرها
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 .في سوق العمل وتهيئتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههمخريجي مؤسسات التعليم العام والعالي الحكومية والخاصة متابعة  .3

 .يجينالتنسيق مع جهات العمل وغيرها من جهات االختصاص لوضع اآلليات واملبادرات لصقل مهارات الخر  .4

خلق فرص عمل للخريجين من مواطني الدولة في القطاعين الحكوم  توفير فرص التدريب العملي و التنسيق مع الجهات املعنية ل .5

 والخاص.

  وضع برامج ومبادرات لتشجيع الطلبة املواطنين على االلتحاق بالتخصصات املطلوبة في سوق العمل. .6

سوق العمل الحالية واملستقبلية من التخصصات واملهارات النوعية املطلوبة  لرصد احتياجاتواالستبيانات الدراسات  تنفيذ .7

 ملطلوبة. ا الخريجين باملهارات الفنية واملعرفيةإملام مدى وتحديث الحالة الوظيفية للخريجين وقياس  للقطاعين الحكوم  والخاص

 .املساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة، أو تكلف بها من وكيل الوزارة مهامأية  .8
 

 (92املادة )

 الخريجين وسوق العملالوحدات التنظيمية التابعة إلدارة 

 :الوحدات التنظيمية التاليةالخريجين وسوق العمل تتبع إدارة 

 متابعة الخريجين قسم .1

 الوظيف .  التدريب واإلرشادقسم  .2

 قسم الشراكات. .3
 

 (93املادة )

 الخريجينقسم متابعة 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 .حالتهم الوظيفيةبيان إنشاء قاعدة بيانات الخريجين و  .1

 .التعاون جه أو املبادرات وغيرها من متابعة البيانات و جمع والتعاون معها في  املؤسسات التعليميةالتنسيق مع إدارات الخريجين في  .2

 .إعداد دليل الخريجين السنوي  .3

 .ريجين السنوي تنظيم منتدى الخ .4

 .متابعة الخريجين في سوق العمل وتهيئتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم .5

 املهارات التنافسيةلرصد الدراسات  إلجراء وغيرها من جهات االختصاصفي القطاع الحكوم  والخاص التنسيق مع جهات العمل  .6

 .وتوعية الطلبة بهالقطاعات التشغيل الالزمة 

 اإلدارة املعني.مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمتبط بطبيعة عمل أية اختصاصات أخرى تر  .7
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 (94املادة )

 اإلرشاد الوظيفيقسم التدريب و 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 لبات سوق العمل.لتدريب الطلبة الخريجين وبما يتالءم مع متط املنظمة واألطر العامةتطوير السياسات  .1

 للخريجينتحليل االحتياجات التدريبية املوجهة لرفع الكفاءة العلمية في املادة، أو لرفع الكفاءة  .2

رشاد إو  العمل وبة في سوق لومبادرات لتشجيع الطلبة على االلتحاق بالتخصصات املطاملسارات التدريبية والبرامج التدريبية إعداد  .3

   .ل هاإالطلبة 

 الفنية والتخصصية للطلبة الخريجين. عداد وتنفيذ البرامج التدريبيةاإلشراف على إ .4

 للطلبة الخريجين حسب احتياجات سوق العمل.تقديم االستشارات الفنية  .5

إصدار النشرات واألدلة والبيانات حول املتطلبات الوظيفية من املعارف واملهارات وشروط التوظيف وبيئات العمل والتنسيق مع  .6

 لتوعية الطلبة بها.تصة اإلدارات املخ

 .بالتنسيق مع الجهات املعنية في الدولة فرص العمل املتاحةإلى تعريف الطلبة الخريجين وإرشادهم  .7

 التنسيق مع القطاعين العام والخاص لتوفير فرص التدريب الوظيف  للخريجين. .8

 ل وتوعية الطلبة بها.إجراء الدراسات وتوفير املؤشرات الخاصة باملهارات التنافسية لقطاعات التشغي .9

 املؤشرات الخاصة ببيئات العمل ومتطلباتها الوظيفية.قياس إجراء الدراسات و  .10

 اإلدارة املعني.مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .11
 

 (95املادة )

  قسم الشراكات

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 مع الجهات ذات العالقة بالوزارة. توظيف الخريجين بالتنسيق ملجاالت املؤسسات الداعمةون مع وضع األطر املنظمة للتعا .1

قيق آليات تنفيذها لتح في مجاالت توظيف الخريجين ووضعالداعمة املؤسسات التخطيط والتطوير ألوجه الشراكة والتعاون مع  .2

 غاياتها.

 توظيف الخريجين.ات مع املؤسسات في مجاالت التنسيق مع الجهات ذات العالقة لتفعيل برامج الشراك  .3

 .لتوظيف الخريجينجديدة مع القطاعين الحكوم  والخاص لخلق فرص  بناء الشراكات .4

 املعني.، أو يكلف بها من املدير القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل   .5
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 (96املادة )

 وبيانات التعليم حوثإدارة مركز الب
 

 : التاليةاملهام بيانات التعليم البحوث و  تتولى إدارة مركز 

 وضع السياسات واألطر التنظيمية الخاصة بحوكمة البيانات التعليمية على مستوى الدولة. .1

  جمع وتنظيم وتحليل ونشر بيانات التعليم ومؤشراته .2
 
لحكوم  ا م والعاليالطفولة املبكرة ورياض األطفال والتعليم العا شامال

 .، وتلك في املناطق الحرةالتعليم املنهي والفني والتقني والتعليم املستمري ذلك بما فو ، والخاص

  بالتنسيق مع الجهات املختصة. لقطاع التعليم متكامل نظام معلوماتبناء  .3

ر ه بشكل دوري وعرضها وإعداد التقارياملتعلقة بمدخالت ومخرجات التعليم وعملياته ونتائجه ومؤشرات رصد الظواهر التعليمية .4

 حول مدى تأثيرها.

 توفير املعلومات والبيانات الالزمة لدعم عمليات رسم السياسات واتخاذ القرار. .5

تراتيجية إدارة االسإدارة التخطيط األكاديمي و بالتعاون مع املستقبلية التعليمية االستشرافية و سم السياسات املساهمة في ر   .6

 رة سياسات التعليم والوحدات التنظيمية األخرى ذات العالقة.واملستقبل وإدا

بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر واملخاطر والتوجهات اإلقليمية بقطاع التعليم إعداد البحوث والدراسات والتقارير املتعلقة  .7

 ، وذلك بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة.والدولية

 الوطنية املعنية ببيانات التعليم لضمان تكامل بيانات التعليم في الدولة وحداثتها. التنسيق مع املؤسسات .8

التنسيق مع املنظمات والجهات الخارجية التربوية املعنية ببيانات التعليم لضمان توفير تلك البيانات وتكاملها وحداثتها في قواعد  .9

 الجهات املختصة بالدولة. تنافسية واإلحصاء و املركز االتحادي للبيانات التعليم العاملية بالتعاون مع 

 .وكيل الوزارة املساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية قبل منكلف بها ت، أو اإلدارةأخرى ترتبط بطبيعة عمل  مهامأية  .10
 

 (97املادة )

 وبيانات التعليمبحوث الالوحدات التنظيمية التابعة إلدارة مركز 
 

 بيانات التعليم الوحدات التنظيمية التالية:و  مركز البحوثتتبع إدارة 

 قسم البحوث .1

 قسم جمع البيانات وإدارتها. .2

 البيانات.تحليل ونشر قسم  .3

 بيانات العمليات.قسم  .4
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 (98املادة )

  قسم البحوث

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

ع الوحدات بالتنسيق م الدولةالتربية والتعليم وتوجيه أصحاب القرار لتحسين جودة التعليم في املشاركة في توجيه سياسات وزارة  .1

 .التنظيمية املعنية في الوزارة

  .تحديد القضايا البحثية املتعلقة بمجاالت التعليم .2

  .إجراء األبحاث والدراسات واألوراق البحثية املتعلقة بالقضايا واملشكالت التربوية  .3

 رير وتقديم ملخصات نتائج الدراسات والبحوث لتوجيه السياسات التعليمية.عداد تقاإ .4

 .داخل الدولة وخارجهااملشاركة في لجان البحث العلمي واملؤتمرات والورش التي تعقد  .5

 تقديم الخدمات االستشارية للباحثين وتسهيل مهامهم. .6

 عمليات صنع القرار. بما يخدم ةمقارنات معيارية حول حالة العمليات في املؤسسات التعليميجراء إ .7

 مدير اإلدارة املعني.قبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .8
 

 (99املادة )

 قسم جمع البيانات وإدارتها

 يتولى القسم االختصاصات التالية:

 .التنظيمية املعنية في الوزارة بالتنسيق مع الوحدات إعداد خطة متكاملة لجمع البيانات وتحديثها بصورة منتظمة .1

 وضع املنهجيات واألدوات لجمع البيانات من مصادرها الداخلية والخارجية بما يلبي احتياجات الوزارة. .2

 ضمان دقة البيانات وموثوقيتها وحداثتها وقواعد استخدامها. .3

 ها.استطالع ما يستجد من بيانات خارجية ومصادرها وأدواتها ومنهجيات تحليلها وتوظيف .4

 ضمان توفر بنية تحتية متقدمة تخدم متطلبات إدارة بيانات التعليم. .5

 ضمان التزام منهجيات وأدوات وقواعد العمل في مركز البيانات باللوائح الوطنية املنظمة للبيانات وحمايتها. .6

 مدير اإلدارة املعني. قبل ، أو يكلف بها منالقسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .7
 

 

 (100دة )املا

 البياناتتحليل وسنشر قسم 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 وضع املنهجيات وقواعد العمل والنماذج التحليلية للبيانات وفق معايير علمية معتمدة. .1

 ملتطلبات قطاعات الوزارة و اتحليل  .2
 
 داراتها املتعلقة بالتخطيط للتعليم.إلبيانات وفقا

 عتمدة الشتقاق املؤشرات على مستويات متعددة.معالجة البيانات وفق منهجيات م .3

 ضمان الوصول املستمر إلى البيانات املتاحة القابلة للنشر لكافة املهتمين واملعنيينو دامتها ستإدارة قواعد بيانات التعليم وتنظيمها وا .4

 داخل الدولة وخارجها.
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 مع مراكز اإلحصاء والبيانات داخل الدولة وخارجها.التنسيق وبناء الشراكات  .5

 واشتقاق املؤشرات والتنسيق لتنفيذها.تحليل البيانات، بناء القدرات في مجاالت لحتياجات اال تحديد  .6

 .لهاملنظمة انهجيات املإعداد و  ،تفاعليةالنصات عبر املوسائل النشر املختلفة و عبر نشر البيانات واملؤشرات املتعلقة بالتعليم  .7

 بما تحتاجه من بيانات ومؤشرات تسهم في ترشيد القرارات وعمليات رسم السياسات التعليمية. والجهات املعنيةتزويد قيادات الوزارة  .8

 مدير اإلدارة املعني.قبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .9
 

 (101املادة )

 بيانات العملياتقسم 

 ختصاصات التالية:اال  القسميتولى 

 توفير املعلومات عن العمليات التعليمية في املؤسسات التعليمية. .1

 ة عن حالة العمليات في املؤسسات التعليمية.نيّ آمعلومات دقيقة و  لتوفيرتوفير لوحات قيادة  .2

 توفير معلومات تاريخية ومقارنات معيارية حول حالة العمليات في املؤسسات التعليمية. .3

لجهات  ةالطارئحاالت الرات الهامة في املؤشرات أو شرات الحيوية للعمليات في املؤسسات التعليمية واإلبالغ عن التغيّ مراقبة املؤ  .4

 االختصاص. 

 عمليات صنع القرار. بما يخدمتوفير تقارير ملؤشرات أداء العمليات في املؤسسات التعليمية  .5

 العمليات في املؤسسات التعليمية.توفير بيانات ومؤشرات عن مواطن الضعف أو التحسين في  .6

 توفير البيانات الخاصة بالعمليات بما يخدم عمل اإلدارات املختلفة. .7

  لنظم العمل.التنسيق مع إدارة تقنية املعلومات وقطاعات الوزارة ذات العالقة لعمل التحديثات الالزمة  .8

 ير اإلدارة املعني.مدقبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .9
 

 (102املادة )

 األكاديمي إدارة التخطيط

 : التاليةالتخطيط األكاديمي املهام تتولى إدارة 

  وضع وتطوير الخطة العامة للتعليم في الدولة .1
 
التعليم ي ذلك بما فو الطفولة املبكرة ورياض األطفال والتعليم العام والعالي، شامال

التغيرات الداخلية و ات ستجدامليتسم باالستدامة والتكيف مع  تعليميبناء نظام ، وذلك بهدف م املستمراملنهي والفني والتقني والتعلي

 .والخارجية

التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العام والعالي الحكوم  والخاص بشأن حقول التخصص والدرجات العلمية التي تمنح في  .2

 ، وتحقيق التوازن بين التخصصات وتقليل التداخل والتكرار بين البرامج.وسوق العملما يتناسب مع احتياجات املجتمع ب كل منها

 العمل. بما يتناسب مع احتياجات املجتمع وسوق  حقول التخصصالتنسيق والتكامل بين سياسات قبول الطلبة ومعايير توزيعهم في  .3
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 وضع استراتيجية وطنية ل .4
 
  ردم الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم كما

 
، بما يتماش ى مع األجندة الوطنيةو  ونوعا

 بالتنسيق مع الجهات املعنية.لتنفيذ االستراتيجية خطة وضع و 

  ملواءمة برامجها وتخصصاتها مع احتياجات سوق العمل الحالية واملستقبلية. التعليميةؤسسات امل التنسيق مع .5

لالرتقاء باملستوى التنظيمي واإلداري ولتطوير الكفاءة والفعالية اإلدارية واألكاديمية للمؤسسات التعليمية بما تنفيذ برامج وضع و  .6

 يضمن االستخدام األمثل للموارد والتميز واملنافسة العاملية.

على أساس ويل معايير التمسياسات وأطر و التنسيق والتكامل بين امليزانيات املتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الحكوم ، وتطوير  .7

وتنفيذ الخطط السنوية لقياس أداء تلك املؤسسات والتدقيق عل ها ومراجعة املستهدفات بما يتماش ى مع رفع كفاءة وفعالية األداء 

 كاديمية واالستغالل األمثل للموارد.املؤسسات املالية واأل

من الجودة، تواكب أحدث النظم واملستجدات العلمية التي  عال   ى ناهج ذات مستو وفير برامج أكاديمية وملتبناء الخطط املتكاملة  .8

 .وإعدادهم لوظائف املستقبل عداد خريجين ذوي مهارات عالية، ومعرفة علمية متميزةإتساعد على 

االعتماد  ةية، بالتنسيق مع قطاع الترخيص والجودة ومفوضيؤسسات التعليماملاملعايير والضوابط لتصنيف وتنفيذ تطوير  .9

 .األكاديمي للتعليم العالي وإدارة مركز بحوث وبيانات التعليم

 التنسيق مع الجهات املعنية وتنفيذ املبادرات للحصول على االعتراف واالعتماد الدولي ملؤسسات وبرامج التعليم في الدولة. .10

 .املساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليميةوكيل الوزارة  قبل منكلف بها ت، أو اإلدارةأخرى ترتبط بطبيعة عمل  مهامأية  .11
 

 (103املادة )

 التخطيط األكاديميالوحدات التنظيمية التابعة إلدارة 
 

 حدات التنظيمية التالية:الو  إدارة التخطيط األكاديميتتبع 

 قسم تخطيط البرامج األكاديمية واملؤسسات التعليمية. .1

 .الدراسات األكاديمية ودراسات سوق العملقسم  .2

 .تصنيف الجامعاتقسم  .3

 .قسم تمويل الجامعات على أساس األداء .4
 

 (104املادة )

 تخطيط البرامج األكاديمية واملؤسسات التعليميةقسم 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

والتعليم الفني  ستمرامل املنهي والفني والتقني والتعليمشراف على وضع الخطط والبرامج األكاديمية ملؤسسات التعليم العام والعالي و اإل   .1

 .بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة والتقني واملنهي

وازن بين ، وتحقيق التما يتناسب مع احتياجات املجتمع وسوق العملب العلمية التي تمنح في كل منها تحديد التخصصات والدرجات .2

 .يق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارةبالتنس التخصصات وتقليل التداخل والتكرار بين البرامج
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 لعملبما يتناسب مع احتياجات املجتمع وسوق ا حقول التخصصالتنسيق والتكامل بين سياسات قبول الطلبة ومعايير توزيعهم في  .3

 .بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة

األكاديمية  التحدياتالتكنولوجية، وكذلك مناقشة  والتطوراتالبرامج األكاديمية بما يضمن مواكبتها لسوق العمل الخطط و ر تطوي .4

 .بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة تدريسهاأساليب املتعلقة باملقررات الدراسية و 

الوحدات التنظيمية  بالتنسيق مع لعام والعالي والتعليم الفني والتقني واملنهيفي مؤسسات التعليم اقييم وتطوير البرامج األكاديمية ت .5

 .املعنية في الوزارة

 عقد اجتماعات دورية للتوصل إلى مقترحات حول التطوير املستمر للبرامج والخطط األكاديمية. .6

 طةهجها ومعاييرها وعملياتها بشكل يخدم تحقيق الخالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي وإدارات الوزارة املعنية ملواءمة برامجها ومنا .7

 لردم الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم.الوطنية 

 .ي الدولةة فلردم الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم بالتنسيق مع الجهات املعنيالوطنية متابعة تنفيذ الخطة  .8

 .ملواءمة برامجها وتخصصاتها مع احتياجات سوق العمل الحالية واملستقبليةالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي  .9

 اإلدارة املعني.مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .10
 

 (105)املادة 

 قسم الدراسات األكاديمية ودراسات سوق العمل

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

ة في مجال إعداد الدراسات األكاديمية في مؤسسات التعليم العام والعالي والتعليم الفني والتقني واملستمر وضع خطة استراتيجي .1

 وتوج هها لخدمة سوق العمل.

سوق العمل الحالية واملستقبلية من التخصصات احتياجات املؤسسات التعليمية واحتياجات الدراسات واملسوحات لرصد  تنفيذ .2

 .طلوبة للقطاعين الحكوم  والخاصواملهارات النوعية امل

 .الخريجين باملهارات الفنية واملعرفية وفق احتياجات سوق العمل الحالية واملستقبليةإملام إجراء الدراسات والبحوث عن مدى  .3

وفي  وق العملداخل الدولة وخارجها في مجال الدراسات األكاديمية ودراسات سكاديمّية املتخصصة الّتعاون مع املراكز البحثّية واأل .4

 مجال تبادل الخبرات.

ي مجاالت فإعداد الكوادر املتخصصة من الباحثين واألساتذة القادرين على املساهمة في تطوير التعليم والبحث العلمي املساهمة في  .5

 .أدوات البحث العلمي ومناهجهوتمكينهم من  التعليم العام والعالي

 اإلدارة املعني.مدير أو يكلف بها من قبل  ،القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .6
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 (106)املادة 

 تصنيف الجامعاتقسم 

 يتولى القسم االختصاصات التالية:

 ية، بالتنسيق مع إدارة التقييم والجودة ملؤسسات التعليم العاليؤسسات التعليماملاملعايير والضوابط لتصنيف وتنفيذ تطوير  .1

 .العالي وإدارة مركز البحوث وبيانات التعليمومفوضية االعتماد األكاديمي للتعليم 

 وضع خطة للنهوض بأداء الجامعات للحصول على تصنيف متقدم بين الجامعات العاملية. .2

 م2021( لسنة 50وزاري رقم )القرار تابع ال
 

 نات خاصة بالجامعات وفق معايير التصنيف املحلية والدولية.اقواعد بي إنشاء .3

 معات على تحقيق معايير التصنيف العاملية.تطوير معايير ملساعدة الجا .4

 التأكد من مدى استيفاء الجامعات للمعايير والشروط املؤهلة للتصنيف. .5

 متابعة أداء الجامعات وفق معايير التصنيف املحلية والدولية. .6

 اإلدارة املعني.مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .7
 

 (107)املادة 

 قسم تمويل الجامعات على أساس األداء

 يتولى القسم االختصاصات التالية:

 واملعايير الخاصة بتمويل الجامعات على أساس األداء بالتعاون مع الجهات املعنية. توضع السياسا .1

 وضع الخطة املالية ورصد املخصصات املالية لتمويل الجامعات على أساس األداء.  .2

 مع الجهات ذات العالقة.  ن بالتعاو مر لألداء ستاملرصد املتابعة وال  .3

 الجامعات على مستوى الدولة. عن أداء بيانات ومعلومات شاء قاعدة نإ .4

 تقديم التقارير الدورية عن أداء الجامعات وسبل تحسين األداء ف ها.  .5

 اإلدارة املعني.مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .6
 

 (108ملادة )ا

 الرعاية وبناء القدراتاملساعد لقطاع الوزارة وكيل 
 

 :التاليةاملهام  الرعاية وبناء القدراتيتولى وكيل الوزارة املساعد لقطاع 

 املشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط االستراتيجية واإلشراف على تنفيذها ضمن الوحدات التنظيمية التابعة له. .1

عداد وتحديث خريطة املهارات الحالية ومهارات املستقبل املتقدمة وتطوير السياسات واملعايير واألطر والبرامج الهادفة اإلشراف على إ .2

 إلى تعزيز الوعي بأهمية املهارات املستهدفة وقياسها والتدريب عل ها.

  



 

 

 م2021( لسنة 50وزاري رقم )القرار تابع ال
 

االجتماعية مية في املجاالت النفسية و سسات التعليؤ اإلشراف على تطوير السياسات واملعايير واألطر وبرامج اإلرشاد وجودة الحياة في امل .3

 واألكاديمية واملهنية والصحية والبدنية.

واملعايير واألطر وبرامج الريادة واالبتكار واكتشاف ورعاية الطلبة املوهوبين واملبتكرين في املؤسسات السياسات اإلشراف على تطوير  .4

 التعليمية.

ي التعلم يعانون من صعوبات فأصحاب الهمم والطلبة الذين برامج املوجهة للطلبة واألطر والر السياسات واملعايي اإلشراف على تطوير .5

 املؤسسات التعليمية.في 

ي املجال التعليمي، فالعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والريادة واالبتكار اإلشراف على تطوير السياسات واملعايير واألطر وبرامج تعزيز  .6

 واملنح البحثية، وتنظيم وتطوير مؤسسات البحث العلمي األكاديمية.وتطوير املبادرات 
 

يات و عداد إطار متكامل لسياسات التعليم بما يضمن تكاملها وتناغمها وانسجامها مع األهداف الوطنية واستجابتها لألولاإلشراف على إ .7

 .الوطنية

 ج الرئيسية للقطاع التابع له واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.وضع خطط العمل والبرام .8

 ارة للشؤونالوز التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له واإلشراف على أدائها، ورفع تقارير دورية عن سير العمل ف ها إلى وكيل  .9

 .األكاديمية

 اإلشراف على العمليات واملشاريع ضمن القطاع الذي يتبع له. .10

 بكفاءة.وبناء القدرات رة املوارد املالية والبشرية لقطاع الرعاية إدا .11

 األكاديمية. الوزارة للشؤونوكيل قبل أخرى ترتبط بطبيعة عمله، أو يكلف بها من  مهامأية  .12

  ولوكيل الوزارة املساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات تفويض بعض صالحياته إلى أي من مدراء اإلدارات التابعة له أو
 
 من من يراه مناسبا

.
 
 ومحددا

 
 املختصين في القطاع على أن يكون التفويض خطيا

 

 (109املادة )

 القدرات وبناء الرعايةاملساعد لقطاع الوزارة الوحدات التنظيمية التابعة لوكيل 
 

 الوحدات التنظيمية التالية: القدرات وبناء الرعايةاملساعد لقطاع الوزارة وكيل يتبع 

 ات املستقبل املتقدمة.مهار إدارة  .1

 إدارة اإلرشاد وجودة الحياة. .2

 إدارة املوهبة واالبتكار. .3

 إدارة أصحاب الهمم. .4

 العلمي. والبحث والتكنولوجيا إدارة العلوم .5

 إدارة سياسات التعليم. .6
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 (110املادة )

 املتقدمة املستقبل مهاراتإدارة 

 :التاليةاملتقدمة املهام  املستقبل مهاراتتتولى إدارة 

املهارات الحالية ومهارات املستقبل املتقدمة بجميع أنواعها )األكاديمية والفنية واملهنية( وفي املجاالت املختلفة خريطة داد وتحديث إع .1

تحقيق  املتوائمة مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات، والرياضية( الفنية والثقافية واألدبية، العلمية والتقنية، الحياتية والكشفية)

 الدولة. يجيات واألجندات الوطنية بالتنسيق مع الجهات املعنية في االسترات

التعليم  في مؤسساتإعداد السياسات واملعايير واألطر الخاصة ببرامج وأندية تنمية املهارات وآليات اإلعداد والتدريب على املهارات  .2

 مؤسسات الطفولة املبكرة ومؤسسات و الحكومية والخاصة العام والعالي 
 
 .مراكز التدريب املنهي والفني والتقنيشامال

 تطوير وتنفيذ آليات وأدوات لقياس اكتساب املهارات. .3

تنفيذ البرامج والفعاليات والحمالت الهادفة إلى إبراز أهمية املهارات املستهدفة وتعزيز الوعي بها في جميع القطاعات وعند جميع  .4

 .الفئات

تطوير واإلشراف على منظومة البرامج واألنشطة واملسابقات الوطنية الهادفة لتعزيز وتطوير املهارات وتنظيم ودعم مشاركة الدولة  .5

 في البرامج واألنشطة واملسابقات الطالبية الخارجية.

راجعة للجهات ت املستهدفة وتوفير نتائج امللضمان احتوائها على املهاراالبرامج التعليمية والتدريبية املناهج و  مراجعة وتحليل وتقييم .6

 .املعنية داخل وخارج الوزارة

تطوير شبكة من الشركاء من القطاعين الحكوم  والخاص والتعاون معهم من خالل البرامج واملبادرات الهادفة لرعاية ذوي املهارات  .7

 وتطوير املهارات املستهدفة.

 .القدرات وبناء الرعايةاملساعد لقطاع الوزارة تكلف بها من قبل وكيل  أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة، أو مهامأية  .8
 

 (111املادة )

 مهارات املستقبل املتقدمةالوحدات التنظيمية التابعة إلدارة 

 اإلمارات األقسام التالية: إدارة مهاراتيتبع 

 الحياتية والقياديةاملهارات قسم  .1

 قسم املهارات الكشفية والرياضية .2

 ات العلمية والتقنيةقسم املهار  .3

 املهارات الفنية والثقافية واألدبيةقسم  .4
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 (112املادة )

 الحياتية والقيادية قسم املهارات 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

القيــاس و  أدوات التقييمو معــايير بتلــك املهــارات وإعــداد وتطوير وتطبيق والفئــات املســـــــــــــتهــدفــة الحيــاتيــة والقيــاديــة تحــديــد املهــارات  .1

 خاصة بها.ال

 سياسات التعليم.مع إدارة  الحياتية والقيادية بالتعاون باملهارات  واألطر املتعلقةتطوير السياسات  .2

هــارات ملااالســـــــــــــتفــادة منهــا في تحــديــد و  املهــارات الحيــاتيــة والقيــاديــة، تطوير وتنميــةالعــامليــة في مجــال الوطنيــة و االطالع على التجــارب  .3

 .يةاملستقبل

بالتعاون مع مؤســــــســــــات التعليم العام والعالي والعاملين في مجال  الحياتية والقياديةلبحوث في مجاالت املهارات اإجراء الدراســــــات و   .4

 التكنولوجيا املتقدمة، والعمل على تحديد مسارات املستقبل.

 ملتخصــــــصــــــةاياتية الحالت املهارات املســــــتقبلية افي مج التنســــــيق مع جهات االختصــــــاص إلصــــــدار النشــــــرات وتنفيذ البرامج التوعوية .5

 والقيادية.

 الحياتية والقيادية. مع املؤسسات املعنية بالفئات املستهدفة باملهارات التنسيق .6

لتنســـــيق ااملهارات الحياتية والقيادية املتخصـــــصـــــة من خالل البرامج والدورات التدريبية والتوعوية بتأهيل الكوادر الوطنية في مجال  .7

 
 
 ودوليا

 
  .مع اإلدارات والجهات املعنية محليا

الهادفة إلى إبراز أهمية املهارات الحياتية والقيادية وتعزيز الوعي بها في جميع القطاعات الوطنية تنفيذ البرامج والفعاليات والحمالت  .8

 .املستهدفة الفئاتو 

لتشـــــــجيع الطلبة على املشـــــــاركة في املنصـــــــات التنافســـــــية في مجاالت  تطوير منظومة البرامج واألنشـــــــطة واملســـــــابقات الوطنية الهادفة .9

املســـتوى  للمشـــاركة الفاعلة على موإعداده الوطنيةلفرق ل على املســـتوى الوطني ودعم املتميزين لضـــمهمالحياتية والقيادية املهارات 

 اإلقليمي والعامل . لتمثيل الدولة على املستوى  املحلي واإلقليمي والدولي بالتعاون مع الجهات املعنية

راجعة لضمان احتوائها على املهارات الحياتية والقيادية وتوفير نتائج املالبرامج التعليمية والتدريبية املناهج و  مراجعة وتحليل وتقييم .10

 .للجهات املعنية داخل وخارج الوزارة

 والتعاون  .11
 
 ودوليا

 
معهم من خالل البرامج واملبادرات الهادفة لرعاية تطوير شبكة من الشركاء من القطاعين الحكوم  والخاص محليا

 وتطوير املهارات الحياتية والقيادية لدى الطلبة.

 مدير اإلدارة املعنيقبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .12
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 (113املادة )

 الكشفية والرياضيةقسم املهارات 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

والقياس  مأدوات التقييو معايير بتلك املهارات وإعداد وتطوير وتطبيق والفئات املستهدفة  والكشفية الرياضيةد املهارات تحدي .1

 الخاصة بها.

 سياسات التعليم.مع إدارة  الكشفية والرياضية بالتعاون باملهارات  واألطر املتعلقةتطوير السياسات  .2

هارات ملااالستفادة منها في تحديد و  الكشفية والرياضية،املهارات  تطوير وتنمية ي مجالالعاملية فالوطنية و على التجارب  االطالع .3

 .يةاملستقبل

مع مؤسسات التعليم العام والعالي  الكشفية والرياضية املتخصصة بالتعاون لبحوث في مجاالت املهارات اإجراء الدراسات و   .4

 تحديد مسارات املستقبل.والعاملين في مجال التكنولوجيا املتقدمة، والعمل على 

لرياضية الكشفية واالت املهارات املستقبلية افي مج التنسيق مع جهات االختصاص إلصدار النشرات وتنفيذ البرامج التوعوية .5

 .املتخصصة

 .الكشفية والرياضية املتخصصة مع املؤسسات املعنية بالفئات املستهدفة باملهارات التنسيق .6

املهارات الكشفية والرياضية املتخصصة والذاتية من خالل البرامج والدورات التدريبية والتوعوية ال تأهيل الكوادر الوطنية في مج .7

 
 
 بالتنسيق مع اإلدارات والجهات املعنية محليا

 
 .ودوليا

لقطاعات وعند اتنفيذ البرامج والفعاليات والحمالت الهادفة إلى إبراز أهمية املهارات الكشفية والرياضية وتعزيز الوعي بها في جميع  .8

 جميع الفئات.

نصـــــات لتشـــــجيع الطلبة على املشـــــاركة في املواإلشـــــراف على تنفيذها  تطوير منظومة البرامج واألنشـــــطة واملســـــابقات الوطنية الهادفة .9

ختلفـة بـالتعـاون مع االتحـادات والهيئـات الريـاضـــــــــــــيـة في األلعـاب الفرديـة والجمـاعيـة املالتنـافســـــــــــــيـة في مجـاالت املهـارات الريـاضـــــــــــــيـة )

توى للمشـــــاركة الفاعلة على املســـــ موإعداده الوطنيةلفرق ل والكشـــــفية على املســـــتوى الوطني ودعم املتميزين لضـــــمهماملتخصـــــصـــــة( 

 لتمثيل الدولة على املستوى اإلقليمي والعامل . املحلي واإلقليمي والدولي بالتعاون مع الجهات املعنية

ارة املوهبة بالتعاون مع إد على املســــــــــــتوى الوطني في املجاالت الرياضــــــــــــيةاملتميزين واملوهوبين ورعاية الطلبة  الكتشــــــــــــافضــــــــــــع برامج و  .10

  املتخصصة لرعايتهم وبناء قدراتهم.تأهيل الكوادر الوطنية واالبتكار و 

ائج املراجعة ها على املهارات الكشفية والرياضية وتوفير نتلضمان احتوائالبرامج التعليمية والتدريبية املناهج و  مراجعة وتحليل وتقييم .11

 .للجهات املعنية داخل وخارج الوزارة

 والتعاون معهم من خالل البرامج واملبادرات الهادفة لرعاية  .12
 
 ودوليا

 
تطوير شبكة من الشركاء من القطاعين الحكوم  والخاص محليا

 وتطوير املهارات الكشفية والرياضية لدى الطلبة.

 مدير اإلدارة املعنيقبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .13
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 (114املادة )

 العلمية والتقنيةقسم املهارات 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

القياس الخاصة التقييم و  معايير وأدواتوتطوير وتطبيق والفئات املستهدفة بتلك املهارات وإعداد  تحديد املهارات العلمية والتقنية .1

 .بها

 سياسات التعليم.مع إدارة  العلمية والتقنية بالتعاون باملهارات  واألطر املتعلقةتطوير السياسات  .2

هـــارات ملااالســـــــــــــتفـــادة منهـــا في تحـــديـــد و  العلميـــة والتقنيـــة،املهـــارات  تطوير وتنميـــة العـــامليـــة في مجـــالالوطنيـــة و االطالع على التجـــارب  .3

 .يةاملستقبل

ن مع مؤســســات التعليم العام والعالي والعاملي العلمية والتقنية املتخصــصــة بالتعاون لبحوث في مجاالت املهارات اراء الدراســات و إج  .4

 في مجال التكنولوجيا املتقدمة، والعمل على تحديد مسارات املستقبل.

تعليم ات التعليم العام والعالي ومؤســــســــات الللعاملين في مؤســــســــ العلمية والتقنية املتخصــــصــــة املســــتقبليةتحديد مجاالت املهارات  .5

 الخاص املعنية.

لعلمية والتقنية االت املهارات املســتقبلية افي مجالوطنية  التنســيق مع جهات االختصــاص إلصــدار النشــرات وتنفيذ البرامج التوعوية .6

 .ةاملتخصص

 .ة املتخصصةالعلمية والتقني مع املؤسسات املعنية بالفئات املستهدفة باملهارات التنسيق .7

املهارات العلمية والتقنية املتخصـــــــــــــصـــــــــــــة والذاتية من خالل البرامج والدورات التدريبية والتوعوية تأهيل الكوادر الوطنية في مجال  .8

.
 
 ودوليا

 
 بالتنسيق مع اإلدارات والجهات املعنية محليا

الهادفة إلى إبراز أهمية املهارات العلمية والتقنية وتعزيز الوعي بها في جميع القطاعات الوطنية مالت تنفيذ البرامج والفعاليات والح .9

 وعند جميع الفئات.

تطوير منظومة البرامج واألنشـــــــطة واملســـــــابقات الوطنية الهادفة لتشـــــــجيع الطلبة على املشـــــــاركة في املنصـــــــات التنافســـــــية في مجاالت  .10

على املســــــتوى الوطني ودعم املتميزين لضــــــمهم للفرق الوطنية وإعدادهم للمشــــــاركة الفاعلة على املســــــتوى  املهارات العلمية والتقنية

 املحلي واإلقليمي والدولي بالتعاون مع الجهات املعنية لتمثيل الدولة على املستوى اإلقليمي والعامل .

تعـاون مع إدارة بـالعلى املســـــــــــــتوى الوطني علميـة والتقنيـة وضـــــــــــــع برامج الكتشـــــــــــــاف ورعـايـة الطلبـة املتميزين واملوهوبين في املجـاالت ال .11

 املوهبة واالبتكار وتأهيل الكوادر الوطنية املتخصصة لرعايتهم وبناء قدراتهم. 

اجعة لضمان احتوائها على املهارات العلمية والتقنية وتوفير نتائج املر البرامج التعليمية والتدريبية املناهج و  مراجعة وتحليل وتقييم .12

 .هات املعنية داخل وخارج الوزارةللج

 والتعاون معهم من خالل البرامج واملبادرات الهادفة لرعاية  .13
 
 ودوليا

 
تطوير شبكة من الشركاء من القطاعين الحكوم  والخاص محليا

 وتطوير املهارات العلمية والتقنية لدى الطلبة.

 مدير اإلدارة املعنيل قب، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .14
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 (115املادة )

 الفنية والثقافية واألدبية قسم املهارات 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

التقييم  وإعـداد معـايير وأدواتعلى املســـــــــــــتوى الوطني تحـديـد املهـارات الفنيـة والثقـافيـة واألدبيـة والفئـات املســـــــــــــتهـدفـة بتلـك املهـارات  .1

 .والقياس الخاصة بها

 الفنية والثقافية واألدبية بالتنسيق مع إدارة سياسات التعليم.املهارات باملتعلقة  واألطر لسياساتتطوير ا .2

 مع مؤســـــــــســـــــــات التعليم العام والعالي املتخصـــــــــصـــــــــة بالتعاون الفنية والثقافية واألدبية إجراء الدراســـــــــات والبحوث في مجال املهارات  .3

ارات الفنية املهالكوادر الوطنية في مجال  لتأهي املســـــــــــــتقبل.على تحديد مســـــــــــــارات  والعاملين في مجال التكنولوجيا املتقدمة، والعمل

.
 
 ودوليا

 
 واألدبية والثقافية املتخصصة من خالل البرامج والدورات التدريبية والتوعوية بالتنسيق مع اإلدارات والجهات املعنية محليا

راز أهمية املهارات الثقافية والفنية واألدبية وتعزيز الوعي بها في جميع الهادفة إلى إب الوطنية تنفيذ البرامج والفعاليات والحمالت .4

 القطاعات وعند جميع الفئات.

تطوير منظومة البرامج واألنشـــــــطة واملســـــــابقات الوطنية الهادفة لتشـــــــجيع الطلبة على املشـــــــاركة في املنصـــــــات التنافســـــــية في مجاالت  .5

وى الوطني ودعم املتميزين لضـــــــــــمهم للفرق الوطنية وإعدادهم للمشـــــــــــاركة الفاعلة على املهارات الفنية والثقافية واألدبية على املســـــــــــت

 والدولي بالتعاون مع الجهات املعنية لتمثيل الدولة على املستوى اإلقليمي والعامل . املستوى املحلي واإلقليمي

بالتعاون مع ي على املســـــــــــتوى الوطنقافية واألدبية وضـــــــــــع برامج الكتشـــــــــــاف ورعاية الطلبة املتميزين واملوهوبين في املجاالت الفنية والث .6

 إدارة املوهبة واالبتكار وتأهيل الكوادر الوطنية املتخصصة لرعايتهم وبناء قدراتهم. 

قافية واألدبية وتطوير املهارات الفنية والث لضمان احتوائها على املهاراتالبرامج التعليمية والتدريبية املناهج و  مراجعة وتحليل وتقييم .7

 .وتوفير نتائج املراجعة للجهات املعنية داخل وخارج الوزارة

 والتعاون معهم من خالل البرامج واملبادرات الهادفة لرعاية  .8
 
 ودوليا

 
تطوير شبكة من الشركاء من القطاعين الحكوم  والخاص محليا

 والثقافية واألدبية.ذوي املهارات وتطوير املهارات الفنية 

  .اإلدارة املعنيمدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .9
 

 (116املادة )

 اإلرشاد وجودة الحياةإدارة 

 املهام التالية:الحياة  وجودة إدارة اإلرشادتتولى 

ي واالجتماعي واألكاديمي واملنهي والصحي والبدن  للطلبة في النفس اإلرشاد جودة الحياة و لبرامج  واألطراملعايير السياسات و وضع  .1

 مؤسسات الطفولة املبكرة ومؤسسات ومراكز التدريب املنهي والفني والتقني.
 
 مؤسسات التعليم العام والعالي شامال

والبدن   األكاديمي واملنهي والصحيالنفس ي واالجتماعي و اإلرشاد جودة الحياة و الالزمة لتنفيذ برامج  واألدوات والنماذج وضع أدلة العمل .2

 .املعنية بالوزارة اتاستخدامها بالتنسيق مع الجهعلى وتدريب املعنيين  للطلبة،

برامج اإلرشاد وجودة الحياة وتقييمهم بما يلبي متطلبات هذه البرامج بالتنسيق مع العاملين في وتدريب عداد سياسات ومعايير إ وضع .3

 .الجهات املعنية
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 راتيجية لالرتقاء بجودة حياة الطلبة والتنسيق مع الجهات املعنية لتنفيذ الخطة.ضع خطة استو  .4

دعم الفني وتقديم السياسات ومعايير برامج اإلرشاد وجودة الحياة عبر ربطها بمعايير الترخيص والتقييم والرقابة، تنفيذ  متابعة .5

 .ارة والجهات ذات الصلةبالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية بالوز  حسن تنفيذهالضمان 

الطلبة وتوج ههم في مجاالت جودة الحياة واإلرشاد النفس ي واالجتماعي واألكاديمي واملنهي والصحي تطوير األدوات الخاصة بتقييم  .6

 للمعايير الوطنية.والبدن  
 
 وفقا

 .املناسبة جاهزيتهم الختيار املسارات األكاديمية والفنية واملهنيةرفع دعم وبناء مهارات الطلبة و  .7

لنفسية االرعاية وتنفيذ البرامج والفعاليات واملسابقات والحمالت التوعوية على املستوى الوطني في مجال جودة الحياة و عداد إ .8

 للطلبة.الصحية والبدنية االجتماعيــة و و 

شاد وجودة ناسب فيما يختص باإلر لضمان احتوائها على املحتوى املالبرامج التعليمية والتدريبية املناهج و  مراجعة وتحليل وتقييم .9

 الحياة وتوفير نتائج املراجعة للجهات املعنية داخل وخارج الوزارة.

  مؤسسات التعليم العام والعاليفي  للتغذية معايير إعداد .10
 
مؤسسات الطفولة املبكرة ومؤسسات ومراكز  الحكومية والخاصة شامال

 اعتمادها. بعد املعايير تلك تطبيق ومتابعة التدريب املنهي والفني والتقني

املتعلقة باإلرشاد وجودة الحياة والتقييم الدوري للمؤشرات ذات الصلة بالتنسيق مع  البيانات وقاعدة امللفات إنشاء على اإلشراف .11

 إدارة مركز بحوث وبيانات التعليم والجهات املعنية.

 االتحادات عم بالتنسيق الخارجية والخاصة للمشاركات الرياضية بمؤسسات التعليم العام والعالي الحكومية الفرق  إعداد خطة وضع .12

 .الرياضية

تطوير شبكة من الشركاء من القطاعين الحكوم  والخاص والتعاون معهم من خالل البرامج واملبادرات الهادفة لتعزيز جودة حياة  .13

 الطلبة.

 القدرات. وبناء الرعايةكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع تعمل اإلدارة، أو  أخرى ترتبط بطبيعة مهامأية  .14
 

 (117املادة )

 اإلرشاد وجودة الحياةالوحدات التنظيمية التابعة إلدارة 

 اإلمارات األقسام التالية: إدارة مهاراتيتبع 

 قسم اإلرشاد األكاديمي التعليمي .1

 قسم اإلرشاد املنهي .2

 حياة النفسية واالجتماعية وحماية الطفلقسم جودة ال .3

 جودة الحياة الصحية والبدنيةقسم  .4
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 (118املادة )

 األكاديمي  قسم اإلرشاد 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 سياسات التعليم. إدارةإعداد وتطوير السياسات املوجهة لإلرشاد األكاديمي بالتنسيق مع  .1

 .التعليم العام والعالي يللطلبة فلبرامج اإلرشاد األكاديمي مة واألطر العا وضع املعايير واملوجهات .2

بشكل مستمر  اوالعمل على تطويرهأفضل املمارسات  علىاملبنية  األكاديمي للطلبة في التعليم العام والعاليبرامج اإلرشاد وضع معايير  .3

ة اهزيتهم الختيار املسارات األكاديمية والفنية واملهنيج رفعو واألفراد دعم وبناء مهارات الطلبة ل بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

 .املناسبة لهم

 .مجال اإلرشاد األكاديمي التعليميفي الخاصة باملرشدين واالختصاصيين واملؤسسات التعليمية إعداد وتطوير األدلة  .4

 .لجهات املعنيةترخيص بالتنسيق مع اإلدارات واوضع معايير تطبيق وتقييم برامج اإلرشاد األكاديمي وربطها بمعايير التقييم والرقابة وال .5

جاهزيتهم الختيار املسارات األكاديمية والفنية واملهنية  رفعدعم بناء مهارات الطلبة و تالتي والبحوث إعداد الدراسات والتقارير  .6

 الحتياجات سوق العمل وخطط التنمية املستدامة. املناسبة لهم
 
 وفقا

ضية الداعمة لتقديم خدمات اإلرشاد األكاديمي للطلبة على مستوى الدولة بالتنسيق مع اإلدارات تطوير املنصات الذكية االفترا .7

 املعنية بما يضمن التكامل مع املؤسسات ذات العالقة على املستوى الوطني.

  وتوج ههم األكاديمية واملهنيةتطوير األدوات الخاصة بتقييم ميول الطلبة  .8
 
 مع تتناسب لتيا املهنيةو  التعليمية للمسارات أكاديميا

 الوطنية.والتوجهات  مع املعاييريتوافق  وقدراتهم بما ميولهم

 ت املعنية في الدولة.الجهاو  اإلدارات بالتنسيق معاألكاديمي اإلرشاد ية املتخصصة في و إعداد املعايير األساسية للبرامج التدريبية والتوع .9

املتعلقة باإلرشاد التعليمي والتقييم الدوري للمؤشرات ذات الصلة بالتنسيق مع إدارة  البيانات وقاعدة امللفات إنشاء على رافاإلش .10

 مركز بحوث وبيانات التعليم والجهات املعنية.

 .اإلدارة املعنيمدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .11
 

 (119املادة )

  املنهي اإلرشادقسم 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

التعاون مع ب توجهات الدولة املستقبلية املرتبطة باحتياجات سوق العمل املنهي حسب لإلرشاد املوجهةتطوير السياسات إعداد و  .1

 .إدارة سياسات التعليم

امة ها بالتوجهات االستراتيجية للدولة وخطط التنمية املستدوارتباطواألبحاث في مجال املهن املستقبلية والتقارير الدراسات إعداد  .2

 املنهي. باإلرشادبالتعاون مع املؤسسات املعنية 

 بيانات باملهن والوظائف املستقبلية بالتعاون مع املؤسسات املعنية. تطوير قواعد .3

 .قبليةلتوجيه برامجها في مجال املهن املست واملؤسسات الوطنيةبناء الشراكات مع الجامعات  .4

 .املنهيمجال اإلرشاد في الخاصة باملرشدين واالختصاصيين واملؤسسات التعليمية إعداد وتطوير األدلة  .5
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 .وربطها بمعايير التقييم والرقابة والترخيص بالتنسيق مع اإلدارات والجهات املعنية املنهيوضع معايير تطبيق وتقييم برامج اإلرشاد  .6

لبات في املؤسسات التعليمية وتقييمهم بما يلبي متط املنهيبرامج اإلرشاد كفاءات العاملين في  عداد وتطويرسياسات ومعايير إ وضع .7

 .هذه البرامج

 ة.بالتنسيق مع الجهات املعنية في الدول املنهياإلرشاد ية املتخصصة في و إعداد املعايير األساسية للبرامج التدريبية والتوع .8

تطوير املنصات الذكية االفتراضية الداعمة لتقديم خدمات اإلرشاد املنهي للطلبة على مستوى الدولة بالتنسيق مع اإلدارات املعنية  .9

 بما يضمن التكامل مع املؤسسات ذات العالقة على املستوى الوطني.

مركز  م الدوري للمؤشرات ذات الصلة بالتنسيق مع إدارةاملتعلقة باإلرشاد املنهي والتقيي البيانات وقاعدة امللفات إنشاء على اإلشراف .10

 بحوث وبيانات التعليم والجهات املعنية.

 اإلدارة املعنيمدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .11
 

 (120)املادة 

 ماعية وحماية الطفلجودة الحياة النفسية واالجتقسم 
 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 إعداد وتطوير السياسيات واألطر الخاصة بجودة الحياة النفسية واالجتماعية وحماية الطفل بالتعاون مع إدارة سياسات التعليم. .1

 الحياة )االجتماعي والنفس ي وجودة برامج اإلرشاد  تصميم وتطوير .2
 
يق الهادفة إلى تحقياة الرقمية( حماية الطفل وجودة الح شامال

التوافق الشخص ي واالجتماعي والدراس ي واالنضباط السلوك  للطلبة في املحيط املدرس ي والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات 

 ذات العالقة. 

وضع و عات الدعم وغيرها، ومجمو برامج تفعيل أدوار أولياء األمور في العملية التعليمية مثل مجالس أولياء األمور تصميم وتطوير  .3

 .وتقييمها تنفيذهااألدلة االسترشادية ل

لحياة ااالجتماعي والنفس ي وجودة مجال اإلرشاد في الخاصة باملرشدين واالختصاصيين واملؤسسات التعليمية إعداد وتطوير األدلة  .4

( 
 
 .حماية الطفل( شامال

 الحياة )وجودة االجتماعي والنفس ي وضع معايير تطبيق وتقييم برامج اإلرشاد  .5
 
يم والرقابة بمعايير التقي الطفل( وربطهاحماية  شامال

 .والترخيص بالتنسيق مع اإلدارات والجهات املعنية

 الحياة )االجتماعي والنفس ي وجودة برامج اإلرشاد عداد وتطوير كفاءات العاملين في سياسات ومعايير إ وضع .6
 
في فل( حماية الط شامال

 .يمهم بما يلبي متطلبات هذه البرامجاملؤسسات التعليمية وتقي

 الحياة )االجتماعي والنفس ي وجودة اإلرشاد ية املتخصصة في و إعداد املعايير األساسية للبرامج التدريبية والتوع .7
 
حماية الطفل(  شامال

 بالتنسيق مع الجهات املعنية في الدولة.

 الحياة )االجتماعي والنفس ي وجودة د تطوير املنصات الذكية االفتراضية الداعمة لتقديم خدمات اإلرشا .8
 
للطلبة  حماية الطفل( شامال

 على مستوى الدولة بالتنسيق مع اإلدارات املعنية بما يضمن التكامل مع املؤسسات ذات العالقة على املستوى الوطني.
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لة قييم الدوري للمؤشرات ذات الصاملتعلقة بجودة الحياة النفسية واالجتماعية والت البيانات وقاعدة امللفات إنشاء على اإلشراف .9

 بالتنسيق مع إدارة مركز بحوث وبيانات التعليم والجهات املعنية.

عايير املخطط و الوفق التنسيق مع الجهات املعنية بتطبيق الخطط العامة بجودة الحياة النفسية واالجتماعية وحماية الطفل  .10

 املعتمدة بالتعاون مع الجهات التنفيذية 

لتعاون ا رفع املستوى التحصيلي للطلبةت التي تسهم في تحسين جودة الحياة النفسية واالجتماعية وحماية الطفل لإعداد الدراسا .11

 مع الجامعات واملؤسسات البحثية املتخصصة.

عي تماالنفس ي واالجمعايير حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم الدعم واإلرشاد  وتحقيقوحدة حماية الطفل  اإلشراف على تنفيذ خطة  .12

 ضمن إطار وطني موحد بالتعاون مع الجهات املعنية وفق أفضل املعايير العاملية. لهم

 في مرحلة الطفولة املبكرة.برامج تنمية املهارات اإلنمائية والتطور الشخص ي واالجتماعي طر العامة لوضع األ  .13

 .املعنياإلدارة مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .14
 

 (121املادة )

 جودة الحياة الصحية والبدنية  قسم 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 الطالب الصحية والبدنية بالتنسيق مع إدارة سياسات التعليم. جودة حياةتعزيز إعداد وتطوير السياسات املعنية ب .1

الحياة الصحية والبدنية والتقييم الدوري للمؤشرات ذات الصلة  املتعلقة بجودة البيانات وقاعدة فاتاملل إنشاء على اإلشراف .2

 بالتنسيق مع إدارة مركز بحوث وبيانات التعليم والجهات املعنية.

لبة على للطة املعنية بتعزيز جودة الحياة الصحية والبدنيتطوير املنصات الذكية االفتراضية الداعمة لتقديم خدمات اإلرشاد  .3

 مستوى الدولة بالتنسيق مع اإلدارات املعنية بما يضمن التكامل مع املؤسسات ذات العالقة على املستوى الوطني.

املعنية في  بالتنسيق مع الجهاتوالبدنية  الحياة الصحيةجودة ية املتخصصة في و إعداد املعايير األساسية للبرامج التدريبية والتوع .4

 الدولة.

من الشركاء من القطاعين الحكوم  والخاص والتعاون معهم من خالل البرامج واملبادرات الهادفة لتعزيز جودة حياة  تطوير شبكة .5

 ة والبدنية.يالطلبة الصح

اإلشراف على إنشاء امللفات الصحية وقاعدة البيانات الصحية والتقييم الدوري للمؤشرات الصحية والغذائية للطلبة بالتنسيق مع  .6

 ة ووقاية املجتمع.وزارة الصح

امعات بالتعاون مع الج رفع املستوى التحصيلي للطلبةإعداد الدراسات التي تسهم في تحسين جودة الحياة الصحية والبدنية ل .7

 واملؤسسات البحثية املتخصصة.

 .اإلدارة املعنيمدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .8
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 (122املادة )

 املوهبة واالبتكارارة إد
 

 : التاليةاملهام  املوهبة واالبتكار تتولى إدارة 

عليم العام مؤسسات التوأدوات اكتشاف ورعاية الطلبة املوهوبين واملبتكرين في  برامجب واألطر الخاصةإعداد السياسات واملعايير  .1

 مؤسسات الطفولة املبكرة ومؤسسات ومرا الحكومية والخاصة والعالي
 
 الجهاتسيق مع بالتن، كز التدريب املنهي والفني والتقنيشامال

 املعنية.

بطهم بالفرص ر و  واملبتكريناملوهوبين الطلبة رعاية كتشاف واحتضان و املوجهة الواملبادرات الوطنية  البرامجواإلشراف على تطوير  .2

 املعنية. بالتنسيق مع الجهاتاملتوائمة مع قدراتهم ومواهبهم بسوق العمل وريادة األعمال و 

 االبتكار الريادة و . تطوير نظام  .3
 
 ادة واالبتكارالري نظام على التطويرية االقتراحات ومتابعة تطبيق توجهات الدولةل املؤسس ي وفقا

 املؤسس ي بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي لالبتكار.

ر كفاءات وتطوي النوعيةة وابتكاراتهم مواهب الطلبالهادفة لتنمية واملسابقات وضع الخطط واملشروعات والبرامج والفعاليات  .4

 واملبتكرين بالتعاون مع الجهات املعنية.برامج املوجهة للطلبة املوهوبين الالعاملين في 

 ملبتكرينابرامج املوجهة للطلبة املوهوبين و والسياسات الفعالية و  النوعيةالطلبة وابتكارات  مواهبحول والبحوث إجراء الدراسات  .5

 تمرلتطويرها بشكل مس

تكار لضمان احتوائها على املحتوى املناسب فيما يختص باملوهبة واالبالبرامج التعليمية والتدريبية املناهج و  مراجعة وتحليل وتقييم .6

 وتوفير نتائج املراجعة للجهات املعنية داخل وخارج الوزارة.

ين الحكوم  والخاص واملؤسسات املعنية بتنمية مواهب الطلبة وابتكاراتهم والتعاون معهم من تطوير شبكة من الشركاء من القطاع .7

 .خالل البرامج املشتركة واستقطاب الدعم والتمويل للطلبة املوهوبين واملبتكرين

 القدرات. ناءوب الرعايةكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع تأخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة، أو  مهامأية  .8
 

 (123املادة )

 الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة املوهوبين

 تتبع اإلدارة الوحدات التنظيمية التالية:

 .والتخطيط قسم املعايير .1

 قسم رعاية املوهوبين. .2

 قسم توجيه قدرات املوهوبين .3

 مبادرات االبتكار النوعي.قسم  .4
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 (124املادة )

 املعايير والتخطيط قسم 

 االختصاصات التالية: مالقسيتولى 

برامج املوجهة للطلبة املوهوبين واملتفوقين بما يتناسب وسياسة الدولة واألجندة الوضع السياسات واملعايير واللوائح والنظم الخاصة ب .1

 الوطنية ووفق أفضل املمارسات العاملية في هذا املجال بالتنسيق مع املؤسسات الوطنية املعنية. 

 جية للموهبة واالبتكار في مؤسسات التعليم العام والعالي.وضع الخطط االستراتي .2

املوسيقى و  الفنون و األدبية و في أي من املجاالت العلمية  واملبتكرينوضع برامج ومعايير اكتشاف وتصنيف القدرات للطلبة املوهوبين  .3

 .ن مع اإلدارات املعنيةبالتعاو  باستخدام أدوات اكتشاف كمية ونوعية عاملية املستوى  ،وغيرها الرياضةو  الرسمو 

 برامج املوجهة للطلبة املوهوبين واملتفوقين ومتابعة تطبيقها بالتنسيق مع اإلدارات املعنية.تنفيذ الخطط والاإلشراف على ضمان جودة  .4

 بناء على أسس ومعايير واضحة.في مجال املوهبة الطالبية واالبتكار لطلبة والعاملين االحتياجات إجراء الدراسات  .5

لتدريب وتطوير قدرات الكوادر األدلة الالزمة تطوير و  في مجال رصد وتنمية املواهب الطالبية واالبتكاريد معايير وشروط العاملين تحد .6

بتكرين لضمان تطبيق متطلبات تنمية ورعاية املوهوبين وامل ملوهبة واالبتكار ضمن املنظومة التعليميةارعاية اكتشاف و في مجال  ةالعامل

 ع الجهات ذات العالقة.بالتنسيق م

 .اقتراح التوصيات والقوانين والتشريعات املستندة لنتائج التحليل والدراسات البحثية بشأن املوهوبين لرفعها لصناع القرار .7

 اإلدارة املعني.مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .8
 

 (125)املادة 

  نرعاية املوهوبيقسم 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

بة ومهاراتهم مواهب الطلطرح واقتراح املبادرات والبرامج النوعية على املؤسسات التعليمية في قطاعي التعليم العام والعالي لتعزيز  .1

 . النوعية

  نلرعاية املوهوبيوطني متكامل تطوير نظام  .2
 
اية املواهب نظام رع على التطويرية االقتراحات ومتابعة تطبيق ات الدولةتوجهل وفقا

 بالتنسيق مع املعنيين.

 مواهب الطلبة.الهادفة لتنمية واملسابقات وضع الخطط واملشروعات والبرامج والفعاليات  .3

 بالتعاون مع الجهات املعنية.برامج املوجهة للطلبة املوهوبين الكفاءات العاملين في  تطوير .4

برامج املوجهة للطلبة املوهوبين لتطويرها بشكل والسياسات الفعالية و  النوعيةالطلبة  مواهبحول والبحوث إجراء الدراسات  .5

 بناء على أفضل املمارسات واملقارنات املعيارية مع الدول املتقدمة في مجال املوهبة. مستمر

ير لضمان احتوائها على املحتوى املناسب فيما يختص باملوهبة وتوفية البرامج التعليمية والتدريباملناهج و  مراجعة وتحليل وتقييم .6

 نتائج املراجعة للجهات املعنية داخل وخارج الوزارة.
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 بتنمية مواهب الطلبة والتعاون معهم من  .7
 
 ودوليا

 
تطوير شبكة من الشركاء من القطاعين الحكوم  والخاص واملؤسسات املعنية محليا

 .استقطاب الدعم والتمويل للطلبة املوهوبينخالل البرامج املشتركة و 

 تطويرها.ودراستها، والعمل على  لرعاية املوهبة تبني واحتضان املبادرات النوعية الهادفة .8

 .النوعية ناملوهوبي استقطاب الدعم والتمويل للبرامج واملبادرات املرتبطة بتنمية وتعزيز مهارات الطلبة .9

 اإلدارة املعنيمدير ، أو يكلف بها من قبل القسمل أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عم .10
 

 (126)املادة 

 توجيه قدرات املوهوبين قسم 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

عداد وتطوير السياسات الخاصة بتوجيه قدرات املوهوبين واملبتكرين وتطويرها وربطها باحتياجات سوق العمل ومجاالت التنمية إ .1

 املستدامة الوطنية.

ضع املعايير الخاصة بالرعاية االجتماعية والعاطفية للموهوبين واملبتكرين لضمان تطوير قدراتهم على املستوى الشخص ي واملهاري و  .2

 املعنية والجهات املتخصصة لتوفيرها. اإلداراتواملعرفي بشكل متكامل التنسيق مع 

3.  
 
 تطوير خطط التعليم والتنمية الفردية املتناسبة مع قدرات كل تطوير ملف املواهب اإللكترون  بالتعاون مع اإلدارات املعنية شامال

 تطورهم.طالب ومتابعة 

 تطوير قواعد البيانات ملبادرات الطلبة املوهوبين النوعية ومتابعة تبن ها وتطويرها بالتعاون مع اإلدارات واملؤسسات ذات االختصاص. .4

ريب املدرس ي واملؤسس ي بالخبرات التي تمكنها من اختيار وتطوير وإدارة بناء مرجعية علمية استشارية لدعم أنظمة التعليم والتد .5

 وتقييم نظم وطرق وبرامج الكشف عن املوهوبين ورعايتهم.

 .رعاية املوهوبين وفق الضوابط املعتمدة لذلك العاملين فيسس اختيار أوضع واقتراح  .6

 .سرة واملجتمع بأهمية رعاية املوهوبيناإلسهام في توعية األ  .7

 وضع معايير وأسس قياس األثر للمبادرات والبرامج الخاصة برعاية املوهوبين واقتراح الخطط التحسينية لها. .8

  .اإلدارة املعنيمدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .9
 

 (127)املادة 

 لنوعي مبادرات االبتكار اقسم 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

بتكارات الطلبة االنوعية على املؤسسات التعليمية في قطاعي التعليم العام والعالي لتعزيز االبتكارية طرح واقتراح املبادرات والبرامج  .1

 . ومهاراتهم النوعية

يق على ة مدى فعاليتها وإمكانية توسيع نطاق التطبودراس لتنمية ورعاية املوهبة واالبتكارتبني واحتضان املبادرات النوعية الهادفة  .2

 املستوى الوطني بالتعاون مع الجهات املعنية.
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التطبيق  وتطويرها لنقلها لحيز النوعية مشاريع الطلبةالشركات املتخصصة لتبني الجهات و التنسيق مع املؤسسات التعليمية و  .3

  الفعلي.

 .عنيةبالتعاون مع الوحدات التنظيمية املاالبتكارية م التعليمي لتحديد مجاالت املبادرات إجراء الدراسات والبحوث على عناصر النظا .4

 واقتراح الحلول املبتكرة. واملبادرات النوعية االبتكارإجراء دراسات املقارنات املعيارية مع الدول املتقدمة في مجال  .5

وات التواصلية خالل عدد من القن للطلبة من االبتكارية النوعية بادراتبناء شراكات مع املؤسسات املعنية بالتعليم واألفراد لتبني امل .6

  .واإلعالمية

 النوعية.الطلبة املبتكرين استقطاب الدعم والتمويل للبرامج واملبادرات املرتبطة بتنمية وتعزيز مهارات  .7

 . ا ومتابعتهاووضع النظم واآلليات الالزمة لتطويره الطلبة النوعية البيانات ملشاريعتطوير قواعد  .8

 تطوير معايير وأدوات لتقويم املبادرات النوعية. .9

  .النوعيةاملبادرات االبتكارية التنسيق مع املؤسسات التعليمية والشركات املتخصصة لتبني  .10

 .املبادرات االبتكارية النوعيةسير العمل في تنفيذ  ندورية ع تقاريرإعداد  .11

 .، وضمان كفاءتها وفاعليتهااالبتكارية النوعية دراتوضع اآلليات لتحقيق االستدامة لجميع املبا .12

 من قبل الطلبة. التعليميمتابعة االقتراحات املقدمة على نظام االبتكار  .13

 . على املستوى الوطني النوعيةاملبادرات االبتكارية تقديم الدعم اللوجستي والفني لفرق عمل  .14

  .اإلدارة املعنيمدير ها من قبل ، أو يكلف بالقسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .15
 

 (128املادة )

 أصحاب الهممإدارة 

 : التاليةاملهام تتولى إدارة أصحاب الهمم 

يعانون من  نأصحاب الهمم والطلبة الذيبرامج املوجهة للطلبة ببرامج التعليم الدامج وال واألطر الخاصةإعداد السياسات واملعايير  .1

 مؤسسات الطفولة املبكرة ومؤسسات ومراكز الحكومية والخاصة  والعاليفي مؤسسات التعليم العام  صعوبات في التعلم
 
شامال

 .املعنية الجهاتالتدريب املنهي والفني والتقني بالتنسيق مع 

 أصحاب الهمم والطلبة الذيناملوجهة للطلبة مج برامج التعليم الدامج والبراالالزمة لتنفيذ  واألدوات والنماذج وضع أدلة العمل .2

لوحدات ابالتنسيق مع برامج هذه الإعداد معايير جودة تنفيذ و استخدامها على وتدريب املعنيين  ،يعانون من صعوبات في التعلم

 .املعنية بالوزارة التنظيمية

من صعوبات  يعانون والطلبة الذين  الهمم أصحابللطلبة وجهة برامج املسياسات ومعايير برامج التعليم الدامج والتنفيذ  التحقق من .3

املسائل الخاصة بتطوير  كافةوتقديم الدعم الفني في عبر ربطها بمعايير الترخيص والتقييم والرقابة،  املؤسسات التعليميةفي التعلم في 

 .بالتنسيق مع الجهات املعنية حسن تنفيذهاضمان و  البرامج املوجهة لهؤالء الطلبة

يعانون من صعوبات في التعلم وضمان مالءمتها الذين الطلبة أصحاب الهمم و األدوات الخاصة بالكشف عن الطلبة ر األسس و تطوي .4

 بالتنسيق مع الجهات املعنية. لفئات الطلبة ولبيئة الدولة
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والطلبة همم للطلبة أصحاب ال ةاألكاديمية واملهنيحديد املسارات طوير الخطط الفردية وتتللمناهج ولطر العامة والتفصيلية وضع األ  .5

 ملساراتاالخطط و  ومتطلبات تخرجهم وفق هذه واألكاديمي بتقييمهم التربوي  واألطر الخاصةالذين يعانون من صعوبات التعلم 

 .بالتنسيق مع قطاع املناهج

 ي التعلميعانون من صعوبات فذين الهمم والطلبة ال أصحابللطلبة وجهة برامج املالالعاملين في وتدريب إعداد سياسات ومعايير  وضع .6

 .في املؤسسات التعليمية، وتقييمهم بما يلبي متطلبات هذه البرامج بالتنسيق مع الجهات املعنية

يعانون الذين  الطلبةأصحاب الهمم و الطلبة وتنفيذ البرامج والفعاليات والحمالت التوعوية على املستوى الوطني في مجال رعاية عداد إ .7

 بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية بالوزارة والجهات املعنية بالدولة التعلممن صعوبات في 

أصحاب لطلبة الضمان احتوائها على املحتوى املناسب فيما يختص البرامج التعليمية والتدريبية املناهج و  مراجعة وتحليل وتقييم .8

 للجهات املعنية داخل وخارج الوزارة. ، وتوفير نتائج املراجعةيعانون من صعوبات في التعلمالذين الطلبة الهمم و 

م الدوري والتقيي يعانون من صعوبات في التعلموالطلبة الذين  الهمم أصحابلطلبة املتعلقة با البيانات وقاعدة امللفات إنشاء .9

 للمؤشرات ذات الصلة بالتنسيق مع إدارة مركز بحوث وبيانات التعليم والجهات املعنية.

 أصحابة لطلبالقطاعين الحكوم  والخاص والتعاون معهم من خالل البرامج واملبادرات الهادفة لرعاية ا تطوير شبكة من الشركاء من .10

 .يعانون من صعوبات في التعلموالطلبة الذين  الهمم

 القدرات. وبناء الرعايةكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع تأخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة، أو  مهامأية  .11
 

 (129املادة )

 أصحاب الهممالوحدات التنظيمية التابعة إلدارة 

 تتبع اإلدارة الوحدات التنظيمية التالية:

 قسم املعايير واملتابعة. .1

 قسم برامج الدمج وتفريد التعليم. .2

 قسم خدمات الطلبة واألسر والعاملين. .3

 (130املادة )

 تابعةقسم املعايير وامل

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

ولة وصعوبات التعلم بما يتناسب وسياسة الد الهممبرامج املوجهة للطلبة ذوي الوضع السياسات واملعايير واللوائح والنظم الخاصة ب .1

  واألجندة الوطنية ووفق أفضل املمارسات العاملية في هذا املجال بالتنسيق مع املؤسسات الوطنية املعنية.

 ومتابعة تطبيقها بالتنسيق مع اإلدارات املعنية. الهممبرامج املوجهة للطلبة ذوي الاإلشراف على ضمان جودة تنفيذ  .2

 عنية.مع املؤسسات امل ن واضحة بالتعاو بناء على أسس ومعايير  هذا املجالوالعاملين في  الهممالحتياجات طلبة ذوي وضع اإلطار العام  .3

ومعايير الوظائف الخاصة ومعايير تطوير  الهمم،الطلبة أصحاب  العاملين معء الخاصة بترخيص وتقييم نظام ومعايير األدا إعداد .4

 أصحاب الهمم. مع الطلبةكفاءات العاملين 
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قها من تطبي لة والتأكدالدو  في املعنية الجهات مع بالتنسيق الدامج التعليم مجال في املتخصصة التدريبية للبرامج األساسية املعاييروضع   .5

 املؤسسات التعليمية  في مختلف

 في مجال التعامل مع الطلبة ذوي الهمم. إجراء دراسات املقارنات املعيارية مع الدول املتقدمة واقتراح الحلول املبتكرة .6

 اإلدارة املعني.مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .7
 

 (131املادة )

 وتفريد التعليم قسم برامج الدمج

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 مية.في املؤسسات التعلي الهممبرامج املوجهة للطلبة ذوي الاإلشراف على تنفيذ السياسات واملعايير واللوائح والنظم الخاصة ب .1

لدولة ااملختلفة ولبيئة وصعوبات التعلم وضمان مالءمتها لفئات الطلبة  الهممتطوير األدوات الخاصة بالكشف عن الطلبة ذوي  .2

 بالتعاون مع املؤسسات املعنية.

 وصعوبات التعلم ضمن املناهج املعتمدة ومتطلبات تخرجهم وفق هذه املسارات. الهممتحديد املسارات األكاديمية واملهنية للطلبة ذوي  .3

اإلشراف على و  الطلبة،لها وقياس تقدم وضع األطر العامة والتفصيلية لتصميم وبناء الخطط التربوية الفردية واإلشراف على تفعي .4

 ؤسسات التعليمية املستهدفة بالتنسيق مع الجهات املعنية في الدولة.تطبيقها في امل
 

لتخرج وحسب ومتطلبات احسب املسارات املعتمدة بوصعوبات التعلم بفئاتهم املختلفة  الهمموضع األطر العامة المتحانات الطلبة ذوي  .5

  بالتنسيق مع املؤسسات املعنية. احتياجاتهم وخططهم الفردية

التقنيات األدوات و  دلةأل دلة الالزمة لتطبيق متطلبات التعليم الدامج للمعلمين ومختلف العاملين في هذا املجال باإلضافة األ إعداد  .6

 دامج.الاملساعدة واألجهزة التعليمية املتخصصة في مجال التعليم 

 اإلدارة املعني.مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .7
 

 (132املادة )

 قسم خدمات الطلبة واألسر والعاملين

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 االلكترون  وتحقيق الربطالهمم  التنسيق مع كافة الهيئات واملؤسسات املعنية التي تقدم الخدمات اإلضافية لألسر وللطلبة أصحاب .1

 في املجاالت املعنية. معها

 الدامج.أتمتة النظم الخاصة ببرامج التعليم  .2

 إعداد معايير البيئة التعليمية املناسبة لبرامج التعليم الدامج لكافة فئات اإلعاقات بالتنسيق مع الجهات املعنية في الدولة. .3

 الدولة. حسب النظم والقوانين املتبعة فيبوصعوبات التعلم بكافة حقوقهم التعليمية  هممالاإلشراف على متابعة تمتع الطلبة ذوي   .4

تعلم وصعوبات ال الهممفيما يخص الطلبة ذوي  املؤسسات التعليميةالتنسيق مع مج و اإعداد األدلة واألطر الخاصة بالتعليم الد  .5

 .لتطبيقها وتفعيلها
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 لوقاية من اإلعاقات مع األسر.الوطنية لبرامج التنفيذ ما قبل املدرسة و م ملرحلة ذوي الهمالتأكد من توفير خدمات لألطفال   .6

 العالي.العام و التعليم مؤسسات وصعوبات التعلم في  الهمممن توفير خدمات للطلبة ذوي  التحقق  .7

 مم.تعامل مع الطلبة أصحاب الهوالعاملين وأولياء األمور بتقنيات الألسر واملجتمع الوطنية لتوعية الاإلشراف على تنفيذ برامج   .8

 اإلدارة املعني.مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .9
 

 (133املادة )

 إدارة العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي

 :  املهام التاليةالبحث العلمي العلوم والتكنولوجيا و تتولى إدارة 

ألطر لبرامج تعزيز وتطوير العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والريادة واالبتكار في املؤسسات التعليمية تطوير السياسات واملعايير وا .1

 ومؤسسات البحث العلمي األكاديمية.

 ناء  بفي املؤسسات التعليمية ومؤسسات البحث العلمي األكاديمية وضع خطة وطنية للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي واالبتكار  .2

 .تنفيذهاومتابعة  رلسياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار واالستراتيجية الوطنية لالبتكاعلى ا

التنسيق مع املؤسسات التعليمية ومؤسسات البحث العلمي األكاديمية ملواءمة برامجها األكاديمية والبحثية بما يخدم تحقيق الخطة  .3

 في املؤسسات التعليمية ومؤسسات البحث العلمي األكاديمية.بتكار للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي واال الوطنية 

لعلوم لالتنسيق مع إدارة البعثات وجهات االبتعاث األخرى لتوجيه برامج االبتعاث واملنح الدراسية بما يخدم تحقيق الخطة الوطنية  .4

سسات التنسيق مع مؤ و  ،في املؤسسات التعليمية ومؤسسات البحث العلمي األكاديميةبتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي واال 

 تلك الخطة.القطاعين الحكوم  والخاص لدعم تنفيذ 

السياسات واملعايير واألطر وتنفيذ برامج املنح وتمويل البحث العلمي واالبتكار في املؤسسات التعليمية ومؤسسات البحث تطوير  .5

  ديميةالعلمي األكا
 
ومؤسسات  في املؤسسات التعليميةللعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي واالبتكار الخطة الوطنية ولويات أل  وفقا

 البحث العلمي األكاديمية.

نية طوضع وتنفيذ برامج تمويل وجوائز لتشجيع وتكريم الباحثين واملبتكرين واملبدعين اإلماراتيين املتميزين لتعزيز الريادة البحثية الو  .6

 .في الدولة وإعداد كوادر بحثية وطنية متميزة ومبتكرة

 .لتنظيم والتحضير الستضافة املؤتمرات وامللتقيات والندوات وورش العمل املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والبحث واالبتكارا .7

علمي العلوم والتكنولوجيا والبحث البدلة والكتيبات وحفظ وتوثيق املعلومات والبيانات الخاصة ونشر األ إعداد الدراسات والبحوث  .8

 .بالدولةواالبتكار 

 املؤسسات التعليمية ومؤسسات البحث العلمي األكاديمية والقطاعين بين الشراكات وبناء العالقات لتعزيز برامج وتنفيذ وضع .9

 .االبتكار فرص التطبيقية وزيادة البحوث وتشجيع لدعم والخاص الحكوم 

التعليمية  اتؤسساملبين في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي واالبتكار لتعاون والتكامل اعزيز توضع وتنفيذ برامج ل .10

 في الدولة وتعزيز العالقات وبناء الشراكات بينها وبين نظيراتها خارج الدولة.ومؤسسات البحث العلمي األكاديمية 
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يمية التعليمية ومؤسسات البحث العلمي األكادلمؤسسات لكية الفكرية قديم املشورة والدعم في تسجيل براءات االختراع وإدارة امللت .11

 .والشركاء من القطاعين الحكوم  والخاص

 .األكاديمية العلمي البحث مؤسساتعمل  تنظيمتطوير السياسات واملعايير واألطر ل .12

 .القدرات وبناء الرعايةقطاع املساعد لالوزارة أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة، أو تكلف بها من قبل وكيل  مهامأية  .13
 

 (134املادة )

 الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي

 :الوحدات التنظيمية التالية العلمي والبحث والتكنولوجيا العلومتتبع إدارة 

 .التخطيطو  املعايير قسم .1

 .قسم خدمات البرامج البحثية .2

 .قسم املتابعة والتدقيق .3

 .م الشراكات ونقل املعرفةقس .4
 

 (135املادة )

 التخطيطقسم املعايير و 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 .تطوير العلوم والتكنولوجيا والبحث العلميسياسات ومعايير اإلسهام في وضع  .1

راتيجية على السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار واالست االبتكار بناء  وضع خطة وطنية للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي و  .2

 .الوطنية لالبتكار

 .الالزمة لنجاح الخطة املالية والبشريةوتحديد املوارد الوطنية وضع املعايير واملؤشرات الالزمة لقياس مدى نجاح الخطة  .3

للعلوم نية الوط يخدم تحقيق الخطة بماملنح الدراسية لطلبة الدراسات العليا في توجيه البعثات وااإلدارات املعنية التنسيق مع  .4

 والتكنولوجيا والبحث العلمي واالبتكار.

 الوطنية. العالي ملواءمة برامجها األكاديمية والبحثية بما يخدم تحقيق الخطةالتعليم العام و التنسيق مع مؤسسات  .5

 .الوطنية ص لدعم تنفيذ الخطةالتنسيق مع مؤسسات القطاعين الحكوم  والخا .6

 ألولويات الخطة .7
 
 وضع وتحديث معايير اختيار تمويل برامج البحث العلمي على مستوى املؤسسات العلمية والبحثية واألفراد ووفقا

 .الوطنية

جتمع وفي امل ومناهج وأخالقيات البحث العلمي وحماية امللكية الفكرية واالبتكار في بأساسياتوضع وتنفيذ برامج لنشر الوعي  .8

 .مؤسسات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي

التنظيم والتحضير الستضافة املؤتمرات وامللتقيات والندوات وورش العمل املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي واالبتكار  .9

 بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة.

  



 

 

 م2021( لسنة 50وزاري رقم )القرار تابع ال
 

مات والبيانات الخاصة بمشاريع العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي واالبتكار إعداد ونشر األدلة والكتيبات وحفظ وتوثيق املعلو  .10

 .بالدولة

إعداد دراسات لتطوير البحث العلمي وتقديم املشورة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي واالبتكار ملؤسسات القطاعين  .11

 .الحكوم  والخاص

 مدير اإلدارة املعني. قبل من، أو يكلف بها مالقسأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .12
 

 (136املادة )

 قسم خدمات البرامج البحثية
 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 .وضع وتنفيذ برامج تمويل بحثية تنافسية تصب في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي واالبتكار .1

ة تشجيع وتكريم الباحثين واملبتكرين واملبدعين اإلماراتيين املتميزين لتعزيز الريادة البحثية الوطنيوضع وتنفيذ برامج تمويل وجوائز ل .2

 .في الدولة وإعداد كوادر بحثية وطنية متميزة ومبتكرة

 .تقدمين لبرامج التمويل والجوائز البحثية والعمل معهم على استكمال مقترحاتهم البحثيةاملوضع وتنفيذ خطة الستقطاب  .3

أفضل  بما ينسجم معواإلشراف على عملية تقييمها  استالم مقترحات البحوث وملفات التقديم لبرامج التمويل والجوائز البحثية .4

 .املمارسات العاملية ومعايير اختيار تمويل برامج البحث العلمي

 .ة تمويل البحث العلمي ومتابعة قرارات اللجنةرفع قائمة مقترحة للتمويل وعرضها على لجن .5

 تنسيق إجراءات التعاقد مع املؤسسات واألفراد ألغراض تلق  التمويل والجوائز البحثية  .6

 .التنسيق مع جهات تمويل البحوث األخرى بالدولة ملنع التضارب في تمويل البحوث .7

بحث العلمي في الدولة وتعزيز العالقات وبناء الشراكات بينها وبين تحقيق التعاون والتكامل بين مؤسسات العلوم والتكنولوجيا وال .8

 .نظيراتها خارج الدولة

 .تسجيل مؤسسات ومراكز البحث العلمي .9

 مدير اإلدارة املعني.قبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .10
 

 (137املادة )

 املتابعة والتدقيققسم 

 صات التالية:االختصا القسميتولى 

 وضع معايير التدقيق واملتابعة لألعمال البحثية املمولة. .1

 املتابعة وتنسيق الدفعات املالية حسب شروط التعاقد مع املؤسسات واألفراد املتلقين للتمويل والجوائز البحثية .2

 متابعة سير البحوث املمولة والتحقق من التزام متلق  التمويل بشروط التعاقد. .3

 الوزارة.وإجراءاته لألنظمة واللوائح املعتمدة في البحوث للمعايير وأخالقيات البحث  ابقةالتأكد من مط .4

 املعنيين في الوزارة.مع  الباحثين بالتـنسيقمتابعة مدى انتظام  .5
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 .وإدارتهاها التعامل مع البحوث ونظمومتابعة درجة االلتزام ببرامج وسياسات  شرافاإل  .6

 .يعة عمل القسم، أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعنيأية اختصاصات أخرى ترتبط بطب .7
 

 (138املادة )

 قسم الشراكات ونقل املعرفة
 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 .والخاص الحكوم  القطاعين ومؤسسات التمويل جهات مع شراكات بناء .1

 .الستقطاب التمويل ةوضع وتنفيذ خطة وبرامج تسويقي .2

 .بحثية لجهات التمويل والشركاء من القطاعين الحكوم  والخاصتحديد االحتياجات ال .3

ي االعتبار فوأخذها االحتياجات البحثية لجهات التمويل والشركاء من القطاعين الحكوم  والخاص  لحصرالتنسيق مع قسم التخطيط  .4

 .عند وضع وتحديث الخطة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي واالبتكار

التنسيق مع قسم خدمات البرامج البحثية إلطالق برامج تمويل بحثية تنافسية تستهدف االحتياجات البحثية لجهات التمويل وتشجيع  .5

 .البحوث التطبيقية واستقطاب املزيد من التمويل من القطاعين الحكوم  والخاص

وجيا والبحث العلمي ملواءمة برامجها البحثية مع االحتياجات البحثية لجهات التمويل والشركاء التنسيق مع مؤسسات العلوم والتكنول .6

 .من القطاعين الحكوم  والخاص

التنسيق مع جهات التمويل والشركاء من القطاعين الحكوم  والخاص لالستفادة من نتائج البحوث املنفذة في مؤسسات العلوم  .7

 .والتكنولوجيا والبحث العلمي

ضع وتنفيذ برامج لتعزيز العالقات وبناء الشراكات بين مؤسسات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والقطاعين الحكوم  والخاص و  .8

 .لدعم وتشجيع البحوث التطبيقية وزيادة فرص االبتكار

شركاء من نولوجيا والبحث العلمي والتقديم املشورة والدعم في تسجيل براءات االختراع وإدارة امللكية الفكرية ملؤسسات العلوم والتك .9

 .القطاعين الحكوم  والخاص

 .مدير اإلدارة املعنيقبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .10
 

 (139املادة )

  إدارة سياسات التعليم

 : املهام التاليةتتولى إدارة سياسات التعليم 

ي بما فو  ةالحكومية والخاص الطفولة املبكرة ورياض األطفال والتعليم العام والعاليشامال ليم إعداد إطار وطني متكامل لسياسات التع .1

 بالتنسيق مع املؤسسات والهيئات والجهات ذات العالقة. ،التعليم املنهي والفني والتقني والتعليم املستمرذلك 

 وتوجهات تطوير التعليم. وإعداد بدائل لها في ضوء التوجهات الوطنيةالتعليمية تحليل السياسات  .2

 إعداد الدراسات حول فعالية سياسات التعليم. .3
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التنسيق مع ب مستقبل التعليم والسيناريوهات املتوقعة واقتراح الخطط العامة للتعامل معها ملواكبةاالستشرافية  السياساتعداد إ .4

 .ث وبيانات التعليمإدارة التخطيط األكاديمي وإدارة االستراتيجية واملستقبل وإدارة مركز البحو 

 الوطني لسياسات التعليم.اإلطار  انسجامها معتها لضمان افي تطوير سياس الوحدات التنظيمية بالوزارةالتعاون مع  .5

 .القدرات وبناء الرعايةاملساعد لقطاع الوزارة أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة، أو تكلف بها من قبل وكيل  مهامأية  .6
 

 (140املادة )

  لتنظيمية التابعة إلدارة سياسات التعليمالوحدات ا

 تتبع إدارة سياسات التعليم الوحدات التنظيمية التالية:

 قسم سياسات التعليم قبل املدرس ي. .1

 قسم سياسات التعليم املدرس ي. .2

 قسم سياسات التعليم العالي. .3

 قسم سياسات التعليم الفني واملستمر. .4

 (141املادة )

 قسم سياسات التعليم قبل املدرس ي

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 وتحديد الفجوات ف ها. املبكرة الطفولةللتعليم قبل املدرس ي بما في ذلك مؤسسات  املنظمةتحليل األطر  .1

في ضوء  هات الوطنية وتحديثه باستمرارإعداد إطار وطني متكامل لسياسات التعليم قبل املدرس ي يستند إلى األهداف واملعايير والتوج .2

 املستجدات.

 إجراء الدراسات وأبحاث السياسات حول فعالية عناصر سياسات التعليم قبل املدرس ي وتقديم بدائل للسياسات القائمة. .3

ط العامة خطإعداد الدراسات املستقبلية واالستشرافية حول مستقبل التعليم قبل املدرس ي والسيناريوهات املتوقعة واقتراح ال .4

 للتعامل معها.

 مدير اإلدارة املعني.قبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .5
 

 (142املادة )

 قسم سياسات التعليم املدرس ي

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 تحليل األطر املنظمة للتعليم املدرس ي وتحديد الفجوات ف ها. .1

امل لسياسات التعليم املدرس ي يستند إلى األهداف واملعايير والتوجهات الوطنية وتحديثه باستمرار في ضوء إعداد إطار وطني متك .2

 املستجدات.

 إجراء الدراسات وأبحاث السياسات حول فعالية عناصر سياسات التعليم املدرس ي وتقديم بدائل للسياسات القائمة. .3
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تقبل التعليم املدرس ي والسيناريوهات املتوقعة واقتراح الخطط العامة للتعامل إعداد الدراسات املستقبلية واالستشرافية حول مس .4

 .معها

 مدير اإلدارة املعني.قبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .5
 

 (143املادة )

 قسم سياسات التعليم العالي

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 عليم العالي وتحديد الفجوات ف ها.تحليل األطر املنظمة للت .1

إعداد إطار وطني متكامل لسياسات التعليم العالي يستند إلى األهداف واملعايير والتوجهات الوطنية وتحديثه باستمرار في ضوء  .2

 املستجدات.

 ئمة.إجراء الدراسات وأبحاث السياسات حول فعالية عناصر سياسات التعليم العالي وتقديم بدائل للسياسات القا .3

 إعداد الدراسات املستقبلية واالستشرافية حول مستقبل التعليم العالي والسيناريوهات املتوقعة واقتراح الخطط العامة للتعامل معها. .4

 مدير اإلدارة املعني.قبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .5
 

 (144ة )املاد

 قسم سياسات التعليم الفني واملستمر

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 تحليل األطر املنظمة للتعليم الفني واملستمر وتحديد الفجوات ف ها. .1

ضوء  يإعداد إطار وطني متكامل لسياسات التعليم الفني واملستمر يستند إلى األهداف واملعايير والتوجهات الوطنية وتحديثه باستمرار ف .2

 املستجدات.

 إجراء الدراسات وأبحاث السياسات حول فعالية عناصر سياسات التعلم الفني واملستمر وتقديم بدائل للسياسات القائمة. .3

إعداد الدراسات املستقبلية واالستشرافية حول مستقبل التعليم الفني واملستمر والسيناريوهات املتوقعة واقتراح الخطط العامة  .4

 للتعامل معها.

 مدير اإلدارة املعني.قبل ، أو يكلف بها من القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .5
 

 (145املادة )

 لتحسين األداء الوزارةوكيل 

وتصريف شؤونها،  له التابعة املساندةلتحسين األداء معاونة الوزير واإلشراف على سير العمل في القطاعات  الوزارةيتولى وكيل 

 :املهام اآلتيةممارسة وله في سبيل ذلك 

لى تنفيذها ع بتحسين األداء واإلشرافاملتعلقة ومبادراتها ومشاريعها املشاركة في رسم سياسات الوزارة وخططها االستراتيجية وبرامجها  .1

 بعد اعتمادها.

 أدائها. اإلشراف العام على املستويات التنظيمية التابعة له وتطويرها وتمكينها من أداء عملها ومتابعة نتائج  .2
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ات الالزمة الوزير التخاذ اإلجراء تحسين األداء وعرضها علىاملتعلقة بوالقرارات واألنظمة  اقتراح ما يلزم من مشروعات القوانين واملراسيم .3

  بشأنها.  

 وزير.الهما إلى املوازنة السنوية والحساب الختام  للوزارة ورفعميزانية القطاعات التابعة له وإعداد مشروعي  متابعة إعداد مشروع .4

 نرفع تقارير دورية للوزير عن أداء القطاعات التابعة له ومنجزاتها وسير العمل ف ها واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات لإلسهام في تحسي  .5

 مستوى األداء. 

 املشاركة في تمثيل الوزارة لدى الجهات ذات العالقة داخل الدولة وخارجها بالتنسيق مع الجهات املعنية.  .6

 الوزير.قبل يكلف بها من أخرى ترتبط بطبيعة عمل القطاعات التابعة له أو  مهامأية  .7

 من املختصين أو كبار موظف
 
  ولوكيل الوزارة لتحسين األداء تفويض بعض صالحياته الى أي من وكالء الوزارة املساعدين أو من يراه مناسبا

 .
 
 ومحددا

 
 الوزارة على أن يكون التفويض خطيا

 (146املادة )

 وزارة لتحسين األداءالالوحدات التنظيمية التابعة لوكيل 
 

 الوحدات التنظيمية التالية:  لتحسين األداءيتبع وكيل الوزارة 

 .وزارة لتحسين األداءالمكتب وكيل  .1

 التربوي. واإلعالم الحكوم  إدارة االتصال .2

 .املناطق التعليمية .3

 .مكتب ملحقيات التعليم وعلوم التكنولوجيا .4

 .املساعد لقطاع الترخيص والجودةالوزارة وكيل  .5

 .املساعد لقطاع الرقابةالوزارة وكيل  .6

 لقطاع الخدمات املساندة.املساعد الوزارة وكيل  .7

 (147املادة )

 األداء  الوزارة لتحسينمكتب وكيل 
 

 :م اآلتيةاألداء املها لتحسين الوزارةيتولى مكتب وكيل 

 لوزارةالقيام بمختلف أعمال السكرتارية وتأمين إعداد وطباعة املراسالت والتقارير الخاصة بوكيل تقديم الدعم اإلداري الالزم وا .1

 لتحسين األداء.

 لتحسين األداء مع مختلف الجهات. الوزارةتنظيم االتصاالت واملراسالت الرسمية لوكيل  .2

 لتحسين األداء ومتابعة نتائجها. الوزارةالتحضير الجتماعات وزيارات وكيل  .3

 ها ومتابعتها.وكتابة محاضر االجتماعات الخاصة بوكيل الوزارة لتحسين األداء إعداد أجندة  .4

 . لوكيل الوزارة لتحسين األداء ةالتنظيمية التابعقطاعات والوحدات الإعداد تقارير املتابعة حول سير العمل في  .5

  وزارة لتحسين األداء.الوكيل قبل مل املكتب، أو يكلف بها من أخرى ترتبط بطبيعة ع مهامأية  .6
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 (148املادة )

 التربوي  واإلعالم الحكومي إدارة االتصال
 

 الحكومي واإلعالم التربوي املهام التالية: إدارة االتصال تتولى

  الداخلي لالتصال متكاملة وتنفيذ استراتيجية وضع .1
 
 االتحادية لحكومةالحكوم  ل االتصال راتيجيةالست والخارجي واإلعالم التربوي وفقا

 الحكومية وخطة الوزارة. والتوجهات

 نشطةأ وتنسيقوزارة وفعالياتها وإدارة قنوات التواصل االجتماعي الرسمية للوزارة الاألنشطة اإلعالمية الخاصة ب القيام بمختلف .2

  الرسميين. واملتحدثين الوزراء املعالي ألصحاب االتصال

وزارة وإدارة الخطط التنفيذية لجميع الحمالت اإلعالمية واملؤتمرات بالتنسيق مع الفي واملرئية ية تطوير الهوية املؤسسية إدارة عمل .3

 الوزارة. الوحدات التنظيمية املختلفة في

 .باتها على مواقع التواصل االجتماعيتصميم وإدارة املحتوى الخاص باملواقع اإللكترونية للوزارة ولحسا .4

 مع ناسبةامل والشراكة التواصل مجاالت وتوظيف االتصال، وتحديد وأدوات ملهارات األمثل وضع وتنفيذ األطر املنظمة لالستخدام .5

 وزارة.لا بأنشطة املتعلق اإلعالم  إلدارة التواصل والجمهور  املتعاملين وفئات الخاص والقطاع املختلفة الحكومية الجهات

 إتوفير الدعم والتدريب لتأهيل الكوادر األكاديمية والطالبية لتمكينهم  .6
 
 الوزارة في يةاملعن التنظيمية الوحدات مع بالتنسيق عالميا

 .الدولة في املعنية والجهات

ات الخطة زيعها حسب متطلبلكترونية، واإلشراف على نشرها وتو املسموعة واإلو نتاج مواد ملصادر التعلم باستخدام الوسائط املرئية، إ .7

 الدراسية للتعليم العام بجميع مراحله والتعليم العالي بالتنسيق مع الجهات املعنية في الدولة.

 .عنيين عل هاوتدريب امل واالتصالية الخطة العامة إلدارة األزمات اإلعالميةاآلليات املناسبة والفعالة والفورية لتنفيذ إعداد اإلشراف على   .8

 .تابعة املنتظمة لكافة وسائل اإلعالم ومنصات التواصل االجتماعيالرصد وامل .9

 .إعداد وتنفيذ خطة األنشطة االجتماعية ملوظف  الوزارةاإلشراف على   .10

 إعداد برامج الوفود الزائرة ومتابعة تنفيذها والقيام بالترتيبات اللوجستيةو  اإلشراف على زيارات كبار الشخصيات والبروتوكول  .11

 . الوحدات التنظيمية والجهات املعنية بالتنسيق مع

 وزارة لتحسين األداء.الوكيل قبل كلف بها من ت، أو اإلدارةأخرى ترتبط بطبيعة عمل  مهامأية  .12
 

 (149املادة )

 الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة االتصال الحكومي واإلعالم التربوي 
 

 :التالية التنظيمية الوحدات التربوي  واإلعالم مكتب االتصال الحكوم  يتبع

 .التواصل االستراتيجي قسم .1

 .االتصال الحكوم  قسم .2

 .اإلنتاج اإلعالم  قسم .3

 .اإلعالم الرقمي قسم .4
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 (150) املادة

 التواصل االستراتيجي قسم

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

1.  
 
مة ستراتيجية االتصال الحكوم  للحكو ال  وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة لالتصال الداخلي والخارجي واإلعالم التربوي وفقا

  .االتحادية والتوجهات الحكومية وخطة الوزارة

القيام بمختلف األنشطة اإلعالمية الخاصة بالوزارة وفعالياتها، وإدارة حمالت توعوية وتثقيفية مختلفة على مستوى الدولة وخارجها   .2

 العالي.و الوزارة لتحقيق استراتيجياتها وأهدافها في التعليم العام  تدعمو للتأثير اإليجاي  على الشركاء الداخليين والخارجيين 

 والخارجيين الداخليينوإبرام الشراكات اإلعالمية مع الشركاء  وضع وتنفيذ األطر املنظمة لالستخدام األمثل ملهارات وأدوات االتصال، .3

 مية.اإلعال لدعم أهداف الوزارة 

  االجتماعي.املحتوى اإلعالم  ألنشطة وفعاليات الوزارة في كافة وسائل اإلعالم وشبكات التواصل وتحرير تطوير  .4

إجراء أبحاث السوق واستطالعات الرأي بصفة دورية لقياس مدى فعالية استراتيجيات وخطط التواصل مع الجمهور الداخلي  .5

 والخارجي.

ي يشهدها امليدان التربوي في الدولة عن طريق حشد الدعم املجتمعي لسياسات ومبادرات الوزارة في تهيئة الرأي العام للتحوالت الت .6

 .متميزتحقيق األجندة الوطنية لتحقيق تعليم 

فرص  والبحث عنتنفيذها وجدولتها اإلشراف على الوزارة ومشاركاتها وتحديد متطلباتها و  ومعارض ؤتمراتاملتنظيم  خطةإعداد  .7

  تعاون.والالرعاية 

 املعني.أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة  القسم،أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل   .8
 

 (151) املادة

 االتصال الحكومي قسم

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 .والتنسيق والتفاعل مع الجهات الحكومية املختصة والخارجيين،تنظيم وإدارة التواصل مع الشركاء الداخليين  .1

 الرسميين.إدارة وتنسيق أنشطة االتصال ألصحاب املعالي الوزراء واملتحدثين   .2

 .اإلشراف على زيارات كبار الشخصيات والبروتوكول   .3

 املطلوبة.الزائرة والقيام بكافة الترتيبات اللوجستية الرسمية إعداد ومتابعة تنفيذ برامج الوفود   .4

 .اإلشراف على تطبيقات الهوية املرئية للوزارة .5

  .الرصد واملتابعة املنتظمة لكافة وسائل اإلعالم ومنصات التواصل االجتماعي .6

 .دارة األخبار الرسمية التابعة للوزارةإ .7

 .بناء وتحسين العالقات مع املكاتب واملؤسسات االعالمية الحكومية والخاصة .8

  .املعني أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة القسم،أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .9
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 (152املادة )

 اإلنتاج اإلعالمي قسم

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 عإدارة مراحل إنتاج املحتوى اإلعالم  التربوي املرئ  واملسموع واملوجه للطلبة وأولياء األمور واألكاديميين وصناع القرار بالتنسيق م .1

 الجهات املعنية في الدولة. 

  الوزارة.لتربوية وتوظيف األدوات اإلعالمية املناسبة لدعم أهداف تنفيذ البرامج اإلعالمية ا .2

تدريب وتأهيل الكوادر التعليمية على إنتاج املحتويات التعليمية عبر الوسائط واألدوات اإلعالمية املختلفة بالتنسيق مع الجهات  .3

 .املختصة

م  للوزارة بما يشمل أرشفة األخبار والتغطيات اإلعالمية التوعوية والصور الفوتوغرافية واملواد املستعارة من إدارة األرشيف اإلعال   .4

الجهات الخارجية واملواد التاريخية من امليدان والشركاء والعمل مع قطاع املناهج والجامعات على استخدام هذه املواد لدعم 

 .العملية التعليمية

  .اجعمليات اإلنتاج التعليمي وما بعد اإلنتفي عة استوديوهات تصوير وتسجيل احترافية متعددة االستعماالت إدارة وتشغيل مجمو   .5

  .تطوير دليل اإلنتاج لجميع املطبوعات والنشرات التسويقية .6

 املعني.أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة  القسم،ية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل أ .7
 

 (153)املادة 

 اإلعالم الرقمي قسم

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

إدارة سمعة الوزارة والتأكد من املشاركة اإلعالمية املجتمعية لتحقيق األجندة الوطنية بهدف محتوى رقمي متنوع ونشره دارة إ .1

 .ومصلحة الجمهور 

  االجتماعي.تواصل العمل على زيادة وتوسيع شبكة املهتمين واملتابعين لحسابات الوزارة على شبكات ال  .2

 واإلشراف عل ها. دارة منصات التواصل االجتماعي التابعة للوزارةإ .3

 .إدارة الردود على منصات الوزارة والتنسيق مع الفريق املختص باستخدام النظام املتبع لخدمة املتعاملين .4

 .املؤثرة في التعليم العام والعالي إدارة األزمات اإلعالمية الرقمية من مراقبة وتواصل مع الجمهور والعمل مع الشخصيات .5

رفع التقارير الدورية لجهة االختصاص عن كافة حسابات التواصل االجتماعي واملواقع اإللكترونية واألزمات اإلعالمية على شبكات  .6

 التواصل االجتماعي. 

 .املعنيأو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة  القسم،أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .7
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 (154املادة )

  طق التعليميةااملن

  :املهام التالية التعليمية املناطق تتولى

ى فيما يتعلق بشؤون التعليم واملبادرات الداعمة للعملية التربوية علوبناء الشراكات التنسيق مع الحكومة املحلية واملجتمع املحلي  .1

 .مستوى اإلمارة

 والتعليمية في املنطقة التعليمية. االحتياجات املستقبلية للعملية التربوية  دتحدي .2

 .عبر مراكز سعادة املتعاملين تقديم الخدمات اإلدارية للمجتمع املحلي .3

 املؤسسات التعليمية بالتنسيق مع قطاع الرقابة والجهات املعنية في اإلمارة.تنفيذ عمليات الرقابة على  .4

 .وزارة لتحسين األداءالوكيل كلف بها من قبل ت، أو املناطقأخرى ترتبط بطبيعة عمل  مهامأية  .5
 

 (155املادة )

 مدير املنطقة التعليمية

 :املهام التالية يتولى مدير املنطقة التعليمية

 .اإلمارةوالتعليمية على مستوى بناء شراكات مجتمعية محلية داعمة للعملية التربوية  .1

املعتمدة من  نشائيةت ضمن مبنى املنطقة التعليمية والتأكد من تحقيقها للمعايير واملواصفات اإلشراف على املرافق واملنشآاإل  .2

 الوزارة.

 يميةدارة النقدية في املنطقة التعلدارة األصول الثابتة واإل وإيرادات وتنظيم دارة املدفوعات واإل إعداد املوازنة الخاصة باملنطقة و إ .3

 .ية في الوزارةبالتنسيق مع إدارة املوارد املال

 في املنطقة التعليمية بالتنسيق مع إدارة املوارد البشرية في الوزارة.البشرية  إدارة املوارد .4

 اإلشراف اإلداري على املكاتب التابعة للمنطقة التعليمية. .5

 وكيل الوزارة لتحسين األداء.كلف بها من قبل ي، أو هأخرى ترتبط بطبيعة عمل مهامأية  .6
 

 (156املادة )

 حدات التنظيمية التابعة للمناطق التعليمية الو 
 

 :التالية التنظيمية الوحدات املنطقة التعليمية يتبع

 مكتب مدير املنطقة. .1

 مكتب الرقابة التعليمية. .2

 .مكتب سعادة املتعاملين .3
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 (157املادة )

 التعليمية املنطقة مدير  مكتب

 :املهام التالية يتولى مكتب مدير املنطقة التعليمية

قة بمدير املنطالقيام بمختلف أعمال السكرتارية وتأمين إعداد وطباعة املراسالت والتقارير الخاصة و الدعم اإلداري الالزم  تقديم .1

 .التعليمية

 مع مختلف الجهات.  ملدير املنطقة التعليميةتنظيم االتصاالت واملراسالت الرسمية  .2

 ابعة نتائجها.ومت مدير املنطقة التعليميةالجتماعات وزيارات االتحضير  .3

 .ومتابعتهامحاضرها  بمدير املنطقة التعليمية وكتابة االجتماعات الخاصةإعداد أجندة  .4

 .املنطقة التعليميةإعداد تقارير املتابعة حول سير العمل في  .5

 .قبل مدير املنطقة التعليميةأخرى ترتبط بطبيعة عمل املكتب، أو يكلف بها من  مهامأية  .6
 

 (158املادة )

 مكتب الرقابة التعليمية
 

 :املهام التاليةيتولى مكتب الرقابة التعليمية 

 تنفيذ خطة الرقابة التعليمية املعتمدة من قطاع الرقابة. .1

 لرقابة.ختصة في قطاع اتحليل نتائج الرقابة على املؤسسات التعليمية ورفع تقارير دورية عن نتائج الرقابة واملتابعة لإلدارات امل .2

 جراءات التصحيحية ورفعها لإلدارات املختصة في قطاع الرقابة.حصر وتصنيف املخالفات والتجاوزات واملالحظات الرقابية واقتراح اإل  .3

 متابعة تنفيذ املؤسسات التعليمية لخطط العمل واإلجراءات التصحيحية والوقائية ضمن الحدود الزمنية املعتمدة لها. .4

 ح التعديالت والتحسينات على املعايير واألدوات ومنهجيات العمل الخاصة بقطاع الرقابة ورفعها لإلدارات املختصة في قطاع الرقابة.اقترا .5

تمرارية سالتنسيق مع الفريق املحلي إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث في اإلمارة والفرق املختصة في الوزارة لتفعيل منظومة إدارة املخاطر وا .6

 األعمال عند الحاجة.

 .اع الرقابةبالتنسيق مع قط اقتراح البرامج التدريبية الالزمة لتأهيل وتدريب فرق الرقابة التعليمية ومتابعة وتقويم أداء فرق الرقابة .7

 تقديم الدعم اللوجستي لفرق الرقابة لضمان تنفيذ الخطط الرقابية املعتمدة من قطاع الرقابة.  .8

 مدير املنطقة.كلف بها من قبل ي، أو املكتبطبيعة عمل أخرى ترتبط ب مهامأية  .9
 

 (159املادة )

 الوحدات التنظيمية التابعة ملكتب الرقابة التعليمية
 

 تية:الوحدات التنظيمية اآل في املنطقة التعليميةيتبع مكتب الرقابة التعليمية 

 الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة.وحدة  .1

 التعليم العام. الرقابة على مؤسسات وحدة  .2

 .املعاهد التعليميةالرقابة على وحدة  .3
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 (160املادة )

 الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرةوحدة 
 

 املهام التالية: الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرةتتولى وحدة 

 ة على مؤسسات الطفولة املبكرة.دارة الرقابإتنفيذ الخطة الرقابية املعتمدة من  .1

الطفولة  مؤسسات ىعلتحليل نتائج الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة ورفع تقارير دورية عن نتائج الرقابة واملتابعة إلدارة الرقابة  .2

 املبكرة.

رفعها راءات التصحيحية و جحصر وتصنيف املخالفات والتجاوزات واملالحظات الرقابية على مؤسسات الطفولة املبكرة واقتراح اإل  .3

 إلدارة الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة.

 حيحية والوقائية ضمن الحدود الزمنية املعتمدة لها.صمتابعة تنفيذ مؤسسات الطفولة املبكرة لخطط العمل واإلجراءات الت .4

إلدارة  ة على مؤسسات الطفولة املبكرة ورفعهااقتراح التعديالت والتحسينات على املعايير واألدوات ومنهجيات العمل الخاصة بالرقاب .5

 الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة.

 اقتراح البرامج التدريبية الالزمة لتأهيل وتدريب فرق الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة ومتابعة وتقويم أداء تلك الفرق. .6

 لضمان تنفيذ الخطط الرقابية املعتمدة.  تقديم الدعم اللوجستي لفرق الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة .7

 مدير املكتب.كلف بها من قبل ت، أو الوحدةأخرى ترتبط بطبيعة عمل  مهامأية  .8
 

 (161املادة )

 الرقابة على مؤسسات التعليم العاموحدة 

 التعليم العام املهام التالية:الرقابة على مؤسسات تتولى وحدة 
 

 دارة الرقابة على مؤسسات التعليم العام.إتنفيذ الخطة الرقابية املعتمدة من  .1

ات التعليم الرقابة على مؤسستحليل نتائج الرقابة على مؤسسات التعليم العام ورفع تقارير دورية عن نتائج الرقابة واملتابعة إلدارة  .2

 العام.

ها إلدارة جراءات التصحيحية ورفعاإل حصر وتصنيف املخالفات والتجاوزات واملالحظات الرقابية على مؤسسات التعليم العام واقتراح  .3

 الرقابة على مؤسسات التعليم العام.

 متابعة تنفيذ مؤسسات التعليم العام لخطط العمل واإلجراءات التصحيحية والوقائية ضمن الحدود الزمنية املعتمدة لها. .4

رة ة على مؤسسات التعليم العام ورفعها إلدااقتراح التعديالت والتحسينات على املعايير واألدوات ومنهجيات العمل الخاصة بالرقاب .5

 الرقابة على مؤسسات التعليم العام.

 اقتراح البرامج التدريبية الالزمة لتأهيل وتدريب فرق الرقابة على مؤسسات التعليم العام ومتابعة وتقويم أداء تلك الفرق. .6

 نفيذ الخطط الرقابية املعتمدة. تقديم الدعم اللوجستي لفرق الرقابة على مؤسسات التعليم العام لضمان ت .7

 مدير املكتب.كلف بها من قبل ت، أو الوحدةأخرى ترتبط بطبيعة عمل  مهامأية  .8
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 (162املادة )

 على املعاهد التعليميةالرقابة وحدة 
 

 املعاهد التعليمية املهام التالية:الرقابة على تتولى وحدة 

 .املعاهد التعليميةدارة الرقابة على إالخطة الرقابية املعتمدة من تنفيذ  .1

املتابعة تقارير دورية عن نتائج الرقابة و  التعليمية ورفعاملعاهد التعليمية ومراكز التدريب واالســـــــــــــتشـــــــــــــارات تحليل نتائج الرقابة على  .2

 .املعاهد التعليمية علىإلدارة الرقابة 

 يمية واقتراحالتعلاملعاهد التعليمية ومراكز التدريب واالســـتشـــارات ت واملالحظات الرقابية على حصـــر وتصـــنيف املخالفات والتجاوزا .3

 .املعاهد التعليميةدارة الرقابة على إل جراءات التصحيحية ورفعها اإل 

ئية ضـــــــمن لوقاحيحية واصـــــــالعمل واإلجراءات الت التعليمية لخططاملعاهد التعليمية ومراكز التدريب واالســـــــتشـــــــارات متابعة تنفيذ  .4

 الحدود الزمنية املعتمدة لها.

ب املعاهد التعليمية ومراكز التدريـاقتراح التعديالت والتحســـــــــــــينات على املعايير واألدوات ومنهجيات العمل الخاصـــــــــــــة بالرقابة على  .5

 .املعاهد التعليميةدارة الرقابة على إل  التعليمية ورفعهاواالستشارات 

 تعليمية ومتابعةالاملعاهد التعليمية ومراكز التدريب واالستشارات مة لتأهيل وتدريب فرق الرقابة على اقتراح البرامج التدريبية الالز  .6

 وتقويم أداء تلك الفرق.

 مدير املكتب.كلف بها من قبل ت، أو الوحدةأخرى ترتبط بطبيعة عمل  مهامأية  .7
 

 (163املادة )

 مكتب سعادة املتعاملين
 

 :ملهام التاليةا يتولى مكتب سعادة املتعاملين

 .في املنطقةسعادة املتعاملين  مركزتخطيط وإدارة وتوجيه العمل اليوم  في  .1

املســـــاهمة في تطوير منظومة الخدمات املقدمة في املنطقة وأتمتتها وضـــــمان اســـــتمراريتها بالتنســـــيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في  .2

 الوزارة.

 .بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارةة وإغالق الخطط التحسينية تطبيق معايير تقديم الخدمة الحكومية املتميز  .3

طوير واالقتراحات الالزمة لتورضــــــــا املتعاملين ونتائج املؤشــــــــرات الخدمية ســــــــعادة املتعاملين  مركزرفع تقارير دورية وســــــــنوية عن أداء  .4

 .وتحسينه املركز

 العمل املعتمدة لدى الوزارة.الحظات واالقتراحات واالستفسارات ضمن أنظمة تنفيذ إجراءات العمل الخاصة بتلق  ومعالجة امل .5

 .بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة تحديث قاعدة البيانات الخاصة باملتعاملين بشكل دوري .6

 مدير املنطقة.كلف بها من قبل ي، أو املكتبأخرى ترتبط بطبيعة عمل  مهامأية  .7
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 (164املادة )

 الوحدات التنظيمية التابعة ملكتب سعادة املتعاملين
 

 تية:يتبع مكتب سعادة املتعاملين الوحدات التنظيمية اآل

 املبكرة. الطفولة ؤسساتمل التعليمية وحدة الخدمات .1

 التعليم العام. ؤسساتمل التعليمية وحدة الخدمات .2

 التعليم العالي. ؤسساتمل عليميةالت وحدة الخدمات .3
 

 (165املادة )

 املبكرة الطفولة ؤسساتمل التعليمية وحدة الخدمات

 :املهام التالية الخدمات التعليمية ملؤسسات الطفولة املبكرةوحدة تولى ت

 .طقةفي املنسعادة املتعاملين  مركزفي لخدمات مؤسسات الطفولة املبكرة تخطيط وإدارة وتوجيه العمل اليوم   .1

املساهمة في تطوير منظومة خدمات مؤسسات الطفولة املبكرة املقدمة في املنطقة وأتمتتها وضمان استمراريتها بالتنسيق مع الوحدات  .2

 التنظيمية املعنية في الوزارة.

سيق مع نبالتوإغالق الخطط التحسينية لخدمات مؤسسات الطفولة املبكرة تطبيق معايير تقديم الخدمة الحكومية املتميزة  .3

 .الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة

 ونتائج املؤشرات الخدمية ورضاسعادة املتعاملين  خدمات مؤسسات الطفولة املبكرة في مركزرفع تقارير دورية وسنوية عن أداء  .4

 .خدمات مؤسسات الطفولة املبكرةواالقتراحات الالزمة لتطوير املتعاملين 

ذات العالقة بخدمات مؤسسات الطفولة بتلق  ومعالجة املالحظات واالقتراحات واالستفسارات تنفيذ إجراءات العمل الخاصة  .5

 العمل املعتمدة لدى الوزارة.ضمن أنظمة املبكرة 

نية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املع بشكل دوري بمتعاملي خدمات مؤسسات الطفولة املبكرةتحديث قاعدة البيانات الخاصة  .6

 .في الوزارة

 مدير املكتب.كلف بها من قبل ت، أو الوحدةأخرى ترتبط بطبيعة عمل  مهامية أ .7
 

 (166املادة )

 التعليم العام ملؤسسات التعليمية وحدة الخدمات

 :املهام التالية التعليم العامالخدمات التعليمية ملؤسسات وحدة تولى ت

 .في املنطقةسعادة املتعاملين  مركزفي  التعليم العاملخدمات مؤسسات تخطيط وإدارة وتوجيه العمل اليوم   .1

ق مع الوحدات بالتنسياملقدمة في املنطقة وأتمتتها وضمان استمراريتها التعليم العام املساهمة في تطوير منظومة خدمات مؤسسات  .2

 التنظيمية املعنية في الوزارة

ع الوحدات بالتنسيق موإغالق الخطط التحسينية  التعليم العاملخدمات مؤسسات تطبيق معايير تقديم الخدمة الحكومية املتميزة  .3

 .التنظيمية املعنية في الوزارة

ونتائج املؤشرات الخدمية ورضا سعادة املتعاملين  في مركزالتعليم العام خدمات مؤسسات رفع تقارير دورية وسنوية عن أداء  .4

 .التعليم العامخدمات مؤسسات واالقتراحات الالزمة لتطوير املتعاملين 
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م التعليذات العالقة بخدمات مؤســــــــســــــــات تنفيذ إجراءات العمل الخاصــــــــة بتلق  ومعالجة املالحظات واالقتراحات واالســــــــتفســــــــارات  .5

 العمل املعتمدة لدى الوزارة.ضمن أنظمة العام 

بالتنســــيق مع الوحدات التنظيمية املعنية  بشــــكل دوري التعليم العامبمتعاملي خدمات مؤســــســــات تحديث قاعدة البيانات الخاصــــة  .6

 .في الوزارة

 مدير املكتب.كلف بها من قبل ت، أو الوحدةأخرى ترتبط بطبيعة عمل  مهامأية  .7
 

 (167املادة )

 التعليم العالي ملؤسسات التعليمية وحدة الخدمات

 :يةالتعليم العالي املهام التالالخدمات التعليمية ملؤسسات وحدة تولى ت

التدريب ومكاتب الخدمات املعاهد التعليمية ومراكز و لخدمات مؤسسات التعليم العالي تخطيط وإدارة وتوجيه العمل اليوم   .1

 .في املنطقةسعادة املتعاملين  مركزفي  واالستشارات التعليمية

 دريب ومكاتب الخدمات واالستشاراتالتاملعاهد التعليمية ومراكز و املساهمة في تطوير منظومة خدمات مؤسسات التعليم العالي  .2

 املقدمة في املنطقة وأتمتتها وضمان استمراريتها بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة. التعليمية

كاتب التدريب وماملعاهد التعليمية ومراكز و  لخدمات مؤسسات التعليم العاليتطبيق معايير تقديم الخدمة الحكومية املتميزة  .3

 .بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارةوإغالق الخطط التحسينية  مات واالستشارات التعليميةالخد

التدريب ومكاتب الخدمات املعاهد التعليمية ومراكز و خدمات مؤسسات التعليم العالي رفع تقارير دورية وسنوية عن أداء  .4

خدمات  واالقتراحات الالزمة لتطويرنتائج املؤشرات الخدمية ورضا املتعاملين و سعادة املتعاملين  في مركز واالستشارات التعليمية

 .مؤسسات التعليم العالي

 ذات العالقة بخدمات مؤسسات التعليم العاليتنفيذ إجراءات العمل الخاصة بتلق  ومعالجة املالحظات واالقتراحات واالستفسارات  .5

 العمل املعتمدة لدى الوزارة.ضمن أنظمة  دمات واالستشارات التعليميةالتدريب ومكاتب الخاملعاهد التعليمية ومراكز و 

ات التدريب ومكاتب الخدماملعاهد التعليمية ومراكز و بمتعاملي خدمات مؤسسات التعليم العالي تحديث قاعدة البيانات الخاصة  .6

 .ارةبالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوز  بشكل دوري واالستشارات التعليمية

 مدير املكتب.كلف بها من قبل ت، أو الوحدةأخرى ترتبط بطبيعة عمل  مهامأية  .7
 

 (168املادة )

 ملحقيات التعليم وعلوم التكنولوجيامكتب 

  :املهام التالية مكتب ملحقيات التعليم وعلوم التكنولوجيا يتولى

  امللحقيات) جياالتكنولو  وعلوم التعليم مللحقيات واملالي اإلداري  الدعم خدمات تقديم .1
 
 الخارجية زارةبالتنسيق مع و ( الثقافية سابقا

 .الدولي والتعاون 

 .بالتعاون مع إدارة البعثاتاإلداري واملالي لرعاية الطلبة الدارسين بالخارج  توفير الدعم .2

 .إلعداد خطة االبتعاث السنويةتوفير الدعم اإلداري واملالي إلدارة البعثات  .3
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( بالتنسيق مع إدارة البعثات والوحدات التنظيمية امللحقيات ) التكنولوجيا وعلوم التعليم ملحقياتوضع ميزانية  .4
 
الثقافية سابقا

 .املعنية في الوزارة

 .إعداد التقارير الالزمة واملطلوبة من إدارة البعثات ملتابعة خطة وميزانية االبتعاث السنوية  .5

 .وزارة لتحسين األداءالبها من قبل وكيل كلف ي، أو املكتبأخرى ترتبط بطبيعة عمل  مهامأية  .6
 

 (169املادة )

 وكيل الوزارة املساعد لقطاع الترخيص والجودة
 

 : املهام التاليةيتولى وكيل الوزارة املساعد لقطاع الترخيص والجودة 

 جية واإلشراف على تنفيذها ضمن الوحدات التنظيمية التابعة له.املشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط االستراتي .1

تنفيذ السياسات العامة للوزارة املتعلقة بتطوير أداء مؤسسات تعليم الطفولة املبكرة ورياض األطفال واملدارس ومؤسسات التعليم   .2

 ملعايير معتمدة لترخيصها وتقييم جودة عملياتها ومخرجاتها وتطوير كف
 
 اءات العاملين بها.العالي وفقا

 وضع خطط العمل والبرامج الرئيسية للقطاع التابع له واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.  .3

لتحسين  زارةالو التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له واإلشراف على أدائها، ورفع تقارير دورية عن سير العمل ف ها إلى وكيل   .4

 األداء.

 وزارة لتحسين األداء.الوكيل قبل بطبيعة عمله، أو يكلف بها من أخرى ترتبط  مهامأية   .5

 أبعض صالحياته الى أي من مدراء اإلدارات التابعة له  والجودة تفويضولوكيل الوزارة املساعد لقطاع الترخيص 
 
ن املختصين م و من يراه مناسبا

 أفي القطاع على 
 
  ن يكون التفويض خطيا

 
 .ومحددا

 

 (170املادة )

 ت التنظيمية التابعة لوكيل الوزارة املساعد لقطاع التراخيص والجودةالوحدا

 يتبع وكيل الوزارة املساعد لقطاع التراخيص والجودة الوحدات التنظيمية التالية: 

 إدارة التراخيص املؤسسية. .1

 إدارة التراخيص املهنية. .2

 إدارة التقييم والجودة ملؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرة.  .3

 .ملؤسسات التعليم العاليارة التقييم والجودة إد .4

 إدارة تطبيق االختبارات الدولية والوطنية. .5
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 (171املادة )

 تراخيص املؤسسية الإدارة 

 :املهام التالية املؤسسية إدارة التراخيص تتولى

ؤسسات الخاصة وم ومؤسسات التعليم العاممؤسسات تعليم الطفولة املبكرة  إعداد وتطوير معايير ونظم وضوابط ترخيص وإنشاء .1

عايير احترافية وفق م التدريب ومكاتب الخدمات واالستشارات التعليميةاملعاهد التعليمية ومراكز و الحكومية والخاصة  التعليم العالي

 الدولة.الوزارة و معتمدة وبالتنسيق مع جهات االختصاص في 

ة عمليات ترخيص وتجديد وإلغاء وتعديل تراخيص مؤسسات الطفولة املبكرة ومؤسسات التعليم العام الخاصة تخطيط وإدار   .2

 .التدريب ومكاتب الخدمات واالستشارات التعليميةومراكز  املعاهد التعليميةو الحكومية والخاصة  ومؤسسات التعليم العالي

لتعليمية اليمية املخالفة وضمان إزالة املخالفات الواردة في تقارير الرقابة متابعة تنفيذ الجزاءات والغرامات على املؤسسات التع .3

 مع الوحدات التنظيمية املعنية بالرقابة والشؤون املالية. قبالتنسي

تقديم التغذية الراجعة وتقييم إجراءات ترخيص مؤسسات الطفولة املبكرة ومؤسسات التعليم العام الخاصة ومؤسسات التعليم  .4

عيارية وإعداد املقارنات امل التدريب ومكاتب الخدمات واالستشارات التعليميةاملعاهد التعليمية ومراكز و لحكومية والخاصة ا العالي

 املختصة. تواإلداراللتحسين والتطوير بالتعاون مع القطاعات 

 إعداد دليل باملؤسسات التعليمية املرخصة وبرامجها املعتمدة في الدولة .5

 ط بعمل اإلدارة، أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع التراخيص والجودة.أية مهام أخرى ترتب .6
 

 (172املادة )

 الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة التراخيص املؤسسية

 الوحدات التنظيمية التالية: إدارة التراخيص املؤسسيةتتبع 

 قسم ترخيص مؤسسات الطفولة املبكرة. .1

 ليم العام.مؤسسات التعقسم ترخيص  .2

 قسم ترخيص مؤسسات التعليم العالي. .3
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 (173املادة )

 قسم ترخيص مؤسسات الطفولة املبكرة

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 إعداد نظام متكامل إلدارة عمليات ترخيص مؤسسات الطفولة املبكرة وفق اللوائح والنظم املعتمدة. .1

نفيذ عمليات وإجراءات ترخيص مؤسسات الطفولة املبكرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وبما يشمل إصدار الرخص وتجديدها ت .2

 وإلغائها وتعديلها وفق الضوابط واآلليات املنظمة لعمليات الترخيص.

 قابية.التقارير الر خالفات الواردة في متابعة تنفيذ الجزاءات والغرامات على مؤسسات الطفولة املبكرة املخالفة وضمان إزالة امل .3

 تحليل التقارير املالية ملؤسسات الطفولة املبكرة وعمل دراسات توضح جودة الخدمات املقدمة وكلفتها مقارنة برسوم تلك املؤسسات. .4

 مدة.اعتماد طلبات تحديد رسوم مؤسسات الطفولة املبكرة الجديدة أو الزيادة عل ها وفق الضوابط واآلليات املعت .5

التعاون مع جميع األطراف املعنية في الدولة لتطوير معايير وإجراءات الترخيص بحيث تضمن جودة الخدمات املقدمة لألطفال في  .6

 مؤسسات الطفولة املبكرة والحفاظ على أمنهم وسالمتهم.

ق متطلبات لترخيص املقدمة بما يحقالتواصل مع الشركاء واملستثمرين في قطاع الطفولة املبكرة لحصر احتياجاتهم وتطوير خدمات ا .7

 وتوقعات الشركاء واملستثمرين ويعزز من رضاهم وسعادتهم.

 اإلدارة املعني.مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .8
 

 (174املادة )

 مؤسسات التعليم العامقسم ترخيص 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 وفق اللوائح والنظم املعتمدة. املدارس الخاصةتكامل إلدارة عمليات ترخيص إعداد نظام م .1

الخاصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وبما يشمل إصدار الرخص وتجديدها وإلغائها  املدارستنفيذ عمليات وإجراءات ترخيص  .2

 وتعديلها وفق الضوابط واآلليات املنظمة لعمليات الترخيص.

التنسيق ب الخاصة املخالفة وضمان إزالة املخالفات الواردة في تقارير الرقابة التعليمية املدارسات والغرامات على متابعة تنفيذ الجزاء .3

 .مع إدارات الرقابة واملالية

 الخاصة وعمل دراسات توضح جودة الخدمة وكلفتها مقارنة بالرسوم املدرسية. للمدارستحليل التقارير املالية  .4

 الخاصة الجديدة أو الزيادة عل ها وفق الضوابط واآلليات املعتمدة. املدارسسوم اعتماد طلبات تحديد ر  .5

التواصل مع الشركاء واملستثمرين في املدارس الخاصة لحصر احتياجاتهم وتطوير خدمات الترخيص املقدمة بما يحقق متطلبات  .6

 وتوقعات الشركاء واملستثمرين ويعزز من رضاهم وسعادتهم.

 اإلدارة املعني.مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمترتبط بطبيعة عمل  أية اختصاصات أخرى  .7
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 (175املادة )

 قسم ترخيص مؤسسات التعليم العالي

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

ومراكز التدريب ومكاتب  التعليميةواملعاهد لخاصة الحكومية واإعداد نظام متكامل إلدارة عمليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي  .1

 اللوائح والنظم املعتمدة. التعليمية وفقالخدمات واالستشارات 

دمات ومراكز التدريب ومكاتب الخالتعليمية واملعاهد الحكومية والخاصة تنفيذ عمليات وإجراءات ترخيص مؤسسات التعليم العالي  .2

مع الجهات ذات الصلة وبما يشمل إصدار الرخص وتجديدها وإلغائها وتعديلها وفق الضوابط بالتنسيق   واالستشارات التعليمية  

 واآلليات املنظمة لعمليات الترخيص.

ت ومراكز التدريب ومكاتب الخدمات واالستشاراالتعليمية واملعاهد متابعة تنفيذ الجزاءات والغرامات على مؤسسات التعليم العالي  .3

 .بالتنسيق مع إدارات الرقابة واملالية ان إزالة املخالفات الواردة في تقارير الرقابة التعليميةوضم التعليمية املخالفة

ومراكز التدريب ومكاتب الخدمات  واملعاهد التعليميةالحكومية والخاصة تحليل التقارير املالية ملؤسسات التعليم العالي  .4

 كلفتها مقارنة برسوم تلك املؤسسات.دراسات توضح جودة الخدمة و  التعليمية وعملواالستشارات 

ومراكز التدريب ومكاتب الخدمات واالستشارات التعليمية التعليمية واملعاهد اعتماد طلبات تحديد رسوم مؤسسات التعليم العالي  .5

 الجديدة أو الزيادة عل ها وفق الضوابط واآلليات املعتمدة.

 واالستشارات الخدمات ومكاتب التدريب ومراكز التعليميةواملعاهد عالي التواصل مع الشركاء واملستثمرين في قطاع التعليم ال .6

احتياجاتهم وتطوير خدمات الترخيص املقدمة ملا يحقق متطلبات وتوقعات الشركاء واملستثمرين ويعزز من رضاهم  لحصر التعليمية

 وسعادتهم.

 اإلدارة املعني مدير، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .7
 

 (176املادة )

 إدارة التراخيص املهنية
 

 :املهام التاليةتتولى إدارة التراخيص املهنية 

 .التللمؤه املركز الوطنيفي التعليم في الدولة وفق معايير احترافية معتمدة بالتنسيق مع  العاملينوضع نظام لترخيص  .1

مؤسسات  املرتبطة بممارسة التعليم في وشاغلي الوظائف اإلشرافية واإلداريةلمين وضع املعايير والشروط واملؤهالت لبرامج إعداد املع .2

 الدولة واإلشراف على تقييم الخريجين منها ملمارسة التعليم. العام والعالي في التعليمالطفولة املبكرة و 

ة على إعداد العاملين في التعليم مبنيأن تكون برامجها املتعلقة ب والخاصة لضمان الحكومية التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي .3

 املعايير املهنية املعتمدة ملزاولة التعليم.

يص وإجازة الخطة االستراتيجية املعتمدة لترخ التعليم وفقفي والعاملين  وضع خطة تنفيذية لترخيص جميع املعلمين الحاليين والجدد .4

ملعتمدة في ضوء اإلجراءات التنفيذية ااملعنية ترخيص الكوادر البشرية املعلمين والكوادر البشرية في الدولة، وإدارة عملية تسجيل و 

 بالتنسيق مع الجهات الوطنية املختصة.
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يص ترخاختبارات وأدوات ال فياملتقدمين للترخيص وأدائهم املعلمين والعاملين في التعليم إعداد تقارير خاصة بمستويات كفاءة  .5

املعتمدة وتحديد حاجاتهم التدريبية في ضوء ما تكشف عنه عمليات الترخيص وتقديم التغذية الراجعة وتقييم إجراءات الترخيص 

 وإعداد املقارنات املعيارية لتطوير العمل.

 .يمي التعلللمعلمين والعاملين ف التنسيق مع املجالس والهيئات واللجان املختصة فيما يخص إجراءات التراخيص املهنية .6

راخيص يق خطة وإجراءات التبالتنسيق مع إدارة إعداد االختبارات الوطنية وإدارة تطبيق االختبارات الوطنية والدولية فيما يخص تط .7

 املهنية للمعلمين والعاملين في التعليم.

 .والجودة التراخيصلقطاع وكيل الوزارة املساعد قبل أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة، أو تكلف بها من  مهامأية  .8
 

 (177املادة )

 الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة التراخيص املهنية

 :تتبع إدارة التراخيص املهنية الوحدات التنظيمية التالية

 .قسم املعايير .1

 .قسم التسجيل .2

 .قسم الترخيص املنهي .3
 

 (178املادة )

 قسم املعايير

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

واإلجراءات التنفيذية لترخيص املعلمين والكوادر البشرية العاملة في التعليم في الدولة وفق أفضل املمارسات العاملية وضع املعايير  .1

 .وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمؤهالت

 .وضع املعايير والشروط واملؤهالت لبرامج إعداد املعلمين والكوادر البشرية املرتبطة بممارسة التعليم في الدولة .2

لتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة لضمان ارتباط برامجها املتعلقة بإعداد املعلمين والكوادر البشرية ملمارسة التعليم ا .3

 باملعايير املهنية املعتمدة.

التعليم في  توضع معايير وآلية لتقييم الخريجين من برامج إعداد املعلمين والكوادر البشرية املرتبطة بممارسة التعليم في مؤسسا .4

 .الدولة

 .تقييم إجراءات الترخيص وإعداد املقارنات املعيارية لتطوير العمل .5

 اإلدارة املعني.مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .6
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 (179املادة )

 قسم التسجيل

 التالية: االختصاصات القسميتولى 

 .استالم طلبات املتقدمين للترخيص .1

 .إرشاد املتقدمين أثناء عملية التسجيل .2

 .فحص الطلبات وإتمام اإلجراءات اإلدارية الالزمة قبل تحويل الطلبات لقسم الترخيص املنهي .3

 .متابعة اإلجراءات املتعلقة بعمليات التسجيل والترخيص مع اإلدارات والجهات املعنية .4

 .الدعم لعمليات التسجيل والترخيصتقديم خدمات  .5

 .تطوير وتنفيذ نظم وآليات لدعم العمليات بما في ذلك توفير وتوثيق املستندات والبيانات ذات الصلة .6

 اإلدارة املعني.مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .7
 

 (180املادة )

 قسم الترخيص املنهي

 تصاصات التالية:االخ القسميتولى 

 .وضع خطة تنفيذية لترخيص جميع املعلمين الحاليين والجدد والكوادر البشرية العاملة في التعليم وفق الخطة االستراتيجية املعتمدة .1

لوطنية اإدارة عملية ترخيص املعلمين والكوادر البشرية العاملة في التعليم في ضوء اإلجراءات التنفيذية املعتمدة بالتنسيق مع الجهات  .2

 .املختصة

 .التنسيق مع املجالس والهيئات واللجان املختصة فيما يخص إجراءات التراخيص املهنية .3

ة اختبارات وأدوات الترخيص املعتمدة وتحديد حاجاتهم التدريبي فيإعداد تقارير خاصة بمستويات كفاءة املتقدمين للترخيص وأدائهم  .4

 .التغذية الراجعة في ضوء ما تكشف عنه عمليات الترخيص وتقديم

 .إنشاء قاعدة بيانات متعلقة باملعلمين والكوادر املهنية املرخصة للعمل في التعليم في الدولة وتطويرها .5

جازات املهنية ملزاولة التعليم والخدمات التربوية املمنوحة من خارج الدولة بالتنسيق مع الهيئة دراسة وتقييم ومعادلة الرخص واإل  .6

 الوطنية للمؤهالت.

  اإلدارة املعني.مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .8
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 (181املادة )

 إدارة التقييم والجودة ملؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرة
 

 :املهام التالية ولة املبكرةتتولى إدارة التقييم والجودة ملؤسسات التعليم العام والطف

الوزارة  في ملعنيةا الجهاتبالتنسيق مع  والخاصة العام والطفولة املبكرة الحكومية ملؤسسات التعليمتطوير إطار وطني للتقييم والجودة  .1

 وتحديثه باستمرار.والدولة 

 والخاصة وفق ةالعام والطفولة املبكرة الحكومي ملؤسسات التعليمإجراء تقييم دوري  .2
 
 إلطار التقييم والجودة  ا

التنسيق مع ب ضوء نتائج التقييم ونشرها والخاصة في العام والطفولة املبكرة الحكومية مؤسسات التعليمإعداد تقارير دورية تعرض أداء  .3

 إدارة التخطيط األكاديمي وإدارة مركز البحوث وبيانات التعليم.

 والخاصة. العام والطفولة املبكرة الحكومية ت التعليممؤسساتحديد جوانب القوة والضعف في عمليات وأداء  .4

 في ضوء نتائج التقييم والجودة. والخاصة الحكومية العام والطفولة املبكرة مؤسسات التعليموضع خطط تحسين أداء  .5

 .بةوقطاع الرقابالتنسيق مع إدارة التخطيط األكاديمي  العام والطفولة املبكرة التعليممتابعة خطط التطوير والتحسين ألداء  .6

بدائل  راحواقتوتحليلها  العام والطفولة املبكرة التعليمدعم عمليات رسم السياسات واتخاذ القرار باملؤشرات الخاصة بأداء مؤسسات  .7

 .بالتنسيق مع إدارة التخطيط األكاديمي وإدارة سياسات التعليم وإدارة مركز البحوث وبيانات التعليم للسياسات القائمة

 .والجودة لقطاع التراخيص الوزارة املساعدأخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة، أو تكلف بها من قبل وكيل  مهامأية  .8
 

 (182املادة )

 الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة التقييم والجودة ملؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرة

 الوحدات التنظيمية التالية: املبكرةتتبع إدارة التقييم والجودة ملؤسسات التعليم العام والطفولة 

 قسم املعايير. .1

 ملؤسسات التعليم العام. قسم عمليات التقييم .2

 ملؤسسات الطفولة املبكرة. قسم عمليات التقييم .3

 ضمان الجودة.و قسم الدعم  .4
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 (183املادة )

 قسم املعايير

 ية:االختصاصات التال القسميتولى 

 عالقة.بالتنسيق مع الجهات ذات ال العام والطفولة املبكرة ملؤسسات التعليمتطوير اإلطار العام ملعايير عمليات التقييم والجودة  .1

 إعداد منهجيات وأدوات عمليات التقييم والجودة وفق األطر واملعايير املعتمدة. .2

 إعداد األدلة املوجهة لعمليات التقييم والجودة. .3

 ير املعايير واألدوات والعمليات املتعلقة بالتقييم والجودة في ضوء نتائج التقييم.مراجعة وتطو  .4

 اإلدارة املعني.مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .5
 

 (184املادة )

 ملؤسسات التعليم العامقسم عمليات التقييم 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 .مؤسسات التعليم العاميذ الخطة السنوية لعمليات التقييم وتشكيل الفرق املختصة بتقييم وضع وتنف .1

 مان الجودة.ضالدعم و متابعة عمليات التقييم وتطوير اإلجراءات املطبقة بناء على عمليات التقييم الذات  والتغذية الراجعة من قسم  .2

 ية وتقييم أداء املقيمين.بناء القدرات لفرق التقييم عبر إجراء املتابعات الدور  .3

 إعداد تقارير عن جودة األداء العام ملؤسسات التعليم العام بناء على عمليات التقييم املطبقة ومعايير إطار التقييم املدرس ي .4

 ملنهجيات وأطر واضحة بالتنسيق مع جهات االختصاص في الوزارة. .5
 
  إعداد برامج تدريب وتطوير املقيمين وفقا

 رى ترتبط بطبيعة عمل القسم، أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.أية اختصاصات أخ .6
 

 (185املادة )

 ملؤسسات الطفولة املبكرةقسم عمليات التقييم 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 مؤسسات الطفولة املبكرة.وضع وتنفيذ الخطة السنوية لعمليات التقييم وتشكيل الفرق املختصة بتقييم  .1

 مان الجودة.ضالدعم و عمليات التقييم وتطوير اإلجراءات املطبقة بناء على عمليات التقييم الذات  والتغذية الراجعة من قسم متابعة  .2

 بناء القدرات لفرق التقييم عبر إجراء املتابعات الدورية وتقييم أداء املقيمين. .3

ى عمليات التقييم املطبقة ومعايير إطار التقييم الخاص إعداد تقارير عن جودة األداء العام ملؤسسات الطفولة املبكرة بناء عل .4

 بالطفولة املبكرة.

 ملنهجيات وأطر واضحة بالتنسيق مع جهات االختصاص في الوزارة. .5
 
  إعداد برامج تدريب وتطوير املقيمين وفقا

 أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم، أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني. .6
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 (186املادة )

 وضمان الجودة قسم الدعم

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 والجهات املعنية. ملؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرةمتابعة اإلجراءات املتعلقة بعمليات التقييم  .1

 عام والطفولة املبكرة.التقييم ملؤسسات التعليم التقديم خدمات الدعم لعمليات  .2

 تطوير نظم وآليات لدعم عمليات التقييم بما في ذلك توفير وتوثيق املستندات والبيانات ذات الصلة. .3

 إعداد واعتماد معايير ضمان الجودة والسياسات الضابطة لها لكافة مدخالت وإجراءات ومخرجات عمليات التقييم. .4

 مراقبة عملهم بما يضمن جودة عمليات التقييم.وضع ضوابط معلنة وواضحة الختيار املقيمين و  .5

 املبكرة.ة حول جوانب عمليات التقييم ونتائجها في مؤسسات التعليم العام والطفولة يإعداد التقارير التحليل .6

 .ضمان جودة التقارير املرحلية والنهائية التي تصدرها اإلدارة عن جودة أداء مؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرة .7

تراح جوانب التطوير والتحسين في عمل مؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرة بناء على نتائج عمليات التقييم أو نتائج تقارير اق .8

 الرقابة وغيرها من التقارير الصادرة عن القطاعات املعنية في الوزارة.

 .طفولة املبكرةالعام والمتابعة تطبيق الخطط التطويرية والتحسينية ألداء مؤسسات التعليم  .9

 وضع آليات للتعامل مع التظلمات والشكاوى الواردة من مؤسسات التعليم العام ومؤسسات الطفولة املبكرة بشأن عمليات التقييم. .10

 أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم، أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني. .11
 

 (187املادة )

 العالي التعليم ملؤسسات والجودة إدارة التقييم
 

 :املهام التالية تتولى إدارة التقييم والجودة ملؤسسات التعليم العالي

تحديثه مع املؤسسات الوطنية املعنية و  والخاصة بالتنسيق ملؤسسات التعليم العالي الحكوميةتطوير إطار وطني للتقييم والجودة  .1

 باستمرار.

  ميةملؤسسات التعليم العالي الحكو إجراء تقييم دوري  .2
 
 .إلطار التقييم والجودة والخاصة وفقا

ارة بالتنسيق مع إد في ضوء نتائج التقييم ونشرها والخاصة مؤسسات التعليم العالي الحكوميةإعداد تقارير دورية تعرض أداء  .3

 .التخطيط األكاديمي وإدارة مركز البحوث وبيانات التعليم

 والخاصة. التعليم العالي الحكومية مؤسساتتحديد جوانب القوة والضعف في عمليات وأداء  .4

 في ضوء نتائج التقييم والجودة.والخاصة  مؤسسات التعليم العالي الحكوميةوضع خطط تحسين أداء  .5

ة والخاصة بالتنسيق مع إدارة التخطيط األكاديمي ومفوضي مؤسسات التعليم العالي الحكوميةمتابعة خطط التطوير والتحسين ألداء  .6

 .ي للتعليم العالي وقطاع الرقابةاالعتماد األكاديم

  



 

 

 م2021( لسنة 50وزاري رقم )القرار تابع ال
 

 اقتراحو  والخاصة وتحليلها التعليم العالي الحكوميةدعم عمليات رسم السياسات واتخاذ القرار باملؤشرات الخاصة بأداء مؤسسات  .7

 .ة سياسات التعليم وإدارة مركز البحوث وبيانات التعليمبالتنسيق مع إدارة التخطيط األكاديمي وإدار  بدائل للسياسات القائمة

 .والجودة لقطاع التراخيصوكيل الوزارة املساعد قبل أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة، أو تكلف بها من  مهامأية  .8
 

 (188املادة )

 العالي التعليم ملؤسسات والجودة التقييمالوحدات التنظيمية التابعة إلدارة 

 تقييم والجودة ملؤسسات التعليم العالي الوحدات التنظيمية التالية:تتبع إدارة ال

 قسم املعايير. .1

 قسم عمليات التقييم. .2

 .الدعم وضمان الجودةقسم  .3
 

 (189املادة )

 قسم املعايير

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 عالقة.تطوير اإلطار العام ملعايير عمليات التقييم والجودة بالتنسيق مع الجهات ذات ال .1

 إعداد منهجيات وأدوات عمليات التقييم والجودة وفق األطر واملعايير املعتمدة. .2

 إعداد األدلة املوجهة لعمليات التقييم والجودة. .3

 مراجعة وتطوير املعايير واألدوات والعمليات املتعلقة بالتقييم والجودة في ضوء نتائج التقييم. .4

 اإلدارة املعني.مدير ، أو يكلف بها من قبل مالقسأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .5
 

 (190املادة )

 قسم عمليات التقييم 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 .مؤسسات التعليم العاليوضع وتنفيذ الخطة السنوية لعمليات التقييم وتشكيل الفرق املختصة بتقييم  .1

مان ضالدعم و عمليات التقييم الذات  والتغذية الراجعة من قسم  متابعة عمليات التقييم وتطوير اإلجراءات املطبقة بناء على .2

 الجودة.

 بناء القدرات لفرق التقييم عبر إجراء املتابعات الدورية وتقييم أداء املقيمين. .3

 ملنهجيات وأطر واضحة بالتنسيق مع  .4
 
  .جهات االختصاص في الوزارةإعداد برامج تدريب وتطوير املقيمين وفقا

 اإلدارة املعني.مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمخرى ترتبط بطبيعة عمل أية اختصاصات أ .5
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 (191املادة )

 وضمان الجودة قسم الدعم

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 عنية.متابعة اإلجراءات املتعلقة بعمليات التقييم مع مؤسسات التعليم العالي والجهات امل .1

 تقديم خدمات الدعم لعمليات تقييم مؤسسات التعليم العالي. .2

 تطوير نظم وآليات لدعم عمليات التقييم بما في ذلك توفير وتوثيق املستندات والبيانات ذات الصلة. .3

 إعداد واعتماد معايير ضمان الجودة لكافة مدخالت وإجراءات ومخرجات عمليات التقييم. .4

 الختيار املقيمين ومراقبة عملهم بما يضمن جودة عمليات التقييم.وضع ضوابط معلنة وواضحة  .5

 إعداد التقارير املرحلية والنهائية حول جوانب عمليات التقييم ونتائجها في مؤسسات التعليم العالي. .6

لرقابة وغيرها من رير ااقتراح جوانب التطوير والتحسين في عمل مؤسسات التعليم العالي بناء على نتائج عمليات التقييم أو نتائج تقا .7

 التقارير الصادرة عن القطاعات املعنية في الوزارة.

 متابعة تطبيق الخطط التطويرية والتحسينية ألداء مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة. .8

 وضع آليات للتعامل مع التظلمات والشكاوى الواردة من مؤسسات التعليم العالي بشأن عمليات التقييم. .9

 تصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم، أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.أية اخ .10
 

 (192املادة )

 الوطنية الدولية و االختبارات تطبيق إدارة 

 : املهام التاليةإدارة تطبيق االختبارات الدولية والوطنية  تتولى

عتمدة بالتنسيق مع القطاعات املعنية وإعداد التقارير الوطنية اإلشراف على إدارة عمليات االختبارات الوطنية والدولية وفق خطة م .1

 .ونموهم وتقدمهم التحصيلي املتقدمين لالختباراتحول مستويات تعلم 

 .أدائهمتحسين لالوطنية والدولية وتقديم التوصيات الخاصة  ملتقدمين لالختباراتإجراء الدراسات حول أداء ا .2

العاملين في  ،ختبارات الوطنية والدولية للفئات املستهدفة )املدرسة، املعلم، الطالب، ولي األمرإعداد األدلة اإلرشادية الخاصة باال  .3

  .(التعليم

 تطبيق األدلة الدولية الخاصة باالختبارات الدولية.   .4

 .والجودة لقطاع التراخيصوكيل الوزارة املساعد قبل أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة، أو تكلف بها من  مهامأية  .5
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 (193املادة )

 االختبارات الوطنية والدوليةتطبيق الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة 

 تتبع إدارة تطبيق االختبارات الدولية والوطنية الوحدات التنظيمية التالية:

 .قسم االختبارات الوطنية والدولية .1

 والتقارير.قسم النتائج  .2

 (194دة )املا

 قسم االختبارات الوطنية والدولية

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 اإلشراف على إدارة عمليات االختبارات الوطنية وفق خطة معتمدة بالتنسيق مع القطاعات املعنية .1

 جهات االختصاص في الدولة.وفق خطة معتمدة بالتنسيق مع  الدوليةاإلشراف على إدارة عمليات االختبارات  .2

 إعداد األدلة اإلرشادية الخاصة باالختبارات الوطنية والدولية للفئات املستهدفة )املدرسة، املعلم، الطالب، ولي األمر(.  .3

 االختبارات الوطنية والدولية.تنفيذ  االطالع على أفضل املمارسات، وإجراء مقارنات معيارية في مجال .4

 مدير اإلدارة املعني.قبل كلف بها من ، أو يالقسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .5
 

 (195املادة )

 قسم النتائج والتقارير 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 تحليل نتائج االختبارات الوطنية والدولية. .1

 تحديد االحتياجات التدريبية املبنية على نتائج االختبارات الوطنية والدولية لتحسين مخرجات التعليم والتعلم  .2

 .قاعدة بيانات االختبارات الوطنية والدولية وربطها بأداء املدارسإنشاء  .3

اء على واقتراح سياسات لتحسين األد إجراء البحوث حول أداء الطلبة في االختبارات الوطنية والدولية والعوامل التي تؤثر على األداء، .4

 صعيد املدرسة والوزارة.

 مدير اإلدارة املعني.قبل كلف بها من ، أو يالقسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .5
 

 (196املادة )

 وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرقابة 

 :التاليةاملهام يتولى وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرقابة 

 املشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط االستراتيجية واإلشراف على تنفيذها ضمن الوحدات التنظيمية التابعة له. .1

 ير نظام للرقابة التعليمية لضمان امتثال املؤسسات التعليمية بالسياسات والنظم واللوائح وقواعد العمل املحددة.تطو  .2

 تخطيط وتنظيم وتنفيذ عمليات الرقابة على املؤسسات التعليمية. .3
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املنظمة لعمل املؤسسات التعليمية بكافة أشكالها ومراحلها من خالل آليات  تنفيذ وتقييم فعالية سياسات الوزارة العامة متابعة .4

 ومنهجيات الرقابة املعتمدة.

 رصد املخالفات في مؤسسات التعليم وتصنيفها واقتراح آلية معالجتها.متابعة نتائج  .5

لوزارة لتحسين اكيل و سير العمل ف ها إلى  التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له واإلشراف على أدائها، ورفع تقارير دورية عن .6

 .األداء

 اإلشراف على العمليات واملشاريع ضمن القطاع الذي يتبع له. .7

 بكفاءة.الرقابة املوارد املالية والبشرية لقطاع إدارة  .8

 تقارير دورية عن نتائج الرقابة واملتابعة.إعداد تحليل نتائج الرقابة و  .9

 وزارة لتحسين األداء.ال، أو يكلف بها من قبل وكيل أخرى ترتبط بطبيعة عمله مهامأية  .10

 من املختصين في
 
لقطاع ا ولوكيل الوزارة املساعد لقطاع الرقابة تفويض بعض صالحياته إلى أي من مدراء اإلدارات التابعة له أو من يراه مناسبا

.
 
 ومحددا

 
 على أن يكون التفويض خطيا

 

 (197املادة )

 الرقابةلوكيل الوزارة املساعد لقطاع  الوحدات التنظيمية التابعة

 التنظيمية التالية:  الرقابة الوحداتيتبع وكيل الوزارة املساعد لقطاع 

 املبكرة. الطفولةمؤسسات على الرقابة إدارة  .1

 .على مؤسسات التعليم العامالرقابة إدارة  .2

 لتعليم العالي.مؤسسات االرقابة على إدارة  .3

 تعليمية.الرقابة على املعاهد الإدارة  .4

 

 (198املادة )

 الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرةإدارة 

 :التاليةاملهام  إدارة الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرةتتولى 

 املنهجية وآلية العمل واألدو  والخاصة ورياض األطفال الحكوميةتطوير نظم الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة  .1
 
ات متضمنا

 الرقابية.

عة تنفيذها، ومتاب والخاصة ورياض األطفال الحكومية وتنظيم وتنفيذ عمليات الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة تخطيط .2

 بما يضمن التزامها باللوائح والنظم والسياسات املعتمدة ومتطلبات البيئة والصحة والسالمة.

تحديد احتياجاتهم من التأهيل والتدريب لتطوير و على مؤسسات الطفولة املبكرة متابعة وتقييم أداء أعضاء فرق الرقابة  .3

 مهاراتهم وكفاءتهم.
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ابة ورفع تقارير دورية عن نتائج الرق والخاصة ورياض األطفال الحكوميةتحليل نتائج الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة  .4

 . املعنيةجهات الإلى  واملتابعة

 وتصنيفها واقتراح اإلجراءات التصحيحية والخاصة ورياض األطفال الحكوميةالفات في مؤسسات الطفولة املبكرة رصد املخ .5

 للتشريعات املعمول بها في هذا الشأن. الجهات املعنيةورفعها إلى 
 
 وفقا

 .أية مهام أخرى ترتبط بعمل اإلدارة، أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرقابة .6

 (199املادة )

 الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرةدارة الوحدات التنظيمية التابعة إل 

 الوحدات التنظيمية التالية: إدارة الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرةتتبع 

 قسم التخطيط وتطوير األنظمة. .1

 قسم الرقابة. .2

 قسم التحليل وضمان الجودة. .3

 

 (200املادة )

 ألنظمةقسم التخطيط وتطوير ا

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 سياسات التعليم.إدارة بالتنسيق مع دارة تطوير السياسات املتعلقة بعمل اإل  .1

 في ضوء تحديث التشريعات والتوصيات الواردة من أقسام إعداد  .2
 
منهجيات العمل واألدوات واملجاالت والبنود الرقابية وتحديثها دوريا

 .فضل املمارسات العامليةوبما يتوافق مع أدارة اإل 

 .متابعة املشاريع واملخاطر املتعلقة بمجاالت عمل اإلدارة .3

وفق  التقارير الدورية بشأنهاإعداد مؤشرات األداء االستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات أداء السياسات والعمليات و متابعة تنفيذ  .4

 .املعمول بها في الوزارةاآللية 

 التنظيمية املعنية في الوزارة وتقديم الدعم الفني الالزم لفرق الرقابة. اتترونية بالتنسيق مع الوحدتطوير األنظمة الرقابية اإللك .5

 املعني.دارة اإل مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .6
 

 (201املادة )

 قسم الرقابة

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

اللوائح بما يضمن التزامها بورياض األطفال الحكومية والخاصة ت الرقابية على مؤسسات الطفولة املبكرة تخطيط وتنظيم الزيارا .1

 والنظم والسياسات املعتمدة من الوزارة.

 تنفيذ خطة الزيارات الرقابية وفق آليات ومنهجيات العمل وأدوات الرقابة وضوابطها املعتمدة. .2



 

 

 م0212( لسنة 50وزاري رقم )القرار تابع ال
 

 لقطاع الرقابة. اإللكترون إدخال كافة نتائج الزيارات الرقابية على النظام  .3

 التقارير عن نتائج الزيارات الرقابية وفق اإلجراءات والضوابط واألدوات املعتمدة.إعداد  .4

ضوابط وفق اللخاصة ورياض األطفال الحكومية وارصد املخالفات والتجاوزات واملالحظات املتعلقة بمؤسسات الطفولة املبكرة  .5

 الرقابية املعتمدة.

 املعني.دارة اإل مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .6
 

 (202املادة )

 قسم التحليل وضمان الجودة

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 اص.تصنيف وتحليل البيانات واملالحظات الرقابية وتحويلها إلى جهات االختص .1

 متابعة الخطط التصحيحية التي تم تحويلها إلى جهات االختصاص ورفع تقارير دورية عن نسب االستجابة. .2

 التقارير الدورية والختامية الخاصة بالعمليات الرقابية.إعداد  .3

 ان الجودة واقتراحالتقارير عن نتائج عمليات ضمإعداد و دارة وتنفيذ منهجية ضمان الجودة على العمليات الرقابية في اإل إعداد  .4

 التوصيات بشأنها.

 التحقق من دقة إدخال التقارير والنتائج الرقابية على النظام اإللكترون . .5

 دراسة مدى فعالية السياسات واللوائح والنظم والعمليات الرقابية واقتراح التوصيات بشأنها بناء  على نتائج الزيارات الرقابية. .6

ابط واملعايير املعتمدة لضمان الجودة وتحديد احتياجات فرق الرقابة من التأهيل والتدريب وفق تقييم أداء فرق الرقابة وفق الضو  .7

 نتائج التقييم.

 املعني.دارة اإل مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .8
 

 (203املادة )

 على مؤسسات التعليم العامالرقابة إدارة 

 :التاليةاملهام  ة على مؤسسات التعليم العامإدارة الرقابتتولى 

ز التعليم املعاهد التعليمية ومراك)باستثناء رياض األطفال و  على مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصةتطوير نظم الرقابة  .1

 املنهجية وآلية العمل واألدوات الرقابية.( املستمر ومراكز التدريب الخاصة
 
 متضمنا

نفيذها، بما ومتابعة تاملستهدفة  على مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصةوتنفيذ عمليات الرقابة  تنظيموضع الخطط ل  .2

 يضمن التزامها باللوائح والنظم والسياسات املعتمدة ومتطلبات البيئة والصحة والسالمة.

اتهم م من التأهيل والتدريب لتطوير مهار وتحديد احتياجاتهعلى مؤسسات التعليم العام متابعة وتقييم أداء أعضاء فرق الرقابة  .3

 وكفاءتهم.
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 الجهات املعنية. إلى ورفع تقارير دورية عن نتائج الرقابة واملتابعةاملستهدفة  التعليم العامتحليل نتائج الرقابة على مؤسسات  .4

  املعنية إلى الجهات ورفعهاوتصنيفها واقتراح اإلجراءات التصحيحية  فةالتعليم العام املستهدرصد املخالفات في مؤسسات  .5
 
وفقا

 للتشريعات املعمول بها في هذا الشأن.

 .أية مهام أخرى ترتبط بعمل اإلدارة، أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرقابة .6
 

 (204املادة )

 العام التعليم مؤسسات علىالرقابة دارة الوحدات التنظيمية التابعة إل 

 الوحدات التنظيمية التالية: إدارة الرقابة على مؤسسات التعليم العامتتبع 

 قسم التخطيط وتطوير األنظمة. .1

 قسم الرقابة. .2

 وضمان الجودة.قسم التحليل  .3

 (205املادة )

 قسم التخطيط وتطوير األنظمة

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 سياسات التعليم.إدارة بالتنسيق مع دارة عمل اإل تطوير السياسات املتعلقة ب .1

 في ضوء تحديث التشريعات والتوصيات الواردة من أقسام إعداد  .2
 
منهجيات العمل واألدوات واملجاالت والبنود الرقابية وتحديثها دوريا

 .وبما يتوافق مع أفضل املمارسات العامليةدارة اإل 

 .ت عمل اإلدارةمتابعة املشاريع واملخاطر املتعلقة بمجاال  .3

وفق  التقارير الدورية بشأنهاإعداد مؤشرات األداء االستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات أداء السياسات والعمليات و متابعة تنفيذ  .4

 .املعمول بها في الوزارةاآللية 

 رق الرقابة.لدعم الفني الالزم لفالتنظيمية املعنية في الوزارة وتقديم ا اتتطوير األنظمة الرقابية اإللكترونية بالتنسيق مع الوحد .5

 املعني.دارة اإل مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .6
 

 (206املادة )

 قسم الرقابة

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

املعتمدة  باللوائح والنظم والسياساتبما يضمن التزامها املستهدفة تخطيط وتنظيم الزيارات الرقابية على مؤسسات التعليم العام  .1

 من الوزارة.

 تنفيذ خطة الزيارات الرقابية وفق آليات ومنهجيات العمل وأدوات الرقابة وضوابطها املعتمدة. .2

 لقطاع الرقابة. اإللكترون إدخال كافة نتائج الزيارات الرقابية على النظام  .3
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 لتقارير عن نتائج الزيارات الرقابية وفق اإلجراءات والضوابط واألدوات املعتمدة.اإعداد  .4

 وفق الضوابط الرقابية املعتمدة.املستهدفة رصد املخالفات والتجاوزات واملالحظات املتعلقة بمؤسسات التعليم العام  .5

 املعني.رة دااإل مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .6
 

 (207املادة )

 وضمان الجودةقسم التحليل 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 تصنيف وتحليل البيانات واملالحظات الرقابية وتحويلها إلى جهات االختصاص. .1

 متابعة الخطط التصحيحية التي تم تحويلها إلى جهات االختصاص ورفع تقارير دورية عن نسب االستجابة. .2

 رير الدورية والختامية الخاصة بالعمليات الرقابية.التقاإعداد  .3

التقارير عن نتائج عمليات ضمان الجودة واقتراح إعداد و دارة وتنفيذ منهجية ضمان الجودة على العمليات الرقابية في اإل إعداد  .4

 التوصيات بشأنها.

 التحقق من دقة إدخال التقارير والنتائج الرقابية على النظام اإللكترون . .5

 سة مدى فعالية السياسات واللوائح والنظم والعمليات الرقابية واقتراح التوصيات بشأنها بناء  على نتائج الزيارات الرقابية.درا .6

تقييم أداء فرق الرقابة وفق الضوابط واملعايير املعتمدة لضمان الجودة وتحديد احتياجات فرق الرقابة من التأهيل والتدريب وفق  .7

 نتائج التقييم.

 املعنيدارة اإل مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل أية ا .8
 

 (208املادة )

 الرقابة على مؤسسات التعليم العاليإدارة 

 :التاليةاملهام  إدارة الرقابة على مؤسسات التعليم العاليتتولى 

 املنالعالي(  التعليم ستثناء معاهد)با الحكومية والخاصة تطوير نظم الرقابة على مؤسسات التعليم العالي .1
 
هجية وآلية متضمنا

 العمل واألدوات الرقابية.

يذها، بما ومتابعة تنف الحكومية والخاصة املستهدفة تخطيط وتنظيم وتنفيذ عمليات الرقابة على مؤسسات التعليم العالي .2

 ة والسالمة.يضمن التزامها باللوائح والنظم والسياسات املعتمدة ومتطلبات البيئة والصح

م وتحديد احتياجاتهم من التأهيل والتدريب لتطوير مهاراته على مؤسسات التعليم العالي متابعة وتقييم أداء أعضاء فرق الرقابة .3

 وكفاءتهم.

ت لى الجهاإ ورفع تقارير دورية عن نتائج الرقابة واملتابعةالحكومية والخاصة  التعليم العاليتحليل نتائج الرقابة على مؤسسات  .4

 املعنية.
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لى الجهات إورفعها وتصنيفها واقتراح اإلجراءات التصحيحية التعليم العالي الحكومية والخاصة رصد املخالفات في مؤسسات  .5

 للتشريعات املعمول بها في هذا الشأن. املعنية
 
 وفقا

 .بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرقابة أية مهام أخرى ترتبط بعمل اإلدارة، أو تكلف .6

 

 (209املادة )

 الرقابة على مؤسسات التعليم العاليدارة الوحدات التنظيمية التابعة إل 

 الوحدات التنظيمية التالية: إدارة الرقابة على مؤسسات التعليم العاليتتبع 

 قسم التخطيط وتطوير األنظمة. .1

 قسم الرقابة. .2

 مان الجودة.قسم التحليل وض .3

 (210املادة )

 قسم التخطيط وتطوير األنظمة

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 سياسات التعليم.إدارة بالتنسيق مع دارة تطوير السياسات املتعلقة بعمل اإل  .1

 في ضوء تحديث التشريعات والتوصإعداد  .2
 
من أقسام  يات الواردةمنهجيات العمل واألدوات واملجاالت والبنود الرقابية وتحديثها دوريا

 .وبما يتوافق مع أفضل املمارسات العامليةدارة اإل 

 .متابعة املشاريع واملخاطر املتعلقة بمجاالت عمل اإلدارة .3

وفق  التقارير الدورية بشأنهاإعداد مؤشرات األداء االستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات أداء السياسات والعمليات و متابعة تنفيذ  .4

 .بها في الوزارة املعمول اآللية 

 التنظيمية املعنية في الوزارة وتقديم الدعم الفني الالزم لفرق الرقابة. اتتطوير األنظمة الرقابية اإللكترونية بالتنسيق مع الوحد .5

 املعني.دارة اإل مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .6
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 (211املادة )

 قسم الرقابة

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

عتمدة بما يضمن التزامها باللوائح والنظم والسياسات املاملستهدفة تخطيط وتنظيم الزيارات الرقابية على مؤسسات التعليم العالي  .1

 من الوزارة.

 ات الرقابة وضوابطها املعتمدة.تنفيذ خطة الزيارات الرقابية وفق آليات ومنهجيات العمل وأدو  .2

 .لقطاع الرقابة اإللكترون إدخال كافة نتائج الزيارات الرقابية على النظام  .3

 التقارير عن نتائج الزيارات الرقابية وفق اإلجراءات والضوابط واألدوات املعتمدة.إعداد  .4

 وفق الضوابط الرقابية املعتمدة.ستهدفة بمؤسسات التعليم العالي املرصد املخالفات والتجاوزات واملالحظات املتعلقة  .5

 املعني.دارة اإل مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .6
 

 (212املادة )

 قسم التحليل وضمان الجودة

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 تصاص.تصنيف وتحليل البيانات واملالحظات الرقابية وتحويلها إلى جهات االخ .1

 متابعة الخطط التصحيحية التي تم تحويلها إلى جهات االختصاص ورفع تقارير دورية عن نسب االستجابة. .2

 التقارير الدورية والختامية الخاصة بالعمليات الرقابية.إعداد  .3

 ضمان الجودة واقتراحالتقارير عن نتائج عمليات إعداد و دارة وتنفيذ منهجية ضمان الجودة على العمليات الرقابية في اإل إعداد  .4

 التوصيات بشأنها.

 التحقق من دقة إدخال التقارير والنتائج الرقابية على النظام اإللكترون . .5

 دراسة مدى فعالية السياسات واللوائح والنظم والعمليات الرقابية واقتراح التوصيات بشأنها بناء  على نتائج الزيارات الرقابية. .6

ضوابط واملعايير املعتمدة لضمان الجودة وتحديد احتياجات فرق الرقابة من التأهيل والتدريب وفق تقييم أداء فرق الرقابة وفق ال .7

 نتائج التقييم.

 املعني.دارة اإل مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .8
 

 (213املادة )

 الرقابة على املعاهد التعليميةإدارة 

 :التاليةاملهام  على املعاهد التعليمية إدارة الرقابة تتولى

كومية الحومعاهد التعليم العالي  املعاهد التعليمية ومراكز التعليم املستمر ومراكز التدريب الخاصةتطوير نظم الرقابة على  .1

 املنهجية وآلية العمل واألدوات الرقابية. الخاصة،و 
 
 متضمنا
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اهد التعليم ومع املعاهد التعليمية ومراكز التعليم املستمر ومراكز التدريب الخاصةيط وتنظيم وتنفيذ عمليات الرقابة على تخط .2

ومتابعة تنفيذها، بما يضمن التزامها باللوائح والنظم والسياسات املعتمدة ومتطلبات البيئة والصحة الحكومية والخاصة  العالي

 والسالمة.

 وتحديد احتياجاتهم من التأهيل والتدريب لتطوير مهاراتهم وكفاءتهم.على املعاهد التعليمية داء أعضاء فرق الرقابة متابعة وتقييم أ .3

  املعنية. إلى الجهات ورفع تقارير دورية عن نتائج الرقابة واملتابعة املؤسسات التعليمية املستهدفةتحليل نتائج الرقابة على  .4

  يةإلى الجهات املعنورفعها وتصنيفها واقتراح اإلجراءات التصحيحية  عليمية املستهدفةاملؤسسات الترصد املخالفات في  .5
 
وفقا

 للتشريعات املعمول بها في هذا الشأن.

 .أية مهام أخرى ترتبط بعمل اإلدارة، أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرقابة .6

 (214املادة )

 الرقابة على املعاهد التعليمية دارةالوحدات التنظيمية التابعة إل 

 الوحدات التنظيمية التالية:الرقابة على املعاهد التعليمية إدارة تتبع 

 قسم التخطيط وتطوير األنظمة. .1

 قسم الرقابة. .2

 قسم التحليل وضمان الجودة. .3

 (215املادة )

 قسم التخطيط وتطوير األنظمة

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 سياسات التعليم.إدارة بالتنسيق مع دارة تعلقة بعمل اإل تطوير السياسات امل .1

 في ضوء تحديث التشريعات والتوصيات الواردة من أقسام إعداد  .2
 
منهجيات العمل واألدوات واملجاالت والبنود الرقابية وتحديثها دوريا

 .وبما يتوافق مع أفضل املمارسات العامليةدارة اإل 

 .بمجاالت عمل اإلدارة متابعة املشاريع واملخاطر املتعلقة .3

وفق  التقارير الدورية بشأنهاإعداد مؤشرات األداء االستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات أداء السياسات والعمليات و متابعة تنفيذ  .4

 .املعمول بها في الوزارةاآللية 

 ق الرقابة.تقديم الدعم الفني الالزم لفر التنظيمية املعنية في الوزارة و  اتتطوير األنظمة الرقابية اإللكترونية بالتنسيق مع الوحد .5

 املعني.دارة اإل مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .6
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 (216املادة )

 قسم الرقابة

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

مدة من بما يضمن التزامها باللوائح والنظم والسياسات املعت املؤسسات التعليمية املستهدفة تخطيط وتنظيم الزيارات الرقابية على .1

 الوزارة.

 تنفيذ خطة الزيارات الرقابية وفق آليات ومنهجيات العمل وأدوات الرقابة وضوابطها املعتمدة. .2

 .لقطاع الرقابة النظام اإللكترون إدخال كافة نتائج الزيارات الرقابية على  .3

 التقارير عن نتائج الزيارات الرقابية وفق اإلجراءات والضوابط واألدوات املعتمدة.داد إع .4

 وفق الضوابط الرقابية املعتمدة. باملؤسسات التعليمية املستهدفةرصد املخالفات والتجاوزات واملالحظات املتعلقة  .5

 املعني.دارة اإل مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .6
 

 (217املادة )

 قسم التحليل وضمان الجودة

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 تصنيف وتحليل البيانات واملالحظات الرقابية وتحويلها إلى جهات االختصاص. .1

 متابعة الخطط التصحيحية التي تم تحويلها إلى جهات االختصاص ورفع تقارير دورية عن نسب االستجابة. .2

 تقارير الدورية والختامية الخاصة بالعمليات الرقابية.الإعداد  .3

التقارير عن نتائج عمليات ضمان الجودة واقتراح إعداد و دارة وتنفيذ منهجية ضمان الجودة على العمليات الرقابية في اإل إعداد  .4

 التوصيات بشأنها.

 التحقق من دقة إدخال التقارير والنتائج الرقابية على النظام اإللكترون . .5

 دراسة مدى فعالية السياسات واللوائح والنظم والعمليات الرقابية واقتراح التوصيات بشأنها بناء  على نتائج الزيارات الرقابية. .6

تقييم أداء فرق الرقابة وفق الضوابط واملعايير املعتمدة لضمان الجودة وتحديد احتياجات فرق الرقابة من التأهيل والتدريب وفق  .7

 نتائج التقييم.

 املعني.دارة اإل مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمة اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل أي .8
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 (218املادة )

 وكيل الوزارة املساعد لقطاع الخدمات املساندة

 : التاليةاملهام يتولى وكيل الوزارة املساعد لقطاع الخدمات املساندة 

 في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط االستراتيجية واإلشراف على تنفيذها ضمن الوحدات التنظيمية التابعة له. املشاركة .1

 واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. التابع لهوضع خطط العمل والبرامج الرئيسية للقطاع  .2

لتحسين  لوزارةارير دورية عن سير العمل ف ها إلى وكيل التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له واإلشراف على أدائها، ورفع تقا .3

 األداء.

 اإلشراف على العمليات واملشاريع ضمن القطاع الذي يتبع له. .4

 املوارد املالية والبشرية لقطاع الخدمات املساندة بكفاءة.إدارة  .5

 .لتحسين األداء الوزارةأخرى ترتبط بطبيعة عمله، أو يكلف بها من قبل وكيل  مهامأية  .6

 
 
ولوكيل الوزارة املساعد لقطاع الخدمات املساندة تفويض بعض صالحياته إلى أي من مدراء اإلدارات التابعة له أو من يراه مناسبا

.
 
 ومحددا

 
 من املختصين في القطاع على أن يكون التفويض خطيا

 (219املادة )

 ساندةالوحدات التنظيمية التابعة لوكيل الوزارة املساعد لقطاع الخدمات امل

 تتبع وكيل الوزارة املساعد لقطاع الخدمات املساندة الوحدات التنظيمية التالية:

  املوارد البشريةإدارة  .1

 املالية.املوارد إدارة  .2

 العقود واملشتريات.إدارة  .3

 تقنية املعلومات.إدارة  .4

 الشؤون القانونية.إدارة  .5
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 (220املادة )

 البشرية املوارد إدارة 

 :التاليةالبشرية املهام املوارد إدارة تتولى 

 ين.للموظف ةالوظيفي اتوتحديد املسار  وتحديث بطاقات الوصف الوظيف إعداد التخطيط لالحتياجات من املوارد البشرية و  .1

 تطوير االستراتيجية الخاصة بتحقيق أهداف مبادرة التوطين. .2

 .املوارد البشرية سياسات وتشريعاتد البشرية باالعتماد على تنفيذ إجراءات شؤون املوار  .3

توافقها مع املعايير املحددة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات  اإلشراف على عمليات االختيار والتعيين للوظائف، والتأكد من .4

 العالقة.

 .ومتابعة كافة اإلجراءات املتعلقة بشؤون املوظفين في الوزارةإدارة  .5

االحتياجات التدريبية واملراجعة الدورية لخطة التدريب والتطوير السنوية وتنفيذها. وتقييمها وفق مؤشرات األداء املحددة تحليل  .6

 .لذلك مع تحليل نتائج قياس أثر التدريب

 قواعد البيانات واملعلومات الخاصة باملوظفين وتحديثها بانتظام.إدارة  .7

يل النتائج وتقديم التغذية الراجعة لجهات االختصاص بالتنسيق مع الهيئة االتحادية للموارد نظام تقييم األداء للموظفين وتحلإدارة  .8

 .الحكومية البشرية

 .وكيل الوزارة املساعد لقطاع الخدمات املساندةقبل أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة، أو تكلف بها من  مهامأية  .9

 (221املادة )

 البشريةوارد املدارة الوحدات التنظيمية التابعة إل 

 الوحدات التنظيمية التالية:  إدارة املوارد البشريةتتبع 

 قسم التخطيط والتوظيف. .1

 قسم عالقات املوظفين. .2

 األداء وتنمية املوارد البشرية.إدارة قسم  .3

 

 (222املادة )

 قسم التخطيط والتوظيف 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 أساليب االستقطاب.و  بمصادر الخاصة الخطط ومراجعةإعداد  .1

دية والئحته االتحا الحكومة في البشــرية املوارد البشــرية وفق النظم املعتمدة في قانون  املوارد من للحاجات االســتقطاب عملياتإدارة  .2

 .التنفيذية
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 .االستقطاب وأساليب استراتيجيات ملدع وتحليلها ودراستها التوظيف طالبي بخصائص بيانات قاعدةإعداد  .4

 توظيف القوى العاملة الوطنية والحفاظ عل ها ودعم تنافسيتها. وضع وتطوير سياسات التوطين ومراجعتها باستمرار بما يعزز فرص .5

 ومزايا ينيالتع وشروط االستقطاب آليات لتطوير الوظائف ومزايا االستقطاب الستراتيجية املرافقة الفجوات حول  الدراسات إجراء .6

 .الوظائف

 دراسة احتياجات الوزارة واملناطق من املوظفين وتوفير هذه البيانات للجهات املعنية. .7

 ومراجعة الخطط التي تتعلق باملسار الوظيف  / نظام التوصيف الوظيف  / التدرج الوظيف .إعداد  .8

 ستثمار األمثل للموارد البشرية.إجراء الدراسات واملقارنات املعيارية الخاصة باملوارد البشرية لتحقيق اال  .9

 املختصة. الجهاتميزانية الوظائف من املوارد البشرية ومتابعة تنفيذها مع إعداد  .10

 املعني.دارة اإل مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .11
 

 (223املادة )

 قسم عالقات املوظفين
 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 بالنقل تعلقت التي واالستحقاقات اإلجراءات حركة ضبط حيث من املوظفين في الوزارة بشؤون املتعلقة اإلجراءات كافة ومتابعةإدارة  .1

 لىع واإلشراف بأنواعها اإلجازات /إنهاء الخدمة/ الترقية/  السنوية التقارير/  العالوات/  السنوية الزيادات/  االنتداب/  اإلعارة/ 

 .البشرية املوارد وقانون  البشرية املوارد سياسات على باالعتماد ونظم املعلومات املقررة والنماذج السجالت في توثيقها

  .الخدمةإنهاء  قرار أو التثبيت كتب إلصدار للموظفين الجدد   االختبار فترة خالل املعنية اإلدارات مع التنسيق .2

 .وتنفيذها اعتمادها ومتابعة الخدمة ونهاية التنقالت وخطط وسياسات استراتيجيات تطوير .3

 .بانتظام وتحديثها باملوظفين الخاصة واملعلومات البيانات قواعدإدارة  .4

 .ورضاهم وانتمائهم وأدائهم دافعيتهم تعزيز يضمن بما باملوظفين املتعلقة الخدمات بنوعية االرتقاء .5

 متابعة نظام الحضور واالنصراف وحاالت اإلخالل بنظام الدوام.  .6

 البدالت( بما –إيقاف( وبميزانية الرواتب واالمتيازات )العالوات  –إضافة  –الرواتب )خصم إدارة ب اإلجراءات الخاصة وتنفيذداد إع .7

 يتوافق مع سياسات قانون املوارد البشرية وتعديالته.

 .املالية والبدالت واملكافآتدفع الرواتب واألجور ملستحق ها وإعداد كافة مستندات الصرف الخاصة بمختلف أنواع اإلجراءات  .8

التنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية فيما يتعلق بإجراءات الخدمة املتوافقة مع القرارات والنظم املعمول   .9

 بها.

 التقارير والدراسات حول التقاعدات وإنهاء الخدمة السنوية وتحليل أسبابها.إعداد   .10

 للنظم واإلجراءات  وإلغاءها الخاصةالعمل  اإلقامات وبطاقاتت وإصدار وتجديد العمل على تأمين التأشيرا .11
 
بموظف  الوزارة وفقا

 املعتمدة.
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 املعتمد من جهات االختصاص في الدولة. اإللكترون بالوزارة من خالل النظام  التأشيرات الخاصة متابعة استخراج كافة .12

 الرسمية. ابعة حصر املوظفين غير املواطنين املنتهية خدماتهم بهدف إلغاء اإلقامات الخاصة بهم لدى الجهاتمت .13

لعمل بالوزارة ل الالزمة للمستقدمين كافة األنشطة املتعلقة بالتأمين الصحي للمستحقين وتسهيل إجراء الفحوصات الطبيةإدارة  .14

 وحسب األنظمة املعمول ف ها

 املعني.دارة اإل مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمخرى ترتبط بطبيعة عمل أية اختصاصات أ .15

 

 (224املادة )

 األداء وتنمية املوارد البشرية إدارة قسم 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

وضــــمان  العالقة األداء الوظيف  ملوظف  الوزارة بالتنســــيق مع الوحدات التنظيمية ذاتإدارة تطبيق كافة ســــياســــات وإجراءات نظام  .1

 االلتزام بها.

حـــدات والو الحكوميـــة مع الهيئـــة االتحـــاديـــة للموارد البشـــــــــــــريـــة  الوزارة بـــالتنســـــــــــــيقتطوير ومتـــابعـــة تنفيـــذ نظـــام إدارة األداء ملوظف   .2

 .التنظيمية ذات العالقة

 اللتزامهم باملوا .3
 
 عيد املعتمدة. تقديم الدعم واملساندة للرؤساء املباشرين أثناء مختلف مراحل النظام ضمانا

وثيقة أداء املوظفين وفق مراحل ومتطلبات النظام ومتابعة أعمال لجنة الضــــــــــبط وموازنة النســــــــــب وتقديم الدعم واملســــــــــاندة إعداد  .4

 الالزمة لها.

آت والتأكد فمتابعة التظلمات والنتائج املترتبة على نتائج التقييم الســـــــــــــنوي النهائ  من حيث ربطها بالترقيات والعالوات الدورية واملكا .5

 من االلتزام التام بكافة السياسات واإلجراءات. 

التقارير واإلحصـــــــــــــائيات حول نتائج تقييم األداء وتحليلها وتقديم التغذية الراجعة لجهات االختصـــــــــــــاص بالتنســـــــــــــيق مع الهيئة إعداد  .6

 االتحادية للموارد البشرية.

 لخاصة بتطويره للجهات املختصة.وتقديم االقتراحات ااألداء إدارة رصد املالحظات على نظام  .7

 ملوظف  الوزارة.تحليل االحتياجات التدريبية حصر و  .8

 تنفيذها وتقييمها وفق مؤشرات األداء املحددة لذلك العمل على املراجعة الدورية لخطة التدريب والتطوير السنوية و  .9

 .تحليل نتائج قياس أثر التدريب .10

 املعني.دارة اإل مدير أو تكلف بها من قبل  ،القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .11
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 (225املادة )

 املاليةاملوارد إدارة 

 :التاليةاملالية املهام املوارد إدارة تتولى 

 .للوزارة مشروع امليزانية السنوية للوزارة بناء  على الخطة االستراتيجيةإعداد  .1

 ألنظمة واإلجراءات املالية املعتمدة.تطبيق السياسات وا .2

 للميزانية املعتمدة. .3
 
 تخصيص املوارد املالية وفقا

 الحساب الختام  للوزارة. إعداد متابعة ورفع تقارير املصروفات السنوية و  .4

 .وكيل الوزارة املساعد لقطاع الخدمات املساندةقبل أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة، أو تكلف بها من  مهامأية  .5

 

 (226املادة )

 املوارد املاليةدارة الوحدات التنظيمية التابعة إل 

 الوحدات التنظيمية التالية:  إدارة املوارد املاليةتتبع 

 قسم التخطيط املالي. .1

 قسم الشؤون املالية. .2

 قسم اإليرادات واملصروفات. .3

 (227املادة )

 قسم التخطيط املالي

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 للقواعد املنظمة الصـــــــــــــادرة عن وزارة املالية واألحكام العامة الواردة في دليل اإلجراءات املالية اإعداد  .1
 
مليزانية ومتابعة تنفيذها وفقا

 املوحد للحكومة االتحادية وبالتنسيق مع اإلدارات األخرى.

 نظام األستاذ العام بفاعلية بما يضمن الحصول على تقارير فاعلة ودقيقة.إدارة  .2

 وتحليل التقارير املالية الدورية لتنفيذ امليزانية. إعداد .3

 باملوارد إعداد  .4
 
الدراســـــــــــــات حول خطط تطوير التعليم وانعكاســـــــــــــاتها املالية وبدائل تمويلها وتحليل نتائج املبادرات واملشـــــــــــــاريع مقارنة

 املالية املعتمدة.

 حساب تكاليف العمليات والخدمات الرئيسية واملساندة. .5

 املوارد البشرية.إدارة الية للوظائف املستحدثة بالتنسيق مع حساب التكلفة امل .6

 تطبيق برامج لتنمية اإليرادات وترشيد النفقات. .7

 املعني.دارة اإل مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .8
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 (228املادة )

 اليةقسم الشؤون امل

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 الحساب الختام  واملذكرة اإليضاحية الخاصة به.إعداد  .1

 التحقق من سالمة اإلنفاق وضمان توافر االعتماد املالي بالتنسيق مع وزارة املالية واإلدارات ذات العالقة. .2

 التدقيق الداخلي.إجراء عمليات الرقابة املالية الداخلية بالتعاون مع املعنيين في مكتب  .3

 إقفال الفترات املحاسبية. .4

 التسويات البنكية الالزمة.إعداد  .5

 متابعة السقف الشهري للمدفوعات. .6

 متابعة حساب الوزارة لدى املصرف املركزي والحسابات املصرفية األخرى. .7

 .التقارير الدورية عن اإلنفاق وإجراء التحليل الالزم بشأن اتجاهات اإلنفاق وتأثيرهاإعداد  .8

9. .
 
 بناء خطة التدقيق على األصول الثابتة التابعة للوزارة وتسجيلها إلكترونيا

 التقارير الدورية والتدقيق على األصول.إعداد  .10

 املعني.دارة اإل مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .11

 

 (229املادة )

 قسم اإليرادات واملصروفات 

 ختصاصات التالية:اال  القسميتولى 

 مستندات الصرف الخاصة بالعقود والفواتير.إعداد  .1

 إصدار الشيكات والحواالت املالية. .2

 مستندات الصرف الخاصة ببدل السفر واإليفاد واملهام الرسمية.إعداد  .3

 اإليرادات النقدية لدى املناطق التعليمية.إدارة  .4

 السلفة النثرية.إدارة  .5

 لى كل مستندات الصرف الصادرة وعلى اإليرادات املالية املحصلة من املناطق التعليمية وديوان الوزارة.التدقيق واملتابعة اليومية ع .6

 متابعة تقارير ديوان املحاسبة والرد عل ها بالتنسيق مع مكتب التدقيق الداخلي. .7

 الدراسات عن التنبؤات الخاصة باإليرادات واملصروفات النقدية.إعداد  .8

 املعني.دارة اإل مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمتبط بطبيعة عمل أية اختصاصات أخرى تر  .9
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 (230املادة )

 العقود واملشترياتإدارة 
 

 : التاليةاملهام العقود واملشتريات إدارة تتولى 

  .ت املادية والخدمية والتكنولوجيةتحديد وحصر وتوفير احتياجات الوحدات التنظيمية املختلفة من املستلزما .1

 لوقت املناسب.ا محدد وتوفيرها فيتنفيذ كافة عمليات الشراء للمستلزمات وفق األنظمة والقرارات املالية املتبعة وفق برنامج زمني  .2

3.   
 
ملعتمدة في للنظام واإلجراءات االقيام بكافة املهام التنفيذية املتعلقة بشراء املواد واملعدات واألجهزة الالزمة وتنفيذ الخدمات وفقا

 .الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات العالقة

 عمليات املشتريات بدءإدارة  .4
 
  ا

 
من وضع املواصفات الفنية واملناقصات وتنظيم العقود والتوريد واالستالم والتخزين والتوزيع وفقا

 .للتشريعات االتحادية املعمول بها

 ملشتريات باستخدام البرامج املتطورة في هذا املجال.وتشغيل حركة اإدارة   .5

 .اوإجراءات العمل ملراقبة تنفيذه) تطوير السياسات املخزنية )مستويات الحد األدنى والحد األعلى للمواد املخزونة. إلخ .6

ة عدات في املخازن الرئيسيالرقابة على مخازن الوزارة وحفظ السجالت والبطاقات الخاصة بها واملحافظة على املواد واألجهزة وامل .7

 .والفرعية التابعة للوزارة وتنظيمها، والتأكد من حسن سير العمل بها

صاص في مع جهات االخت قوالتكنولوجية بالتنسيوضع السياسات الخاصة باملنشآت ومواصفاتها الفنية واإلنشائية والتعليمية  .8

 الدولة. 

 بة وآمنةمناس عملبما يضمن كفاءة االستخدام وتوفير بيئة  التابعة للوزارةفق األبنية واملرادارة نظام متكامل إل وتطبيق إعداد  .9

 ومحفزة.

 وكيل الوزارة املساعد لقطاع الخدمات املساندة.قبل أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة، أو تكلف بها من  مهامأية  .10

 (231املادة )

 العقود واملشترياتدارة الوحدات التنظيمية التابعة إل 

 الوحدات التنظيمية التالية: ارة العقود واملشترياتإدتتبع 

 قسم املشتريات. .1

 قسم العقود. .2

 .املشاريع واألصول قسم  .3
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 (232املادة )

 قسم املشتريات
 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

لخدمية والتكنولوجية التي تتطلب طرح املناقصات واملمارسات، حصر احتياجات الوحدات التنظيمية من املستلزمات املادية وا .1

 ومناقشة الشروط الفنية الخاصة بتلك املستلزمات.

تخطيط وتنفيذ الخطة الشرائية من أوامر الشراء والعقود وفق األنظمة والقرارات املالية املعمول بها في الحكومة االتحادية وبما  .2

 .قت املناسبيضمن توفير كافة املستلزمات في الو 

دراسة املواصفات الفنية لألصناف املطلوبة وتحديد معايير قبول األصناف واألسعار وشروط الشراء والتسليم بالتنسيق مع الوحدات  .3

 التنظيمية ذات العالقة.

 لألنظمة والقرارات املالية املعمول بهإعداد  .4
 
 مة االتحادية.ا في الحكو وثائق املناقصات واملمارسات وطرحها واإلشراف على ترسيتها وفقا

توثيق عمليات الشراء وحفظ املعلومات عن األصناف والعمل على تطوير أساليب ومعايير الشراء املستخدمة وصرف املواد وفق  .5

 األصول املالية واملخزنية املعمول بها في الحكومة االتحادية.

 املعني.دارة اإل دير م، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .6

 

 (233املادة )

 قسم العقود

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 (. وغيرهاوصياغة نماذج العقود بحسب طبيعتها )توريد، خدمات، استشارات إعداد  .1

 للشروط واملواصفات املطلوبة.إعداد  .2
 
 وصياغة العقود النهائية وأوامر الشراء وفقا

 من حيث املستندات والوثائق. ضمان استيفاء متطلبات التعاقد  .3

 للنظم املعمول بها في الحكومة االتحادية. .4
 
 التعامل مع طلبات التغيير والتعديالت وحاالت إنهاء التعاقد وفقا

 متابعة عقود الخدمات قبل انتهاء العقود السارية بمدة كافية ومدى الحاجة إلى تجديدها. .5

 تابعتها. تقارير نهائية للعقود وأوامر الشراء ومإعداد  .6

 املعني.دارة اإل مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .7

  



 

 

 م2021( لسنة 50وزاري رقم )القرار تابع ال
 

 (234املادة )

  املشاريع واألصول قسم 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 ئية والتكنولوجية بالتنسيق مع جهات االختصاص في الدولة.وضع السياسات الخاصة باملنشآت ومواصفاتها الفنية واإلنشا .1

 املرافق الخاصة بالوزارة.إدارة متابعة إنشاء األبنية و  .2

 تصنيف املوردين، ومتابعة سجل املوردين واستكمال املستندات والوثائق.  .3

 التأكد من تنفيذ العقود املبرمة في الوقت املحدد ومتابعتها مع الجهات املختصة. .4

 الردود بالتنسيق مع الجهة املختصة.إعداد تقارير ديوان املحاسبة و دراسة  .5

 العقود واملشتريات.إدارة التقارير النهائية الخاصة بإعداد  .6

7.  .
 
 بناء الخطة التنفيذية لحصر ومتابعة األصول الثابتة التابعة للوزارة وتسجيلها إلكترونيا

  عالقة لتفعيل الجرد السنوي.تشكيل لجان الجرد الجزئ  بالتنسيق مع الجهات ذات ال .8

 إجراء الجرد السنوي اإللكترون  لألصول والجرد الطارئ. .9

 التقارير الفنية الدورية عن األصول.إعداد  .10

 قوائم باملواد الراكدة والتالفة في املخازن للتصرف ف ها وفق اللوائح الصادرة بهذا الخصوص.إعداد   .11

البطاقات الخاصة بها والـمحافظة على الـمواد واألجهزة والـمعدات فـ  الـمخازن الرقابة على مخازن الوزارة وحفظ السجالت و   .12

 الرئيسية والفرعية التابعة للوزارة وتنظيمها، والتأكد من حسن سير العمل بها.

ة حركرة إداو  ،من والسالمةمعايير الكفاءة واأل تعزيز بما يضمن  ملوظف  الوزارةخريطة مسارات النقل وحركة املواصالت إعداد  .13

 املواصالت لنقل املوظفين ووفود الوزارة.

 السياسات والضوابط املنظمة لخدمات النقل للموظفين والوفود والتحقق من التزام الوحدات التنظيمية بها. إعداد  .14

 املعني.دارة اإل مدير ، أو يكلف بها من قبل عمل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة  .15

 

 (235)املادة 

  ية املعلوماتتقنإدارة 

 : التاليةاملهام تقنية املعلومات إدارة تتولى 

 توفير البرامج واألجهزة الخاصة بالحاسوب لجميع الوحدات التنظيمية بالوزارة.  .1

 تطوير أنظمة الحاسب اآللي بما يخدم االرتقاء بسير العمل وإنجاز املهام في الوزارة. .2

 ة والعمل على تطويرها.تحديد االحتياجات من البرامج واألنظمة التقني .3

 وضع األنظمة اإللكترونية الكفيلة بالحفاظ على سرية املعلومات وحمايتها. .4

 تقديم خدمات الدعم واملساندة التقنية لكافة الوحدات التنظيمية. .5
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 لمتعاملين مع مراعاة متطلبات اتفاقيات مستوى الخدمةتطوير حلول وتطبيقات ذكية تسهم في تقديم الخدمات بالشكل األمثل ل .6

 .بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية

تطوير خطة التحول الذك  للوزارة ومتابعة قياس ممكناتها مع الجهات املختصة وتعزيز عمليات الربط اإللكترون  وفق متطلبات  .7

 الحكومة الذكية واستراتيجية الوزارة.

 وكيل الوزارة املساعد لقطاع الخدمات املساندة. قبل أو تكلف بها مندارة بط بطبيعة عمل اإل أخرى ترت مهامأية  .8

 

 (236املادة )

 تقنية املعلوماتدارة الوحدات التنظيمية التابعة إل 

 الوحدات التنظيمية التالية:  إدارة تقنية املعلوماتتتبع 

 قسم معايير األداء التقني. .1

 ة التقنية.قسم الشبكات والبنية التحتي .2

  .قسم العمليات األمنية .3

 قسم التطبيقات والخدمات الذكية. .4

 قسم الدعم الفني التقني. .5

 (237املادة )

 قسم معايير األداء التقني

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 بالوزارة.  تقييم منظومة تقنية املعلومات الحالية واحتياجاتها املستقبلية في ضوء األهداف واالستراتيجيات الخاصة  .1

بما يتوافق مع رؤية الوزارة ورسالتها تطوير ومراجعة وتحديث االستراتيجيات والخطط الخاصة بتقنية املعلومات واالتصاالت  .2

 ومفاهيم التميز. 

علومات الدعم الفني، والتطبيقات والخدمات الذكية، وأمن املو البنية التحتية، و وضع السياسات واللوائح الخاصة باملوارد التقنية،  .3

 وغيرها من السياسات ومتابعة تنفيذها وتطويرها بشكل دوري. 

 الخطط التنفيذية التفصيلية لها. إعداد تحديد املبادرات الالزمة لتحقيق أهداف تقنية املعلومات و  .4

 املخاطر التقنية. إدارة وتطوير ومراجعة وتحديث خطط إعداد  .5

 االستراتيجية واملستقبل ومكتب التدقيق الداخلي.   إدارة املعنية في  قساموضع معايير أمن املعلومات بالتعاون مع األ .6

 التنسيق مع الشركاء االستراتيجيين لتطوير خطط واستراتيجيات تقنية املعلومات في الوزارة. .7

 املعني.دارة اإل مدير ، أو تكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .8

  



 

 

 م2021( لسنة 50رقم )وزاري القرار تابع ال
 

 (238املادة )

 التقنية والبنية التحتيةقسم الشبكات 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

والتدابير األمنية الخاصة بمراقبة أمن وكفاءة األنظمة والشبكات والبنية التحتية التقنية واملوارد تطبيق السياسات والخطط  .1

 سيق مع قسم العمليات األمنية. واألجهزة التقنية وأجهزة الخوادم بالتن

 تطبيق السياسات الخاصة بالنسخ االحتياط  لقواعد البيانات وتحديث األنظمة والتأكد من خلوها من الفيروسات.  .2

املوارد التقنية واالستخدام األمثل لها بما يتوافق مع استراتيجية التنمية إدارة تطبيق السياسات والخطط طويلة املدى الخاصة ب  .3

 وزارة ووزارة املالية. الضراء وكذلك استراتيجيات الخ

 وأجهزة الخوادم املوجودة بالوزارة بالتعاون مع قسم العمليات األمنية. اإلشراف الكامل على تخطيط وبناء وأمن وسالمة الشبكة   .4

  ت ومركز الكوارث الخاص بالوزارة.إجراء الصيانة والتحديثات الدورية على الشبكة وشبكة الهواتف وأجهزة الخوادم ومركز البيانا  .5

مراقبة الشبكة واألنظمة والبريد اإللكترون  والبنية التقنية التحتية ووضع الحلول املناسبة لرفع كفاءة الشبكة ومنع حدوث   .6

 االختراقات األمنية بالتعاون مع قسم العمليات األمنية. 

التقنية الخاصة بالبنية التحتية ومستلزماتها وشمول املواصفات البيئية وضع املواصفات الفنية فيما يخص شراء األجهزة واملوارد   .7

 واستخدام املواد الصديقة للبيئة بما يضمن املحافظة على البيئة واملواد غير املتجددة. 

 تطبيق خطط الطوارئ متعددة املستويات لخدمات البنية التحتية والشبكة بكافة صورها وأشكالها.   .8

خدمات البنية التقنية التحتية للجهات املستفيدة ودراسة مدى رضا املستفيدين منها واالستفادة من التغذية  قياس مدى كفاءة  .9

 الراجعة في تطوير الخدمات املقدمة بشكل مرحلي وجذري. 

 املعني.دارة اإل مدير ، أو تكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .10

 

 (239املادة )

 ليات األمنيةقسم العم

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 ان  باستخدام مجموعة حلول موثوقة.بر تحديد وتحليل واالستجابة لتهديدات األمن الس .1

2.  
 
للتمكن من كشف النشاطات املشبوهة والهجمات املحتملة بالتعاون مع  مراجعة السجالت الناتجة من الخوادم والتطبيقات فوريا

 .التحتية التقنيةقسم الشبكات والبنية 

 الوزارة.  لها شبكةالكشف عن الهجمات الداخلية والخارجية التي قد تتعرض  .3

 .ضبط الحوادث األمنية وتقديم ومتابعة الحلول التابعة لها وإغالقها .4

عاون مع قسم بالت "الثغرات األمنية وتوفير بنية خادم موزعة مع قابلية لتطوير غير محدودة "وحدة تحكم أمنية مركزيةإدارة حل و  .5

 الشبكات والبنية التحتية التقنية.
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تحدة الخاصة العربية امل اإلماراتتصميم الضوابط واإلجراءات املالئمة لتلبية املتطلبات التنظيمية والقانونية والتشريعية لدولة  .6

 .بأمن املعلومات

 .جنائ  لجمع وحفظ األدلة بطريقة مناسبة لتقديمه للجهات املتخصصةتطبيق أساليب التحقيق والتحليل ال .7

 املعني.دارة اإل مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .8
 

 (240املادة )

 الذكية التطبيقات والخدماتقسم 
 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

ت واملعايير واللوائح واإلجراءات الخاصة بالتحول اإللكترون / الذك  للخدمات والتطبيقات تطبيق وتنفيذ االستراتيجيات والسياسا .1

 ممكناتها وكفاءتها، ودراسة مدى رضا املتعاملين عنها.و الخاصة بالوزارة وقياس فعاليتها 

ناسبة الخطط التنفيذية املدراسة احتياجات املستفيدين ومستوى التحول اإللكترون /الذك  لإلجراءات لتحديد األولويات ووضع  .2

 بذلك.ألتمتة إجراءات العمل الخاصة 

 واختيار ما يمكن تحويله إلى خدمات ذكية وعلى مراحل. .3
 
 مراجعة الخدمات املقدمة إلكترونيا

 يةلكترونإتطوير وبرمجة التطبيقات الذكية وأنظمة الخدمات اإللكترونية بما يتناسب مع احتياجات املتعاملين وأنظمة الخدمات  .4

 لتحقيق أداء شامل يسهم في إنجاز الخدمات بكفاءة.

لتحقيق أهداف الحكومة الذكية من جهة  G2Gربط الخدمات اإللكترونية / الذكية التي تقدمها الوزارة مع الجهات الحكومية األخرى  .5

 وشمولية وتكامل الخدمات اإللكترونية/الذكية من جهة أخرى.

 رون  للوزارة.املوقع اإللكتإدارة تطوير وتحديث و  .6

 أدلة لألنظمة والخدمات الذكية املطورة.إعداد التوثيق الالزم للخدمات من الناحية الفنية )التحليلية والتصميمية( و إعداد  .7

قياس مدى كفاءة الخدمات الذكية والتطبيقات املقدمة واالستفادة من التغذية الراجعة في تطوير الخدمات املقدمة بشكل مرحلي  .8

 وجذري.

 املعني.دارة اإل مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل أية ا .9
 

 (241املادة )

 قسم الدعم الفني التقني
 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

داخليين لتطبيق وتنفيذ االســــــــتراتيجية الخاصــــــــة بالدعم الفني بما يضــــــــمن كفاءة خدمات الدعم الفني املقدمة للعاملين واملتعاملين ا .1

 من الوزارة والخارجيين من املناطق التعليمية ومؤسسات التعليم العام والتعليم العالي والجامعات.
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محاولة و تقديم املساعدة الفنية والدعم الفني لكل الجهات داخل الوزارة وخارجها وذلك من خالل التقييم املبدئ  وتحديد املشكالت  .2

حلها وإرســـــال طلب حل املشـــــاكل للجهات املختصـــــة، ضـــــمن الوقت املحدد لحل املشـــــكلة ومســـــتوى املشـــــكلة ووفق الســـــياســـــات املعدة 

 .لذلك

دورة الطلبات بما يتضمن حالة الطلب والتقدم املحرز ف ها وتسويتها، والتأكد من إدارة متابعة كل طلبات املستخدمين ومشكالتهم، و  .3

 م النهائ ذلك مع املستخد

جهزة التابعة للوزارة وبالتنسـيق مع مركز عمليات الوزارة لضـمان األ جهزة املسـتخدمين وجميع أنظم األمن في إعداد التأكد من سـالمة  .4

اســــتمرارية عمل األنظمة وأجهزة الخوادم واألجهزة التقنية وتطبيق األحكام والتشــــريعات الخاصــــة بأمن تقنية املعلومات بالتعاون مع 

 املعنية باإلدارة. اماألقس

أجهزة الهواتف بما يحقق الرضـــــــــا التام و مراقبة وصـــــــــيانة األجهزة التقنية وملحقاتها واألجهزة الخاصـــــــــة بالبنية األســـــــــاســـــــــية والخوادم  .5

 .للعاملين واملتعاملين

يرها وإدارتها ة والحد من تأثتوفير قاعدة بيانات عن خدمات الدعم الفني املقدمة بما يضـــمن االســـتفادة منها في تحليل املشـــاكل التقني .6

 بفعالية، وتحديد االحتياجات من األجهزة التقنية واملعدات التابعة لها على مستوى الوزارة واملناطق واملدارس

 لنوع كل خدمةإعداد  .7
 
 .دليل إرشادي لخدمات الدعم الفني املطورة بالقسم وفقا

 املعني.دارة اإل مدير من قبل  ، أو يكلف بهاالقسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .8
 

 (242املادة )

 الشؤون القانونيةإدارة 

 : التاليةاملهام الشؤون القانونية إدارة تتولى 

تقديم الدعم في صياغة وتعديل القوانين واالتفاقيات واملذكرات والعقود والقرارات واملبادئ التوج هية والسياسات واللوائح ذات  .1

 نسيق مع الوحدات التنظيمية املختصة. الصلة بأعمال الوزارة بالت

  .من الوحدات التنظيمية بالوزارة اإبداء اآلراء القانونية في كل ما يحال إل ه .2

 املشاركة في إعداد التشريعات املتعلقة بجوانب العمل املختلفة بالوزارة ورفع التوصيات بشأنها. .3

 .واللوائح التنظيمية ذات الصلة بأعمال الوزارةإعداد الدراسات واألبحاث واملذكرات القانونية، والقرارات  .4

 .إعداد ومراجعة العقود ذات العالقة بعمل الوزارة، واقتراح ما يلزم بشأن تنفيذها .5

 ف ها والتنسيق مع الجهات املختصة ى التحضير للدعاو  .6
 
 .القضائية التي تكون الوزارة طرفا

 وكيل الوزارة املساعد لقطاع الخدمات املساندة.قبل من أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة، أو تكلف بها  مهامأية  .7

  



 

 

 م2021( لسنة 50وزاري رقم )القرار تابع ال
 

 (243املادة )

 الشؤون القانونيةدارة الوحدات التنظيمية التابعة إل 

 الوحدات التنظيمية التالية: إدارة الشؤون القانونيةتتبع 

 قسم االستشارات والنظم القانونية. .1

 قات والدعاوى القضائية والتظلمات.قسم التحقي .2

 قسم العقود واملذكرات. .3

 (244املادة )

 قسم االستشارات والنظم القانونية

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 تقديم االستشارات واآلراء القانونية. .1

 .والعمل على توثيقها بعد اعتمادها مسودات مشاريع القوانين واللوائحإعداد  .2

 والعمل على توثيقها بعد اعتمادها. ارات والتعاميم التنظيمية الداخليةمسودات القر إعداد  .3

 تعريف العاملين بالقوانين ذات الصلة بمسؤولياتهم الوظيفية. .4

 تقديم االستشارات حول التبعيات القانونية للقرارات والسياسات املقدمة. .5

 .قانون ور التقارير واملشاركة في اللجان أو االجتماعات املطلوب ف ها حضإعداد  .6

 .متابعة وتنفيذ قرارات لجنة املخالفات .7

 املعني.دارة اإل مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .8
 

 (245املادة )

 القضائية والتظلمات  ى قسم التحقيقات والدعاو 

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 .القضايا املعروضة أمام املحاكم ومذكرات الدفاع في ى لوائح الدعاو إعداد  .1

 لها.عداد القضائية واإل  ى املشاركة في جلسات الخبرة الخاصة بالدعاو  .2

 .متابعة القضايا والشكاوى أمام جهات الضبط القضائ  والنيابة واملحاكم ووزارة العدل .3

 وعل ها. التقرير السنوي عن القضايا املرفوعة من الوزارةإعداد  .4

 .واتخاذ الالزم بحقهاالوزارة  الوزراء أو وكالءمن معالي دارة ت التي تحال لإل فحص الشكاوى والتظلما .5

 إجراء التحقيقات القانونية ورفع النتائج والتوصيات لإلدارات أو اللجان املعنية. .6

 .متابعة وتنفيذ قرارات لجنة املخالفات والتظلمات .7

8.  
 
 على لجنة االعتراضات. إبداء املالحظات القانونية ردا

 املعني.دارة اإل مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل أية ا .9
 



 

 

 م2021( لسنة 50وزاري رقم )القرار تابع ال
 

 (246املادة )

 قسم العقود واملذكرات

 االختصاصات التالية: القسميتولى 

 مسودات مذكرات التفاهم ومراجعتها.إعداد  .1

 في إبرامها.مراجعة العقود التي تكون الوزارة  .2
 
 طرفا

 مذكرات مجلس الوزراء. مراجعة .3

 إبداء االقتراحات املناسبة إلشكاليات العقود. .4

 املعني.دارة اإل مدير ، أو يكلف بها من قبل القسمأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل  .5
 

 

 ةأحكام ختامي
 

 (247املادة )

 التنظيمي املرفق بهذا القرار جزء الهيكلعتبر ي
 
 حكام.أكمل ما جاء به من يمنه و  ال يتجزأ ا

 

 (248املادة )

يصـــــــــــــدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويجوز له اســـــــــــــتحداث أو تعديل الوحدات التنظيمية التابعة لإلدارات واملكاتب 

 لإلجراءات املتبعةشعبة/ الواردة في الهيكل التنظيمي )قسم/ 
 
 في هذا الشأن. وحدة( وتحديد اختصاصاتها، وفقا

 (249املادة )

 ةالتربي بوزارة واختصــــــــــــاصــــــــــــاتها ومهامها واألقســــــــــــام واملكاتب لإلدارات التنظيمي الهيكل بشــــــــــــأن ،2021 لســــــــــــنة( 23) رقم يلغى القرار الوزاري 

و أحكم يخــالف ويلغى كــل ، بشــــــــــــــأن الهيكــل التنظيمي للمنــاطق التعليميــة 2015( لســـــــــــــنــة 385،386،387القرارات الوزاريــة رقم )و  والتعليم

 حكام هذا القرار.أيتعارض مع 

 

 (250املادة )

 ، وتبلغ به كافة جهات االختصاص.يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره

 

 سين بن إبراهيم الحماديح

 وزير التربية والتعليم

 
 م30/03/2021املوافق:  -هــــــــ 17/08/1442بتاريخ:  صدر عنا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 نظيمية "املؤقتة" بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم(: الخريطة الت1امللحق )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 لوزارة التربية والتعليم على مستوى األقسام الخريطة التنظيمية "املؤقتة"(: 2امللحق )
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