قراروزاري رقم ( )50لسنة 2021م
بشأن الهيكل التنظيمي لإلدارات واملكاتب واألقسام واختصاصها ومهامها بوزارة التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
-

بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته،

-

وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )11لسنة 2008م ،بشأن املوارد البشرية في الحكومة االتحادية ،وتعديالته،

-

وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )15لسنة 2016م بإنشاء مؤسسة اإلمارات للتعليم املدرس ي،

-

وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )18لسنة 2020م بشأن التعليم الخاص،

-

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

-

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )21لسنة 2021م بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم،

-

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

-

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

-

وعلى القرار الوزاري رقم ( )387لسنة 2015م بشأن الهيكل التنظيمي ملنطقة دي التعليمية.

-

وعلى القرار الوزاري رقم ( )23لسنة 2021م بشأن الهيكل التنظيمي لإلدارات واملكاتب واألقسام واختصاصاتها ومهامها بوزارة التربية والتعليم،

-

وبناء على مقتضيات املصلحة العامة.

ق ـ ـ ــرر:
املادة ()1
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعان املبينة قرين كل منها ،ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الـوزارة :وزارة التربية والتعليم.
الوزي ــر :وزير التربية والتعليم.
مؤسسات الطفولة املبكرة :املؤسسات التي تعنى بتعليم األطفال -منذ والدة الطفل وحــتى س ــن االلتحاق بريـاض األطفال -وتشمل الحضانات
ومراكز تنمية الطفل ومراكز الطفولة املبكرة أو أي شكل من أشكال التنظيم املؤسس ي املعني بتعليم الطفولة
املبكرة.
مؤسسات التعليم العام :كل مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة داخل الدولة تمارس التعليم من مرحلة رياض األطفال إلى مرحلة التعليم
الثانوي وبما يشمل رياض األطفال واملدارس الحكومية والخاصة واملدارس الفنية واملعاهد التعليمية ومراكز
التعليم املستمر ومراكز التدريب الخاصة.
مؤسسات التعليم العالي :كل مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة داخل الدولة تمنح درجة علمية بعد إكمال مرحلة التعليم الثانوي ،وبما
يشمل الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي.
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املادة ()2
الهيكل التنظيمي للوزارة
يتكون الهيكل التنظيمي لإلدارات واملكاتب واألقس ـ ـ ــام واختص ـ ـ ــاص ـ ـ ــها ومهامها بالوزارة وفقا للهيكل التنظيمي املرفق ،وعلى النحو املبين في املواد
التالية:

املادة ()3
اختصاصات الوزير
الوزير هو الرئيس األعلى للوزارة ،ويمارس في وزارته السلطات والصالحيات املخولة له بالقانون االتحادي رقم ( )1لسنة  ،1972املشار إليه
وتعديالته ،والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء ،ويمارس الوزير االختصاصات التالية:
 .1وضع السياسات العامة والتوجه االستراتيجي للوزارة واإلشراف على تنفيذها.
 .2اإلشراف على وضع واعتماد الخطة االستراتيجية للوزارة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها.
 .3اقتراح مشاريع القوانين واملراسيم وكافة النظم والتشريعات املتعلقة بعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات املعنية وعرضها على مجلس
الوزراء.
 .4اإلشراف على سير العمل في الوزارة وإصدار اللوائح والقرارات والتعليمات واألوامر الالزمة لذلك.
 .5اإلشراف العام على إعداد مشروعي امليزانية والحساب الختام للوزارة ،ومتابعة تنفيذ امليزانية ضمن االعتمادات املقررة لها.
 .6تمثيل الوزارة لدى الجهات ذات العالقة داخل الدولة وخارجها.
 .7أي صالحيات أو مهام أخرى تخول له بمقتض ى القوانين أو املراسيم أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

املادة ()4
الوحدات التنظيمية التابعة للوزير
تتبع الوزير الوحدات التنظيمية التالية:
.1

مكتب الوزير.

.2

مستشارو الوزير.

.3

مكتب التدقيق الداخلي.

.4

إدارة إعداد االختبارات الوطنية.

.5

إدارة االستراتيجية واملستقبل.

.6

مكتب إدارة املشاريع.

.7

املركز الوطني للمؤهالت.
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.8

مفوضية االعتماد األكاديمي للتعليم العالي.

.9

صندوق دعم التعليم.

 .10وكيل الوزارة للشؤون األكاديمية.
 .11وكيل الوزارة لتحسين األداء.

املادة ()5
مكتب الوزير
يتولى مكتب الوزير املهام التالية:
 .1تقديم الدعم واملساندة اإلدارية والتنسيق واملتابعة التنظيمية لكافة األمور التي تعرض على الوزير.
 .2القيام بمختلف أعمال الســكرتارية وتأمين إعداد وطباعة املراســالت والتقارير ،وتنظيم االتصــاالت الرســمية مع مختلف الجهات التي
تتصل بأعمال الوزير.
 .3العمل على توفير كافة املعلومات والبيانات التي يكلف بها من الوزير.
 .4التحضير لكافة االجتماعات والزيارات الخاصة بالوزير ومتابعة نتائجها.
 .5إعداد أجندة االجتماعات وكتابة محاضر االجتماعات واللجان التي يرأسها الوزير إذا ما كلف بذلك من الوزير.
.6

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

 .7التنسيق واملتابعة بخصوص متطلبات مجلس الوزراء.
 .8أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل املكتب ،أو يكلف بها من قبل الوزير.

املادة ()6
مستشارو الوزير
يكـ ـ ــون للـ ـ ــوزير مستشـ ـ ــارون فـ ـ ــي مجـ ـ ــاالت العمـ ـ ــل املختلفـ ـ ــة بـ ـ ــالوزارة ،يتولـ ـ ــون دراسـ ـ ــة املوضـ ـ ــوعات املحالـ ـ ــة إل ـ ـ ـ هم مـ ـ ــن الـ ـ ــوزير وإبـ ـ ــداء ال ـ ـ ـرأي
بشأنها.

املادة ()7
مكتب التدقيق الداخلي
يتولى مكتب التدقيق الداخلي املهام التالية:
 .1إعداد الخطة السنوية للتدقيق بناء على تقييم موضوعي ملخاطر األنشطة واألعمال في الوزارة وغيرها من املعطيات ،موضحا ف ها مهام
التدقيق والجدول الزمني املتوقع لتنفيذها ،وتنفيذ الخطة بعد اعتمادها من الوزير.
 .2القيام بأعمال التدقيق الداخلي وفقا لألسس والقواعد واملعايير املطبقة واملتعارف عل ها قانونيا وماليا وإداريا ،للتحقق من مدى التزام
الوحدات التنظيمية بتطبيق كافة النظم واللوائح املالية واإلدارية املعمول بها في الوزارة والحكومة االتحادية.
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 .3التدقيق على تطبيق مبادئ الحوكمة املؤسسية املعتمدة في الوزارة.
 .4إعداد ومتابعة الخطط االستراتيجية والتشغيلية إلدارة املخاطر واألزمات املؤسسية على مستوى الوزارة.
 .5دراسة التقارير املقدمة من الجهات الرقابية املختصة في الدولة والتنسيق معها ملتابعة تنفيذ التوصيات ومعالجة املالحظات الواردة في
تقاريرها بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املختلفة.
 .6تقديم التقارير الشاملة للوزير حول نتائج التدقيق الداخلي ونتائج دراسة ومتابعة تقارير الجهات الرقابية املختصة األخرى ،وتقييم
كفاءة العمل في الوحدات التنظيمية وتقديم االقتراحات والتوصيات املناسبة.
 .7التنسيق مع ديوان املحاسبة خالل مرحلة التخطيط ومتابعة تنفيذ التوصيات واملالحظات الواردة في تقاريره مع الوحدات التنظيمية
املختلفة.
 .8اقتراح معايير رقابية إضافية أو أية أمور تؤدي إلى التطوير والتحسين املستمر لألنشطة واألعمال في الوزارة.
 .9أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل املكتب ،أو يكلف بها من قبل الوزير.

املادة ()8
الوحدات التنظيمية التابعة ملكتب التدقيق الداخلي
تتبع مكتب التدقيق الداخلي الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم الحوكمة.
 .2قسم التدقيق املالي واإلداري.
 .3قسم املخاطر واألزمات املؤسسية.

املادة ()9
قسم الحوكمة
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1املشاركة في وضع خطة التدقيق االستراتيجية والسنوية.
 .2التأكد من فعالية الحوكمة وكفاءة إدارة العمليات املؤسسية ،وتقييم مدى مالءمتها وفعاليتها في تحقيق املخرجات املطلوبة بالتنسيق مع
الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة.
 .3التحقق من استثمار املوارد العامة وتوظيفها في املج االت التي تحقق العائد على املجتمع وبما يؤدي إلى تحقيق األهداف االستراتيجية.
 .4التنسيق مع قسم املخاطر واألزمات املؤسسية باملكتب ملتابعة تقييم املخاطر وإدارة األزمات لكافة أنشطة الوزارة والتحقق من مراجعتها
وتطويرها بشكل دوري في ضوء املؤثرات واملتغيرات املحيطة.
 .5املساهمة في رفع الوعي بالحوكمة وبناء ثقافة مشاركة العاملين واملتعاملين في رسم السياسات واتخاذ القرارات وتقييم العمليات
والخدمات وااللتزام بالقوانين.

تابع القرارالوزاري رقم ( )50لسنة 2021م
 .6تقديم التوصيات وإبداء املشورة في وضع أنظمة وتعليمات تضمن توثيق اإلجراءات واألنظمة وتحديد املسؤوليات والحقوق والصالحيات
والعالقات في إطار منهجية عمل واضحة ،وفقا ألفضل املمارسات الدولية.
 .7إعداد برنامج تأكيد وتحسين الجودة للتحقق من كفاءة وفعالية عمليات املكتب.
 .8رفع تقارير دورية في مجال تدقيق وتقييم الحوكمة.
 .9أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير املكتب املعني.

املادة ()10
قسم التدقيق املالي واإلداري
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1املشاركة في وضع خطة التدقيق االستراتيجية والسنوية.
 .2تنفيذ خطة التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ عمليات التدقيق بما يتوافق مع منهجية التدقيق الداخلي للحكومة االتحادية.
 .3مراجعة األنشطة املالية واإلدارية والتشغيلية لتحديد مدى توافقها مع القواعد واألنظمة والتحقق من التزام اإلدارات التي يتم التدقيق
عل ها بالقوانين ذات العالقة.
 .4تقييم مدى مناسبة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها ،وتقديم التوصيات بشأنها.
 .5اإلشراف على عمليات التدقيق املتعلقة بنظم العمل في الوزارة من خالل مراجعة نقاط القوة والضعف وتحديد أوجه القصور في
السياسات الحالية والنظم املستخدمة.
 .6تدقيق نظم املعلومات وأمنها ،وتحديد مواطن القوة والضعف بالسياسات الحالية لهذه النظم ووسائل إخراج النتائج وتحديد أوجه
القصور ف ها.
 .7متابعة تنفيذ التوصيات والتوج هات الناتجة عن عمليات التدقيق الداخلي أو الصادرة عن الجهات الرقابية ذات العالقة.
 .8التدقيق على سالمة وتكامل املعلومات والبيانات املالية وغير املالية والتقارير ومدى االعتماد عل ها في اتخاذ القرارات.
 .9التنسيق مع قسم املخاطر واألزمات املؤسسية لتقييم خطة املخاطر وإدارة األزمات ألنشطة الوزارة كافة ،والعمل على مراجعتها وتطويرها
بشكل دوري في ضوء املؤثرات واملتغيرات املحيطة.
 .10التنسيق مع األجهزة الرقابية ،وإعداد مشاريع الرد على تقاريرهم في املواعيد القانونية.
 .11التحقق من تطبيق اإلجراءات الرقابية في الجوانب املالية والتشغيلية واإلدارية بشكل موضوعي ومستقل.
 .12إعداد التقارير الدورية عن أعمال املتابعة واملراقبة بشأن التجاوزات ،واإلجراءات املطلوبة إلى مدير املكتب ملخاطبة اإلدارات املعنية
بذلك.
 .13التدقيق على الحساب الختام للوزارة.
 .14إدارة نظام اإلبالغ ،واستالم البالغات وإعداد تقارير عنها ،ورفعها لإلدارة العليا ،ومسك سجالت ملتابعة األداء ،والتوعية بنظام اإلبالغ
عبر وسائل التوعية املناسبة ،وإعداد سياسة مكافحة االحتيال وأدلة العمل والنماذج املتعلقة بها.
 .15أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير املكتب املعني.
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املادة ()11
قسم املخاطر واألزمات املؤسسية
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1املشاركة في وضع خطة التدقيق االستراتيجية والسنوية.
 .2تقييم مخاطر االحتيال ،ومناقشة سيناريوهات االحتيال مع اإلدارة التنفيذية ،ووضع اإلجراءات والضوابط الالزمة ملنع االحتيال.
 .3التحقق من وضع السياسات الخاصة بإدارة املخاطر واألزمات املؤسسية بالتعاون مع إدارة سياسات التعليم.
 .4التحقق من إجراء الدراسات االستشرافية على املخاطر واألزمات املؤسسية بالتعاون مع إدارة سياسات التعليم.
 .5التحقق من تطوير منظومة إدارة املخاطر واألزمات املؤسسية في الوزارة بالتنسيق مع إدارة االستراتيجية واملستقبل.
 .6نشر الوعي والتثقيف بأهمية إدارة املخاطر واألزمات املؤسسية.
 .7متابعة وتقييم نظم إدارة املخاطر وآليات تنفيذها.

 .8أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير املكتب املعني.
املادة ()12
إدارة إعداد االختبارات الوطنية
تتولى إدارة إعداد االختبارات الوطنية املهام التالية:
 .1وضع السياسات املتعلقة باالختبارات الوطنية.
 .2وضع اإلطار العام لالختبارات الوطنية لتقييم أفراد الفئات املستهدفة ونموهم بكافة عناصره (نطاق القياس ،املؤشرات ،أشكال
القياس .وغيرها من العناصر) استنادا إلى معايير التعلم واألداء الوطنية ،وتطوير أدوات هذه االختبارات وأدلة العمل املرافقة.
 .3وضع األدلة اإلجرائية املنظمة لتطبيق االختبارات الوطنية.
 .4إجراء الدراسات حول أداء أفراد الفئات املستهدفة في االختبارات الوطنية ومحدداتها املدرسية وغير املدرسية ،وتقديم التوصيات
املتعلقة بتطوير سياسات تحسين أداء أفراد الفئات املستهدفة.
 .5بناء بنوك األسئلة وإعداد االختبارات الذكية وفقا ملواصفات محددة تسهم في تطوير تقييم تعلم وأداء الفئات املستهدفة.
 .6تدريب الفئات املستهدفة باالختبارات الوطنية.
 .7أية مهام أخرى ترتبط بعمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل الوزير.
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املادة ()13
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة إعداد االختبارات الوطنية
تتبع إدارة إعداد االختبارات الوطنية الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم تطوير االختبارات الوطنية.
 .2قسم تحليل وجودة االختبارات الوطنية.

املادة ()14
قسم تطويراالختبارات الوطنية
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1بناء أطر القياس الخاصة بقياس التعلم واملهارات املتوقعة في املجاالت املختلفة.
 .2تطوير األدوات واالختبارات الخاصة بتقييم املؤهالت واملهارات املعرفية والتربوية للمتقدمين للترخيص املنهي بالتعاون مع الوحدات
التنظيمية املعنية في الوزارة .
 .3بناء االختبارات الوطنية بأشكالها املختلفة لقياس تحقيق معايير التعلم استنادا إلى معايير التعلم الوطنية املتوقعة.
 .4تجريب املفردات االختبارية لالختبارات الوطنية واشتقاق خصائصها السيكومترية.
 .5إدارة بنك األسئلة وتحديثه في ضوء خصائص املفردات االختبارية.
 .6بناء مفردات اختبارية مشابهة لنمطية ومستويات القياس لالختبارات الدولية.
 .7تصميم وبناء االختبارات في منصات االختبارات اإللكترونية.
 .8توفير التدريب املناسب ّ
ملعدي املفردات االختبارية ومصححي االختبارات.
 .9أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()15
قسم تحليل وجودة االختبارات الوطنية
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إجراء عمليات االحتساب لدرجات االختبار بحسب نظريات التقييم التي تستند لها االختبارات القياسية.
 .2إعداد تقارير التحليل اإلحصائ ملوثوقية ودقة بيانات االختبارات.
 .3إجراء عمليات التحقق من صحة منهجية االختبار والقياسات السيكومترية املتعلقة باملفردات االختبارية وبنية االختبار.
 .4إعداد تقارير األداء التفصيلية واستخالص املؤشرات وذلك اعتمادا على نتائج االختبارات.
 .5وضع وتنفيذ اإلجراءات التي تضمن الجودة في كافة مراحل تطوير وتحليل االختبارات وبما يتوافق مع السياسات املوضوعة.
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 .6إجراء مقارنات معيارية في مجال جودة االختبارات القياسية من خالل االطالع على أفضل املمارسات في املجال وتقييمها وتطبيقها.
 .7إجراء دراسات بحثية للتأكد من جودة االختبارات من حيث الغرض ،والبناء ،ومناسبة املعايير ،واالستفادة من البيانات املستخلصة
من االختبارات املتنوعة في استقراء الوضع الحالي واستشراف املستقبل.
 .8أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()16
إدارة االستراتيجية واملستقبل
تتولى إدارة االستراتيجية واملستقبل املهام التالية:
 .1وضع منهجية محددة إلعداد الخطط االستراتيجية والتشغيلية ،وأولويات تنفيذها وآلية قياسها في الوزارة.
 .2إعداد وتطوير الخطط االستراتيجية والتشغيلية للوزارة وتقييم نتائج تطبيقها بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املختلفة.
 .3وضع مؤشرات األداء وتصميمها بحسب الخطة االستراتيجية وبالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية ،ومتابعة نتائجها ورفع تقارير
األداء املعتمدة لكافة الوحدات التنظيمية في الوزارة.
 .4وضع مبادرات لتطوير الكفاءة والفعالية في الوزارة في مجال تطوير التعليم والخدمات والعمليات.
 .5تطبيق أنظمة الجودة ونماذج ومتطلبات تطوير األداء املؤسس ي والتميز الحكوم بما يعزز ثقافة التميز والخدمة املتميزة للمتعاملين.
 .6إعداد األدلة ،واللوائح واإلجراءات الخاصة بتطوير العمل وإعادة هندستها وتطويرها باستمرار.
 .7تطبيق معايير ومتطلبات برامج الجودة والتميز الحكوم وبرامج تطوير الخدمات بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية لوضع خطط
لتطوير األداء وفقا لنتائج تقييم األداء.
 .8تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة بناء على الخطط االستراتيجية وبالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية.
 .9تطوير وتطبيق اآلليات واألدوات املتعلقة باستشراف املستقبل ورسم السيناريوهات البديلة وجعلها عمال مؤسسيا يوميا ،بما يضمن
استجابة الوزارة للتوجهات املستقبلية كافة في املجال التربوي والتعليمي بالتنسيق مع الجهات املعنية.
 .10وضع وتنفيذ البرامج واملبادرات الالزمة لتعزيز فكر وثقافة استشراف املستقبل.
 .11دمج املبادرات والسياسات املستقبلية في استراتيجية الوزارة ،وتطوير مشاريع استشراف املستقبل من خالل التعاون مع فرق العمل
الداخلية في الوزارة.
 .12املساهمة في إعداد الدراسات االستشرافية بالتنسيق مع إدارة التخطيط األكاديمي وإدارة سياسات التعليم وإدارة مركز البحوث
وبيانات التعليم.
 .13قياس وتحليل ومتابعة نتائج استشراف املستقبل في الوزارة .ورفع التقارير للوزير بصورة دورية لالطالع على جهود الوزارة بخصوص
استشراف املستقبل.
 .14تطوير وتطبيق منظومة إدارة استمرارية األعمال بالتنسيق مع الجهات املعنية في الدولة.
 .15أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل الوزير.
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املادة ()17
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة االستراتيجية واملستقبل

تتبع إدارة االستراتيجية واملستقبل الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم االستراتيجية.
 .2قسم التميز املؤسس ي.
 .3قسم األداء املؤسس ي.
 .4قسم العمليات واستمرارية األعمال.

املادة ()18
قسم االستراتيجية
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1بناء وتطوير الخطط االستراتيجية والتشغيلية للوزارة وتحديد أولويات تنفيذها بما يتوافق مع األولويات الوطنية والتوجهات العليا
للحكومة االتحادية.
 .2تطوير وتطبيق أدوات استشراف املستقبل ورسم السيناريوهات البديلة بما يضمن استجابة الوزارة لكافة التوجهات املستقبلية في
املجال التربوي والتعليمي.
 .3تحقيق التوافق بين استراتيجية الوزارة ومبادراتها مع متطلبات ومعايير منظومة التميز الحكوم .
 .4املساهمة في إعداد الدراسات االستشرافية بالتنسيق مع إدارة التخطيط األكاديمي وإدارة سياسات التعليم وإدارة مركز البحوث
وبيانات التعليم.
 .5تقديم الدعم واملساندة لإلدارات في تطوير مؤشرات تعكس مخرجات خططها التشغيلية ومبادراتها بالتنسيق مع قسم األداء املؤسس ي.
 .6تقديم الدعم الفني للوحدات التنظيمية ذات العالقة بتطوير االستراتيجيات التخصصية.
 .7تطوير االختصاصات لألقسام واإلدارات والهيكل التنظيمي بناء على الخطط االستراتيجية وحاجة العمل بالتنسيق مع اإلدارات
املعنية.
 .8التوعية والتثقيف فيما يتعلق برؤية ورسالة وقيم ،واستراتيجيات الوزارة وخططها ومؤشراتها.
 .9أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
املادة ()19
قسم التميزاملؤسس ي

يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تقديم الدعم واملساندة للوحدات التنظيمية لتطبيق مبادئ ومعايير تميز األداء الحكوم وفق متطلبات منظومة التميز الحكوم .
 .2بناء خطط التحسين ومتابعة تنفيذها وفق نتائج تقارير التقييم الذات وتقارير تقييم الجوائز التي تشارك بها الوزارة.
 .3اإلشراف العام على آليات املشاركة في برامج وجوائز التميز الحكوم على املستوى الداخلي والخارجي.
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 .4البحث في أفضل املمارسات العاملية وعقد املقارنات املرجعية في مجال التميز الحكوم بالتنسيق مع جميع الوحدات التنظيمية في
الوزارة.
 .5إعداد دراسات الرضا السنوية عن خدمات الوزارة وتعميم نتائجها والتوصيات املقترحة على املعنيين.
 .6املساهمة في تفعيل نظام إدارة املقترحات بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية وفرق العمل املعنية باالبتكار املؤسس ي.
 .7التوعية والتثقيف فيما يتعلق بمجاالت التميز املؤسس ي ومنظومة التميز الحكوم .
 .8أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()20
قسم األداء املؤسس ي
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1مراجعة وتطوير مؤشرات األداء االستراتيجية والوطنية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية والجهات املعنية.
 .2توفير الدعم الفني للوحدات التنظيمية إلدخال بيانات ونتائج املؤشرات في نظام إدارة األداء املؤسس ي.
 .3تطوير منهجيات وآليات التدقيق الداخلي على جميع مؤشرات األداء ومتابعة تحقيقها وإعداد تقارير دورية وختامية ورفعها للقيادات
العليا ومتابعة تنفيذ التوصيات.
 .4املتابعة الدورية لجميع الوحدات التنظيمية لتقديم تقارير دورية وختامية عن مؤشراتها وخططها التشغيلية.
 .5رصد التحديات واملعوقات التي تعان منها الوحدات التنظيمية في مجال وضع وتطوير مؤشرات األداء االستراتيجية ووضع اآلليات
للتغلب عل ها بالتنسيق مع الجهات املعنية.
 .6إعداد التقارير الدورية الريع سنوية وتحليل نتائجها ،وتقديم النتائج للجهات املختصة وتوفير التغذية الراجعة إلى قسم االستراتيجية .
 .7تقديم االقتراحات والتصورات لتطوير نظام إدارة األداء املؤسس ي للجهات ذات االختصاص.
 .8تقديم الدعم الفني لجميع الوحدات التنظيمية فيما يتعلق بالتهيئة واالستعداد لعمليات التدقيق الخارجي السنوي الذي يتم تنفيذه
من قبل مكتب رئاسة الوزراء.
 .9التنسيق واملتابعة مع الجهات الخارجية والداخلية ذات االختصاص بعمل القسم.
 .10أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()21
قسم العمليات واستمرارية األعمال
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إدارة وتطوير العمليات املؤسسية وفقا للممارسات العاملية الفضلى.
 .2تقديم الدعم الفني لجميع الوحدات التنظيمية املعنية بتطوير وتقديم الخدمات وقياس األداء وفق متطلبات معايير برنامج اإلمارات
للخدمة الحكومية املتميزة.
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 .3تطوير وتطبيق منظومة استمرارية األعمال للعمليات والخدمات املؤسسية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة.
 .4املساهمة في اللجان والفرق املختصة في الوزارة واملسؤولة عن تطبيق منظومة استمرارية األعمال على املستوى الوطني بالتنسيق مع
الجهات املعنية في الدولة.
 .5تقديم التقارير الدورية للجان والفرق املختصة عن تطبيق منظومة استمرارية األعمال للعمليات والخدمات املؤسسية في الوزارة.
 .6تطوير منهجيات وأدوات التدقيق على العمليات وإجراء التدقيق الداخلي على العمليات وقياس كفاءة وفاعلية نتائج مؤشرات أداء
العمليات وفقا ألنظمة ومقاييس الجودة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات العالقة.
 .7مراجعة وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مستمر ورفع املالحظات التطويرية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بما يضمن
تقديمها بكفاءة ويشكل استباقي.
 .8تطوير مؤشرات الخدمات بناء على نتائج التدقيق بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة.
 .9رفع الخدمات في نظام خدمات واستكمال جميع بيانات الخدمات والتحديث عل ها حسب الالزم بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية
ذات العالقة.
 .10متابعة تطبيق معايير تقديم الخدمة الحكومية املتميزة وإغالق الخطط التحسينية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
 .11التوعية والتثقيف فيما يتعلق بمنهجيات إدارة العمليات والخدمات املؤسسية.
 .12أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()22
مكتب إدارة املشاريع
يتولى مكتب إدارة املشاريع املهام التالية:
 .1إدارة مشاريع ومبادرات الوزارة وفق منظومة متكاملة من العمليات واإلجراءات ومؤشرات األداء الخاصة بها.
 .2دراسة ومواءمة املشاريع املدرجة في الخطة االستراتيجية للوزارة واملشاريع املشتركة مع الجهات الخارجية وتحديد أولوياتها وتقديم
التوصيات بشأنها.
 .3متابعة املشاريع من حيث التكلفة ووقت التنفيذ ونطاق العمل واملخاطر وتحقيق املنافع املرجوة ،وتقديم الدعم والتوجيه لفرق إدارة
املشاريع بالوزارة .
 .4إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية للمشاريع املنفذة واملستمرة وتوظيفها في عمليات التخطيط املستقبلي.
 .5متابعة وتقييم تنفيذ املشاريع املدرجة في الخطط االستراتيجية والتشغيلية بالتنسيق مع إدارة االستراتيجية واملستقبل والوحدات
التنظيمية املعنية وإعداد تقارير دورية وختامية حولها ورفعها إلى الجهات املختصة.
 .6متابعة عمل اللجان وفرق العمل املشكلة لتنفيذ املشاريع والبرامج في الوزارة.
 .7عقد الدورات والورش التوعوية والتدريبية في مجال إدارة املشاريع بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة.
 .8إجراء دراسات الجدوى للمشاريع وتقديم التوصيات الخاصة بها.
 .9أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل املكتب ،أو يكلف بها من قبل الوزير.
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املادة ()23
الوحدات التنظيمية التابعة ملكتب إدارة املشاريع
يتبع املكتب الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم دراسة ومتابعة املشاريع.
 .2قسم إدارة اللجان وفرق العمل.
 .3قسم تقييم أداء املشاريع.

املادة ()24
قسم دراسة ومتابعة املشاريع
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1دراسة املشاريع املدرجة في الخطة االستراتيجية للوزارة وتقديم التوصيات بشأنها لضمان حوكمتها.
 .2متابعة ربط املشاريع واملبادرات بالكلف املالية بالتعاون مع املنسقين في اإلدارات املعنية في الوزارة.
 .3توعية وتدريب املعنيين بإدارة املشاريع في الوزارة وحشد الدعم لضمان نجاح تلك املشاريع.
 .4متابعة وتقييم مشاريع الوزارة.
 .5إنشاء قاعدة بيانات للمشاريع املدرجة في الخطة االستراتيجية.
 .6تقديم تقارير دورية لجهات االختصاص عن سير تقدم املشاريع.
 .7أية اختصاصات يكلف بها القسم من قبل مدير املكتب املعني.

املادة ()25
قسم إدارة اللجان وفرق العمل
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع السياسات والضوابط واآلليات التي يتم من خاللها تنظيم عملية تشكيل اللجان وفرق العمل.
 .2اإلشراف على تنفيذ عمل اللجان وفرق العمل املنفذة للمشاريع والبرامج في الوزارة.
 .3متابعة سير عمل اللجان وفرق العمل املنفذة للمشاريع والبرامج في الوزارة.
 .4تقديم االقتراحات والتوصيات لتطوير عمل اللجان وفرق العمل في الوزارة.
 .5العمل على زيادة تدفق املعلومات ونقل املعرفة بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
 .6مراجعة قرارات تشكيل اللجان وإبداء الرأي بشأنها.
 .7أية اختصاصات يكلف بها القسم من قبل مدير املكتب املعني.
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املادة ()26
قسم تقييم أداء املشاريع
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تطوير أدوات لقياس أثر املشاريع املنفذة في الوزارة وإجراء دراسات دورية لتقييم أثر املشاريع على تحقيق أهداف الوزارة.
 .2مراجعة وتطوير مؤشرات قياس أداء املشاريع وإجراء تقييمات دورية ملراحل تنفيذ املشاريع.
 .3تقديم التوصيات بشأن ربط املشاريع بالخطط واملوازنات املالية.
 .4إعداد دراسات وتقارير عن املمارسات الفضلى في إدارة وتنفيذ املشاريع.
 .5أية اختصاصات يكلف بها القسم من قبل مدير املكتب املعني.

املادة ()27
املركزالوطني للمؤهالت
يتولى املركزالوطني للمؤهالت املهام التالية:
 .1تطوير الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات واملعايير واألطر املتعلقة بتطوير املنظومة الوطنية للمؤهالت وتطوير املؤهالت ومواءمتها مع املنظومة الوطنية
للمؤهالت على املستوى املحلي وفقا ألفضل املمارسات العاملية.
 .2تطوير السـ ـ ــياسـ ـ ــات واملعايير واألطر واإلجراءات املتعلقة باالعتراف بالتعلم والخبرات السـ ـ ــابقة وانتقال األفراد بين مسـ ـ ــارات التعليم
واملؤهالت املختلفة.
 .3تطوير السـياسـات واألدلة املتعلقة باعتماد الجهات املانحة ومراكز تقييم العمال واملؤسـسـات التعليمية والتدريبية املانحة للمؤهالت
املهنية.
 .4املراجعة الدورية للسياسات واملنظومة الوطنية للمؤهالت املهنية.
 .5تطوير سياسات وإجراءات مواءمة املؤهالت األجنبية للتعليم والتدريب التقني واملنهي والفني.
 .6تطوير إجراءات وأنظمة تقييم مستويات مخرجات التعلم التي تتخذ أساسا ملنح املؤهالت.
 .7املصادقة على املعايير واملؤهالت املهنية الوطنية التي تطورها القطاعات االقتصادية في الدولة.
 .8تطوير سياسات تدعم مبدأ التعلم مدى الحياة في املجتمع اإلمارات .
 .9وضع أ سس مواءمة مستويات املؤهالت املهنية األجنبية مع املستويات املناسبة لها في املنظومة الوطنية للمؤهالت.
 .10وضع وتحديث األنظمة واملعايير واإلجراءات الخاصة بنظام عمل الجهات املانحة للمؤهالت الوطنية وتحديثها.
 .11املصادقة على نظام متكامل لترخيص املقيمين واملدققين الداخليين والخارجيين للمنظومة الوطنية للمؤهالت.
 .12تنفيذ ضـ ـ ـ ــوابط ومعايير تطوير املؤهالت ومعايير التعليم والتدريب التقني والفني واملنهي ورفع مقترحات تطويرها بشـ ـ ـ ــكل مسـ ـ ـ ــتمر إلى
الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة.
 .13وضع وتنفيذ استراتيجية للشراكة مع القطاعات االقتصادية لتعزيز مساهمتها في عملية تطوير املؤهالت واملعايير املهنية.
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 .14تأس ـ ـ ـ ــيس لجان ومجالس متخص ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــة ومش ـ ـ ـ ــتركة من مختلف القطاعات لتطوير املؤهالت وتوحيد املعايير الوظيفية لجميع املهن
والوظائف في الدولة بحسب مستويات املنظومة الوطنية للمؤهالت ،وذلك وفقا للنظم والصالحيات.
 .15أية مهام أخرى ترتبط بعمل املركز ،أو يكلف بها من قبل الوزير.

املادة ()28
مفوضية االعتماد األكاديمي للتعليم العالي
تتولى مفوضية االعتماد األكاديمي للتعليم العالي املهام التالية:
 .1املس ـ ـ ــاهمة في تحقيق التنس ـ ـ ــيق والتكامل بين مؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات التعليم العالي الحكومية والخاص ـ ـ ــة ،في مجاالت التخص ـ ـ ــص والدرجات
العلمية التي تمنح ،وذلك في إطار الخطة العامة للتعليم العالي وبالتنسيق مع قطاعات الشؤون األكاديمية بالوزارة.
 .2وض ــع املعايير والض ــوابط واإلجراءات التنفيذية الخاص ــة بترخيص مؤس ـس ــات التعليم العالي الحكومية والخاص ــة ومراجعتها دوريا
بالتنس ــيق مع قطاعات الش ــؤون األكاديمية وقطاع الترخيص والجودة وقطاع الرقابة ومع الش ــركاء االس ــتراتيجيين والجهات املعنية
في الدولة وبناء على أفضل املمارسات الدولية.
 .3وضــع املعايير والضــوابط واإلجراءات التنفيذية الخاصــة باعتماد البرامج التعليمية بمؤس ـســات التعليم العالي الحكومية والخاصــة
ومراجعتها دوريا بالتنس ــيق مع قطاعات الش ــؤون األكاديمية وقطاع الترخيص والجودة وقطاع الرقابة ومع الش ــركاء االس ــتراتيجيين
والجهات املعنية في الدولة وبناء على أفضل املمارسات الدولية.
 .4الترخيص املؤسـسـ ي ملؤسـســات التعليم العالي الحكومية والخاصــة لضــمان تحقيق املســتويات املطلوبة من الجودة ومتابعتها بشــكل
دوري.
 .5االعتماد األكاديمي للبرامج األكاديمية التي تقدمها مؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات التعليم العالي الحكومية والخاص ـ ـ ـ ــة لض ـ ـ ـ ــمان تحقيق املس ـ ـ ـ ـتويات
املطلوبة من الجودة ومتابعتها بشكل دوري.
 .6تش ـ ــكيل فرق التقييم الخارجية واللجان األكاديمية املعنية بالترخيص املؤسـ ـ ـسـ ـ ـ ي ملؤسـ ـ ـس ـ ــات التعليم العالي الحكومية والخاص ـ ــة
واإلشراف على عملها ومتابعتها وإعداد التقارير النهائية واعتمادها وفقا للنظم والصالحيات.
 .7تش ـ ـ ـ ــكيل فرق التقييم الخارجية واللجان األكاديمية املعنية باالعتماد األكاديمي للبرامج التعليمية واإلش ـ ـ ـ ـراف على عملها ومتابعتها
وإعداد التقارير النهائية واعتمادها ،وفقا للنظم والصالحيات.
 .8مراجعة وتقييم واعتماد الطلبات الواردة من مؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات التعليم العالي الحكومية والخاص ـ ـ ـ ــة بما يخص التغييرات الجوهرية في
املؤسسة أو برامجها التعليمية.
 .9دراسـة التقارير التي تقدمها مؤسـسـات التعليم العالي الحكومية والخاصـة وفق اللوائح والقرارات النافذة واتخاذ الالزم بشـأنها وفق
معايير االعتماد األكاديمي.
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 .10دراس ـ ــة التقارير التي تقدمها القطاعات املعنية بالوزارة عن مؤسـ ـ ـس ـ ــات التعليم العالي واتخاذ القرارات الالزمة بش ـ ــأنها وفق معايير
االعتماد األكاديمي.
 .11التنسيق وتعزيز التعاون مـع هيئــات االعتمــاد األكاديم ـ العاملية ملواكبة التطور األكاديمي واملؤسس ي العامل .
 .12أية مهام أو اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل املفوضية أو تكلف بها من قبل الوزير.

املادة ()29
صندوق دعم التعليم
يتولى صندوق دعم التعليم املهام التالية:
 .1جمع التبرعات والهبات واملنح لغايات تمويل برامج ومشاريع تطويرية لدعم التعليم في الدولة.
 .2دعم تعليم أصحاب الهمم.
 .3دعم األسر املحتاجة لتعليم أبنائها بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية.
 .4دعم األنشطة والفعاليات الطالبية التي من شأنها دعم التعليم.
 .5عقد شراكات استراتيجية مع الجمعيات الخيرية لدعم التعليم في الدولة.
 .6أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الوزير بما يتوافق مع طبيعة عمل الصندوق ،أو يكلف بها من قبل مجلس الوزراء.

املادة ()30
وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام
تتولى وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام معاونة الوزيرفي املسائل املتعلقة بشؤون التعليم العام ولها في سبيل ذلك ممارسة املهام
التالية:
 .1اقتراح السياسات العامة والتوجه االستراتيجي لقطاع التعليم العام واإلشراف على تنفيذها بالتنسيق مع مؤسسة اإلمارات للتعليم
املدرس ي.
 .2اإلشراف على وضع الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم العام والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها.
 .3اإلشراف العام على امللفات واملبادرات املرتبطة بقطاعات التعليم العام واعتماد القرارات املنظمة لذلك وفقا للصالحيات املخولة لها،
ومتابعة تقارير اإلنجاز.
 .4اقتراح ما يلزم من مشروعات القوانين واملراسيم واللوائح واألنظمة املتعلقة بقطاع التعليم العام وعرضها على الوزير التخاذ اإلجراءات
الالزمة بشأنها.
 .5تمثيل الوزارة لدى الجهات ذات العالقة داخل الدولة وخارجها وفقا للصالحيات املخولة لها.
 .6توقيع االتفاقيات بين الوزارة والجهات األخرى وفقا للصالحيات املخولة لها فيما يخص التعليم العام.
 .7إصدار القرارات الالزمة التي تنظم سير العمل في شؤون التعليم العام ضمن الصالحيات املخولة لها.
 .8أية مهام أخرى تخول إل ها بمقتض ى القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء أو تكلف بها من قبل الوزير.
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املادة ()31
الوحدات التنظيمية التابعة لوزيرة الدولة لشؤون التعليم العام
يتبع وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام الوحدات التنظيمية التالية:
 .1مكتب وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام.
 .2مستشارو وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام.

املادة ()32
مكتب وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام
يتولى مكتب وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام املهام التالية:
 .1تقديم الدعم اإلداري الالزم وتنظيم االتصاالت واملراسالت الرسمية مع مختلف الجهات ،والقيام بأنشطة العالقات العامة
والبروتوكوالت الخاصة بوزيرة الدولة لشؤون التعليم العام.
 .2إعداد أجندة االجتماعات التي ترأسها وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام أو تشارك ف ها وكتابة محاضرها.
 .3التحضير لالجتماعات والزيارات الخاصة لوزيرة الدولة لشؤون التعليم العام ومتابعة نتائجها.
 .4القيام بأعمال السكرتارية وتأمين إعداد وطباعة املراسالت والتقارير الخاصة بوزيرة الدولة لشؤون التعليم العام.
 .5التنسيق واملتابعة بخصوص متطلبات مجلس الوزراء.
 .6أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل املكتب ،أو يكلف بها من قبل وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام.

املادة ()33
مستشارو وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام
يكون لوزيرة الدولة لشؤون التعليم العام مستشارون في مجاالت عمل شؤون التعليم العام املختلفة ،يتولون دراسة املوضوعات املحالة إل هم
من وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام وإبداء الرأي بشأنها.

املادة ()34
وكيل الوزارة للشؤون األكاديمية
يتولى وكيل الوزارة للشؤون األكاديمية معاونة الوزير واإلشراف على سير العمل في القطاعات التابعة له وتصريف شؤونها،
ويمارس في سبيل ذلك املهام التالية:
 .1املشاركة في رسم سياسات الوزارة وخططها االستراتيجية وبرامجها املتعلقة بالشؤون األكاديمية واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
 .2اإلشراف العام على املستويات التنظيمية التابعة له وتطويرها وتمكينها من أداء عملها ومتابعة نتائج أدائها.
 .3اقتراح ما يلزم من مشروعات القوانين واملراسيم والقرارات واألنظمة املتعلقة بالشؤون األكاديمية وعرضها على الوزير التخاذ اإلجراءات
الالزمة بشأنها.
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 .4متابعة إعداد مشروع ميزانية الشؤون األكاديمية واإلشراف على صرف امليزانية حسب الخطط ومصفوفة الصالحيات املعتمدة.
 .5رفع تقارير دورية للوزير عن أداء القطاعات التابعة له ومنجزاتها وسير العمل ف ها واقتراح ما يلزم من إجراءات ونظم لإلسهام في تحسين
مستوى األداء.
 .6املشاركة في تمثيل الوزارة لدى الجهات ذات العالقة داخل الدولة وخارجها بالتنسيق مع الجهات املعنية.
 .7أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل القطاعات التابعة له أو يكلف بها من قبل الوزير.
ولوكيل الوزارة للشؤون األكاديمية تفويض بعض صالحياته إلى أي من وكالء الوزارة املساعدين أو من يراه مناسبا من املختصين أو كبار موظف
الوزارة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

املادة ()35
الوحدات التنظيمية التابعة لوكيل الوزارة للشؤون األكاديمية
يتبع وكيل الوزارة للشؤون األكاديمية الوحدات التنظيمية التالية:
 .1مكتب وكيل الوزارة للشؤون األكاديمية.
 .2إدارة التعاون التعليمي الدولي.
 .3وكيل الوزارة املساعد لقطاع املناهج.
 .4وكيل الوزارة املساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية.
 .5وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات.

املادة ()36
مكتب وكيل الوزارة للشؤون األكاديمية
يتولى مكتب وكيل الوزارة للشؤون األكاديمية املهام التالية:
 .1تقديم الدعم اإلداري الالزم والقيام بمختلف أعمال السكرتارية وتأمين إعداد وطباعة املراسالت والتقارير الخاصة بوكيل الوزارة للشؤون
األكاديمية.
 .2تنظيم االتصاالت واملراسالت الرسمية لوكيل الوزارة للشؤون األكاديمية مع مختلف الجهات.
 .3التحضير االجتماعات وزيارات وكيل الوزارة للشؤون األكاديمية ومتابعة نتائجها.
 .4إعداد أجندة االجتماعات الخاصة بوكيل الوزارة للشؤون األكاديمية وكتابة محاضرها ومتابعتها.
 .5إعداد تقارير املتابعة حول سير العمل في القطاعات والوحدات التنظيمية التابعة لوكيل الوزارة للشؤون األكاديمية.
 .6أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل املكتب ،أو يكلف بها من قبل وكيل الوزارة للشؤون األكاديمية.
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املادة ()37
إدارة التعاون التعليمي الدولي
تتولى إدارة التعاون التعليمي الدولي املهام التالية:
 .1تعزيز التعاون العلمي والتعليمي والتربوي مع الدول األخرى واملنظمات اإلقليمية والدولية املعنية بالتعليم ،وتوطيد العالقة مع
مؤسسات التعليم التي يتم االبتعاث إل ها في مختلف دول العالم.
 .2اقتراح وإعداد االتفاقيات على املستوى املحلي واإلقليمي والدولي وبما يشمل اتفاقيات تنفيذ برامج تنمية مهارات الطلبة مع الدول
األخرى ومؤسسات التعليم ومراكز البحث العلمي داخل الدولة وخارجها واملنظمات املحلية واإلقليمية والدولية والوكاالت املتخصصة
في مجال التعليم العام والعالي والبحث العلمي.
 .3التنسيق فيما يختص باملنح الدراسية وغير ذلك من أشكال الدعم املالي التي تقدمها مؤسسات التعليم ومراكز البحوث في الدولة إلى
الدارسين من الدول األخرى ،وتنظيم قبول الطلبة الوافدين للدراسة في املؤسسات التعليمية في الدولة.
 .4التحضير واإلعداد ملشاركة وتمثيل الدولة أمام الجهات املعنية واملختصة بالخارج في شؤون التعليم ،وتشكيل حلقة وصل بين الوزارة
واملؤسسات التعليمية والبحثية في الدولة ونظيراتها في مختلف دول العالم.
 .5تنظيم مشاركة الوزارة في املنتديات واملعارض واللقاءات الدولية وتنسيق املشاريع التعليمية للمنظمات الدولية املعنية بالتربية
والتعليم ،ورفع التقارير العلمية الصادرة عنها إلى جهات االختصاص.
 .6تنظيم عملية التنسيق بين الوزارة ووحداتها التنظيمية وبين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن مجاالت التعاون التعليمي الدولي.
 .7أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة للشؤون األكاديمية.

املادة ()38
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة التعاون التعليمي الدولي
تتبع إدارة التعاون التعليمي الدولي الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم الشراكات واالتفاقيات الوطنية.
 .2قسم االتفاقيات والتعاون الدولي.
 .3قسم التخطيط ورصد املمارسات.
 .4قسم املنح الدراسية.
 .5قسم املنظمات والتمثيل الدولي.
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املادة ()39
قسم الشراكات واالتفاقيات الوطنية
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1التنسيق مع املؤسسات والجهات الوطنية في كل ما يخص مجاالت التعاون مع املنظمات التربوية اإلقليمية والدولية ومتابعة تنفيذ
مشاريع التعاون مع تلك املنظمات وإعداد التقارير الدورية حولها.
 .2التعاون مع املؤسسات والجهات الوطنية لدراسة وتقييم املشاريع املقترحة من املنظمات التربوية اإلقليمية والدولية لتنفيذها وبيان
جدوى تنفيذها.
 .3التعاون مع اإلدارات املختصة بالوزارة واملؤسسات الوطنية لدعم برامج املواهب واملهارات الطالبية التنافسية الدولية في املؤسسات
التعليمية الوطنية.
 .4إعداد مسودات اتفاقيات التعاون الثنائ التربوي والعلمي مع املؤسسات والجهات الوطنية بالتعاون مع الجهات املختصة.
 .5متابعة تنفيذ االتفاقيات الوطنية بشأن تعزيز التعاون التربوي والتعليمي.
 .6إعداد الدراسات والتقارير حول العالقات التربوية والعلمية مع املؤسسات والجهات الوطنية في الدولة.
 .7بناء شراكات مع جهات التمويل ومؤسسات القطاعين الحكوم والخاص لدعم مشاركات الطلبة في املسابقات الطالبية الدولية.
 .8تعزيز التعاون التعليمي مع الشركاء واملؤسسات الوطنية ودراسة سبل االستفادة من برامج عملها في التربية والعلوم والبحوث املشتركة
لتشجيع التبادل الطالي بالتنسيق مع قسم املنظمات والتمثيل الدولي.
 .9تقديم تقارير عن واقع التعاون والشراكة القائمة بين الوزارة واملؤسسات الوطنية في املجاالت العلمية والتعليمية والتربوية وتنمية
مهارات الطلبة وسبل تفعيلها.
 .10أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()40
قسم االتفاقيات والتعاون الدولي
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إعداد مسودات اتفاقيات التعاون الثنائ التعليمي والتربوي والعلمي للدولة مع الدول األخرى والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون
الدولي بهذا الشأن.
 .2متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية بشأن تعزيز التعاون التربوي والتعليمي مع الدول األخرى.
 .3تطوير العالقات العلمية والتربوية والتعليمية مع الدول األخرى.
 .4إعداد الدراسات والتقارير حول العالقات التعليمية والتربوية والعلمية مع الدول األخرى وسبل تطويرها بالتعاون مع قسم الشراكات
واالتفاقيات الوطنية ،واللجنة الوطنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة للتربية والثقافة والعلوم.
 .5التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات الوطنية املعنية بتنفيذ اتفاقيات التعاون التربوي والعلمي مع الدول األخرى.
 .6أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو تكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()41
قسم التخطيط ورصد املمارسات
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إعداد خطة االتفاقيات والشراكات الوطنية والدولية وخطط التمثيل الدولي واملعارض واملنتديات واللقاءات الدولية.
 .2استقطاب الدعم والتمويل للبرامج واملبادرات املرتبطة بتنفيذ االتفاقيات والشراكات الوطنية والدولية والتمثيل الدولي واملعارض
واملنتديات واللقاءات الدولية.
 .3وضع املعايير واألطر املنظمة لتوقيع ومتابعة االتفاقيات والشراكات الوطنية والدولية والتمثيل الدولي واملشاركة في املعارض
واملنتديات واللقاءات.
 .4استحداث وتطوير قواعد بيانات عن األنظمة التعليمية في الدول األخرى وأفضل املمارسات في تلك الدول.
 .5تحليل البرامج واملمارسات املوجهة لتطوير البرامج التعليمية وتنمية مهارات الطلبة في الدول املتقدمة للوقوف على مضامينها ووسائلها.
 .6رصد املمارسات الفاعلة لتطوير البرامج التعليمية وتنمية مهارات الطلبة على املستوى الوطني والدولي وتقييمها.
 .7إعداد التقارير املتعلقة بتقييم مشاركات الطلبة في برامج املهارات الطالبية الدولية.
 .8التنسيق مع بيوت الخبرة املتخصصة في مجاالت تطوير البرامج التعليمية وتنمية مهارات الطلبة الدولية واالستعانة بها في تطوير
وتحسين البرامج كلما اقتضت الحاجة.
 .9تنظيم عملية التنسيق بين الوزارة ووحداتها التنظيمية وبين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن مجاالت التعاون التعليمي الدولي.
 .10أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()42
قسم املنح الدراسية
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع السياسة العامة واملعايير والشروط واللوائح الخاصة باملنح الدراسية وغير ذلك من أشكال الدعم املالي التي تقدمها مؤسسات
التعليم ومراكز البحوث في الدولة إلى الدارسين من الدول األخرى وتحديثها دوريا ومتابعة االلتزام بها.
 .2إعداد خطة املنح السنوية من حيث التخصصات والجامعات والدول التي سيتم استهدافها باملنح والعدد املقرر منحه وذلك حسب
احتياجات سوق العمل وامليزانية املخصصة والسياسة العامة للمنح.
 .3إعداد الدراسات والتقارير واإلحصائيات حول املنح الدراسية والطلبة املتلقين لتلك املنح.
 .4إبرام اتفاقيات مع الجامعات داخل الدولة لتوفير مقاعد املنح وتسهيل قبول الطلبة.
 .5إرشاد الطلبة الراغبين في الحصول على املنح للتخصصات والجامعات والدول املتاحة حسب خطة املنح السنوية .
 .6إجراء املقابالت الالزمة مع املتقدمين الذين تنطبق عل هم املعايير والشروط.
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 .7التنسيق مع الجهات املانحة األخرى بالدولة ملنع التضارب في املنح ،وإصدار قائمة باملرشحين باملنح الدراسية وأخذ املوافقة عل ها.
 .8استالم طلبات التقديم للمنح الدراسية ،وفحص الطلبات وإتمام اإلجراءات اإلدارية الالزمة.
 .9تقديم الدعم األكاديمي وإرشاد املتقدمين أثناء عملية التسجيل ،ومتابعة اإلجراءات املتعلقة بعمليات التسجيل مع اإلدارات والجهات
املعنية.
 .10متابعة قرارات لجنة املنح.
 .11أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()43
قسم املنظمات والتمثيل الدولي
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1التنسيق مع املنظمات العربية والدولية واإلقليمية املعنية بالتربية والعلوم وبتنمية مهارات الطلبة ومع اللجنة الوطنية لدولة اإلمارات
العربية املتحدة للتربية والثقافة والعلوم.
 .2التنسيق مع املؤسسات والجهات الوطنية في كل ما يخص مجاالت التعاون مع املنظمات التربوية اإلقليمية والدولية ومتابعة تنفيذ
مشاريع التعاون مع تلك املنظمات وإعداد التقارير الدورية حولها.
 .3إعداد ملفات مشاركة الدولة التي تمثلها في اجتماعات وفعاليات املنظمات اإلقليمية والدولية املعنية بالتربية والعلوم بالتنسيق مع
اللجنة الوطنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة للتربية والثقافة والعلوم.
 .4دراسة وتقييم املشاريع املقترحة من املنظمات التربوية اإلقليمية والدولية لتنفيذها في الدولة وبيان جدوى تنفيذها واملؤسسات
الوطنية املعنية بها.
 .5تعزيز التعاون التعليمي مع املنظمات ودراسة سبل االستفادة من برامج عمل املنظما ت اإلقليمية والدولية املعنية بالتربية والعلوم
والبحوث املشتركة والتبادل الطالي بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة للتربية والثقافة والعلوم.
 .6إعداد الدراسات والتقارير املطلوبة من املنظمات التربوية اإلقليمية والدولية ،وتقارير واقع التعاون والشراكة القائمة بين الوزارة
واملؤسسات الوطنية والدولية في مجاالت تنمية مهارات الطلبة وسبل تفعيلها بالتعاون مع املؤسسات والهيئات الوطنية املعنية.
 .7التحضير واإلعداد ملشاركة وتمثيل الدولة أمام الجهات املعنية واملختصة بالخارج في شؤون التعليم.
 .8تنظيم مشاركة الوزارة في املنتديات واملعارض واللقاءات الدولية وتنسيق املشاريع التعليمية للمنظمات الدولية املعنية بالتربية
والتعليم ،ورفع التقارير العلمية الصادرة عنها إلى جهات االختصاص.
 .9أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()44
وكيل الوزارة املساعد لقطاع املناهج
يتولى وكيل الوزارة املساعد لقطاع املناهج املهام التالية:
 .1املشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط االستراتيجية واإلشراف على تنفيذها ضمن الوحدات التنظيمية التابعة له.
 .2اإلشراف على إعداد اإلطار العام لكافة املناهج في الدولة ،وإعداد السياسات واملعايير املتعلقة باملنهاج الوطني التعليمي ومصادر
التعلم الخاصة به ،وذلك بالتنسيق مع الجهات املعنية ،واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
 .3اإلشراف على اعتماد املناهج التعليمية ملؤسسات التعليم العام الخاصة في الدولة ،وفقا للتشريعات واألنظمة الصادرة بهذا الشأن.
 .4اإلشراف على تطوير معايير التعلم ومناهج املواد الدراسية وضمان وحدة اإلطار العام في املناهج عبر املباحث والصفوف ،وإجراء
البحوث والدراسات حول فعالية املناهج وأساليب تنفيذها بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املختصة.
 .5اإلشراف على تطوير السياسات والنظم واملعايير املنظمة لتأليف الكتب الدراسية واألوعية التعليمية ومصادر التعلم.
 .6اإلشراف على تأليف املناهج والكتب املدرسية ومواءمة سالسل املناهج التعليمية وتجريبها وتطويرها وأتمتتها وتطوير مصادر التعلم
بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
 .7وضع خطط العمل والبرامج الرئيسية للقطاع التابع له واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
 .8التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له واإلشراف على أدائها ،ورفع تقارير دورية عن سير العمل ف ها إلى وكيل الوزارة للشؤون
األكاديمية.
 .9اإلشراف على العمليات واملشاريع ضمن القطاع الذي يتبع له.
 .10إدارة املوارد املالية والبشرية للوحدات التنظيمية التابعة له بكفاءة.
 .11أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمله ،أو يكلف بها من قبل وكيل الوزارة للشؤون األكاديمية.
ولوكيل الوزارة املساعد لقطاع املناهج تفويض بعض صالحياته الى أي من مدراء اإلدارات التابعة له أو من يراه مناسبا من املختصين في القطاع
على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

املادة ()45
الوحدات التنظيمية التابعة لوكيل الوزارة املساعد لقطاع املناهج
يتبع وكيل الوزارة املساعد لقطاع املناهج الوحدات التنظيمية التالية:
 .1إدارة مناهج الطفولة املبكرة والحلقة األولى.
 .2إدارة مناهج املواد العلمية.
 .3إدارة مناهج العلوم اإلنسانية واللغات.
 .4إدارة مناهج املواد التطبيقية.
 .5إدارة مناهج التعليم الفني والتقني.
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املادة ()46
إدارة مناهج الطفولة املبكرة والحلقة األولى
تتولى إدارة مناهج الطفولة املبكرة والحلقة األولى املهام التالية:
 .1وضع السياسات والتشريعات املتعلقة بمرحلة الطفولة املبكرة وصفوف الحلقة األولى واإلجراءات والضوابط الالزمة لتطبيقها على
مستوى مراحل وأنواع التعليم بالتنسيق مع القطاعات واإلدارات املختصة.
 .2تطوير ومراجعة اإلطار الوطني ملعايير التعلم ملناهج مرحلة الطفولة املبكرة والحلقة األولى بما يتفق مع املعايير النمائية للمرحلة
وترجمة معايير التعلم إلى مقررات دراسية وأوعية تعليمية بناء على أفضل املمارسات.
 .3وضع اإلطار العام لتقييم تعلم طلبة الطفولة املبكرة والحلقة األولى استنادا إلى معايير التعلم الوطنية ووضع األدلة اإلرشادية الالزمة
بالتعاون مع القطاعات واإلدارات املختصة.
 .4تأليف واعتماد مناهج الطفولة املبكرة والحلقة األولى وتجريبها وتطويرها وأتمتتها وتطوير واعتماد مصادر التعلم بالتنسيق مع الجهات
ذات الصلة.
 .5وضع أدلة العمل املنظمة لتطبيق الخطط الدراسية والتقييم ملناهج الطفولة املبكرة والحلقة األولى.
 .6وضع األدلة االرشادية الخاصة بمناهج الطفولة املبكرة والحلقة األولى للفئات املستهدفة من معلمين وطلبة وأولياء أمور.
 .7إجراء دراسات بحثية للتأكد من جودة مناهج الطفولة املبكرة والحلقة األولى من حيث الفلسفة ،والبناء ،وتحقيق األهداف ،ومناسبة
املعايير ،واملقررات للطلبة ،والتأكد من مساعدتها للطلبة على التعلم.
 .8أية مهام أخرى ترتبط بعمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع املناهج.

املادة ()47
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة مناهج الطفولة املبكرة والحلقة األولى
تتبع إدارة مناهج الطفولة املبكرة والحلقة األولى الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم تخطيط وتطوير املناهج.
 .2قسم التصميم التربوي.
 .3قسم جودة املناهج.

املادة ()48
قسم تخطيط وتطويراملناهج
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع السياسات الالزمة بما يخص تطوير معايير التعليم واإلجراءات والضوابط الالزمة لتطبيقها على مستوى أنواع التعليم كافة
بالتعاون مع القطاعات واإلدارات املختصة.
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 .2تطوير ومراجعة اإلطار الوطني ملعايير التعلم بما يدعم تحسين مخرجات التعلم ووضع اإلطار العام لتعلم الطلبة بالتنسيق مع
القطاعات واإلدارات املختصة.
 .3تأليف مناهج وكتب الطفولة املبكرة والحلقة األولى وتجريبها وتطويرها وأتمتتها وتطوير مصادر التعلم بالتنسيق مع الجهات ذات
الصلة.
 .4ترجمة معايير التعلم إلى مقررات دراسية ،وتسمية املصادر التعليمية املناسبة.
 .5وضع أدلة العمل املنظمة لتطبيق الخطط الدراسية واملناهج.
 .6التنسيق مع املعنيين في القطاعات واإلدارات املختصة لبناء أدوات التقييم والقياس الداعمة لتحقيق مخرجات اإلطار الوطني.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()49
قسم التصميم التربوي
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تحليل نظريات التعلم املختلفة ،وعكسها في بنية الدروس لضمان تحقيق تعليم فعال ذي عالقة بالخصائص اإلدراكية للمتعلم.
 .2وضع األطر العامة ملداخل تعلم الطلبة بما يتفق مع النظريات التربوية وفلسفة تطوير املناهج املعتمدة.
 .3رسم سيناريوهات لتصميم بنية الدروس وتناولها في األوعية املنهجية املختلفة بما في ذلك البرامج واملنصات اإللكترونية بناء على
مدخل التعلم املعتمد واستراتيجياته.
 .4التحقق من قدرة التصميم التربوي للدروس على إحداث تعليم جيد ،وتيسير تعلم الطلبة ،وتنظيم املعرفة وترابطها في املستويين
الرأس ي واألفق .
 .5التنسيق مع إدارات املناهج األخرى لضمان وحدة األثر الناجم عن تصميم بنى الدروس في املواد املختلفة.
 .6تحديد أوزان الدروس النظرية والتطبيقية.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة بعمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()50
قسم جودة املناهج
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إجراء مقارنات معيارية في مجال جودة املناهج وتجريبها من خالل االطالع على أفضل املمارسات في املجال وتقييمها وتطبيقها.
 .2إعداد أدلة تجريب املناهج ،والبرامج ،واملنصات التعليمية.
 .3تحليل نتائج تجريب املناهج في امليدان التربوي.
 .4إجراء دراسات بحثية للمناهج التعليمية ملراحل الطفولة املبكرة والحلقة األولى للتأكد من جودة املناهج من حيث الفلسفة ،والبناء،
وتحقيق األهداف ،ومناسبة املعايير ،واملقررات لل طلبة ،والتأكد من مساعدتها للطلبة على التعلم وتحقيق مخرجات التعلم املستهدفة.
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 .5اعتماد املناهج التعليمية ملراحل الطفولة املبكرة والحلقة األولى ملؤسسات التعليم العام الخاصة في الدولة ،وفقا للتشريعات واألنظمة
الصادرة بهذا الشأن
 .6دراسة البيانات املتعلقة باالختبارات ،واالستفادة منها في تطوير املناهج.
 .7ربط املناهج ومخرجاتها بمتطلبات معايير السنة الجامعية األولى.
 .8أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()51
إدارة مناهج املواد العلمية
تتولى إدارة مناهج املواد العلمية املهام التالية:
 .1وضع السياسات الالزمة بما يخص تطوير معايير املواد العلمية واإلجراءات والضوابط الالزمة لتطبيقها على مستوى مراحل التعليم كافة.
 .2تطوير ومراجعة اإلطار الوطني ملعايير التعلم ملناهج املواد العلمية ووضع اإلطار العام لتقييم تعلم الطلبة بالتعاون مع املعنيين في
القطاعات واإلدارات املختصة.
 .3مواءمة مناهج املواد العلمية ومخرجاتها بمتطلبات ومعايير التعليم الجامعي.
 .4تقييم املصادر التعليمية ،وتقنيات التعليم الداعمة ملناهج املواد العلمية ،واعتماد املناسب منها.
 .5تأليف واعتماد مناهج وكتب املواد العلمية وتجريبها وتطويرها وأتمتتها وتطوير واعتماد مصادر التعلم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
 .6وضع السياسات واألدلة املنظمة لتطبيق الخطط الدراسية والتقييم الخاصة بمناهج املواد العلمية.
 .7إجراء دراسات بحثية للتأكد من جودة مناهج املواد العلمية.
 .8وضع السياسات الخاصة ببناء االختبارات التقييمية ملناهج املواد العلمية.

 .9أية مهام أخرى ترتبط بعمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع املناهج.
املادة ()52
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة مناهج املواد العلمية
تتبع إدارة مناهج املواد العلمية الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم تخطيط وتطوير املناهج
 .2قسم التصميم التربوي
 .3قسم جودة املناهج
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املادة ()53
قسم تخطيط وتطويراملناهج
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع السياسات الالزمة بما يخص تطوير معايير التعليم واإلجراءات والضوابط الالزمة لتطبيقها على مستوى أنواع التعليم كافة.
 .2تطوير ومراجعة اإلطار الوطني ملعايير التعلم بما يدعم تحسين مخرجات التعلم ووضع اإلطار العام لتقييم تعلم الطلبة بالتنسيق مع
القطاعات واإلدارات.
 .3تأليف مناهج وكتب املواد العلمية وتجريبها وتطويرها وأتمتتها وتطوير مصادر التعلم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
 .4ترجمة معايير التعلم إلى مقررات دراسية ،وتسمية املصادر التعليمية املناسبة.
 .5وضع أدلة العمل املنظمة لتطبيق الخطط الدراسية واملناهج.
 .6بناء أدوات التقييم والقياس الداعمة لتحقيق مخرجات اإلطار الوطني.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()54
قسم التصميم التربوي
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تحليل نظريات التعلم املختلفة ،وعكسها في بنية الدروس لضمان تحقيق تعليم فعال ذي عالقة بالخصائص اإلدراكية للمتعلم.
 .2وضع األطر العامة ملداخل تعلم الطلبة بما يتفق مع النظريات التربوية وفلسفة تطوير املناهج املعتمدة.
 .3رسم سيناريوهات لتصميم بنية الدروس وتناولها في األوعية املنهجية املختلفة بما في ذلك البرامج واملنصات اإللكترونية بناء على
مدخل التعلم املعتمد واستراتيجياته.
 .4التحقق من قدرة التصميم التربوي للدروس على إحداث تعليم جيد ،وتيسير تعلم الطلبة ،وتنظيم املعرفة وترابطها في املستويين
الرأس ي واألفق .
 .5التنسيق مع إدارات املناهج األخرى لضمان وحدة األثر الناجم عن تصميم بنى الدروس في املواد املختلفة.
 .6تحديد أوزان الدروس النظرية والتطبيقية
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()55
قسم جودة املناهج
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إجراء مقارنات معيارية في مجال جودة املناهج وتجريبها من خالل االطالع على أفضل املمارسات في املجال وتقييمها وتطبيقها.
 .2إعداد أدلة تجريب املناهج ،والبرامج ،واملنصات التعليمية.
 .3تحليل نتائج تجريب املناهج في امليدان التربوي.
 .4إجراء دراسات بحثية ملناهج املواد العلمية للتأكد من جودة املناهج من حيث الفلسفة ،والبناء ،وتحقيق األهداف ،ومناسبة املعايير،
واملقررات للطلبة ،والتأكد من مساعدتها للطلبة على التعلم وتحقيق مخرجات التعلم املستهدفة.
 .5اعتماد املناهج التعليمية للمواد العلمية ملؤسسات التعليم العام الخاصة في الدولة ،وفقا للتشريعات واألنظمة الصادرة بهذا الشأن
 .6دراسة البيانات املتعلقة باالختبارات ،واالستفادة منها في تطوير املناهج.
 .7ربط املناهج ومخرجاتها بمتطلبات معايير السنة الجامعية األولى.
 .8أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()56
إدارة مناهج العلوم اإلسنسانية واللاات
تتولى إدارة مناهج العلوم اإلسنسانية واللاات املهام التالية:
 .1وضع السياسات الالزمة بما يخص تطوير معايير مواد العلوم اإلنسانية واللغات واإلجراءات والضوابط الالزمة لتطبيقها على مستوى
مراحل التعليم كافة.
 .2تطوير ومراجعة اإلطار الوطني ملعايير التعلم ملناهج العلوم اإلنسانية واللغات ووضع اإلطار العام لتقييم تعلم الطلبة في مواد العلوم
اإلنسانية واللغات بالتعاون مع اإلدارات املختصة.
.3

مواءمة مناهج العلوم االنسانية واللغات ومخرجاتها ملتطلبات ومعايير التعليم الجامعي.

 .4تقييم املصادر التعليمية ،وتقنيات التعليم الداعمة ملناهج مواد العلوم اإلنسانية واللغات ،واعتماد املناسب منها.
 .5تأليف واعتماد مناهج وكتب العلوم اإلنسانية واللغات وتجريبها وتطويرها وأتمتتها وتطوير واعتماد مصادر التعلم بالتنسيق مع
الجهات ذات الصلة.
 .6وضع السياسات واألدلة املنظمة لتطبيق الخطط الدراسية والتقييم ملناهج العلوم اإلنسانية واللغات.
 .7إجراء دراسات بحثية للتأكد من جودة مناهج العلوم اإلنسانية واللغات
 .8وضع السياسات الخاصة ببناء االختبارات التقييمية ملناهج العلوم اإلنسانية واللغات.
 .9أية مهام أخرى ترتبط بعمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع املناهج.
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املادة ()57
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة مناهج العلوم اإلسنسانية واللاات
تتبع إدارة مناهج العلوم اإلنسانية واللغات الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم تخطيط وتطوير املناهج
 .2قسم التصميم التربوي
 .3قسم جودة املناهج

املادة ()58
قسم تخطيط وتطوير املناهج
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع السياسات الالزمة بما يخص تطوير معايير التعليم واإلجراءات والضوابط الالزمة لتطبيقها على مستوى أنواع التعليم كافة.
 .2تطوير ومراجعة اإلطار الوطني ملعايير التعلم بما يدعم تحسين مخرجات التعلم ووضع اإلطار العام لتقييم تعلم الطلبة.
 .3تأليف مناهج وكتب العلوم اإلنسانية واللغات وتجريبها وتطويرها وأتمتتها وتطوير مصادر التعلم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
 .4ترجمة معايير التعلم إلى مقررات دراسية ،وتسمية املصادر التعليمية املناسبة.
 .5وضع أدلة العمل املنظمة لتطبيق الخطط الدراسية واملناهج.
 .6بناء أدوات التقييم والقياس الداعمة لتحقيق مخرجات اإلطار الوطني.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()59
قسم التصميم التربوي
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تحليل نظريات التعلم املختلفة ،وعكسها في بنية الدروس لضمان تحقيق تعليم فعال ذي عالقة بالخصائص اإلدراكية للمتعلم.
 .2وضع األطر العامة ملداخل تعلم الطلبة بما يتفق مع النظريات التربوية وفلسفة تطوير املناهج املعتمدة.
 .3رسم سيناريوهات لتصميم بنية الدروس وتناولها في األوعية ا ملنهجية املختلفة بما في ذلك البرامج واملنصات اإللكترونية بناء على
مدخل التعلم املعتمد واستراتيجياته.
 .4التحقق من قدرة التصميم التربوي للدروس على إحداث تعليم جيد ،وتيسير تعلم الطلبة ،وتنظيم املعرفة وترابطها في املستويين
الرأس ي واألفق .
 .5التنسيق مع إدارات املناهج األخرى لضمان وحدة األثر الناجم عن تصميم بنى الدروس في املواد املختلفة.
 .6تحديد أوزان الدروس النظرية والتطبيقية.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()60
قسم جودة املناهج
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إجراء مقارنات معيارية في مجال جودة املناهج وتجريبها من خالل االطالع على أفضل املمارسات في املجال وتقييمها وتطبيقها.
 .2إعداد أدلة تجريب املناهج ،والبرامج ،واملنصات التعليمية.
 .3تحليل نتائج تجريب املناهج في امليدان التربوي.
 .4إجراء دراسات بحثية ملناهج مواد العلوم اإلنسانية واللغات للتأكد من جودة املناهج من حيث الفلسفة ،والبناء ،وتحقيق األهداف،
ومناسبة املعايير ،واملقررات للطلبة ،والتأكد من مساعدتها للطلبة على التعلم وتحقيق مخرجات التعلم املستهدفة.
 .5اعتماد املناهج التعليمية ملواد العلوم اإلنسانية واللغات ملؤسسات التعليم العام الخاصة في الدولة ،وفقا للتشريعات واألنظمة
الصادرة بهذا الشأن.
 .6دراسة البيانات املتعلقة باالختبارات ،واالستفادة منها في تطوير املناهج.
 .7ربط املناهج ومخرجاتها بمتطلبات معايير السنة الجامعية األولى.
 .8أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()61
إدارة مناهج املواد التطبيقية
تتولى إدارة مناهج املواد التطبيقية املهام التالية:
 .1وضع السياسات الالزمة بما يخص تطوير معايير املواد التطبيقية واإلجراءات والضوابط الالزمة لتطبيقها على مستوى مراحل التعليم
كافة.
 .2تطوير ومراجعة اإلطار الوطني ملعايير التعلم ملناهج املواد التطبيقية ووضع اإلطار العام لتقييم تعلم الطلبة في املواد التطبيقية بالتنسيق
مع القطاعات واإلدارات املختصة.
 .3مواءمة مناهج املواد التطبيقية ومخرجاتها بمتطلبات ومعايير التعليم الجامعي.
 .4تقييم املصادر التعليمية ،وتقنيات التعليم الداعمة ملناهج املواد التطبيقية ،واعتماد املناسب منها.
 .5تأليف واعتماد مناهج وكتب املواد التطبيقية وتجريبها وتطويرها وأتمتتها وتطوير مصادر التعلم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
 .6وضع السياسات واألدلة املنظمة لتطبيق الخطط الدراسية والتقييم ملناهج املواد التطبيقية.
 .7إجراء دراسات بحثية للتأكد من جودة مناهج املواد التطبيقية.
 .8وضع السياسات الخاصة باالختبارات التقييمية الخاصة بمناهج املواد التطبيقية.
 .9أية مهام أخرى ترتبط بعمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع املناهج.
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املادة ()62
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة مناهج املواد التطبيقية
تتبع إدارة مناهج املواد التطبيقية الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم تخطيط وتطوير املناهج.
 .2قسم التصميم التربوي.
 .3قسم جودة املناهج.

املادة ()63
قسم تخطيط وتطويراملناهج
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع السياسات الالزمة بما يخص تطوير معايير التعليم واإلجراءات والضوابط الالزمة لتطبيقها على مستوى أنواع التعليم كافة.
 .2تطوير ومراجعة اإلطار الوطني ملعايير التعلم بما يدعم تحسين مخرجات التعلم ووضع اإلطار العام لتقييم تعلم الطلبة بالتنسيق مع
القطاعات واإلدارات املختصة.
 .3تأليف مناهج وكتب املواد التطبيقية وتجريبها وتطويرها وأتمتتها وتطوير مصادر التعلم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
 .4ترجمة معايير التعلم إلى مقررات دراسية ،وتسمية املصادر التعليمية املناسبة.
 .5وضع أدلة العمل املنظمة لتطبيق الخطط الدراسية واملناهج.
 .6بناء أدوات التقييم والقياس الداعمة لتحقيق مخرجات اإلطار الوطني.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()64
قسم التصميم التربوي
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تحليل نظريات التعلم املختلفة ،وعكسها في بنية الدروس لضمان تحقيق تعليم فعال ذي عالقة بالخصائص اإلدراكية للمتعلم.
 .2وضع األطر العامة ملداخل تعلم الطلبة بما يتفق مع النظريات التربوية وفلسفة تطوير املناهج املعتمد.
 .3رسم سيناريوهات لتصميم بنية الدروس وتناولها في األوعية املنهجية املختلفة بما في ذلك البرامج واملنصات اإللكترونية بناء على
مدخل التعلم املعتمد واستراتيجياته.
 .4التحقق من قدرة التصميم التربوي للدروس على إحداث تعليم جيد ،وتيسير تعلم الطلبة ،وتنظيم املعرفة وترابطها في املستويين
الرأس ي واألفق .
 .5التنسيق مع إدارات املناهج األخرى لضمان وحدة األثر الناجم عن تصميم بنى الدروس في املواد املختلفة.
 .6تحديد أوزان الدروس النظرية والتطبيقية.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

تابع القرارالوزاري رقم ( )50لسنة 2021م
املادة ()65
قسم جودة املناهج
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إجراء مقارنات معيارية في مجال جودة املناهج وتجريبها واالطالع على أفضل املمارسات في املجال وتقييمها وتطبيقها.
 .2إعداد أدلة تجريب املناهج ،والبرامج ،واملنصات التعليمية.
 .3تحليل نتائج تجريب املناهج في امليدان التربوي.
 .4إجراء دراسات بحثية ملناهج املواد التطبيقية للتأكد من جودة املناهج من حيث الفلسفة ،والبناء ،وتحقيق األهداف ،ومناسبة
املعايير ،واملقررات للطلبة ،والتأكد من مساعدتها للطلبة على التعلم وتحقيق مخرجات التعلم املستهدفة.
 .5اعتماد املناهج التعليمية للمواد التطبيقية ملؤسسات التعليم العام الخاصة في الدولة ،وفقا للتشريعات واألنظمة الصادرة بهذا الشأن
 .6دراسة البيانات املتعلقة باالختبارات ،واالستفادة منها في تطوير املناهج.
 .7ربط املناهج ومخرجاتها بمتطلبات معايير السنة الجامعية األولى.
 .8أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()66
إدارة مناهج التعليم الفني والتقني
تتولى إدارة مناهج التعليم الفني والتقني ممارسة املهام التالية:
 .1وضع السياسات الالزمة بما يخص تطوير معايير التعليم الفني والتقني واإلجراءات والضوابط الالزمة لتطبيقها على مستوى مراحل
التعليم كافة.
 .2تطوير ومراجعة اإلطار الوطني ملعايير التعلم ملناهج التعليم الفني والتقني ووضع اإلطار العام لتقييم تعلم الطلبة في مواد التعليم الفني
والتقني بالتنسيق مع القطاعات واإلدارات املختصة.
 .3مواءمة مناهج التعليم الفني والتقني ومخرجاتها بمتطلبات ومعايير التعليم الجامعي.
 .4تقييم املصادر التعليمية ،وتقنيات التعليم الداعمة ملناهج التعليم الفني والتقني ،واعتماد املناسب منها.
 .5تأليف واعتماد مناهج وكتب التعليم الفني والتقني وتجريبها وتطويرها وأتمتتها وتطوير واعتماد مصادر التعلم بالتنسيق مع الجهات ذات
الصلة.
 .6وضع السياسات واألدلة املنظمة لتطبيق الخطط الدراسية والتقييم ملناهج التعليم الفني والتقني.
 .7إجراء دراسات بحثية إجرائية للتأكد من جودة مناهج التعليم الفني والتقني.
 .8بناء بنوك األسئلة الخاصة بمناهج التعليم الفني والتقني.
 .9أية مهام أخرى ترتبط بعمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع املناهج.
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املادة ()67
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة مناهج التعليم الفني والتقني
تتبع إدارة مناهج التعليم الفني والتقني الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم تخطيط وتطوير املناهج.
 .2قسم التصميم التربوي.
 .3قسم جودة املناهج.

املادة ()68
قسم تخطيط وتطوير املناهج
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع السياسات الالزمة بما يخص تطوير معايير التعليم واإلجراءات والضوابط الالزمة لتطبيقها على مستوى أنواع التعليم كافة.
 .2تطوير ومراجعة اإلطار الوطني ملعايير التعلم بما يدعم تحسين مخرجات التعلم ووضع اإلطار العام لتقييم تعلم الطلبة بالتنسيق مع
القطاعات واإلدارات املختصة.
 .3تأليف مناهج وكتب التعليم الفني والتقني وتجريبها وتطويرها وأتمتتها وتطوير مصادر التعلم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
 .4ترجمة معايير التعلم إلى مقررات دراسية ،وتسمية املصادر التعليمية املناسبة.
 .5وضع أدلة العمل املنظمة لتطبيق الخطط الدراسية واملناهج والتقييم بالتنسيق مع اإلدارات املختصة.
 .6بناء أدوات التقييم والقياس الداعمة لتحقيق مخرجات اإلطار الوطني بالتنسيق مع القطاعات واإلدارات املختصة.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()69
قسم التصميم التربوي
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تحليل نظريات التعلم املختلفة ،وعكسها في بنية الدروس لضمان تحقيق تعليم فعال ذي عالقة بالخصائص اإلدراكية للمتعلم.
 .2وضع األطر العامة ملداخل تعلم الطلبة بما يتفق مع النظريات التربوية وفلسفة تطوير املناهج املعتمدة.
 .3رسم سيناريوهات لتصميم بنية الدروس وتناولها في األوعية املنهجية املختلفة بما في ذلك البرامج واملنصات اإللكترونية بناء على
مدخل التعلم املعتمد واستراتيجياته.
 .4التحقق من قدرة التصميم التربوي للدروس على إحداث تعليم جيد ،وتيسير تعلم الطلبة ،وتنظيم املعرفة وترابطها في املستويين
الرأس ي واألفق .
 .5التنسيق مع إدارات املناهج األخرى لضمان وحدة األثر الناجم عن تصميم بنى الدروس في املواد املختلفة.
 .6تحديد أوزان الدروس النظرية والتطبيقية.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()70
قسم جودة املناهج
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إجراء مقارنات معيارية في مجال جودة املناهج وتجريبها واالطالع على أفضل املمارسات في املجال وتقييمها وتطبيقها.
 .2إعداد أدلة تجريب املناهج ،والبرامج ،واملنصات التعليمية.
 .3تحليل نتائج تجريب املناهج في امليدان التربوي.
 .4إجراء دراسات بحثية ملناهج التعليم الفني والتقني للتأكد من جودة املناهج من حيث الفلسفة ،والبناء ،وتحقيق األهداف ،ومناسبة
املعايير ،واملقررات للطلبة ،والتأكد من مساعدتها للطلبة على التعلم وتحقيق مخرجات التعلم املستهدفة.
 .5دراسة البيانات املتعلقة باالختبارات ،واالستفادة منها في تطوير املناهج.
 .6ربط املناهج ومخرجاتها بمتطلبات معايير السنة الجامعية األولى.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()71
وكيل الوزارة املساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية
يتولى وكيل الوزارة املساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية املهام التالية:
 .1املشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط االستراتيجية واإلشراف على تنفيذها ضمن الوحدات التنظيمية التابعة له.
 .2اإلش ـ ـ ـراف على تطوير السـ ـ ــياسـ ـ ــات واملعايير واألطر وتنفيذ اإلجراءات املرتبطة باالعتراف بهيئات ومؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات التعليم العاملة خارج
الدولة ومعادلة الش ــهادات واملؤهالت التي تمنحها ،ومعادلة الش ــهادات واملؤهالت وتص ــديق الوثائق الص ــادرة عن مؤس ـس ــات التعليم
املرخصة داخل الدولة.
 .3اإلشراف على تطوير السياسات واملعايير واألطر وتنفيذ اإلجراءات الخاصة بتسجيل وقبول وانتقال الطلبة في املؤسسات التعليمية.
 .4اإلشـ ـراف على تطوير الس ــياس ــات واملعايير واألطر الخاص ــة بالبعثات واملنح الدراس ــية ووض ــع وتنفيذ خطة االبتعاث واملنح الدراس ــية
السنوية وإدارة عمليات االبتعاث واملنح الدراسية ومتابعة شؤون طلبة البعثات واملنح الدراسية.
 .5اإلش ـراف على تعزيز التواص ــل مع الخريجين وتهيئتهم وتس ــهيل التحاقهم بس ــوق العمل ورص ــد حاجات س ـوق العمل وردم الفجوة بين
احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم.
 .6اإلش ـراف على بناء نظام متكامل لبيانات التعليم ورص ــد الظواهر التعليمية واملش ــاركة في رس ــم التوجهات االس ــتش ـرافية واملس ــتقبلية
وإعداد البحوث والدراسات والتقارير املتعلقة بقطاع التعليم.
 .7اإلش ـ ـراف على وض ـ ــع وتطوير الخطة العامة للتعليم في الدولة ،وتنفيذ الخطط الالزمة لتطوير املؤس ـ ـس ـ ــات التعليمية وزيادة كفاءتها
ومواءمة وتحسين مخرجاتها.
 .8اإلشراف على تطوير قاعدة بيانات محدثة ودقيقة ومتكاملة لبيانات التعليم في الدولة بالتعاون مع جهات االختصاص في الدولة.
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 .9وضع خطط العمل والبرامج الرئيسية للقطاع التابع له واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
 .10التنس ــيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له واإلشـ ـراف على أدائها ،ورفع تقارير دورية عن س ــير العمل ف ها إلى وكيل الوزارة للش ــؤون
األكاديمية.
 .11اإلشراف على العمليات واملشاريع ضمن القطاع الذي يتبع له.
 .12إدارة املوارد املالية والبشرية لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية بكفاءة.
 .13أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمله ،أو يكلف بها من قبل وكيل الوزارة للشؤون األكاديمية.
ولوكيل الوزارة املساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية تفويض بعض صالحياته إلى أي من مدراء اإلدارات التابعة له أو من يراه مناسبا
من املختصين في القطاع على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

املادة ()72
الوحدات التنظيمية التابعة لوكيل الوزارة املساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية
يتبع وكيل الوزارة املساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية الوحدات التنظيمية التالية:
.1

إدارة معادلة الشهادات.

.2

إدارة التسجيل الطالي .

.3

إدارة البعثات.

.4

إدارة الخريجين وسوق العمل.

.5

إدارة مركز البحوث وبيانات التعليم.

.6

إدارة التخطيط األكاديمي.

املادة ()73
إدارة معادلة الشهادات
تتولى إدارة معادلة الشهادات املهام التالية:
 .1تطوير الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات واملعايير واألطر وتنفيذ اإلجراءات الخاص ـ ـ ــة بمعادلة الش ـ ـ ــهادات واملؤهالت وتص ـ ـ ــديق الوثائق الص ـ ـ ــادرة عن
مؤسسات التعليم العام والعالي والتدريب املنهي والفني والتقني املرخصة داخل الدولة.
 .2تطوير الســياســات واملعايير واألطر وتنفيذ اإلجراءات الخاصــة باالعتراف بهيئات ومؤس ـســات التعليم العام والعالي والتدريب املنهي
والفني والتقني العاملة خارج الدولة والبرامج التي تطرحها.
 .3تطوير السياسات واملعايير واألطر وتنفيذ اإلجراءات الخاصة بمعادلة الشهادات واملؤهالت الصادرة عن مؤسسات التعليم العام
والعالي والتدريب املنهي والفني والتقني العاملة خارج الدولة.
 .4اإلفادة حول مؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات وبرامج التعليم املعتمدة داخل الدولة وخارجها وعن إمكانية معادلة وتص ـ ـ ـ ــديق الش ـ ـ ـ ــهادات واملؤهالت
الصادرة عنها.
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 .5التنس ـ ـ ـ ــيق مع املركز الوطني للمؤهالت ومفوض ـ ـ ـ ـيــة االعتمــاد األكــاديمي للتعليم العــالي فيمــا يخص الس ـ ـ ـ ـيــاس ـ ـ ـ ــات واملعــايير واألطر
واإلجراءات الخاصة بمعادلة وتصديق واإلفادة عن الشهادات واملعادالت.
 .6إعداد األدلة وتوعية األفراد واملؤسسات حول مؤسسات وبرامج التعليم املعتمدة داخل الدولة وخارجها.
 .7إعــداد اإلحص ـ ـ ـ ـ ــائيــات والتقــارير الــدوريــة حول الش ـ ـ ـ ـهــادات واملؤهالت التي تمــت معــادلتهــا ومص ـ ـ ـ ـ ــادقتهــا وتزويــد الجهــات الراغبــة
باإلحصائيات املطلوبة بالتنسيق مع إدارة مركز البحوث وبيانات التعليم.
 .8تطوير قاعدة بيانات وإعداد تقارير عن نظم ومستويات الدراسة في الدول املختلفة بالتنسيق مع الجهات املختصة.
 .9أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية

املادة ()74
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة معادلة الشهادات
تتبع إدارة معادلة الشهادات الوحدات التنظيمية التالية:
.1

قسم املعايير والتخطيط.

.2

قسم معادلة وتصديق شهادات التعليم العام.

.3

قسم معادلة وتصديق شهادات التعليم العالي.

.4

قسم معادلة املؤهالت الفنية واملهنية.

املادة ()75
قسم املعايير والتخطيط
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع ال سياسات واملعايير واألطر الخاصة باالعتراف بهيئات ومؤسسات التعليم العام والعالي والتدريب املنهي والفني والتقني العاملة
خارج الدولة والبرامج التي تطرحها وتحديثها دوريا.
 .2وضع معايير وشروط معادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العام والعالي والتدريب املنهي والفني والتقني العاملة خارج
الدولة والتصديق على الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العام والعالي والتدريب املنهي والفني والتقني املرخصة داخل الدولة
بما ف ها املركز الوطني للمؤهالت وتحديث هذه املعايير والشروط دوريا.
 .3التنسيق مع املركز الوطني للمؤهالت ومفوضية االعتماد األكاديمي للتعليم العالي فيما يخص السياسات واملعايير واألطر واإلجراءات
الخاصة بمعادلة وتصديق واإلفادة عن الشهادات واملعادالت.
 .4إعداد اإلحصائيات والتقارير الدورية حول الشهادات واملؤهالت التي تمت معادلتها ومصادقتها وتزويد الجهات املعنية باإلحصائيات
املطلوبة بالتنسيق مع إدارة مركز البحوث وبيانات التعليم.
 .5تنفيذ زيارات للمؤسسات التعليمية وجهات االعتماد األكاديمي في الدول املختلفة ،للوقوف على األوضاع األكاديمية وتقييم النظم
التعليمية ف ها.
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 .6تطوير قاعدة بيانات وإعداد الدراسات والتقارير عن نظم ومستويات الدراسة في الدول املختلفة بالتنسيق مع الجهات املختصة.
 .7إعداد دليل بمؤسسات التعليم والبرامج املعتمدة داخل الدولة واملعترف بها خارج الدولة.
 .8زيادة الوعي املجتمعي وتوجيه الطلبة الراغبين في الدارسة داخل الدولة وخارجها بالبرامج واملؤسسات املعتمدة واملعترف بها.
 .9التخطيط والتنسيق مع الوزارات والجهات املعنية داخل الدولة لجعل معادلة الشهادات متطلبا رئيسيا لعمليات التوظيف أو
الترخيص للمهن التي تتطلب مؤهال عاليا.
 .10االطالع على األنظمة املعمول بها دوليا بشأن معادلة وتصديق الشهادات بغرض االستفادة منها.
 .11دراسة األنظمة التعليمية في مختلف الدول ،واختيار أفضل املؤسسات التعليمية والبرامج إلدراجها ضمن قوائم املؤسسات والبرامج
املوص ى بها.
 .12مراقبة نسبة اإلقبال على املؤسسات والبرامج التعليمية في الخارج ،ودراسة أسباب التكدس في أعداد امللتحقين بها ووضع وتنفيذ
الحلول املناسبة.
 .13التواصل مع امللحقيات وسفارات الدولة في الخارج وسفارات الدول املعتمدة لدى الدولة ومخاطبة الجامعات والهيئات بهدف الحصول
على املعلومات الدقيقة بشأن املؤسسات التعليمية أو السجالت الدراسية الصادرة عنها.
 .14أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()76
قسم معادلة وتصديق شهادات التعليم العام
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1االعتراف بهيئات ومؤسسات التعليم العام خارج الدولة ومعادلة الشهادات التي تمنحها.
 .2مراجعة الطلبات املتعلقة بمعادلة وتصديق الشهادات ملعرفة مدى استيفائها للمعايير والشروط وتطبيق معايير وشروط معادلة
وتصديق شهادات التعليم العام.
 .3الرد على استفسارات الطلبة الواردة بشأن خدمات املعادلة والتصديق للشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العام.
 .4إصدار شهادات املعادلة والتصديق للشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العام.
 .5أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()77
قسم معادلة وتصديق شهادات التعليم العالي
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1االعتراف بهيئات ومؤسسات التعليم العالي خارج الدولة ومعادلة الشهادات التي تمنحها.
 .2مراجعة الطلبات املتعلقة بمعادلة وتصديق الشهادات ملعرفة مدى استيفائها للمعايير والشروط وتطبيق معايير وشروط معادلة
وتصديق شهادات التعليم العالي.
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 .3الرد على استفسارات الطلبة الواردة بشأن خدمات املعادلة والتصديق للشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي.
 .4إصدار شهادات املعادلة والتصديق للشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العام وشهادات اإلفادة عن مؤسسات وبرامج التعليم
العالي.
 .5أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()78
قسم معادلة املؤهالت الفنية واملهنية
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1االعتراف بهيئات ومؤسسات التعليم الفني واملنهي والتقني خارج الدولة ومعادلة الشهادات التي تمنحها.
 .2مراجعة الطلبات املتعلقة بمعادلة وتصديق الشهادات ملعرفة مدى استيفائها للمعايير والشروط وتطبيق معايير وشروط تصديق
شهادات التعليم الفني واملنهي والتقني.
 .3الرد على استفسارات الطلبة الواردة بشأن خدمات املعادلة والتصديق للشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم الفني واملنهي والتقني .
 .4إصدار شهادات املعادلة والتصديق للشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم الفني واملنهي والتقني وشهادات اإلفادة عن مؤسسات
وبرامج التعليم الفني واملنهي والتقني.
 .5أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()79
إدارة التسجيل الطالبي
تتولى إدارة التسجيل الطالبي املهام التالية:
 .1تطوير الس ـ ــياس ـ ــات واملعايير واألطر العامة حول أس ـ ــس تس ـ ــجيل وقبول الطلبة في املؤس ـ ـس ـ ــات التعليمية وانتقالهم بين مس ـ ــارات
التعليم واملؤسسات التعليمية املختلفة.
 .2تقديم خدمات الدعم واإلرشاد والتوجيه للطلبة في عمليات التسجيل وااللتحاق باملؤسسات التعليمية.
 .3التنسيق مع املؤسسات التعليمية بشأن تسجيل وقبول الطلبة وتوزيعهم على املؤسسات وحقول التخصص املختلفة بما يتناسب
مع قدرات هذه املؤسسات ومعايير القبول ف ها واحتياجات املجتمع وسوق العمل.
 .4تطوير السياسات واملعايير واألطر الخاصة بانتقال الطلبة بين املؤسسات التعليمية املختلفة.
 .5تحليل بيانات االلتحاق ووضع التصورات املستقبلية عن معدالت التحاق الطلبة املتوقعة باملؤسسات التعليمية.
 .6أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية.
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املادة ()80
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة التسجيل الطالبي
تتبع إدارة التسجيل واإلرشاد الطالي الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم املعايير والتخطيط.
 .2قسم االستقطاب
 .3قسم القيد والتسجيل.
 .4قسم التنسيق وخدمات املؤسسات.

املادة ()81
قسم املعايير والتخطيط
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وض ـ ــع معايير وش ـ ــروط القيد والتس ـ ــجيل في املؤسـ ـ ـس ـ ــات التعليمية في الدولة وانتقال الطلبة بين مس ـ ــارات التعليم واملؤسـ ـ ـس ـ ــات
التعليمية املختلفة وتحديث هذه املعايير والشروط دوريا.
 .2التنســيق مع الجهات املعنية بشــأن ســياســات قبول وقيد الطلبة ومعايير توزيعهم على حقول التخصـصــات املختلفة في املؤسـســات
التعليمية في الدولة بما يتناسب مع حاجة املجتمع وسوق العمل.
 .3املشـ ـ ــاركة في تحديد معدالت القبول في املؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات التعليمية وأعداد الطلبة لكل مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة ضـ ـ ــمن معايير تتوافق مع متطلبات
واحتياجات التنمية الشاملة والقدرات االستيعابية لهذه املؤسسات والتخطيط لها.
 .4توفير الدراسـ ــات التحليلية وبيانات االلتحاق اإلحصـ ــائية الالزمة لتخطيط عمليات القبول وااللتحاق املسـ ــتقبلية في املؤس ـ ـس ـ ـات
التعليمية في الدولة بناء على البيانات املتوفرة لدى الوزارة.
 .5إعداد دليل بمؤسسات التعليم والبرامج املعتمدة داخل الدولة واملعترف بها داخل الدولة وشروط التسجيل ف ها.
 .6مراجعة معايير القيد والتس ـ ــجيل لنس ـ ــب اإلقبال على املؤس ـ ـس ـ ــات والبرامج التعليمية داخل الدولة ،ودراس ـ ــة أس ـ ــباب التكدس في
أعداد امللتحقين بها ووضع وتنفيذ الحلول املناسبة.
 .7تحليل بيانات االلتحاق اإلحصائية ووضع تصورات مستقبلية عن أعداد الطلبة املتوقع التحاقهم في املؤسسات التعليمية.
 .8أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()82
قسم االستقطاب
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إعداد خطة استقطاب الطلبة السنوية لتشجيع الطلبة على التسجيل في نظام القبول والتسجيل لدى الوزارة وبالتنسيق مع
الجهات ذات العالقة.
 .2وضع املعايير واملوجهات التنفيذية لبرامج االستقطاب واإلرشاد الطالي .
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 .3وضع أدلة وأدوات ونماذج العمل الالزمة لتنفيذ برامج االستقطاب واإلرشاد الطالي وتدريب املعنيين على استخدامها.
 .4تنفيذ خطة االستقطاب واإلرشاد للطلبة املستهدفين والتنسيق مع الجهات املعنية داخل الوزارة وخارجها.
 .5إعداد الدراسات والتقارير واإلحصائيات حول استقطاب الطلبة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العالقة.
 .6أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()83
قسم القيد والتسجيل
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1استقبال وتقييم وفرز طلبات االلتحاق باملؤسسات التعليمية حسب املعايير املعتمدة.
 .2فحص الطلبات وإتمام اإلجراءات اإلدارية الالزمة للقيد والتسجيل.
 .3متابعة اإلجراءات املتعلقة بعمليات التسجيل والقبول.
 .4تطوير وتنفيذ نظم وآليات لدعم العمليات بما في ذلك توفير وتوثيق املستندات والبيانات ذات الصلة.
 .5تنسيق عملية قبول الطلبة في املؤسسات التعليمية بحسب سياسات القبول ومعايير التوزيع املعتمدة على التخصصات واملؤسسات.
 .6إصدار قوائم القبول للطلبة في املؤسسات التعليمية.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()84
قسم التنسيق وخدمات املؤسسات
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إعداد خطة التنسيق واملتابعة لعمليات القيد والتسجيل وتعميمها على املعنيين.
 .2تنسيق عمليات التواصل بين الوزارة واملؤسسات التعليمية في مجالي القيد والتسجيل.
 .3متابعة تنفيذ القرارات املتعلقة بالقيد والتسجيل مع املؤسسات التعليمية املستهدفة.
 .4التنسيق واملتابعة وتوفير الخدمات لتيسير عملية القيد والتسجيل.
 .5متابعة الشكاوى واالستفسارات الخاصة باملوظفين واملراجعين والطلبة حول الخدمات املقدمة لهم.
 .6تسهيل عملية االتصال مع الجهات األمنية والتعـاون في مجــال املعلومـات وغير ذلك من األعمال.
 .7متابعة قواعد بيانات القيد والتسجيل في املؤسسات التعليمية ومتابعة استدامتها بشكل دوري.
 .8التنسيق واملتابعة مع املؤسسات التعليمية حول مجاالت التعاون مع املجتمع املحلي.
 .9استقطاب املؤسسات التعليمية لالنضمام لنظام القبول والتسجيل التابع للوزارة
 .10أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()85
إدارة البعثات
تتولى إدارة البعثات املهام التالية:
 .1إعداد السياسات واملعايير واألطر الخاصة بالبعثات واملنح الدراسية.
 .2إعداد خطة االبتعاث واملنح الدراسية السنوية طبقا للميزانية املخصصة لذلك بالتنسيق مع مكتب ملحقيات التعليم وعلوم
التكنولوجيا.
 .3استقطاب الطلبة لبرنامج البعثات واملنح الدراسية وتقديم خدمات الدعم لهم في عمليات التقديم والتسجيل وااللتحاق بالبرنامج
وإرشادهم بشأن سياسات وإجراءات البعثات واملنح الدراسية.
 .4مساعدة الطلبة الراغبين بااللتحاق ببرنامج البعثات واملنح الدراسية على توفير القبول األكاديمي املطلوب في الجامعات املعتمدة
بالتنسيق مع امللحقيات والجهات املعنية.
 .5استقبال طلبات التسجيل وااللتحاق ببرنامج االبتعاث واملنح الدراسية والبت في الطلبات حسب الشروط واملعايير املعتمدة وبما
يتوافق مع خطة االبتعاث السنوية املعتمدة.
 .6تقديم اإلرشادات وإعداد الطلبة الحاصلين على بعثات دراسية وتسهيل إجراءات مغادرتهم لاللتحاق ببلد الدراسة بالتنسيق مع
امللحقيات والجهات املعنية.
 .7متابعة الطلبة املوفدين من جميع النواحي األكاديمية والنفسية واالجتماعية والصحية بالتنسيق مع امللحقيات والجهات املعنية
ورفع تقارير دورية بشأنهم.
 .8تطوير السياسات واملعايير واألطر الخاصة باالستفادة من أشكال الدعم املقدمة لطلبة الدولة من قبل الدول األخرى أو من
املؤسسات التعليمية خارج الدولة أو املؤسسات الدولية املعنية ،واإلشراف على تنفيذها.
 .9أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية.

املادة ()86
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة البعثات
تتبع إدارة البعثات الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم املعايير والتخطيط
 .2قسم االستقطاب واإلعداد.
 .3قسم املتابعة واإلرشاد.
 .4قسم القبول والتسجيل.
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املادة ()87
قسم املعايير والتخطيط
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع السياسة العامة واملعايير والشروط واللوائح الخاصة بالبعثات واملنح الدراسية والتخطيط لها وتحديثها دوريا ومتابعة االلتزام
بها.
 .2إعداد خطة االبتعاث واملنح الدراسية السنوية من حيث التخصصات والجامعات والدول التي سيتم االبتعاث لها والعدد املقرر
ابتعاثه وذلك حسب احتياجات الدولة وسوق العمل وامليزانية املخصصة لذلك ومتابعة االلتزام بها.
 .3تطوير السياسات واملعايير واألطر الخاصة باالستفادة من أشكال الدعم املقدمة لطلبة الدولة من قبل الدول األخرى أو من
املؤسسات التعليمية خارج الدولة أو املؤسسات الدولية املعنية ،واإلشراف على تنفيذها.
 .4إعداد الدراسات والتقارير واإلحصائيات حول البعثات والطلبة املبتعثين.
 .5إبرام اتفاقيات مع الجامعات خارج الدولة الستقطاب الطلبة وحجز مقاعد االبتعاث وتسهيل قبول املبتعثين بالتنسيق مع إدارة
التعاون التعليمي الدولي.
 .6التنسيق مع جهات االبتعاث األخرى بالدولة ملنع التضارب في البعثات.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()88
قسم االستقطاب واإلعداد
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع خطة االستقطاب السنوية بالتوافق مع الخطة السنوية املعتمدة لالبتعاث واملنح الدراسية.
 .2تنفيذ خطة استقطاب الطلبة لبرنامج البعثات واملنح الدراسية وتقديم خدمات الدعم لهم في عمليات التقديم والتسجيل وااللتحاق
بالبرنامج وإرشادهم بشأن سياسات وإجراءات البعثات واملنح الدراسية.
 .3مس ـ ــاعدة الطلبة الراغبين بااللتحاق ببرنامج البعثات واملنح الدراس ـ ــية على توفير القبول األكاديمي املطلوب في الجامعات املعتمدة
بالتنسيق مع امللحقيات والجهات املعنية.
 .4إعداد الدراسات والتقارير واإلحصائيات حول الطلبة املستقطبين.
 .5أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()89
قسم املتابعة واإلرشاد
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تقديم اإلرشادات األولية للمبتعثين قبل املغادرة إلى بلد الدراسة وذلك بالتنسيق مع إدارة التعاون التعليمي الدولي.
 .2إنهاء إجراءات املبتعثين استعدادا للمغادرة إلى بلد الدراسة وذلك بالتنسيق مع إدارة التعاون التعليمي الدولي.
 .3متابعة املبتعثين أكاديميا لتسهيل التحاقهم بتخصصاتهم وضمان دراستهم للتخصصات التي تم إيفادهم إل ها.
 .4متابعة وإرشاد املبتعثين من النواحي واملالية واالجتماعية والصحية ورفع تقارير دورية شاملة عنهم.
 .5تقييم املبتعثين أكاديميا بعد تخرجهم وإعداد التقارير الخاصة بدراستهم ومدى اإليفاء بشروط االبتعاث ال سيما في حقل التخصص.
 .6تنظيم منتدى املبتعثين السنوي بالتنسيق مع إدارة التعاون التعليمي الدولي.
 .7إعداد دليل املبتعثين السنوي بالتنسيق مع إدارة التعاون التعليمي الدولي.
 .8تسوية املستحقات املالية للمبتعثين عند إنهاء بعثاتهم الدراسية وقبل عودتهم إلى الدولة بالتنسيق مع إدارة التعاون التعليمي الدولي.
 .9أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()90
قسم القبول والتسجيل
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1استقبال طلبات االلتحاق ببرنامج البعثات واملنح الدراسية حسب املعايير املعتمدة.
 .2فحص الطلبات وإتمام اإلجراءات الالزمة للعرض على لجنة البعثات للبت في الطلبات حسب الشروط واملعايير املعتمدة وبما
يتوافق مع خطة االبتعاث السنوية املعتمدة.
 .3متابعة اإلجراءات املتعلقة بعمليات القبول والتسجيل للطلبة املبتعثين.
 .4تطوير وتنفيذ نظم وآليات لدعم عمليات القبول والتسجيل بما في ذلك توفير وتوثيق املستندات والبيانات ذات الصلة.
 .5إدارة عملية قبول وتسجيل الطلبة املبتعثين بحسب سياسات القبول ومعايير التوزيع املعتمدة على التخصصات واملؤسسات.
 .6إصدار قوائم القبول والتسجيل للطلبة املبتعثين.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()91
إدارة الخريجين وسوق العمل
تتولى إدارة الخريجين وسوق العمل املهام التالية:
 .1إنشاء قاعدة بيانات الخريجين من مؤسسات التعليم العام والعالي الحكومية والخاصة وحالتهم الوظيفية.
 .2التنسيق مع إدارات الخريجين في مؤسسات التعليم العام والعالي الحكومية والخاصة ،والتعاون معها في جمع البيانات ومتابعة
املبادرات وغيرها من أوجه التعاون.
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 .3متابعة خريجي مؤسسات التعليم العام والعالي الحكومية والخاصة في سوق العمل وتهيئتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
 .4التنسيق مع جهات العمل وغيرها من جهات االختصاص لوضع اآلليات واملبادرات لصقل مهارات الخريجين.
 .5التنسيق مع الجهات املعنية لتوفير فرص التدريب العملي وخلق فرص عمل للخريجين من مواطني الدولة في القطاعين الحكوم
والخاص.
 .6وضع برامج ومبادرات لتشجيع الطلبة املواطنين على االلتحاق بالتخصصات املطلوبة في سوق العمل.
 .7تنفيذ الدراسات واالستبيانات لرصد احتياجات سوق العمل الحالية واملستقبلية من التخصصات واملهارات النوعية املطلوبة
للقطاعين الحكوم والخاص وتحديث الحالة الوظيفية للخريجين وقياس مدى إملام الخريجين باملهارات الفنية واملعرفية املطلوبة.
 .8أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة ،أو تكلف بها من وكيل الوزارة املساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية.

املادة ()92
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة الخريجين وسوق العمل
تتبع إدارة الخريجين وسوق العمل الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم متابعة الخريجين
 .2قسم التدريب واإلرشاد الوظيف .
 .3قسم الشراكات.

املادة ()93
قسم متابعة الخريجين
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إنشاء قاعدة بيانات الخريجين وبيان حالتهم الوظيفية.
 .2التنسيق مع إدارات الخريجين في املؤسسات التعليمية والتعاون معها في جمع البيانات ومتابعة املبادرات وغيرها من أوجه التعاون.
 .3إعداد دليل الخريجين السنوي.
 .4تنظيم منتدى الخريجين السنوي.
 .5متابعة الخريجين في سوق العمل وتهيئتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
 .6التنسيق مع جهات العمل في القطاع الحكوم والخاص وغيرها من جهات االختصاص إلجراء الدراسات لرصد املهارات التنافسية
الالزمة لقطاعات التشغيل وتوعية الطلبة بها.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()94
قسم التدريب واإلرشاد الوظيفي
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تطوير السياسات واألطر العامة املنظمة لتدريب الطلبة الخريجين وبما يتالءم مع متطلبات سوق العمل.
 .2تحليل االحتياجات التدريبية املوجهة لرفع الكفاءة العلمية في املادة ،أو لرفع الكفاءة للخريجين
 .3إعداد املسارات التدريبية والبرامج التدريبية ومبادرات لتشجيع الطلبة على االلتحاق بالتخصصات املطلوبة في سوق العمل وإرشاد
الطلبة إل ها.
 .4اإلشراف على إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية الفنية والتخصصية للطلبة الخريجين.
 .5تقديم االستشارات الفنية للطلبة الخريجين حسب احتياجات سوق العمل.
 .6إصدار النشرات واألدلة والبيانات حول املتطلبات الوظيفية من املعارف واملهارات وشروط التوظيف وبيئات العمل والتنسيق مع
اإلدارات املختصة لتوعية الطلبة بها.
 .7تعريف الطلبة الخريجين وإرشادهم إلى فرص العمل املتاحة بالتنسيق مع الجهات املعنية في الدولة.
 .8التنسيق مع القطاعين العام والخاص لتوفير فرص التدريب الوظيف للخريجين.
 .9إجراء الدراسات وتوفير املؤشرات الخاصة باملهارات التنافسية لقطاعات التشغيل وتوعية الطلبة بها.
 .10إجراء الدراسات وقياس املؤشرات الخاصة ببيئات العمل ومتطلباتها الوظيفية.
 .11أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()95
قسم الشراكات
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع األطر املنظمة للتعاون مع املؤسسات الداعمة ملجاالت توظيف الخريجين بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بالوزارة.
 .2التخطيط والتطوير ألوجه الشراكة والتعاون مع املؤسسات الداعمة في مجاالت توظيف الخريجين ووضع آليات تنفيذها لتحقيق
غاياتها.
 .3التنسيق مع الجهات ذات العالقة لتفعيل برامج الشراكات مع املؤسسات في مجاالت توظيف الخريجين.
 .4بناء الشراكات مع القطاعين الحكوم والخاص لخلق فرص جديدة لتوظيف الخريجين.
 .5أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من املدير املعني.
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املادة ()96
إدارة مركزالبحوث وبيانات التعليم
تتولى إدارة مركز البحوث وبيانات التعليم املهام التالية:
 .1وضع السياسات واألطر التنظيمية الخاصة بحوكمة البيانات التعليمية على مستوى الدولة.
 .2جمع وتنظيم وتحليل ونشر بيانات التعليم ومؤشراته شامال الطفولة املبكرة ورياض األطفال والتعليم العام والعالي الحكوم
والخاص ،وبما في ذلك التعليم املنهي والفني والتقني والتعليم املستمر ،وتلك في املناطق الحرة.
 .3بناء نظام معلومات متكامل لقطاع التعليم بالتنسيق مع الجهات املختصة.
 .4رصد الظواهر التعليمية املتعلقة بمدخالت ومخرجات التعليم وعملياته ونتائجه ومؤشراته بشكل دوري وعرضها وإعداد التقارير
حول مدى تأثيرها.
 .5توفير املعلومات والبيانات الالزمة لدعم عمليات رسم السياسات واتخاذ القرار.
 .6املساهمة في رسم السياسات التعليمية االستشرافية واملستقبلية بالتعاون مع إدارة التخطيط األكاديمي وإدارة االستراتيجية
واملستقبل وإدارة سياسات التعليم والوحدات التنظيمية األخرى ذات العالقة.
 .7إعداد البحوث والدراسات والتقارير املتعلقة بقطاع التعليم بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر واملخاطر والتوجهات اإلقليمية
والدولية ،وذلك بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة.
 .8التنسيق مع املؤسسات الوطنية املعنية ببيانات التعليم لضمان تكامل بيانات التعليم في الدولة وحداثتها.
 .9التنسيق مع املنظمات والجهات الخارجية التربوية املعنية ببيانات التعليم لضمان توفير تلك البيانات وتكاملها وحداثتها في قواعد
بيانات التعليم العاملية بالتعاون مع املركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء والجهات املختصة بالدولة.
 .10أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية.

املادة ()97
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة مركزالبحوث وبيانات التعليم
تتبع إدارة مركز البحوث وبيانات التعليم الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم البحوث
 .2قسم جمع البيانات وإدارتها.
 .3قسم تحليل ونشر البيانات.
 .4قسم بيانات العمليات.
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املادة ()98
قسم البحوث
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1املشاركة في توجيه سياسات وزارة التربية والتعليم وتوجيه أصحاب القرار لتحسين جودة التعليم في الدولة بالتنسيق مع الوحدات
التنظيمية املعنية في الوزارة.
 .2تحديد القضايا البحثية املتعلقة بمجاالت التعليم.
 .3إجراء األبحاث والدراسات واألوراق البحثية املتعلقة بالقضايا واملشكالت التربوية.
 .4إعداد تقارير وتقديم ملخصات نتائج الدراسات والبحوث لتوجيه السياسات التعليمية.
 .5املشاركة في لجان البحث العلمي واملؤتمرات والورش التي تعقد داخل الدولة وخارجها.
 .6تقديم الخدمات االستشارية للباحثين وتسهيل مهامهم.
 .7إجراء مقارنات معيارية حول حالة العمليات في املؤسسات التعليمية بما يخدم عمليات صنع القرار.
 .8أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()99
قسم جمع البيانات وإدارتها
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إعداد خطة متكاملة لجمع البيانات وتحديثها بصورة منتظمة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة.
 .2وضع املنهجيات واألدوات لجمع البيانات من مصادرها الداخلية والخارجية بما يلبي احتياجات الوزارة.
 .3ضمان دقة البيانات وموثوقيتها وحداثتها وقواعد استخدامها.
 .4استطالع ما يستجد من بيانات خارجية ومصادرها وأدواتها ومنهجيات تحليلها وتوظيفها.
 .5ضمان توفر بنية تحتية متقدمة تخدم متطلبات إدارة بيانات التعليم.
 .6ضمان التزام منهجيات وأدوات وقواعد العمل في مركز البيانات باللوائح الوطنية املنظمة للبيانات وحمايتها.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()100
قسم تحليل وسنشر البيانات
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع املنهجيات وقواعد العمل والنماذج التحليلية للبيانات وفق معايير علمية معتمدة.
 .2تحليل البيانات وفقا ملتطلبات قطاعات الوزارة وإداراتها املتعلقة بالتخطيط للتعليم.
 .3معالجة البيانات وفق منهجيات معتمدة الشتقاق املؤشرات على مستويات متعددة.
 .4إدارة قواعد بيانات التعليم وتنظيمها واستدامتها وضمان الوصول املستمر إلى البيانات املتاحة القابلة للنشر لكافة املهتمين واملعنيين
داخل الدولة وخارجها.
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 .5التنسيق وبناء الشراكات مع مراكز اإلحصاء والبيانات داخل الدولة وخارجها.
 .6تحديد االحتياجات لبناء القدرات في مجاالت تحليل البيانات ،واشتقاق املؤشرات والتنسيق لتنفيذها.
 .7نشر البيانات واملؤشرات املتعلقة بالتعليم عبر وسائل النشر املختلفة وعبر املنصات التفاعلية ،وإعداد املنهجيات املنظمة لها.
 .8تزويد قيادات الوزارة والجهات املعنية بما تحتاجه من بيانات ومؤشرات تسهم في ترشيد القرارات وعمليات رسم السياسات التعليمية.
 .9أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()101
قسم بيانات العمليات
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1توفير املعلومات عن العمليات التعليمية في املؤسسات التعليمية.
 .2توفير لوحات قيادة لتوفير معلومات دقيقة وآ ّنية عن حالة العمليات في املؤسسات التعليمية.
 .3توفير معلومات تاريخية ومقارنات معيارية حول حالة العمليات في املؤسسات التعليمية.
 .4مراقبة املؤشرات الحيوية للعمليات في املؤسسات التعليمية واإلبالغ عن ّ
التغيرات الهامة في املؤشرات أو الحاالت الطارئة لجهات
االختصاص.
 .5توفير تقارير ملؤشرات أداء العمليات في املؤسسات التعليمية بما يخدم عمليات صنع القرار.
 .6توفير بيانات ومؤشرات عن مواطن الضعف أو التحسين في العمليات في املؤسسات التعليمية.
 .7توفير البيانات الخاصة بالعمليات بما يخدم عمل اإلدارات املختلفة.
 .8التنسيق مع إدارة تقنية املعلومات وقطاعات الوزارة ذات العالقة لعمل التحديثات الالزمة لنظم العمل.
 .9أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()102
إدارة التخطيط األكاديمي
تتولى إدارة التخطيط األكاديمي املهام التالية:
 .1وضع وتطوير الخطة العامة للتعليم في الدولة شامال الطفولة املبكرة ورياض األطفال والتعليم العام والعالي ،وبما في ذلك التعليم
املنهي والفني والتقني والتعليم املستمر ،وذلك بهدف بناء نظام تعليمي يتسم باالستدامة والتكيف مع املستجدات والتغيرات الداخلية
والخارجية.
 .2التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العام والعالي الحكوم والخاص بشأن حقول التخصص والدرجات العلمية التي تمنح في
كل منها بما يتناسب مع احتياجات املجتمع وسوق العمل ،وتحقيق التوازن بين التخصصات وتقليل التداخل والتكرار بين البرامج.
 .3التنسيق والتكامل بين سياسات قبول الطلبة ومعايير توزيعهم في حقول التخصص بما يتناسب مع احتياجات املجتمع وسوق العمل.
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 .4وضع استراتيجية وطنية لردم الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم كما ونوعا وبما يتماش ى مع األجندة الوطنية،
ووضع خطة لتنفيذ االستراتيجية بالتنسيق مع الجهات املعنية.
 .5التنسيق مع املؤسسات التعليمية ملواءمة برامجها وتخصصاتها مع احتياجات سوق العمل الحالية واملستقبلية.
 .6وضع وتنفيذ برامج لالرتقاء باملستوى التنظيمي واإلداري ولتطوير الكفاءة والفعالية اإلدارية واألكاديمية للمؤسسات التعليمية بما
يضمن االستخدام األمثل للموارد والتميز واملنافسة العاملية.
 .7التنسيق والتكامل بين امليزانيات املتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الحكوم  ،وتطوير سياسات وأطر ومعايير التمويل على أساس
األداء وتنفيذ الخطط السنوية لقياس أداء تلك املؤسسات والتدقيق عل ها ومراجعة املستهدفات بما يتماش ى مع رفع كفاءة وفعالية
املؤسسات املالية واألكاديمية واالستغالل األمثل للموارد.
 .8بناء الخطط املتكاملة لتوفير برامج أكاديمية ومناهج ذات مستوى عال من الجودة ،تواكب أحدث النظم واملستجدات العلمية التي
تساعد على إعداد خريجين ذوي مهارات عالية ،ومعرفة علمية متميزة وإعدادهم لوظائف املستقبل.
 .9تطوير وتنفيذ املعايير والضوابط لتصنيف املؤسسات التعليمية ،بالتنسيق مع قطاع الترخيص والجودة ومفوضية االعتماد
األكاديمي للتعليم العالي وإدارة مركز بحوث وبيانات التعليم.
 .10التنسيق مع الجهات املعنية وتنفيذ املبادرات للحصول على االعتراف واالعتماد الدولي ملؤسسات وبرامج التعليم في الدولة.
 .11أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية.

املادة ()103
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة التخطيط األكاديمي
تتبع إدارة التخطيط األكاديمي الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم تخطيط البرامج األكاديمية واملؤسسات التعليمية.
 .2قسم الدراسات األكاديمية ودراسات سوق العمل.
 .3قسم تصنيف الجامعات.
 .4قسم تمويل الجامعات على أساس األداء.

املادة ()104
قسم تخطيط البرامج األكاديمية واملؤسسات التعليمية
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1اإلشراف على وضع الخطط والبرامج األكاديمية ملؤسسات التعليم العام والعالي واملنهي والفني والتقني والتعليم املستمر والتعليم الفني
والتقني واملنهي بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة.
 .2تحديد التخصصات والدرجات العلمية التي تمنح في كل منها بما يتناسب مع احتياجات املجتمع وسوق العمل ،وتحقيق التوازن بين
التخصصات وتقليل التداخل والتكرار بين البرامج بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة.
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 .3التنسيق والتكامل بين سياسات قبول الطلبة ومعايير توزيعهم في حقول التخصص بما يتناسب مع احتياجات املجتمع وسوق العمل
بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة.
 .4تطوير الخطط والبرامج األكاديمية بما يضمن مواكبتها لسوق العمل والتطورات التكنولوجية ،وكذلك مناقشة التحديات األكاديمية
املتعلقة باملقررات الدراسية وأساليب تدريسها بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة.
 .5تقييم وتطوير البرامج األكاديمية في مؤسسات التعليم ا لعام والعالي والتعليم الفني والتقني واملنهي بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية
املعنية في الوزارة.
 .6عقد اجتماعات دورية للتوصل إلى مقترحات حول التطوير املستمر للبرامج والخطط األكاديمية.
 .7التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي وإدارات الوزارة املعنية ملواءمة برامجها ومناهجها ومعاييرها وعملياتها بشكل يخدم تحقيق الخطة
الوطنية لردم الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم.
 .8متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لردم الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم بالتنسيق مع الجهات املعنية في الدولة.
 .9التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي ملواءمة برامجها وتخصصاتها مع احتياجات سوق العمل الحالية واملستقبلية.
 .10أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()105
قسم الدراسات األكاديمية ودراسات سوق العمل
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع خطة استراتيجية في مجال إعداد الدراسات األكاديمية في مؤسسات التعليم العام والعالي والتعليم الفني والتقني واملستمر
وتوج هها لخدمة سوق العمل.
 .2تنفيذ الدراسات واملسوحات لرصد احتياجات املؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل الحالية واملستقبلية من التخصصات
واملهارات النوعية املطلوبة للقطاعين الحكوم والخاص.
 .3إجراء الدراسات والبحوث عن مدى إملام الخريجين باملهارات الفنية واملعرفية وفق احتياجات سوق العمل الحالية واملستقبلية.
ّ .4
ّ
ّ
كاديمية املتخصصة داخل الدولة وخارجها في مجال الدراسات األكاديمية ودراسات سوق العمل وفي
البحثية واأل
التعاون مع املراكز
مجال تبادل الخبرات.
 .5املساهمة في إعداد الكوادر املتخصصة من الباحثين واألساتذة القادرين على املساهمة في تطوير التعليم والبحث العلمي في مجاالت
التعليم العام والعالي وتمكينهم من أدوات البحث العلمي ومناهجه.
 .6أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()106
قسم تصنيف الجامعات
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تطوير وتنفيذ املعايير والضوابط لتصنيف املؤسسات التعليمية ،بالتنسيق مع إدارة التقييم والجودة ملؤسسات التعليم العالي
ومفوضية االعتماد األكاديمي للتعليم العالي وإدارة مركز البحوث وبيانات التعليم.
 .2وضع خطة للنهوض بأداء الجامعات للحصول على تصنيف متقدم بين الجامعات العاملية.
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 .3إنشاء قواعد بيا نات خاصة بالجامعات وفق معايير التصنيف املحلية والدولية.
 .4تطوير معايير ملساعدة الجامعات على تحقيق معايير التصنيف العاملية.
 .5التأكد من مدى استيفاء الجامعات للمعايير والشروط املؤهلة للتصنيف.
 .6متابعة أداء الجامعات وفق معايير التصنيف املحلية والدولية.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()107
قسم تمويل الجامعات على أساس األداء
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع السياسات واملعايير الخاصة بتمويل الجامعات على أساس األداء بالتعاون مع الجهات املعنية.
 .2وضع الخطة املالية ورصد املخصصات املالية لتمويل الجامعات على أساس األداء.
 .3املتابعة والرصد املستمر لألداء بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
 .4إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن أداء الجامعات على مستوى الدولة.
 .5تقديم التقارير الدورية عن أداء الجامعات وسبل تحسين األداء ف ها.
 .6أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()108
وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات
يتولى وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات املهام التالية:
 .1املشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط االستراتيجية واإلشراف على تنفيذها ضمن الوحدات التنظيمية التابعة له.
 .2اإلشراف على إعداد وتحديث خريطة املهارات الحالية ومهارات املستقبل املتقدمة وتطوير السياسات واملعايير واألطر والبرامج الهادفة
إلى تعزيز الوعي بأهمية املهارات املستهدفة وقياسها والتدريب عل ها.

تابع القرارالوزاري رقم ( )50لسنة 2021م
 .3اإلشراف على تطوير السياسات واملعايير واألطر وبرامج اإلرشاد وجودة الحياة في املؤسسات التعليمية في املجاالت النفسية واالجتماعية
واألكاديمية واملهنية والصحية والبدنية.
 .4اإلشراف على تطوير السياسات واملعايير واألطر وبرامج الريادة واالبتكار واكتشاف ورعاية الطلبة املوهوبين واملبتكرين في املؤسسات
التعليمية.
 .5اإلشراف على تطوير السياسات واملعايير واألطر والبرامج املوجهة للطلبة أصحاب الهمم والطلبة الذين يعانون من صعوبات في التعلم
في املؤسسات التعليمية.
 .6اإلشراف على تطوير السياسات واملعايير واألطر وبرامج تعزيز العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والريادة واالبتكار في املجال التعليمي،
وتطوير املبادرات واملنح البحثية ،وتنظيم وتطوير مؤسسات البحث العلمي األكاديمية.
 .7اإلشراف على إ عداد إطار متكامل لسياسات التعليم بما يضمن تكاملها وتناغمها وانسجامها مع األهداف الوطنية واستجابتها لألولويات
الوطنية.
 .8وضع خطط العمل والبرام ج الرئيسية للقطاع التابع له واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
 .9التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له واإلشراف على أدائها ،ورفع تقارير دورية عن سير العمل ف ها إلى وكيل الوزارة للشؤون
األكاديمية.
 .10اإلشراف على العمليات واملشاريع ضمن القطاع الذي يتبع له.
 .11إدارة املوارد املالية والبشرية لقطاع الرعاية وبناء القدرات بكفاءة.
 .12أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمله ،أو يكلف بها من قبل وكيل الوزارة للشؤون األكاديمية.
ولوكيل الوزارة املساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات تفويض بعض صالحياته إلى أي من مدراء اإلدارات التابعة له أو من يراه مناسبا من
املختصين في القطاع على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

املادة ()109
الوحدات التنظيمية التابعة لوكيل الوزارة املساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات
يتبع وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات الوحدات التنظيمية التالية:
.1

إدارة مهارات املستقبل املتقدمة.

.2

إدارة اإلرشاد وجودة الحياة.

.3

إدارة املوهبة واالبتكار.

.4

إدارة أصحاب الهمم.

.5

إدارة العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي.

.6

إدارة سياسات التعليم.
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املادة ()110
إدارة مهارات املستقبل املتقدمة
تتولى إدارة مهارات املستقبل املتقدمة املهام التالية:
 .1إعداد وتحديث خريطة املهارات الحالية ومهارات املستقبل املتقدمة بجميع أنواعها (األكاديمية والفنية واملهنية) وفي املجاالت املختلفة
(الحياتية والكشفية ،العلمية والتقنية ،الفنية والثقافية واألدبية ،والرياضية) املتوائمة مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات تحقيق
االستراتيجيات واألجندات الوطنية بالتنسيق مع الجهات املعنية في الدولة.
 .2إعداد السياسات واملعايير واألطر الخاصة ببرامج وأندية تنمية املهارات وآليات اإلعداد والتدريب على املهارات في مؤسسات التعليم
العام والعالي الحكومية والخاصة شامال مؤسسات الطفولة املبكرة ومؤسسات ومراكز التدريب املنهي والفني والتقني.
 .3تطوير وتنفيذ آليات وأدوات لقياس اكتساب املهارات.
 .4تنفيذ البرامج والفعاليات والحمالت الهادفة إلى إبراز أهمية املهارات املستهدفة وتعزيز الوعي بها في جميع القطاعات وعند جميع
الفئات.
 .5تطوير واإلشراف على منظومة البرامج واألنشطة واملسابقات الوطنية الهادفة لتعزيز وتطوير املهارات وتنظيم ودعم مشاركة الدولة
في البرامج واألنشطة واملسابقات الطالبية الخارجية.
 .6مراجعة وتحليل وتقييم املناهج والبرامج التعليمية والتدريبية لضمان احتوائها على املهارات املستهدفة وتوفير نتائج املراجعة للجهات
املعنية داخل وخارج الوزارة.
 .7تطوير شبكة من الشركاء من القطاعين الحكوم والخاص والتعاون معهم من خالل البرامج واملبادرات الهادفة لرعاية ذوي املهارات
وتطوير املهارات املستهدفة.
 .8أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات.

املادة ()111
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة مهارات املستقبل املتقدمة
يتبع إدارة مهارات اإلمارات األقسام التالية:
 .1قسم املهارات الحياتية والقيادية
 .2قسم املهارات الكشفية والرياضية
 .3قسم املهارات العلمية والتقنية
 .4قسم املهارات الفنية والثقافية واألدبية
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املادة ()112
قسم املهارات الحياتية والقيادية
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تحــديــد املهــارات الحيــاتيــة والقيــاديــة والفئــات املس ـ ـ ـ ــتهــدفــة بتلــك املهــارات وإعــداد وتطوير وتطبيق معــايير وأدوات التقييم والقيــاس
الخاصة بها.
 .2تطوير السياسات واألطر املتعلقة باملهارات الحياتية والقيادية بالتعاون مع إدارة سياسات التعليم.
 .3االطالع على التجــارب الوطنيــة والعــامليــة في مجــال تطوير وتنميــة املهــارات الحيــاتيــة والقيــاديــة ،واالس ـ ـ ـ ــتفــادة منهــا في تحــديــد املهــارات
املستقبلية.
 .4إجراء الدراس ـ ــات والبحوث في مجاالت املهارات الحياتية والقيادية بالتعاون مع مؤس ـ ـس ـ ــات التعليم العام والعالي والعاملين في مجال
التكنولوجيا املتقدمة ،والعمل على تحديد مسارات املستقبل.
 .5التنس ـ ــيق مع جهات االختص ـ ــاص إلص ـ ــدار النش ـ ـرات وتنفيذ البرامج التوعوية في مجاالت املهارات املس ـ ــتقبلية الحياتية املتخص ـ ـص ـ ــة
والقيادية.
 .6التنسيق مع املؤسسات املعنية بالفئات املستهدفة باملهارات الحياتية والقيادية.
 .7تأهيل الكوادر الوطنية في مجال املهارات الحياتية والقيادية املتخص ـ ـصـ ــة من خالل البرامج والدورات التدريبية والتوعوية بالتنسـ ــيق
مع اإلدارات والجهات املعنية محليا ودوليا.
 .8تنفيذ البرامج والفعاليات والحمالت الوطنية الهادفة إلى إبراز أهمية املهارات الحياتية والقيادية وتعزيز الوعي بها في جميع القطاعات
والفئات املستهدفة.
 .9تطوير منظومة البرامج واألنش ـ ــطة واملس ـ ــابقات الوطنية الهادفة لتش ـ ــجيع الطلبة على املش ـ ــاركة في املنص ـ ــات التنافس ـ ــية في مجاالت
املهارات الحياتية والقيادية على املســتوى الوطني ودعم املتميزين لضــمهم للفرق الوطنية وإعدادهم للمشــاركة الفاعلة على املســتوى
املحلي واإلقليمي والدولي بالتعاون مع الجهات املعنية لتمثيل الدولة على املستوى اإلقليمي والعامل .
 .10مراجعة وتحليل وتقييم املناهج والبرامج التعليمية والتدريبية لضمان احتوائها على املهارات الحياتية والقيادية وتوفير نتائج املراجعة
للجهات املعنية داخل وخارج الوزارة.
 .11تطوير شبكة من الشركاء من القطاعين الحكوم والخاص محليا ودوليا والتعاون معهم من خالل البرامج واملبادرات الهادفة لرعاية
وتطوير املهارات الحياتية والقيادية لدى الطلبة.
 .12أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني
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املادة ()113
قسم املهارات الكشفية والرياضية
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تحديد املهارات الرياضية والكشفية والفئات املستهدفة بتلك املهارات وإعداد وتطوير وتطبيق معايير وأدوات التقييم والقياس
الخاصة بها.
 .2تطوير السياسات واألطر املتعلقة باملهارات الكشفية والرياضية بالتعاون مع إدارة سياسات التعليم.
 .3االطالع على التجارب الوطنية والعاملية في مجال تطوير وتنمية املهارات الكشفية والرياضية ،واالستفادة منها في تحديد املهارات
املستقبلية.
 .4إجراء الدراسات والبحوث في مجاالت املهارات الكشفية والرياضية املتخصصة بالتعاون مع مؤسسات التعليم العام والعالي
والعاملين في مجال التكنولوجيا املتقدمة ،والعمل على تحديد مسارات املستقبل.
 .5التنسيق مع جهات االختصاص إلصدار النشرات وتنفيذ البرامج التوعوية في مجاالت املهارات املستقبلية الكشفية والرياضية
املتخصصة.
 .6التنسيق مع املؤسسات املعنية بالفئات املستهدفة باملهارات الكشفية والرياضية املتخصصة.
 .7تأهيل الكوادر الوطنية في مجال املهارات الكشفية والرياضية املتخصصة والذاتية من خالل البرامج والدورات التدريبية والتوعوية
بالتنسيق مع اإلدارات والجهات املعنية محليا ودوليا.
 .8تنفيذ البرامج والفعاليات والحمالت الهادفة إلى إبراز أهمية املهارات الكشفية والرياضية وتعزيز الوعي بها في جميع القطاعات وعند
جميع الفئات.
 .9تطوير منظومة البرامج واألنش ــطة واملس ــابقات الوطنية الهادفة واإلشـ ـراف على تنفيذها لتش ــجيع الطلبة على املش ــاركة في املنص ــات
التنـافس ـ ـ ـ ـيـة في مجـاالت املهـارات الريـاض ـ ـ ـ ـيـة (في األلعـاب الفرديـة والجمـاعيـة املختلفـة بـالتعـاون مع االتحـادات والهيئـات الريـاض ـ ـ ـ ـيـة
املتخص ـ ـصـ ــة) والكشـ ــفية على املسـ ــتوى الوطني ودعم املتميزين لضـ ــمهم للفرق الوطنية وإعدادهم للمشـ ــاركة الفاعلة على املس ـ ـتوى
املحلي واإلقليمي والدولي بالتعاون مع الجهات املعنية لتمثيل الدولة على املستوى اإلقليمي والعامل .
 .10وضـ ـ ـ ــع برامج الكتشـ ـ ـ ــاف ورعاية الطلبة املتميزين واملوهوبين في املجاالت الرياضـ ـ ـ ــية على املسـ ـ ـ ــتوى الوطني بالتعاون مع إدارة املوهبة
واالبتكار وتأهيل الكوادر الوطنية املتخصصة لرعايتهم وبناء قدراتهم.
 .11مراجعة وتحليل وتقييم املناهج والبرامج التعليمية والتدريبية لضمان احتوائها على املهارات الكشفية والرياضية وتوفير نتائج املراجعة
للجهات املعنية داخل وخارج الوزارة.
 .12تطوير شبكة من الشركاء من القطاعين الحكوم والخاص محليا ودوليا والتعاون معهم من خالل البرامج واملبادرات الهادفة لرعاية
وتطوير املهارات الكشفية والرياضية لدى الطلبة.
 .13أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني
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املادة ()114
قسم املهارات العلمية والتقنية
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تحديد املهارات العلمية والتقنية والفئات املستهدفة بتلك املهارات وإعداد وتطوير وتطبيق معايير وأدوات التقييم والقياس الخاصة
بها.
 .2تطوير السياسات واألطر املتعلقة باملهارات العلمية والتقنية بالتعاون مع إدارة سياسات التعليم.
 .3االطالع على التجــارب الوطنيــة والعــامليــة في مجــال تطوير وتنميــة املهــارات العلميــة والتقنيــة ،واالس ـ ـ ـ ــتفــادة منهــا في تحــديــد املهــارات
املستقبلية.
 .4إجراء الدراســات والبحوث في مجاالت املهارات العلمية والتقنية املتخصـصــة بالتعاون مع مؤسـســات التعليم العام والعالي والعاملين
في مجال التكنولوجيا املتقدمة ،والعمل على تحديد مسارات املستقبل.
 .5تحديد مجاالت املهارات العلمية والتقنية املتخص ـص ــة املس ــتقبلية للعاملين في مؤس ـس ـات التعليم العام والعالي ومؤس ـس ــات التعليم
الخاص املعنية.
 .6التنســيق مع جهات االختصــاص إلصــدار النش ـرات وتنفيذ البرامج التوعوية الوطنية في مجاالت املهارات املســتقبلية العلمية والتقنية
املتخصصة.
 .7التنسيق مع املؤسسات املعنية بالفئات املستهدفة باملهارات العلمية والتقنية املتخصصة.
 .8تأهيل الكوادر الوطنية في مجال املهارات العلمية والتقنية املتخص ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــة والذاتية من خالل البرامج والدورات التدريبية والتوعوية
بالتنسيق مع اإلدارات والجهات املعنية محليا ودوليا.
 .9تنفيذ البرامج والفعاليات والحمالت الوطنية الهادفة إلى إبراز أهمية املهارات العلمية والتقنية وتعزيز الوعي بها في جميع القطاعات
وعند جميع الفئات.
 .10تطوير منظومة البرامج واألنش ـ ــطة واملس ـ ــابقات الوطنية الهادفة لتش ـ ــجيع الطلبة على املش ـ ــاركة في املنص ـ ــات التنافس ـ ــية في مجاالت
املهارات العلمية والتقنية على املسـ ــتوى الوطني ودعم املتميزين لضـ ــمهم للفرق الوطنية وإعدادهم للمشـ ــاركة الفاعلة على املسـ ــتوى
املحلي واإلقليمي والدولي بالتعاون مع الجهات املعنية لتمثيل الدولة على املستوى اإلقليمي والعامل .
 .11وض ـ ـ ـ ــع برامج الكتش ـ ـ ـ ــاف ورعـايـة الطلبـة املتميزين واملوهوبين في املجـاالت العلميـة والتقنيـة على املس ـ ـ ـ ــتوى الوطني بـالتعـاون مع إدارة
املوهبة واالبتكار وتأهيل الكوادر الوطنية املتخصصة لرعايتهم وبناء قدراتهم.
 .12مراجعة وتحليل وتقييم املناهج والبرامج التعليمية والتدريبية لضمان احتوائها على املهارات العلمية والتقنية وتوفير نتائج املراجعة
للجهات املعنية داخل وخارج الوزارة.
 .13تطوير شبكة من الشركاء من القطاعين الحكوم والخاص محليا ودوليا والتعاون معهم من خالل البرامج واملبادرات الهادفة لرعاية
وتطوير املهارات العلمية والتقنية لدى الطلبة.
 .14أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني
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املادة ()115
قسم املهارات الفنية والثقافية واألدبية
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تحـديـد املهـارات الفنيـة والثقـافيـة واألدبيـة والفئـات املس ـ ـ ـ ــتهـدفـة بتلـك املهـارات على املس ـ ـ ـ ــتوى الوطني وإعـداد معـايير وأدوات التقييم
والقياس الخاصة بها.
 .2تطوير السياسات واألطر املتعلقة باملهارات الفنية والثقافية واألدبية بالتنسيق مع إدارة سياسات التعليم.
 .3إجراء الدراسـ ـ ــات والبحوث في مجال املهارات الفنية والثقافية واألدبية املتخص ـ ـ ـصـ ـ ــة بالتعاون مع مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات التعليم العام والعالي
والعاملين في مجال التكنولوجيا املتقدمة ،والعمل على تحديد مس ـ ـ ـ ــارات املس ـ ـ ـ ــتقبل .تأهيل الكوادر الوطنية في مجال املهارات الفنية
واألدبية والثقافية املتخصصة من خالل البرامج والدورات التدريبية والتوعوية بالتنسيق مع اإلدارات والجهات املعنية محليا ودوليا.
 .4تنفيذ البرامج والفعاليات والحمالت الوطنية الهادفة إلى إبراز أهمية املهارات الثقافية والفنية واألدبية وتعزيز الوعي بها في جميع
القطاعات وعند جميع الفئات.
 .5تطوير منظومة البرامج واألنش ـ ــطة واملس ـ ــابقات الوطنية الهادفة لتش ـ ــجيع الطلبة على املش ـ ــاركة في املنص ـ ــات التنافس ـ ــية في مجاالت
املهارات الفنية والثقافية واألدبية على املس ـ ـ ــتوى الوطني ودعم املتميزين لض ـ ـ ــمهم للفرق الوطنية وإعدادهم للمش ـ ـ ــاركة الفاعلة على
املستوى املحلي واإلقليمي والدولي بالتعاون مع الجهات املعنية لتمثيل الدولة على املستوى اإلقليمي والعامل .
 .6وضـ ـ ـ ــع برامج الكتشـ ـ ـ ــاف ورعاية الطلبة املتميزين واملوهوبين في املجاالت الفنية والثقافية واألدبية على املسـ ـ ـ ــتوى الوطني بالتعاون مع
إدارة املوهبة واالبتكار وتأهيل الكوادر الوطنية املتخصصة لرعايتهم وبناء قدراتهم.
 .7مراجعة وتحليل وتقييم املناهج والبرامج التعليمية والتدريبية لضمان احتوائها على املهارات وتطوير املهارات الفنية والثقافية واألدبية
وتوفير نتائج املراجعة للجهات املعنية داخل وخارج الوزارة.
 .8تطوير شبكة من الشركاء من القطاعين الحكوم والخاص محليا ودوليا والتعاون معهم من خالل البرامج واملبادرات الهادفة لرعاية
ذوي املهارات وتطوير املهارات الفنية والثقافية واألدبية.
 .9أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()116
إدارة اإلرشاد وجودة الحياة
تتولى إدارة اإلرشاد وجودة الحياة املهام التالية:
 .1وضع السياسات واملعايير واألطر لبرامج جودة الحياة واإلرشاد النفس ي واالجتماعي واألكاديمي واملنهي والصحي والبدن للطلبة في
مؤسسات التعليم العام والعالي شامال مؤسسات الطفولة املبكرة ومؤسسات ومراكز التدريب املنهي والفني والتقني.
 .2وضع أدلة العمل واألدوات والنماذج الالزمة لتنفيذ برامج جودة الحياة واإلرشاد النفس ي واالجتماعي واألكاديمي واملنهي والصحي والبدن
للطلبة ،وتدريب املعنيين على استخدامها بالتنسيق مع الجهات املعنية بالوزارة.
 .3وضع سياسات ومعايير إعداد وتدريب العاملين في برامج اإلرشاد وجودة الحياة وتقييمهم بما يلبي متطلبات هذه البرامج بالتنسيق مع
الجهات املعنية.
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 .4وضع خطة استراتيجية لالرتقاء بجودة حياة الطلبة والتنسيق مع الجهات املعنية لتنفيذ الخطة.
 .5متابعة تنفيذ سياسات ومعايير برامج اإلرشاد وجودة الحياة عبر ربطها بمعايير الترخيص والتقييم والرقابة ،وتقديم الدعم الفني
لضمان حسن تنفيذها بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية بالوزارة والجهات ذات الصلة.
 .6تطوير األدوات الخاصة بتقييم الطلبة وتوج ههم في مجاالت جودة الحياة واإلرشاد النفس ي واالجتماعي واألكاديمي واملنهي والصحي
والبدن وفقا للمعايير الوطنية.
 .7دعم وبناء مهارات الطلبة ورفع جاهزيتهم الختيار املسارات األكاديمية والفنية واملهنية املناسبة.
 .8إعداد وتنفيذ البرامج والفعاليات واملسابقات والحمالت التوعوية على املستوى الوطني في مجال جودة الحياة والرعاية النفسية
واالجتماعيــة والصحية والبدنية للطلبة.
 .9مراجعة وتحليل وتقييم املناهج والبرامج التعليمية والتدريبية لضمان احتوائها على املحتوى املناسب فيما يختص باإلرشاد وجودة
الحياة وتوفير نتائج املراجعة للجهات املعنية داخل وخارج الوزارة.
 .10إعداد معايير للتغذية في مؤسسات التعليم العام والعالي الحكومية والخاصة شامال مؤسسات الطفولة املبكرة ومؤسسات ومراكز
التدريب املنهي والفني والتقني ومتابعة تطبيق تلك املعايير بعد اعتمادها.
 .11اإلشراف على إنشاء امللفات وقاعدة البيانات املتعلقة باإلرشاد وجودة الحياة والتقييم الدوري للمؤشرات ذات الصلة بالتنسيق مع
إدارة مركز بحوث وبيانات التعليم والجهات املعنية.
 .12وضع خطة إعداد الفرق الرياضية بمؤسسات التعليم العام والعالي الحكومية والخاصة للمشاركات الخارجية بالتنسيق مع االتحادات
الرياضية.
 .13تطوير شبكة من الشركاء من القطاعين الحكوم والخاص والتعاون معهم من خالل البرامج واملبادرات الهادفة لتعزيز جودة حياة
الطلبة.
 .14أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات.

املادة ()117
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة اإلرشاد وجودة الحياة
يتبع إدارة مهارات اإلمارات األقسام التالية:
 .1قسم اإلرشاد األكاديمي التعليمي
 .2قسم اإلرشاد املنهي
 .3قسم جودة الحياة النفسية واالجتماعية وحماية الطفل
 .4قسم جودة الحياة الصحية والبدنية
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املادة ()118
قسم اإلرشاد األكاديمي
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إعداد وتطوير السياسات املوجهة لإلرشاد األكاديمي بالتنسيق مع إدارة سياسات التعليم.
 .2وضع املعايير واملوجهات واألطر العامة لبرامج اإلرشاد األكاديمي للطلبة في التعليم العام والعالي.
 .3وضع معايير برامج اإلرشاد األكاديمي للطلبة في التعليم العام والعالي املبنية على أفضل املمارسات والعمل على تطويرها بشكل مستمر
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة لدعم وبناء مهارات الطلبة واألفراد ورفع جاهزيتهم الختيار املسارات األكاديمية والفنية واملهنية
املناسبة لهم.
 .4إعداد وتطوير األدلة الخاصة باملرشدين واالختصاصيين واملؤسسات التعليمية في مجال اإلرشاد األكاديمي التعليمي.
 .5وضع معايير تطبيق وتقييم برامج اإلرشاد األكاديمي وربطها بمعايير التقييم والرقابة والترخيص بالتنسيق مع اإلدارات والجهات املعنية.
 .6إعداد الدراسات والتقارير والبحوث التي تدعم بناء مهارات الطلبة ورفع جاهزيتهم الختيار املسارات األكاديمية والفنية واملهنية
املناسبة لهم وفقا الحتياجات سوق العمل وخطط التنمية املستدامة.
 .7تطوير املنصات الذكية االفتراضية الداعمة لتقديم خدمات اإلرشاد األكاديمي للطلبة على مستوى الدولة بالتنسيق مع اإلدارات
املعنية بما يضمن التكامل مع املؤسسات ذات العالقة على املستوى الوطني.
 .8تطوير األدوات الخاصة بتقييم ميول الطلبة األكاديمية واملهنية وتوج ههم أكاديميا للمسارات التعليمية واملهنية التي تتناسب مع
ميولهم وقدراتهم بما يتوافق مع املعايير والتوجهات الوطنية.
 .9إعداد املعايير األساسية للبرامج التدريبية والتوعوية املتخصصة في اإلرشاد األكاديمي بالتنسيق مع اإلدارات والجهات املعنية في الدولة.
 .10اإلشراف على إنشاء امللفات وقاعدة البيانات املتعلقة باإلرشاد التعليمي والتقييم الدوري للمؤشرات ذات الصلة بالتنسيق مع إدارة
مركز بحوث وبيانات التعليم والجهات املعنية.
 .11أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()119
قسم اإلرشاد املنهي
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إعداد وتطوير السياسات املوجهة لإلرشاد املنهي حسب توجهات الدولة املستقبلية املرتبطة باحتياجات سوق العمل بالتعاون مع
إدارة سياسات التعليم.
 .2إعداد الدراسات والتقارير واألبحاث في مجال املهن املستقبلية وارتباطها بالتوجهات االستراتيجية للدولة وخطط التنمية املستدامة
بالتعاون مع املؤسسات املعنية باإلرشاد املنهي.
 .3تطوير قواعد بيانات باملهن والوظائف املستقبلية بالتعاون مع املؤسسات املعنية.
 .4بناء الشراكات مع الجامعات واملؤسسات الوطنية لتوجيه برامجها في مجال املهن املستقبلية.
 .5إعداد وتطوير األدلة الخاصة باملرشدين واالختصاصيين واملؤسسات التعليمية في مجال اإلرشاد املنهي.
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 .6وضع معايير تطبيق وتقييم برامج اإلرشاد املنهي وربطها بمعايير التقييم والرقابة والترخيص بالتنسيق مع اإلدارات والجهات املعنية.
 .7وضع سياسات ومعايير إعداد وتطوير كفاءات العاملين في برامج اإلرشاد املنهي في املؤسسات التعليمية وتقييمهم بما يلبي متطلبات
هذه البرامج.
 .8إعداد املعايير األساسية للبرامج التدريبية والتوعوية املتخصصة في اإلرشاد املنهي بالتنسيق مع الجهات املعنية في الدولة.
 .9تطوير املنصات الذكية االفتراضية الداعمة لتقديم خدمات اإلرشاد املنهي للطلبة على مستوى الدولة بالتنسيق مع اإلدارات املعنية
بما يضمن التكامل مع املؤسسات ذات العالقة على املستوى الوطني.
 .10اإلشراف على إنشاء امللفات وقاعدة البيانات املتعلقة باإلرشاد املنهي والتقييم الدوري للمؤشرات ذات الصلة بالتنسيق مع إدارة مركز
بحوث وبيانات التعليم والجهات املعنية.
 .11أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني

املادة ()120
قسم جودة الحياة النفسية واالجتماعية وحماية الطفل
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إعداد وتطوير السياسيات واألطر الخاصة بجودة الحياة النفسية واالجتماعية وحماية الطفل بالتعاون مع إدارة سياسات التعليم.
 .2تصميم وتطوير برامج اإلرشاد االجتماعي والنفس ي وجودة الحياة (شامال حماية الطفل وجودة الحياة الرقمية) الهادفة إلى تحقيق
التوافق الشخص ي واالجتماعي والدراس ي واالنضباط السلوك للطلبة في املحيط املدرس ي والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات
ذات العالقة.
 .3تصميم وتطوير برامج تفعيل أدوار أولياء األمور في العملية التعليمية مثل مجالس أولياء األمور ومجموعات الدعم وغيرها ،ووضع
األدلة االسترشادية لتنفيذها وتقييمها.
 .4إعداد وتطوير األدلة الخاصة باملرشدين واالختصاصيين واملؤسسات التعليمية في مجال اإلرشاد االجتماعي والنفس ي وجودة الحياة
(شامال حماية الطفل).
 .5وضع معايير تطبيق وتقييم برامج اإلرشاد االجتماعي والنفس ي وجودة الحياة (شامال حماية الطفل) وربطها بمعايير التقييم والرقابة
والترخيص بالتنسيق مع اإلدارات والجهات املعنية.
 .6وضع سياسات ومعايير إعداد وتطوير كفاءات العاملين في برامج اإلرشاد االجتماعي والنفس ي وجودة الحياة (شامال حماية الطفل) في
املؤسسات التعليمية وتقييمهم بما يلبي متطلبات هذه البرامج.
 .7إعداد املعايير األساسية للبرامج التدريبية والتوعوية املتخصصة في اإلرشاد االجتماعي والنفس ي وجودة الحياة (شامال حماية الطفل)
بالتنسيق مع الجهات املعنية في الدولة.
 .8تطوير املنصات الذكية االفتراضية الداعمة لتقديم خدمات اإلرشاد االجتماعي والنفس ي وجودة الحياة (شامال حماية الطفل) للطلبة
على مستوى الدولة بالتنسيق مع اإلدارات املعنية بما يضمن التكامل مع املؤسسات ذات العالقة على املستوى الوطني.
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 .9اإلشراف على إنشاء امللفات وقاعدة البيانات املتعلقة بجودة الحياة النفسية واالجتماعية والتقييم الدوري للمؤشرات ذات الصلة
بالتنسيق مع إدارة مركز بحوث وبيانات التعليم والجهات املعنية.
 .10التنسيق مع الجهات املعنية بتطبيق الخطط العامة بجودة الحياة النفسية واالجتماعية وحماية الطفل وفق الخطط واملعايير
املعتمدة بالتعاون مع الجهات التنفيذية
 .11إعداد الدراسا ت التي تسهم في تحسين جودة الحياة النفسية واالجتماعية وحماية الطفل لرفع املستوى التحصيلي للطلبة التعاون
مع الجامعات واملؤسسات البحثية املتخصصة.
 .12اإلشراف على تنفيذ خطة وحدة حماية الطفل وتحقيق معايير حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم الدعم واإلرشاد النفس ي واالجتماعي
لهم ضمن إطار وطني موحد بالتعاون مع الجهات املعنية وفق أفضل املعايير العاملية.
 .13وضع األطر العامة لبرامج تنمية املهارات اإلنمائية والتطور الشخص ي واالجتماعي في مرحلة الطفولة املبكرة.
 .14أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()121
قسم جودة الحياة الصحية والبدنية
يتولى القسم االختصاصات التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

إعداد وتطوير السياسات املعنية بتعزيز جودة حياة الطالب الصحية والبدنية بالتنسيق مع إدارة سياسات التعليم.
اإلشراف على إنشاء امللفات وقاعدة البيانات املتعلقة بجودة الحياة الصحية والبدنية والتقييم الدوري للمؤشرات ذات الصلة
بالتنسيق مع إدارة مركز بحوث وبيانات التعليم والجهات املعنية.
تطوير املنصات الذكية االفتراضية الداعمة لتقديم خدمات اإلرشاد املعنية بتعزيز جودة الحياة الصحية والبدنية للطلبة على
مستوى الدولة بالتنسيق مع اإلدارات املعنية بما يضمن التكامل مع املؤسسات ذات العالقة على املستوى الوطني.
إعداد املعايير األساسية للبرامج التدريبية والتوعوية املتخصصة في جودة الحياة الصحية والبدنية بالتنسيق مع الجهات املعنية في
الدولة.
تطوير شبكة من الشركاء من القطاعين الحكوم والخاص والتعاون معهم من خالل البرامج واملبادرات الهادفة لتعزيز جودة حياة
الطلبة الصحية والبدنية.
اإلشراف على إنشاء امللفات الصحية وقاعدة البيانات الصحية والتقييم الدوري للمؤشرات الصحية والغذائية للطلبة بالتنسيق مع
وزارة الصحة ووقاية املجتمع.
إعداد الدراسات التي تسهم في تحسين جودة الحياة الصحية والبدنية لرفع املستوى التحصيلي للطلبة بالتعاون مع الجامعات
واملؤسسات البحثية املتخصصة.
أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()122
إدارة املوهبة واالبتكار
تتولى إدارة املوهبة واالبتكار املهام التالية:
 .1إعداد السياسات واملعايير واألطر الخاصة ببرامج وأدوات اكتشاف ورعاية الطلبة املوهوبين واملبتكرين في مؤسسات التعليم العام
والعالي الحكومية والخاصة شامال مؤسسات الطفولة املبكرة ومؤسسات ومراكز التدريب املنهي والفني والتقني ،بالتنسيق مع الجهات
املعنية.
 .2تطوير واإلشراف على البرامج واملبادرات الوطنية املوجهة الكتشاف واحتضان ورعاية الطلبة املوهوبين واملبتكرين وربطهم بالفرص
املتوائمة مع قدراتهم ومواهبهم بسوق العمل وريادة األعمال وبالتنسيق مع الجهات املعنية.
 . .3تطوير نظام الريادة واالبتكار املؤسس ي وفقا لتوجهات الدولة ومتابعة تطبيق االقتراحات التطويرية على نظام الريادة واالبتكار
املؤسس ي بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي لالبتكار.
 .4وضع الخطط واملشروعات والبرامج والفعاليات واملسابقات الهادفة لتنمية مواهب الطلبة وابتكاراتهم النوعية وتطوير كفاءات
العاملين في البرامج املوجهة للطلبة املوهوبين واملبتكرين بالتعاون مع الجهات املعنية.
 .5إجراء الدراسات والبحوث حول مواهب وابتكارات الطلبة النوعية وفعالية السياسات والبرامج املوجهة للطلبة املوهوبين واملبتكرين
لتطويرها بشكل مستمر
 .6مراجعة وتحليل وتقييم املناهج والبرامج التعليمية والتدريبية لضمان احتوائها على املحتوى املناسب فيما يختص باملوهبة واالبتكار
وتوفير نتائج املراجعة للجهات املعنية داخل وخارج الوزارة.
 .7تطوير شبكة من الشركاء من القطاعين الحكوم والخاص واملؤسسات املعنية بتنمية مواهب الطلبة وابتكاراتهم والتعاون معهم من
خالل البرامج املشتركة واستقطاب الدعم والتمويل للطلبة املوهوبين واملبتكرين.
 .8أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات.

املادة ()123
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة املوهوبين
تتبع اإلدارة الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم املعايير والتخطيط.
 .2قسم رعاية املوهوبين.
 .3قسم توجيه قدرات املوهوبين
 .4قسم مبادرات االبتكار النوعي.
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املادة ()124
قسم املعايير والتخطيط
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع السياسات واملعايير واللوائح والنظم الخاصة بال برامج املوجهة للطلبة املوهوبين واملتفوقين بما يتناسب وسياسة الدولة واألجندة
الوطنية ووفق أفضل املمارسات العاملية في هذا املجال بالتنسيق مع املؤسسات الوطنية املعنية.
 .2وضع الخطط االستراتي جية للموهبة واالبتكار في مؤسسات التعليم العام والعالي.
 .3وضع برامج ومعايير اكتشاف وتصنيف القدرات للطلبة املوهوبين واملبتكرين في أي من املجاالت العلمية واألدبية والفنون واملوسيقى
والرسم والرياضة وغيرها ،باستخدام أدوات اكتشاف كمية ونوعية عاملية املستوى بالتعاون مع اإلدارات املعنية.
 .4اإلشراف على ضمان جودة تنفيذ الخطط والبرامج املوجهة للطلبة املوهوبين واملتفوقين ومتابعة تطبيقها بالتنسيق مع اإلدارات املعنية.
 .5إجراء الدراسات الحتياجات الطلبة والعاملين في مجال املوهبة الطالبية واالبتكار بناء على أسس ومعايير واضحة.
 .6تحديد معايير وشروط العاملين في مجال رصد وتنمية املواهب الطالبية واالبتكار وتطوير األدلة الالزمة لتدريب وتطوير قدرات الكوادر
العاملة في مجال اكتشاف ورعاية املوهبة واالبتكار ضمن املنظومة التعليمية لضمان تطبيق متطلبات تنمية ورعاية املوهوبين واملبتكرين
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
 .7اقتراح التوصيات والقوانين والتشريعات املستندة لنتائج التحليل والدراسات البحثية بشأن املوهوبين لرفعها لصناع القرار.
 .8أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()125
قسم رعاية املوهوبين
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1طرح واقتراح املبادرات والبرامج النوعية على املؤسسات التعليمية في قطاعي التعليم العام والعالي لتعزيز مواهب الطلبة ومهاراتهم
النوعية.
 .2تطوير نظام وطني متكامل لرعاية املوهوبين وفقا لتوجهات الدولة ومتابعة تطبيق االقتراحات التطويرية على نظام رعاية املواهب
بالتنسيق مع املعنيين.
 .3وضع الخطط واملشروعات والبرامج والفعاليات واملسابقات الهادفة لتنمية مواهب الطلبة.
 .4تطوير كفاءات العاملين في البرامج املوجهة للطلبة املوهوبين بالتعاون مع الجهات املعنية.
 .5إجراء الدراسات والبحوث حول مواهب الطلبة النوعية وفعالية السياسات وال برامج املوجهة للطلبة املوهوبين لتطويرها بشكل
مستمر بناء على أفضل املمارسات واملقارنات املعيارية مع الدول املتقدمة في مجال املوهبة.
 .6مراجعة وتحليل وتقييم املناهج والبرامج التعليمية والتدريبية لضمان احتوائها على املحتوى املناسب فيما يختص باملوهبة وتوفير
نتائج املراجعة للجهات املعنية داخل وخارج الوزارة.
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 .7تطوير شبكة من الشركاء من القطاعين الحكوم والخاص واملؤسسات املعنية محليا ودوليا بتنمية مواهب الطلبة والتعاون معهم من
خالل البرامج املشتركة واستقطاب الدعم والتمويل للطلبة املوهوبين.
 .8تبني واحتضان املبادرات النوعية الهادفة لرعاية املوهبة ودراستها ،والعمل على تطويرها.
 .9استقطاب الدعم والتمويل للبرامج واملبادرات املرتبطة بتنمية وتعزيز مهارات الطلبة املوهوبين النوعية.
 .10أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني

املادة ()126
قسم توجيه قدرات املوهوبين
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إعداد وتطوير السياسات الخاصة بتوجيه قدرات املوهوبين واملبتكرين وتطويرها وربطها باحتياجات سوق العمل ومجاالت التنمية
املستدامة الوطنية.
 .2وضع املعايير الخاصة بالرعاية االجتماعية والعاطفية للموهوبين واملبتكرين لضمان تطوير قدراتهم على املستوى الشخص ي واملهاري
واملعرفي بشكل متكامل التنسيق مع اإلدارات املعنية والجهات املتخصصة لتوفيرها.
 .3تطوير ملف املواهب اإللكترون بالتعاون مع اإلدارات املعنية شامال تطوير خطط التعليم والتنمية الفردية املتناسبة مع قدرات كل
طالب ومتابعة تطورهم.
 .4تطوير قواعد البيانات ملبادرات الطلبة املوهوبين النوعية ومتابعة تبن ها وتطويرها بالتعاون مع اإلدارات واملؤسسات ذات االختصاص.
 .5بناء مرجعية علمية استشارية لدعم أنظمة التعليم والتدريب املدرس ي واملؤسس ي بالخبرات التي تمكنها من اختيار وتطوير وإدارة
وتقييم نظم وطرق وبرامج الكشف عن املوهوبين ورعايتهم.
 .6وضع واقتراح أسس اختيار العاملين في رعاية املوهوبين وفق الضوابط املعتمدة لذلك.
 .7اإلسهام في توعية األسرة واملجتمع بأهمية رعاية املوهوبين.
 .8وضع معايير وأسس قياس األثر للمبادرات والبرامج الخاصة برعاية املوهوبين واقتراح الخطط التحسينية لها.
 .9أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()127
قسم مبادرات االبتكار النوعي
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1طرح واقتراح املبادرات والبرامج االبتكارية النوعية على املؤسسات التعليمية في قطاعي التعليم العام والعالي لتعزيز ابتكارات الطلبة
ومهاراتهم النوعية.
 .2تبني واحتضان املبادرات النوعية الهادفة لتنمية ورعاية املوهبة واالبتكار ودراس ة مدى فعاليتها وإمكانية توسيع نطاق التطبيق على
املستوى الوطني بالتعاون مع الجهات املعنية.
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 .3التنسيق مع املؤسسات التعليمية والجهات والشركات املتخصصة لتبني مشاريع الطلبة النوعية وتطويرها لنقلها لحيز التطبيق
الفعلي.
 .4إجراء الدراسات والبحوث على عناصر النظام التعليمي لتحديد مجاالت املبادرات االبتكارية بالتعاون مع الوحدات التنظيمية املعنية.
 .5إجراء دراسات املقارنات املعيارية مع الدول املتقدمة في مجال االبتكار واملبادرات النوعية واقتراح الحلول املبتكرة.
 .6بناء شراكات مع املؤسسات املعنية بالتعليم واألفراد لتبني املبادرات االبتكارية النوعية للطلبة من خالل عدد من القنوات التواصلية
واإلعالمية.
 .7استقطاب الدعم والتمويل للبرامج واملبادرات املرتبطة بتنمية وتعزيز مهارات الطلبة املبتكرين النوعية.
 .8تطوير قواعد البيانات ملشاريع الطلبة النوعية ووضع النظم واآلليات الالزمة لتطويرها ومتابعتها.
 .9تطوير معايير وأدوات لتقويم املبادرات النوعية.
 .10التنسيق مع املؤسسات التعليمية والشركات املتخصصة لتبني املبادرات االبتكارية النوعية .
 .11إعداد تقارير دورية عن سير العمل في تنفيذ املبادرات االبتكارية النوعية.
 .12وضع اآلليات لتحقيق االستدامة لجميع املبادرات االبتكارية النوعية ،وضمان كفاءتها وفاعليتها.
 .13متابعة االقتراحات املقدمة على نظام االبتكار التعليمي من قبل الطلبة.
 .14تقديم الدعم اللوجستي والفني لفرق عمل املبادرات االبتكارية النوعية على املستوى الوطني.
 .15أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()128
إدارة أصحاب الهمم
تتولى إدارة أصحاب الهمم املهام التالية:
 .1إعداد السياسات واملعايير واألطر الخاصة ببرامج التعليم الدامج والبرامج املوجهة للطلبة أصحاب الهمم والطلبة الذين يعانون من
صعوبات في التعلم في مؤسسات التعليم العام والعالي الحكومية والخاصة شامال مؤسسات الطفولة املبكرة ومؤسسات ومراكز
التدريب املنهي والفني والتقني بالتنسيق مع الجهات املعنية.
 .2وضع أدلة العمل واألدوات والنماذج الالزمة لتنفيذ برامج التعليم الدامج والبرامج املوجهة للطلبة أصحاب الهمم والطلبة الذين
يعانون من صعوبات في التعلم ،وتدريب املعنيين على استخدامها وإعداد معايير جودة تنفيذ هذه البرامج بالتنسيق مع الوحدات
التنظيمية املعنية بالوزارة.
 .3التحقق من تنفيذ سياسات ومعايير برامج التعليم الدامج والبرامج املوجهة للطلبة أصحاب الهمم والطلبة الذين يعانون من صعوبات
في التعلم في املؤسسات التعليمية عبر ربطها بمعايير الترخيص والتقييم والرقابة ،وتقديم الدعم الفني في كافة املسائل الخاصة بتطوير
البرامج املوجهة لهؤالء الطلبة وضمان حسن تنفيذها بالتنسيق مع الجهات املعنية.
 .4تطوير األسس واألدوات الخاصة بالكشف عن الطلبة أصحاب الهمم والطلبة الذين يعانون من صعوبات في التعلم وضمان مالءمتها
لفئات الطلبة ولبيئة الدولة بالتنسيق مع الجهات املعنية.

تابع القرارالوزاري رقم ( )50لسنة 2021م
 .5وضع األطر العامة والتفصيلية للمناهج ولتطوير الخطط الفردية وتحديد املسارات األكاديمية واملهنية للطلبة أصحاب الهمم والطلبة
الذين يعانون من صعوبات التعلم واألطر الخاصة بتقييمهم التربوي واألكاديمي ومتطلبات تخرجهم وفق هذه الخطط واملسارات
بالتنسيق مع قطاع املناهج.
 .6وضع سياسات ومعايير إعداد وتدريب العاملين في البرامج املوجهة للطلبة أصحاب الهمم والطلبة الذين يعانون من صعوبات في التعلم
في املؤسسات التعليمية ،وتقييمهم بما يلبي متطلبات هذه البرامج بالتنسيق مع الجهات املعنية.
 .7إعداد وتنفيذ البرامج والفعاليات والحمالت التوعوية على املستوى الوطني في مجال رعاية الطلبة أصحاب الهمم والطلبة الذين يعانون
من صعوبات في التعلم بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية بالوزارة والجهات املعنية بالدولة
 .8مراجعة وتحليل وتقييم املناهج والبرامج التعليمية والتدريبية لضمان احتوائها على املحتوى املناسب فيما يختص الطلبة أصحاب
الهمم والطلبة الذين يعانون من صعوبات في التعلم ،وتوفير نتائج املراجعة للجهات املعنية داخل وخارج الوزارة.
 .9إنشاء امللفات وقاعدة البيانات املتعلقة بالطلبة أصحاب الهمم والطلبة الذين يعانون من صعوبات في التعلم والتقييم الدوري
للمؤشرات ذات الصلة بالتنسيق مع إدارة مركز بحوث وبيانات التعليم والجهات املعنية.
 .10تطوير شبكة من الشركاء من القطاعين الحكوم والخاص والتعاون معهم من خالل البرامج واملبادرات الهادفة لرعاية الطلبة أصحاب
الهمم والطلبة الذين يعانون من صعوبات في التعلم.
 .11أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات.

املادة ()129
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة أصحاب الهمم
تتبع اإلدارة الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم املعايير واملتابعة.
 .2قسم برامج الدمج وتفريد التعليم.
 .3قسم خدمات الطلبة واألسر والعاملين.

املادة ()130
قسم املعايير واملتابعة
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع السياسات واملعايير واللوائح والنظم الخاصة بالبرامج املوجهة للطلبة ذوي الهمم وصعوبات التعلم بما يتناسب وسياسة الدولة
واألجندة الوطنية ووفق أفضل املمارسات العاملية في هذا املجال بالتنسيق مع املؤسسات الوطنية املعنية.
 .2اإلشراف على ضمان جودة تنفيذ البرامج املوجهة للطلبة ذوي الهمم ومتابعة تطبيقها بالتنسيق مع اإلدارات املعنية.
 .3وضع اإلطار العام الحتياجات طلبة ذوي الهمم والعاملين في هذا املجال بناء على أسس ومعايير واضحة بالتعاون مع املؤسسات املعنية.
 .4إعداد نظام ومعايير األداء الخاصة بترخيص وتقييم العاملين مع الطلبة أصحاب الهمم ،ومعايير الوظائف الخاصة ومعايير تطوير
كفاءات العاملين مع الطلبة أصحاب الهمم.
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 .5وضع املعايير األساسية للبرامج التدريبية املتخصصة في مجال التعليم الدامج بالتنسيق مع الجهات املعنية في الدولة والتأكد من تطبيقها
في مختلف املؤسسات التعليمية
 .6إجراء دراسات املقارنات املعيارية مع الدول املتقدمة واقتراح الحلول املبتكرة في مجال التعامل مع الطلبة ذوي الهمم.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()131
قسم برامج الدمج وتفريد التعليم
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1اإلشراف على تنفيذ السياسات واملعايير واللوائح والنظم الخاصة بالبرامج املوجهة للطلبة ذوي الهمم في املؤسسات التعليمية.
 .2تطوير األدوات الخاصة بالكشف عن الطلبة ذوي الهمم وصعوبات التعلم وضمان مالءمتها لفئات الطلبة املختلفة ولبيئة الدولة
بالتعاون مع املؤسسات املعنية.
 .3تحديد املسارات األكاديمية واملهنية للطلبة ذوي الهمم وصعوبات التعلم ضمن املناهج املعتمدة ومتطلبات تخرجهم وفق هذه املسارات.
 .4وضع األطر العامة والتفصيلية لتصميم وبناء الخطط التربوية الفردية واإلشراف على تفعيلها وقياس تقدم الطلبة ،واإلشراف على
تطبيقها في املؤسسات التعليمية املستهدفة بالتنسيق مع الجهات املعنية في الدولة.
 .5وضع األطر العامة المتحانات الطلبة ذوي الهمم وصعوبات التعلم بفئاتهم املختلفة بحسب املسارات املعتمدة ومتطلبات التخرج وحسب
احتياجاتهم وخططهم الفردية بالتنسيق مع املؤسسات املعنية.
 .6إعداد األدلة الالزمة لتطبيق متطلبات التعليم الدامج للمعلمين ومختلف العاملين في هذا املجال باإلضافة ألدلة األدوات والتقنيات
املساعدة واألجهزة التعليمية املتخصصة في مجال التعليم الدامج.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()132
قسم خدمات الطلبة واألسر والعاملين
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1التنسيق مع كافة الهيئات واملؤسسات املعنية التي تقدم الخدمات اإلضافية لألسر وللطلبة أصحاب الهمم وتحقيق الربط االلكترون
معها في املجاالت املعنية.
 .2أتمتة النظم الخاصة ببرامج التعليم الدامج.
 .3إعداد معايير البيئة التعليمية املناسبة لبرامج التعليم الدامج لكافة فئات اإلعاقات بالتنسيق مع الجهات املعنية في الدولة.
 .4اإلشراف على متابعة تمتع الطلبة ذوي الهمم وصعوبات التعلم بكافة حقوقهم التعليمية بحسب النظم والقوانين املتبعة في الدولة.
 .5إعداد األدلة واألطر الخاصة بالتعليم الدامج والتنسيق مع املؤسسات التعليمية فيما يخص الطلبة ذوي الهمم وصعوبات التعلم
لتطبيقها وتفعيلها.
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 .6التأكد من توفير خدمات لألطفال ذوي الهمم ملرحلة ما قبل املدرسة وتنفيذ البرامج الوطنية للوقاية من اإلعاقات مع األسر.
 .7التحقق من توفير خدمات للطلبة ذوي الهمم وصعوبات التعلم في مؤسسات التعليم العام والعالي.
 .8اإلشراف على تنفيذ برامج التوعية الوطنية لألسر واملجتمع والعاملين وأولياء األمور بتقنيات التعامل مع الطلبة أصحاب الهمم.
 .9أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()133
إدارة العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي
تتولى إدارة العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي املهام التالية:
 .1تطوير السياسات واملعايير وا ألطر لبرامج تعزيز وتطوير العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والريادة واالبتكار في املؤسسات التعليمية
ومؤسسات البحث العلمي األكاديمية.
 .2وضع خطة وطنية للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي واالبتكار في املؤسسات التعليمية ومؤسسات البحث العلمي األكاديمية بناء
على ا لسياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار واالستراتيجية الوطنية لالبتكار ومتابعة تنفيذها.
 .3التنسيق مع املؤسسات التعليمية ومؤسسات البحث العلمي األكاديمية ملواءمة برامجها األكاديمية والبحثية بما يخدم تحقيق الخطة
الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي واالبتكار في املؤسسات التعليمية ومؤسسات البحث العلمي األكاديمية.
 .4التنسيق مع إدارة البعثات وجهات االبتعاث األخرى لتوجيه برامج االبتعاث واملنح الدراسية بما يخدم تحقيق الخطة الوطنية للعلوم
والتكنولوجيا والبحث العلمي واالبتكار في املؤسسات التعليمية ومؤسسات البحث العلمي األكاديمية ،والتنسيق مع مؤسسات
القطاعين الحكوم والخاص لدعم تنفيذ تلك الخطة.
 .5تطوير السياسات واملعايير واألطر وتنفيذ برامج املنح وتمويل البحث العلمي واالبتكار في املؤسسات التعليمية ومؤسسات البحث
العلمي األكاديمية وفقا ألولويات الخطة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي واالبتكار في املؤسسات التعليمية ومؤسسات
البحث العلمي األكاديمية.
 .6وضع وتنفيذ برامج تمويل وجوائز لتشجيع وتكريم الباحثين واملبتكرين واملبدعين اإلماراتيين املتميزين لتعزيز الريادة البحثية الوطنية
في الدولة وإعداد كوادر بحثية وطنية متميزة ومبتكرة.
 .7التنظيم والتحضير الستضافة املؤتمرات وامللتقيات والندوات وورش العمل املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والبحث واالبتكار.
 .8إعداد الدراسات والبحوث ونشر األدلة والكتيبات وحفظ وتوثيق املعلومات والبيانات الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي
واالبتكار بالدولة.
 .9وضع وتنفيذ برامج لتعزيز العالقات وبناء الشراكات بين املؤسسات التعليمية ومؤسسات البحث العلمي األكاديمية والقطاعين
الحكوم والخاص لدعم وتشجيع البحوث التطبيقية وزيادة فرص االبتكار.
 .10وضع وتنفيذ برامج لتعزيز التعاون والتكامل في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي واالبتكار بين املؤسسات التعليمية
ومؤسسات البحث العلمي األكاديمية في الدولة وتعزيز العالقات وبناء الشراكات بينها وبين نظيراتها خارج الدولة.
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 .11تقديم املشورة والدعم في تسجيل براءات االختراع وإدارة امللكية الفكرية للمؤسسات التعليمية ومؤسسات البحث العلمي األكاديمية
والشركاء من القطاعين الحكوم والخاص.
 .12تطوير السياسات واملعايير واألطر لتنظيم عمل مؤسسات البحث العلمي األكاديمية.
 .13أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات.

املادة ()134
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي
تتبع إدارة العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم املعايير والتخطيط.
 .2قسم خدمات البرامج البحثية.
 .3قسم املتابعة والتدقيق.
 .4قسم الشراكات ونقل املعرفة.

املادة ()135
قسم املعايير والتخطيط
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1اإلسهام في وضع سياسات ومعايير تطوير العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي.
 .2وضع خطة وطنية للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي واالبتكار بناء على السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار واالستراتيجية
الوطنية لالبتكار.
 .3وضع املعايير واملؤشرات الالزمة لقياس مدى نجاح الخطة الوطنية وتحديد املوارد املالية والبشرية الالزمة لنجاح الخطة.
 .4التنسيق مع اإلدارات املعنية في توجيه البعثات واملنح الدراسية لطلبة الدراسات العليا بما يخدم تحقيق الخطة الوطنية للعلوم
والتكنولوجيا والبحث العلمي واالبتكار.
 .5التنسيق مع مؤسسات التعليم العام والعالي ملواءمة برامجها األكاديمية والبحثية بما يخدم تحقيق الخطة الوطنية.
 .6التنسيق مع مؤسسات القطاعين الحكوم والخاص لدعم تنفيذ الخطة الوطنية.
 .7وضع وتحديث معايير اختيار تمويل برامج البحث العلمي على مستوى املؤسسات العلمية والبحثية واألفراد ووفقا ألولويات الخطة
الوطنية.
 .8وضع وتنفيذ برامج لنشر الوعي بأساسيات ومناهج وأخالقيات البحث العلمي وحماية امللكية الفكرية واالبتكار في املجتمع وفي
مؤسسات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي.
 .9التنظيم والتحضير الستضافة املؤتمرات وامللتقيات والندوات وورش العمل املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي واالبتكار
بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة.
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 .10إعداد ونشر األدلة والكتيبات وحفظ وتوثيق املعلومات والبيانات الخاصة بمشاريع العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي واالبتكار
بالدولة.
 .11إعداد دراسات لتطوير البحث العلمي وتقديم املشورة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي واالبتكار ملؤسسات القطاعين
الحكوم والخاص.
 .12أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()136
قسم خدمات البرامج البحثية
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع وتنفيذ برامج تمويل بحثية تنافسية تصب في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي واالبتكار.
 .2وضع وتنفيذ برامج تمويل وجوائز لتشجيع وتكريم الباحثين واملبتكرين واملبدعين اإلماراتيين املتميزين لتعزيز الريادة البحثية الوطنية
في الدولة وإعداد كوادر بحثية وطنية متميزة ومبتكرة.
 .3وضع وتنفيذ خطة الستقطاب امل تقدمين لبرامج التمويل والجوائز البحثية والعمل معهم على استكمال مقترحاتهم البحثية.
 .4استالم مقترحات البحوث وملفات التقديم لبرامج التمويل والجوائز البحثية واإلشراف على عملية تقييمها بما ينسجم مع أفضل
املمارسات العاملية ومعايير اختيار تمويل برامج البحث العلمي.
 .5رفع قائمة مقترحة للتمويل وعرضها على لجنة تمويل البحث العلمي ومتابعة قرارات اللجنة.
 .6تنسيق إجراءات التعاقد مع املؤسسات واألفراد ألغراض تلق التمويل والجوائز البحثية
 .7التنسيق مع جهات تمويل البحوث األخرى بالدولة ملنع التضارب في تمويل البحوث.
 .8تحقيق التعاون والتكامل بين مؤسسات العلوم والتكنولوجيا وال بحث العلمي في الدولة وتعزيز العالقات وبناء الشراكات بينها وبين
نظيراتها خارج الدولة.
 .9تسجيل مؤسسات ومراكز البحث العلمي.
 .10أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()137
قسم املتابعة والتدقيق
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع معايير التدقيق واملتابعة لألعمال البحثية املمولة.
 .2املتابعة وتنسيق الدفعات املالية حسب شروط التعاقد مع املؤسسات واألفراد املتلقين للتمويل والجوائز البحثية
 .3متابعة سير البحوث املمولة والتحقق من التزام متلق التمويل بشروط التعاقد.
 .4التأكد من مطابقة البحوث للمعايير وأخالقيات البحث وإجراءاته لألنظمة واللوائح املعتمدة في الوزارة.
 .5متابعة مدى انتظام الباحثين بالتـنسيق مع املعنيين في الوزارة.
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 .6اإلشراف ومتابعة درجة االلتزام ببرامج وسياسات البحوث ونظم التعامل معها وإدارتها.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()138
قسم الشراكات ونقل املعرفة
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1بناء شراكات مع جهات التمويل ومؤسسات القطاعين الحكوم والخاص.
 .2وضع وتنفيذ خطة وبرامج تسويقية الستقطاب التمويل.
 .3تحديد االحتياجات البحثية لجهات التمويل والشركاء من القطاعين الحكوم والخاص.
 .4التنسيق مع قسم التخطيط لحصر االحتياجات البحثية لجهات التمويل والشركاء من القطاعين الحكوم والخاص وأخذها في االعتبار
عند وضع وتحديث الخطة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي واالبتكار.
 .5التنسيق مع قسم خدمات البرامج البحثية إلطالق برامج تمويل بحثية تنافسية تستهدف االحتياجات البحثية لجهات التمويل وتشجيع
البحوث التطبيقية واستقطاب املزيد من التمويل من القطاعين الحكوم والخاص.
 .6التنسيق مع مؤسسات العلوم والتكنول وجيا والبحث العلمي ملواءمة برامجها البحثية مع االحتياجات البحثية لجهات التمويل والشركاء
من القطاعين الحكوم والخاص.
 .7التنسيق مع جهات التمويل والشركاء من القطاعين الحكوم والخاص لالستفادة من نتائج البحوث املنفذة في مؤسسات العلوم
والتكنولوجيا والبحث العلمي.
 .8وضع وتنفيذ برامج لتعزيز العالقات وبناء الشراكات بين مؤسسات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والقطاعين الحكوم والخاص
لدعم وتشجيع البحوث التطبيقية وزيادة فرص االبتكار.
 .9تقديم املشورة والدعم في تسجيل براءات االختراع وإدارة امللكية الفكرية ملؤسسات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والشركاء من
القطاعين الحكوم والخاص.
 .10أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()139
إدارة سياسات التعليم
تتولى إدارة سياسات التعليم املهام التالية:
 .1إعداد إطار وطني متكامل لسياسات التعليم شامال الطفولة املبكرة ورياض األطفال والتعليم العام والعالي الحكومية والخاصة وبما في
ذلك التعليم املنهي والفني والتقني والتعليم املستمر ،بالتنسيق مع املؤسسات والهيئات والجهات ذات العالقة.
 .2تحليل السياسات التعليمية وإعداد بدائل لها في ضوء التوجهات الوطنية وتوجهات تطوير التعليم.
 .3إعداد الدراسات حول فعالية سياسات التعليم.
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 .4إعداد السياسات االستشرافية ملواكبة مستقبل التعليم والسيناريوهات املتوقعة واقتراح الخطط العامة للتعامل معها بالتنسيق مع
إدارة التخطيط األكاديمي وإدارة االستراتيجية واملستقبل وإدارة مركز البحوث وبيانات التعليم.
 .5التعاون مع الوحدات التنظيمية بالوزارة في تطوير سياساتها لضمان انسجامها مع اإلطار الوطني لسياسات التعليم.
 .6أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات.

املادة ()140
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة سياسات التعليم
تتبع إدارة سياسات التعليم الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم سياسات التعليم قبل املدرس ي.
 .2قسم سياسات التعليم املدرس ي.
 .3قسم سياسات التعليم العالي.
 .4قسم سياسات التعليم الفني واملستمر.

املادة ()141
قسم سياسات التعليم قبل املدرس ي
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تحليل األطر املنظمة للتعليم قبل املدرس ي بما في ذلك مؤسسات الطفولة املبكرة وتحديد الفجوات ف ها.
 .2إعداد إطار وطني متكامل لسياسات التعليم قبل املدرس ي يستند إلى األهداف واملعايير والتوجهات الوطنية وتحديثه باستمرار في ضوء
املستجدات.
 .3إجراء الدراسات وأبحاث السياسات حول فعالية عناصر سياسات التعليم قبل املدرس ي وتقديم بدائل للسياسات القائمة.
 .4إعداد الدراسات املستقبلية واالستشرافية حول مستقبل التعليم قبل املدرس ي والسيناريوهات املتوقعة واقتراح الخطط العامة
للتعامل معها.
 .5أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()142
قسم سياسات التعليم املدرس ي
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تحليل األطر املنظمة للتعليم املدرس ي وتحديد الفجوات ف ها.
 .2إعداد إطار وطني متكامل لسياسات التعليم املدرس ي يستند إلى األهداف واملعايير والتوجهات الوطنية وتحديثه باستمرار في ضوء
املستجدات.
 .3إجراء الدراسات وأبحاث السياسات حول فعالية عناصر سياسات التعليم املدرس ي وتقديم بدائل للسياسات القائمة.
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 .4إعداد الدراسات املستقبلية واالستشرافية حول مستقبل التعليم املدرس ي والسيناريوهات املتوقعة واقتراح الخطط العامة للتعامل
معها.
 .5أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()143
قسم سياسات التعليم العالي
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تحليل األطر املنظمة للتعليم العالي وتحديد الفجوات ف ها.
 .2إعداد إطار وطني متكامل لسياسات التعليم العالي يستند إلى األهداف واملعايير والتوجهات الوطنية وتحديثه باستمرار في ضوء
املستجدات.
 .3إجراء الدراسات وأبحاث السياسات حول فعالية عناصر سياسات التعليم العالي وتقديم بدائل للسياسات القائمة.
 .4إعداد الدراسات املستقبلية واالستشرافية حول مستقبل التعليم العالي والسيناريوهات املتوقعة واقتراح الخطط العامة للتعامل معها.
 .5أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()144
قسم سياسات التعليم الفني واملستمر
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تحليل األطر املنظمة للتعليم الفني واملستمر وتحديد الفجوات ف ها.
 .2إعداد إطار وطني متكامل لسياسات التعليم الفني واملستمر يستند إلى األهداف واملعايير والتوجهات الوطنية وتحديثه باستمرار في ضوء
املستجدات.
 .3إجراء الدراسات وأبحاث السياسات حول فعالية عناصر سياسات التعلم الفني واملستمر وتقديم بدائل للسياسات القائمة.
 .4إعداد الدراسات املستقبلية واالستشرافية حول مستقبل التعليم الفني واملستمر والسيناريوهات املتوقعة واقتراح الخطط العامة
للتعامل معها.
 .5أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()145
وكيل الوزارة لتحسين األداء
يتولى وكيل الوزارة لتحسين األداء معاونة الوزير واإلشراف على سير العمل في القطاعات املساندة التابعة له وتصريف شؤونها،
وله في سبيل ذلك ممارسة املهام اآلتية:
 .1املشاركة في رسم سياسات الوزارة وخططها االستراتيجية وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها املتعلقة بتحسين األداء واإلشراف على تنفيذها
بعد اعتمادها.
 .2اإلشراف العام على املستويات التنظيمية التابعة له وتطويرها وتمكينها من أداء عملها ومتابعة نتائج أدائها.
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 .3اقتراح ما يلزم من مشروعات القوانين واملراسيم والقرارات واألنظمة املتعلقة بتحسين األداء وعرضها على الوزير التخاذ اإلجراءات الالزمة
بشأنها.
 .4متابعة إعداد مشروع ميزانية القطاعات التابعة له وإعداد مشروعي املوازنة السنوية والحساب الختام للوزارة ورفعهما إلى الوزير.
 .5رفع تقارير دورية للوزير عن أداء القطاعات التابعة له ومنجزاتها وسير العمل ف ها واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات لإلسهام في تحسين
مستوى األداء.
 .6املشاركة في تمثيل الوزارة لدى الجهات ذات العالقة داخل الدولة وخارجها بالتنسيق مع الجهات املعنية.
 .7أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل القطاعات التابعة له أو يكلف بها من قبل الوزير.
ولوكيل الوزارة لتحسين األداء تفويض بعض صالحياته الى أي من وكالء الوزارة املساعدين أو من يراه مناسبا من املختصين أو كبار موظف
الوزارة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

املادة ()146
الوحدات التنظيمية التابعة لوكيل الوزارة لتحسين األداء
يتبع وكيل الوزارة لتحسين األداء الوحدات التنظيمية التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مكتب وكيل الوزارة لتحسين األداء.
إدارة االتصال الحكوم واإلعالم التربوي.
املناطق التعليمية.
مكتب ملحقيات التعليم وعلوم التكنولوجيا.
وكيل الوزارة املساعد لقطاع الترخيص والجودة.
وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرقابة.
وكيل الوزارة املساعد لقطاع الخدمات املساندة.

املادة ()147
مكتب وكيل الوزارة لتحسين األداء
يتولى مكتب وكيل الوزارة لتحسين األداء املهام اآلتية:
 .1تقديم الدعم اإلداري الالزم والقيام بمختلف أعمال السكرتارية وتأمين إعداد وطباعة املراسالت والتقارير الخاصة بوكيل الوزارة
لتحسين األداء.
 .2تنظيم االتصاالت واملراسالت الرسمية لوكيل الوزارة لتحسين األداء مع مختلف الجهات.
 .3التحضير الجتماعات وزيارات وكيل الوزارة لتحسين األداء ومتابعة نتائجها.
 .4إعداد أجندة االجتماعات الخاصة بوكيل الوزارة لتحسين األداء وكتابة محاضرها ومتابعتها.
 .5إعداد تقارير املتابعة حول سير العمل في القطاعات والوحدات التنظيمية التابعة لوكيل الوزارة لتحسين األداء.
 .6أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل املكتب ،أو يكلف بها من قبل وكيل الوزارة لتحسين األداء.
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املادة ()148
إدارة االتصال الحكومي واإلعالم التربوي
تتولى إدارة االتصال الحكومي واإلعالم التربوي املهام التالية:
 .1وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة لالتصال الداخلي والخارجي واإلعالم التربوي وفقا الستراتيجية االتصال الحكوم للحكومة االتحادية
والتوجهات الحكومية وخطة الوزارة.
 .2القيام بمختلف األنشطة اإلعالمية الخاصة بالوزارة وفعالياتها وإدارة قنوات التواصل االجتماعي الرسمية للوزارة وتنسيق أنشطة
االتصال ألصحاب املعالي الوزراء واملتحدثين الرسميين.
 .3إدارة عملية تطوير الهوية املؤسسية واملرئية في الوزارة وإدارة الخطط التنفيذية لجميع الحمالت اإلعالمية واملؤتمرات بالتنسيق مع
الوحدات التنظيمية املختلفة في الوزارة.
 .4تصميم وإدارة املحتوى الخاص باملواقع اإللكترونية للوزارة ولحساباتها على مواقع التواصل االجتماعي.
 .5وضع وتنفيذ األطر املنظمة لالستخدام األمثل ملهارات وأدوات االتصال ،وتحديد وتوظيف مجاالت التواصل والشراكة املناسبة مع
الجهات الحكومية املختلفة والقطاع الخاص وفئات املتعاملين والجمهور إلدارة التواصل اإلعالم املتعلق بأنشطة الوزارة.
 .6توفير الدعم والتدريب لتأهيل الكوادر األكاديمية والطالبية لتمكينهم إعالميا بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة
والجهات املعنية في الدولة.
 .7إنتاج مواد ملصادر التعلم باستخدام الوسائط املرئية ،واملسموعة واإللكترونية ،واإلشراف على نشرها وتوزيعها حسب متطلبات الخطة
الدراسية للتعليم العام بجميع مراحله والتعليم العالي بالتنسيق مع الجهات املعنية في الدولة.
 .8اإلشراف على إعداد اآلليات املناسبة والفعالة والفورية لتنفيذ الخطة العامة إلدارة األزمات اإلعالمية واالتصالية وتدريب املعنيين عل ها.
 .9الرصد واملتابعة املنتظمة لكافة وسائل اإلعالم ومنصات التواصل االجتماعي.
 .10اإلشراف على إعداد وتنفيذ خطة األنشطة االجتماعية ملوظف الوزارة.
 .11اإلشراف على زيارات كبار الشخصيات والبروتوكول وإعداد برامج الوفود الزائرة ومتابعة تنفيذها والقيام بالترتيبات اللوجستية
بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية والجهات املعنية.
 .12أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة لتحسين األداء.

املادة ()149
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة االتصال الحكومي واإلعالم التربوي
يتبع مكتب االتصال الحكوم واإلعالم التربوي الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم التواصل االستراتيجي.
 .2قسم االتصال الحكوم .
 .3قسم اإلنتاج اإلعالم .
 .4قسم اإلعالم الرقمي.
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املادة ()150
قسم التواصل االستراتيجي
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة لالتصال الداخلي والخارجي واإلعالم التربوي وفقا الستراتيجية االتصال الحكوم للحكومة
االتحادية والتوجهات الحكومية وخطة الوزارة.
 .2القيام بمختلف األنشطة اإلعالمية الخاصة بالوزارة وفعالياتها ،وإدارة حمالت توعوية وتثقيفية مختلفة على مستوى الدولة وخارجها
للتأثير اإليجاي على الشركاء الداخليين والخارجيين وتدعم الوزارة لتحقيق استراتيجياتها وأهدافها في التعليم العام والعالي.
 .3وضع وتنفيذ األطر املنظمة لالستخدام األمثل ملهارات وأدوات االتصال ،وإبرام الشراكات اإلعالمية مع الشركاء الداخليين والخارجيين
لدعم أهداف الوزارة اإلعالمية.
 .4تطوير وتحرير املحتوى اإلعالم ألنشطة وفعاليات الوزارة في كافة وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي.
 .5إجراء أبحاث السوق واستطالعات الرأي بصفة دورية لقياس مدى فعالية استراتيجيات وخطط التواصل مع الجمهور الداخلي
والخارجي.
 .6تهيئة الرأي العام للتحوالت التي يشهدها امليدان التربوي في الدولة عن طريق حشد الدعم املجتمعي لسياسات ومبادرات الوزارة في
تحقيق األجندة الوطنية لتحقيق تعليم متميز.
 .7إعداد خطة تنظيم املؤتمرات ومعارض الوزارة ومشاركاتها وتحديد متطلباتها واإلشراف على تنفيذها وجدولتها والبحث عن فرص
الرعاية والتعاون.
 .8أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()151
قسم االتصال الحكومي
يتولى القسم االختصاصات التالية:
.1

تنظيم وإدارة التواصل مع الشركاء الداخليين والخارجيين ،والتنسيق والتفاعل مع الجهات الحكومية املختصة.

.2

إدارة وتنسيق أنشطة االتصال ألصحاب املعالي الوزراء واملتحدثين الرسميين.

.3

اإلشراف على زيارات كبار الشخصيات والبروتوكول.

.4

إعداد ومتابعة تنفيذ برامج الوفود الرسمية الزائرة والقيام بكافة الترتيبات اللوجستية املطلوبة.

.5

اإلشراف على تطبيقات الهوية املرئية للوزارة.

.6

الرصد واملتابعة املنتظمة لكافة وسائل اإلعالم ومنصات التواصل االجتماعي.

.7

إدارة األخبار الرسمية التابعة للوزارة.

.8

بناء وتحسين العالقات مع املكاتب واملؤسسات االعالمية الحكومية والخاصة.

.9

أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()152
قسم اإلنتاج اإلعالمي
يتولى القسم االختصاصات التالية:
.1

إدارة مراحل إنتاج املحتوى اإلعالم التربوي املرئ واملسموع واملوجه للطلبة وأولياء األمور واألكاديميين وصناع القرار بالتنسيق مع
الجهات املعنية في الدولة.

.2

تنفيذ البرامج اإلعالمية التربوية وتوظيف األدوات اإلعالمية املناسبة لدعم أهداف الوزارة.

.3

تدريب وتأهيل الكوادر التعليمية على إنتاج املحتويات التعليمية عبر الوسائط واألدوات اإلعالمية املختلفة بالتنسيق مع الجهات
املختصة.

.4

إدارة األرشيف اإلعالم للوزارة بما يشمل أرشفة األخبار والتغطيات اإلعالمية التوعوية والصور الفوتوغرافية واملواد املستعارة من
الجهات الخارجية واملواد التاريخية من امليدان والشركاء والعمل مع قطاع املناهج والجامعات على استخدام هذه املواد لدعم
العملية التعليمية.

.5

إدارة وتشغيل مجموعة استوديوهات تصوير وتسجيل احترافية متعددة االستعماالت في عمليات اإلنتاج التعليمي وما بعد اإلنتاج.

.6

تطوير دليل اإلنتاج لجميع املطبوعات والنشرات التسويقية.

.7

أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()153
قسم اإلعالم الرقمي
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إدارة محتوى رقمي متنوع ونشره بهدف إدارة سمعة الوزارة والتأكد من املشاركة اإلعالمية املجتمعية لتحقيق األجندة الوطنية
ومصلحة الجمهور.
 .2العمل على زيادة وتوسيع شبكة املهتمين واملتابعين لحسابات الوزارة على شبكات التواصل االجتماعي.
 .3إدارة منصات التواصل االجتماعي التابعة للوزارة واإلشراف عل ها.
 .4إدارة الردود على منصات الوزارة والتنسيق مع الفريق املختص باستخدام النظام املتبع لخدمة املتعاملين.
 .5إدارة األزمات اإلعالمية الرقمية من مراقبة وتواصل مع الجمهور والعمل مع الشخصيات املؤثرة في التعليم العام والعالي.
 .6رفع التقارير الدورية لجهة االختصاص عن كافة حسابات التواصل االجتماعي واملواقع اإللكترونية واألزمات اإلعالمية على شبكات
التواصل االجتماعي.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()154
املناطق التعليمية
تتولى املناطق التعليمية املهام التالية:
 .1التنسيق مع الحكومة املحلية واملجتمع املحلي وبناء الشراكات فيما يتعلق بشؤون التعليم واملبادرات الداعمة للعملية التربوية على
مستوى اإلمارة.
 .2تحديد االحتياجات املستقبلية للعملية التربوية والتعليمية في املنطقة التعليمية.
 .3تقديم الخدمات اإلدارية للمجتمع املحلي عبر مراكز سعادة املتعاملين.
 .4تنفيذ عمليات الرقابة على املؤسسات التعليمية بالتنسيق مع قطاع الرقابة والجهات املعنية في اإلمارة.
 .5أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل املناطق ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة لتحسين األداء.

املادة ()155
مديراملنطقة التعليمية
يتولى مديراملنطقة التعليمية املهام التالية:
 .1بناء شراكات مجتمعية محلية داعمة للعملية التربوية والتعليمية على مستوى اإلمارة.
 .2اإلشراف على املرافق واملنشآ ت ضمن مبنى املنطقة التعليمية والتأكد من تحقيقها للمعايير واملواصفات اإلنشائية املعتمدة من
الوزارة.
 .3إعداد املوازنة الخاصة باملنطقة وإدارة املدفوعات واإليرادات وتنظيم وإدارة األصول الثابتة واإلدارة النقدية في املنطقة التعليمية
بالتنسيق مع إدارة املوارد املالية في الوزارة.
 .4إدارة املوارد البشرية في املنطقة التعليمية بالتنسيق مع إدارة املوارد البشرية في الوزارة.
 .5اإلشراف اإلداري على املكاتب التابعة للمنطقة التعليمية.
 .6أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمله ،أو يكلف بها من قبل وكيل الوزارة لتحسين األداء.

املادة ()156
الوحدات التنظيمية التابعة للمناطق التعليمية
يتبع املنطقة التعليمية الوحدات التنظيمية التالية:
 .1مكتب مدير املنطقة.
 .2مكتب الرقابة التعليمية.
 .3مكتب سعادة املتعاملين.

تابع القرارالوزاري رقم ( )50لسنة 2021م
املادة ()157
مكتب مدير املنطقة التعليمية
يتولى مكتب مديراملنطقة التعليمية املهام التالية:
 .1تقديم الدعم اإلداري الالزم والقيام بمختلف أعمال السكرتارية وتأمين إعداد وطباعة املراسالت والتقارير الخاصة بمدير املنطقة
التعليمية.
 .2تنظيم االتصاالت واملراسالت الرسمية ملدير املنطقة التعليمية مع مختلف الجهات.
 .3التحضير االجتماعات وزيارات مدير املنطقة التعليمية ومتابعة نتائجها.
 .4إعداد أجندة االجتماعات الخاصة بمدير املنطقة التعليمية وكتابة محاضرها ومتابعتها.
 .5إعداد تقارير املتابعة حول سير العمل في املنطقة التعليمية.
 .6أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل املكتب ،أو يكلف بها من قبل مدير املنطقة التعليمية.

املادة ()158
مكتب الرقابة التعليمية
يتولى مكتب الرقابة التعليمية املهام التالية:
 .1تنفيذ خطة الرقابة التعليمية املعتمدة من قطاع الرقابة.
 .2تحليل نتائج الرقابة على املؤسسات التعليمية ورفع تقارير دورية عن نتائج الرقابة واملتابعة لإلدارات املختصة في قطاع الرقابة.
 .3حصر وتصنيف املخالفات والتجاوزات واملالحظات الرقابية واقتراح اإلجراءات التصحيحية ورفعها لإلدارات املختصة في قطاع الرقابة.
 .4متابعة تنفيذ املؤسسات التعليمية لخطط العمل واإلجراءات التصحيحية والوقائية ضمن الحدود الزمنية املعتمدة لها.
 .5اقتراح التعديالت والتحسينات على املعايير واألدوات ومنهجيات العمل الخاصة بقطاع الرقابة ورفعها لإلدارات املختصة في قطاع الرقابة.
 .6التنسيق مع الفريق املحلي إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث في اإلمارة والفرق املختصة في الوزارة لتفعيل منظومة إدارة املخاطر واستمرارية
األعمال عند الحاجة.
 .7اقتراح البرامج التدريبية الالزمة لتأهيل وتدريب فرق الرقابة التعليمية ومتابعة وتقويم أداء فرق الرقابة بالتنسيق مع قطاع الرقابة.
 .8تقديم الدعم اللوجستي لفرق الرقابة لضمان تنفيذ الخطط الرقابية املعتمدة من قطاع الرقابة.
 .9أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل املكتب ،أو يكلف بها من قبل مدير املنطقة.

املادة ()159
الوحدات التنظيمية التابعة ملكتب الرقابة التعليمية
يتبع مكتب الرقابة التعليمية في املنطقة التعليمية الوحدات التنظيمية اآلتية:
 .1وحدة الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة.
 .2وحدة الرقابة على مؤسسات التعليم العام.
 .3وحدة الرقابة على املعاهد التعليمية.
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املادة ()160
وحدة الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة
تتولى وحدة الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة املهام التالية:
 .1تنفيذ الخطة الرقابية املعتمدة من إدارة الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة.
 .2تحليل نتائج الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة ورفع تقارير دورية عن نتائج الرقابة واملتابعة إلدارة الرقابة على مؤسسات الطفولة
املبكرة.
 .3حصر وتصنيف املخالفات والتجاوزات واملالحظات الرقابية على مؤسسات الطفولة املبكرة واقتراح اإلجراءات التصحيحية ورفعها
إلدارة الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة.
 .4متابعة تنفيذ مؤسسات الطفولة املبكرة لخطط العمل واإلجراءات التصحيحية والوقائية ضمن الحدود الزمنية املعتمدة لها.
 .5اقتراح التعديالت والتحسينات على املعايير واألدوات ومنهجيات العمل الخاصة بالرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة ورفعها إلدارة
الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة.
 .6اقتراح البرامج التدريبية الالزمة لتأهيل وتدريب فرق الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة ومتابعة وتقويم أداء تلك الفرق.
 .7تقديم الدعم اللوجستي لفرق الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة لضمان تنفيذ الخطط الرقابية املعتمدة.
 .8أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل الوحدة ،أو تكلف بها من قبل مدير املكتب.

املادة ()161
وحدة الرقابة على مؤسسات التعليم العام
تتولى وحدة الرقابة على مؤسسات التعليم العام املهام التالية:
 .1تنفيذ الخطة الرقابية املعتمدة من إدارة الرقابة على مؤسسات التعليم العام.
 .2تحليل نتائج الرقابة على مؤسسات التعليم العام ورفع تقارير دورية عن نتائج الرقابة واملتابعة إلدارة الرقابة على مؤسسات التعليم
العام.
 .3حصر وتصنيف املخالفات والتجاوزات واملالحظات الرقابية على مؤسسات التعليم العام واقتراح اإلجراءات التصحيحية ورفعها إلدارة
الرقابة على مؤسسات التعليم العام.
 .4متابعة تنفيذ مؤسسات التعليم العام لخطط العمل واإلجراءات التصحيحية والوقائية ضمن الحدود الزمنية املعتمدة لها.
 .5اقتراح التعديالت والتحسينات على املعايير واألدوات ومنهجيات العمل الخاصة بالرقابة على مؤسسات التعليم العام ورفعها إلدارة
الرقابة على مؤسسات التعليم العام.
 .6اقتراح البرامج التدريبية الالزمة لتأهيل وتدريب فرق الرقابة على مؤسسات التعليم العام ومتابعة وتقويم أداء تلك الفرق.
 .7تقديم الدعم اللوجستي لفرق الرقابة على مؤسسات التعليم العام لضمان تنفيذ الخطط الرقابية املعتمدة.
 .8أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل الوحدة ،أو تكلف بها من قبل مدير املكتب.
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املادة ()162
وحدة الرقابة على املعاهد التعليمية
تتولى وحدة الرقابة على املعاهد التعليمية املهام التالية:
 .1تنفيذ الخطة الرقابية املعتمدة من إدارة الرقابة على املعاهد التعليمية.
 .2تحليل نتائج الرقابة على املعاهد التعليمية ومراكز التدريب واالس ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ــارات التعليمية ورفع تقارير دورية عن نتائج الرقابة واملتابعة
إلدارة الرقابة على املعاهد التعليمية.
 .3حصــر وتصــنيف املخالفات والتجاوزات واملالحظات الرقابية على املعاهد التعليمية ومراكز التدريب واالســتشــارات التعليمية واقتراح
اإلجراءات التصحيحية ورفعها إلدارة الرقابة على املعاهد التعليمية.
 .4متابعة تنفيذ املعاهد التعليمية ومراكز التدريب واالس ـ ــتش ـ ــارات التعليمية لخطط العمل واإلجراءات التصـ ـ ـحيحية والوقائية ض ـ ــمن
الحدود الزمنية املعتمدة لها.
 .5اقتراح التعديالت والتحس ـ ـ ـ ــينات على املعايير واألدوات ومنهجيات العمل الخاص ـ ـ ـ ــة بالرقابة على املعاهد التعليمية ومراكز التدريـب
واالستشارات التعليمية ورفعها إلدارة الرقابة على املعاهد التعليمية.
 .6اقتراح البرامج التدريبية الالزمة لتأهيل وتدريب فرق الرقابة على املعاهد التعليمية ومراكز التدريب واالستشارات التعليمية ومتابعة
وتقويم أداء تلك الفرق.
 .7أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل الوحدة ،أو تكلف بها من قبل مدير املكتب.

املادة ()163
مكتب سعادة املتعاملين
يتولى مكتب سعادة املتعاملين املهام التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تخطيط وإدارة وتوجيه العمل اليوم في مركز سعادة املتعاملين في املنطقة.
املسـ ــاهمة في تطوير منظومة الخدمات املقدمة في املنطقة وأتمتتها وضـ ــمان اسـ ــتمراريتها بالتنسـ ــيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في
الوزارة.
تطبيق معايير تقديم الخدمة الحكومية املتميزة وإغالق الخطط التحسينية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة.
رفع تقارير دورية وس ـ ــنوية عن أداء مركز س ـ ــعادة املتعاملين ونتائج املؤشـ ـ ـرات الخدمية ورض ـ ــا املتعاملين واالقتراحات الالزمة لتطوير
املركز وتحسينه.
تنفيذ إجراءات العمل الخاصة بتلق ومعالجة املالحظات واالقتراحات واالستفسارات ضمن أنظمة العمل املعتمدة لدى الوزارة.
تحديث قاعدة البيانات الخاصة باملتعاملين بشكل دوري بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة.
أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل املكتب ،أو يكلف بها من قبل مدير املنطقة.
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املادة ()164
الوحدات التنظيمية التابعة ملكتب سعادة املتعاملين
يتبع مكتب سعادة املتعاملين الوحدات التنظيمية اآلتية:
 .1وحدة الخدمات التعليمية ملؤسسات الطفولة املبكرة.
 .2وحدة الخدمات التعليمية ملؤسسات التعليم العام.
 .3وحدة الخدمات التعليمية ملؤسسات التعليم العالي.

املادة ()165
وحدة الخدمات التعليمية ملؤسسات الطفولة املبكرة
تتولى وحدة الخدمات التعليمية ملؤسسات الطفولة املبكرة املهام التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تخطيط وإدارة وتوجيه العمل اليوم لخدمات مؤسسات الطفولة املبكرة في مركز سعادة املتعاملين في املنطقة.
املساهمة في تطوير منظومة خدمات مؤسسات الطفولة املبكرة املقدمة في املنطقة وأتمتتها وضمان استمراريتها بالتنسيق مع الوحدات
التنظيمية املعنية في الوزارة.
تطبيق معايير تقديم الخدمة الحكومية املتميزة لخدمات مؤسسات الطفولة املبكرة وإغالق الخطط التحسينية بالتنسيق مع
الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة.
رفع تقارير دورية وسنوية عن أداء خدمات مؤسسات الطفولة املبكرة في مركز سعادة املتعاملين ونتائج املؤشرات الخدمية ورضا
املتعاملين واالقتراحات الالزمة لتطوير خدمات مؤسسات الطفولة املبكرة.
تنفيذ إجراءات العمل الخاصة بتلق ومعالجة املالحظات واالقتراحات واالستفسارات ذات العالقة بخدمات مؤسسات الطفولة
املبكرة ضمن أنظمة العمل املعتمدة لدى الوزارة.
تحديث قاعدة البيانات الخاصة بمتعاملي خدمات مؤسسات الطفولة املبكرة بشكل دوري بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية
في الوزارة.
أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل الوحدة ،أو تكلف بها من قبل مدير املكتب.

املادة ()166
وحدة الخدمات التعليمية ملؤسسات التعليم العام
تتولى وحدة الخدمات التعليمية ملؤسسات التعليم العام املهام التالية:
.1
.2
.3
.4

تخطيط وإدارة وتوجيه العمل اليوم لخدمات مؤسسات التعليم العام في مركز سعادة املتعاملين في املنطقة.
املساهمة في تطوير منظومة خدمات مؤسسات التعليم العام املقدمة في املنطقة وأتمتتها وضمان استمراريتها بالتنسيق مع الوحدات
التنظيمية املعنية في الوزارة
تطبيق معايير تقديم الخدمة الحكومية املتميزة لخدمات مؤسسات التعليم العام وإغالق الخطط التحسينية بالتنسيق مع الوحدات
التنظيمية املعنية في الوزارة.
رفع تقارير دورية وسنوية عن أداء خدمات مؤسسات التعليم العام في مركز سعادة املتعاملين ونتائج املؤشرات الخدمية ورضا
املتعاملين واالقتراحات الالزمة لتطوير خدمات مؤسسات التعليم العام.
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.5
.6
.7

تنفيذ إجراءات العمل الخاصـ ـ ــة بتلق ومعالجة املالحظات واالقتراحات واالسـ ـ ــتفسـ ـ ــارات ذات العالقة بخدمات مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات التعليم
العام ضمن أنظمة العمل املعتمدة لدى الوزارة.
تحديث قاعدة البيانات الخاص ــة بمتعاملي خدمات مؤس ـس ــات التعليم العام بش ــكل دوري بالتنس ــيق مع الوحدات التنظيمية املعنية
في الوزارة.
أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل الوحدة ،أو تكلف بها من قبل مدير املكتب.

املادة ()167
وحدة الخدمات التعليمية ملؤسسات التعليم العالي
تتولى وحدة الخدمات التعليمية ملؤسسات التعليم العالي املهام التالية:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

تخطيط وإدارة وتوجيه العمل اليوم لخدمات مؤسسات التعليم العالي واملعاهد التعليمية ومراكز التدريب ومكاتب الخدمات
واالستشارات التعليمية في مركز سعادة املتعاملين في املنطقة.
املساهمة في تطوير منظومة خدمات مؤسسات التعليم العالي واملعاهد التعليمية ومراكز التدريب ومكاتب الخدمات واالستشارات
التعليمية املقدمة في املنطقة وأتمتتها وضمان استمراريتها بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة.
تطبيق معايير تقديم الخدمة الحكومية املتميزة لخدمات مؤسسات التعليم العالي واملعاهد التعليمية ومراكز التدريب ومكاتب
الخدمات واالستشارات التعليمية وإغالق الخطط التحسينية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة.
رفع تقارير دورية وسنوية عن أداء خدمات مؤسسات التعليم العالي واملعاهد التعليمية ومراكز التدريب ومكاتب الخدمات
واالستشارات التعليمية في مركز سعادة املتعاملين ونتائج املؤشرات الخدمية ورضا املتعاملين واالقتراحات الالزمة لتطوير خدمات
مؤسسات التعليم العالي.
تنفيذ إجراءات العمل الخاصة بتلق ومعالجة املالحظات واالقتراحات واالستفسارات ذات العالقة بخدمات مؤسسات التعليم العالي
واملعاهد التعليمية ومراكز التدريب ومكاتب الخدمات واالستشارات التعليمية ضمن أنظمة العمل املعتمدة لدى الوزارة.
تحديث قاعدة البيانات الخاصة بمتعاملي خدمات مؤسسات التعليم العالي واملعاهد التعليمية ومراكز التدريب ومكاتب الخدمات
واالستشارات التعليمية بشكل دوري بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة.
أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل الوحدة ،أو تكلف بها من قبل مدير املكتب.

املادة ()168
مكتب ملحقيات التعليم وعلوم التكنولوجيا
يتولى مكتب ملحقيات التعليم وعلوم التكنولوجيا املهام التالية:
 .1تقديم خدمات الدعم اإلداري واملالي مللحقيات التعليم وعلوم التكنولوجيا (امللحقيات الثقافية سابقا) بالتنسيق مع وزارة الخارجية
والتعاون الدولي.
 .2توفير الدعم اإلداري واملالي لرعاية الطلبة الدارسين بالخارج بالتعاون مع إدارة البعثات.
 .3توفير الدعم اإلداري واملالي إلدارة البعثات إلعداد خطة االبتعاث السنوية.
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 .4وضع ميزانية ملحقيات التعليم وعلوم التكنولوجيا (امللحقيات الثقافية سابقا) بالتنسيق مع إدارة البعثات والوحدات التنظيمية
املعنية في الوزارة.
 .5إعداد التقارير الالزمة واملطلوبة من إدارة البعثات ملتابعة خطة وميزانية االبتعاث السنوية.
 .6أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل املكتب ،أو يكلف بها من قبل وكيل الوزارة لتحسين األداء.

املادة ()169
وكيل الوزارة املساعد لقطاع الترخيص والجودة
يتولى وكيل الوزارة املساعد لقطاع الترخيص والجودة املهام التالية:
 .1املشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط االستراتيجية واإلشراف على تنفيذها ضمن الوحدات التنظيمية التابعة له.
 .2تنفيذ السياسات العامة للوزارة املتعلقة بتطوير أداء مؤسسات تعليم الطفولة املبكرة ورياض األطفال واملدارس ومؤسسات التعليم
العالي وفقا ملعايير معتمدة لترخيصها وتقييم جودة عملياتها ومخرجاتها وتطوير كفاءات العاملين بها.
.3

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

 .4التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له واإلشراف على أدائها ،ورفع تقارير دورية عن سير العمل ف ها إلى وكيل الوزارة لتحسين
األداء.
 .5أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمله ،أو يكلف بها من قبل وكيل الوزارة لتحسين األداء.
ولوكيل الوزارة املساعد لقطاع الترخيص والجودة تفويض بعض صالحياته الى أي من مدراء اإلدارات التابعة له أو من يراه مناسبا من املختصين
في القطاع على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

املادة ()170
الوحدات التنظيمية التابعة لوكيل الوزارة املساعد لقطاع التراخيص والجودة
يتبع وكيل الوزارة املساعد لقطاع التراخيص والجودة الوحدات التنظيمية التالية:
 .1إدارة التراخيص املؤسسية.
 .2إدارة التراخيص املهنية.
 .3إدارة التقييم والجودة ملؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرة.
 .4إدارة التقييم والجودة ملؤسسات التعليم العالي.
 .5إدارة تطبيق االختبارات الدولية والوطنية.
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املادة ()171
إدارة التراخيص املؤسسية
تتولى إدارة التراخيص املؤسسية املهام التالية:
 .1إعداد وتطوير معايير ونظم وضوابط ترخيص وإنشاء مؤسسات تعليم الطفولة املبكرة ومؤسسات التعليم العام الخاصة ومؤسسات
التعليم العالي الحكومية والخاصة واملعاهد التعليمية ومراكز التدريب ومكاتب الخدمات واالستشارات التعليمية وفق معايير احترافية
معتمدة وبالتنسيق مع جهات االختصاص في الوزارة والدولة.
 .2تخطيط وإدارة عمليات ترخيص وتجديد وإلغاء وتعديل تراخيص مؤسسات الطفولة املبكرة ومؤسسات التعليم العام الخاصة
ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة واملعاهد التعليمية ومراكز التدريب ومكاتب الخدمات واالستشارات التعليمية.
 .3متابعة تنفيذ الجزاءات والغرامات على املؤسسات التعليمية املخالفة وضمان إزالة املخالفات الواردة في تقارير الرقابة التعليمية
بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية بالرقابة والشؤون املالية.
 .4تقديم التغذية الراجعة وتقييم إجراءات ترخيص مؤسسات الطفولة املبكرة ومؤسسات التعليم العام الخاصة ومؤسسات التعليم
العالي الحكومية والخاصة واملعاهد التعليمية ومراكز التدريب ومكاتب الخدمات واالستشارات التعليمية وإعداد املقارنات املعيارية
للتحسين والتطوير بالتعاون مع القطاعات واإلدارات املختصة.
 .5إعداد دليل باملؤسسات التعليمية املرخصة وبرامجها املعتمدة في الدولة
 .6أية مهام أخرى ترتبط بعمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع التراخيص والجودة.

املادة ()172
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة التراخيص املؤسسية
تتبع إدارة التراخيص املؤسسية الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم ترخيص مؤسسات الطفولة املبكرة.
 .2قسم ترخيص مؤسسات التعليم العام.
 .3قسم ترخيص مؤسسات التعليم العالي.
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املادة ()173
قسم ترخيص مؤسسات الطفولة املبكرة
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إعداد نظام متكامل إلدارة عمليات ترخيص مؤسسات الطفولة املبكرة وفق اللوائح والنظم املعتمدة.
 .2ت نفيذ عمليات وإجراءات ترخيص مؤسسات الطفولة املبكرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وبما يشمل إصدار الرخص وتجديدها
وإلغائها وتعديلها وفق الضوابط واآلليات املنظمة لعمليات الترخيص.
 .3متابعة تنفيذ الجزاءات والغرامات على مؤسسات الطفولة املبكرة املخالفة وضمان إزالة املخالفات الواردة في التقارير الرقابية.
 .4تحليل التقارير املالية ملؤسسات الطفولة املبكرة وعمل دراسات توضح جودة الخدمات املقدمة وكلفتها مقارنة برسوم تلك املؤسسات.
 .5اعتماد طلبات تحديد رسوم مؤسسات الطفولة املبكرة الجديدة أو الزيادة عل ها وفق الضوابط واآلليات املعتمدة.
 .6التعاون مع جميع األطراف املعنية في الدولة لتطوير معايير وإجراءات الترخيص بحيث تضمن جودة الخدمات املقدمة لألطفال في
مؤسسات الطفولة املبكرة والحفاظ على أمنهم وسالمتهم.
 .7التواصل مع الشركاء واملستثمرين في قطاع الطفولة املبكرة لحصر احتياجاتهم وتطوير خدمات الترخيص املقدمة بما يحقق متطلبات
وتوقعات الشركاء واملستثمرين ويعزز من رضاهم وسعادتهم.
 .8أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()174
قسم ترخيص مؤسسات التعليم العام
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إعداد نظام متكامل إلدارة عمليات ترخيص املدارس الخاصة وفق اللوائح والنظم املعتمدة.
 .2تنفيذ عمليات وإجراءات ترخيص املدارس الخاصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وبما يشمل إصدار الرخص وتجديدها وإلغائها
وتعديلها وفق الضوابط واآلليات املنظمة لعمليات الترخيص.
 .3متابعة تنفيذ الجزاءات والغرامات على املدارس الخاصة املخالفة وضمان إزالة املخالفات الواردة في تقارير الرقابة التعليمية بالتنسيق
مع إدارات الرقابة واملالية.
 .4تحليل التقارير املالية للمدارس الخاصة وعمل دراسات توضح جودة الخدمة وكلفتها مقارنة بالرسوم املدرسية.
 .5اعتماد طلبات تحديد رسوم املدارس الخاصة الجديدة أو الزيادة عل ها وفق الضوابط واآلليات املعتمدة.
 .6التواصل مع الشركاء واملستثمرين في املدارس الخاصة لحصر احتياجاتهم وتطوير خدمات الترخيص املقدمة بما يحقق متطلبات
وتوقعات الشركاء واملستثمرين ويعزز من رضاهم وسعادتهم.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()175
قسم ترخيص مؤسسات التعليم العالي
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إعداد نظام متكامل إلدارة عمليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة واملعاهد التعليمية ومراكز التدريب ومكاتب
الخدمات واالستشارات التعليمية وفق اللوائح والنظم املعتمدة.
 .2تنفيذ عمليات وإجراءات ترخيص مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة واملعاهد التعليمية ومراكز التدريب ومكاتب الخدمات
واالستشارات التعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وبما يشمل إصدار الرخص وتجديدها وإلغائها وتعديلها وفق الضوابط
واآلليات املنظمة لعمليات الترخيص.
 .3متابعة تنفيذ الجزاءات والغرامات على مؤسسات التعليم العالي واملعاهد التعليمية ومراكز التدريب ومكاتب الخدمات واالستشارات
التعليمية املخالفة وضمان إزالة املخالفات الواردة في تقارير الرقابة التعليمية بالتنسيق مع إدارات الرقابة واملالية.
 .4تحليل التقارير املالية ملؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة واملعاهد التعليمية ومراكز التدريب ومكاتب الخدمات
واالستشارات التعليمية وعمل دراسات توضح جودة الخدمة وكلفتها مقارنة برسوم تلك املؤسسات.
 .5اعتماد طلبات تحديد رسوم مؤسسات التعليم العالي واملعاهد التعليمية ومراكز التدريب ومكاتب الخدمات واالستشارات التعليمية
الجديدة أو الزيادة عل ها وفق الضوابط واآلليات املعتمدة.
 .6التواصل مع الشركاء واملستثمرين في قطاع التعليم العالي واملعاهد التعليمية ومراكز التدريب ومكاتب الخدمات واالستشارات
التعليمية لحصر احتياجاتهم وتطوير خدمات الترخيص املقدمة ملا يحقق متطلبات وتوقعات الشركاء واملستثمرين ويعزز من رضاهم
وسعادتهم.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني

املادة ()176
إدارة التراخيص املهنية
تتولى إدارة التراخيص املهنية املهام التالية:
 .1وضع نظام لترخيص العاملين في التعليم في الدولة وفق معايير احترافية معتمدة بالتنسيق مع املركز الوطني للمؤهالت.
 .2وضع املعايير والشروط واملؤهالت لبرامج إعداد املعلمين وشاغلي الوظائف اإلشرافية واإلدارية املرتبطة بممارسة التعليم في مؤسسات
الطفولة املبكرة والتعليم العام والعالي في الدولة واإلشراف على تقييم الخريجين منها ملمارسة التعليم.
 .3التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة لضمان أن تكون برامجها املتعلقة بإعداد العاملين في التعليم مبنية على
املعايير املهنية املعتمدة ملزاولة التعليم.
 .4وضع خطة تنفيذية لترخيص جميع املعلمين الحاليين والجدد والعاملين في التعليم وفق الخطة االستراتيجية املعتمدة لترخيص وإجازة
املعلمين والكوادر البشرية في الدولة ،وإدارة عملية تسجيل وترخيص الكوادر البشرية املعنية في ضوء اإلجراءات التنفيذية املعتمدة
بالتنسيق مع الجهات الوطنية املختصة.
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 .5إعداد تقارير خاصة بمستويات كفاءة املعلمين والعاملين في التعليم املتقدمين للترخيص وأدائهم في اختبارات وأدوات الترخيص
املعتمدة وتحديد حاجاتهم التدريبية في ضوء ما تكشف عنه عمليات الترخيص وتقديم التغذية الراجعة وتقييم إجراءات الترخيص
وإعداد املقارنات املعيارية لتطوير العمل.
 .6التنسيق مع املجالس والهيئات واللجان املختصة فيما يخص إجراءات التراخيص املهنية للمعلمين والعاملين في التعليم.
 .7التنسيق مع إدارة إعداد االختبارات الوطنية وإدارة تطبيق االختبارات الوطنية والدولية فيما يخص تطبيق خطة وإجراءات التراخيص
املهنية للمعلمين والعاملين في التعليم.
 .8أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع التراخيص والجودة.

املادة ()177
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة التراخيص املهنية
تتبع إدارة التراخيص املهنية الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم املعايير.
 .2قسم التسجيل.
 .3قسم الترخيص املنهي.

املادة ()178
قسم املعايير
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع املعايير واإلجراءات التنفيذية لترخيص املعلمين والكوادر البشرية العاملة في التعليم في الدولة وفق أفضل املمارسات العاملية
وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمؤهالت.
 .2وضع املعايير والشروط واملؤهالت لبرامج إعداد املعلمين والكوادر البشرية املرتبطة بممارسة التعليم في الدولة.
 .3التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة لضمان ارتباط برامجها املتعلقة بإعداد املعلمين والكوادر البشرية ملمارسة التعليم
باملعايير املهنية املعتمدة.
 .4وضع معايير وآلية لتقييم الخريجين من برامج إعداد املعلمين والكوادر البشرية املرتبطة بممارسة التعليم في مؤسسات التعليم في
الدولة.
 .5تقييم إجراءات الترخيص وإعداد املقارنات املعيارية لتطوير العمل.
 .6أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()179
قسم التسجيل
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1استالم طلبات املتقدمين للترخيص.
 .2إرشاد املتقدمين أثناء عملية التسجيل.
 .3فحص الطلبات وإتمام اإلجراءات اإلدارية الالزمة قبل تحويل الطلبات لقسم الترخيص املنهي.
 .4متابعة اإلجراءات املتعلقة بعمليات التسجيل والترخيص مع اإلدارات والجهات املعنية.
 .5تقديم خدمات الدعم لعمليات التسجيل والترخيص.
 .6تطوير وتنفيذ نظم وآليات لدعم العمليات بما في ذلك توفير وتوثيق املستندات والبيانات ذات الصلة.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()180
قسم الترخيص املنهي
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع خطة تنفيذية لترخيص جميع املعلمين الحاليين والجدد والكوادر البشرية العاملة في التعليم وفق الخطة االستراتيجية املعتمدة.
 .2إدارة عملية ترخيص املعلمين والكوادر البشرية العاملة في التعليم في ضوء اإلجراءات التنفيذية املعتمدة بالتنسيق مع الجهات الوطنية
املختصة.
 .3التنسيق مع املجالس والهيئات واللجان املختصة فيما يخص إجراءات التراخيص املهنية.
 .4إعداد تقارير خاصة بمستويات كفاءة املتقدمين للترخيص وأدائهم في اختبارات وأدوات الترخيص املعتمدة وتحديد حاجاتهم التدريبية
في ضوء ما تكشف عنه عمليات الترخيص وتقديم التغذية الراجعة.
 .5إنشاء قاعدة بيانات متعلقة باملعلمين والكوادر املهنية املرخصة للعمل في التعليم في الدولة وتطويرها.
 .6دراسة وتقييم ومعادلة الرخص واإلجازات املهنية ملزاولة التعليم والخدمات التربوية املمنوحة من خارج الدولة بالتنسيق مع الهيئة
الوطنية للمؤهالت.
 .8أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()181
إدارة التقييم والجودة ملؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرة
تتولى إدارة التقييم والجودة ملؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرة املهام التالية:
 .1تطوير إطار وطني للتقييم والجودة ملؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرة الحكومية والخاصة بالتنسيق مع الجهات املعنية في الوزارة
والدولة وتحديثه باستمرار.
 .2إجراء تقييم دوري ملؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرة الحكومية والخاصة وفقا إلطار التقييم والجودة
 .3إعداد تقارير دورية تعرض أداء مؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرة الحكومية والخاصة في ضوء نتائج التقييم ونشرها بالتنسيق مع
إدارة التخطيط األكاديمي وإدارة مركز البحوث وبيانات التعليم.
 .4تحديد جوانب القوة والضعف في عمليات وأداء مؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرة الحكومية والخاصة.
 .5وضع خطط تحسين أداء مؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرة الحكومية والخاصة في ضوء نتائج التقييم والجودة.
 .6متابعة خطط التطوير والتحسين ألداء التعليم العام والطفولة املبكرة بالتنسيق مع إدارة التخطيط األكاديمي وقطاع الرقابة.
 .7دعم عمليات رسم السياسات واتخاذ القرار باملؤشرات الخاصة بأداء مؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرة وتحليلها واقتراح بدائل
للسياسات القائمة بالتنسيق مع إدارة التخطيط األكاديمي وإدارة سياسات التعليم وإدارة مركز البحوث وبيانات التعليم.
 .8أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع التراخيص والجودة.

املادة ()182
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة التقييم والجودة ملؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرة
تتبع إدارة التقييم والجودة ملؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرة الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم املعايير.
 .2قسم عمليات التقييم ملؤسسات التعليم العام.
 .3قسم عمليات التقييم ملؤسسات الطفولة املبكرة.
 .4قسم الدعم وضمان الجودة.
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املادة ()183
قسم املعايير
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تطوير اإلطار العام ملعايير عمليات التقييم والجودة ملؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
 .2إعداد منهجيات وأدوات عمليات التقييم والجودة وفق األطر واملعايير املعتمدة.
 .3إعداد األدلة املوجهة لعمليات التقييم والجودة.
 .4مراجعة وتطوير املعايير واألدوات والعمليات املتعلقة بالتقييم والجودة في ضوء نتائج التقييم.
 .5أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()184
قسم عمليات التقييم ملؤسسات التعليم العام
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع وتنفيذ الخطة السنوية لعمليات التقييم وتشكيل الفرق املختصة بتقييم مؤسسات التعليم العام.
 .2متابعة عمليات التقييم وتطوير اإلجراءات املطبقة بناء على عمليات التقييم الذات والتغذية الراجعة من قسم الدعم وضمان الجودة.
 .3بناء القدرات لفرق التقييم عبر إجراء املتابعات الدورية وتقييم أداء املقيمين.
 .4إعداد تقارير عن جودة األداء العام ملؤسسات التعليم العام بناء على عمليات التقييم املطبقة ومعايير إطار التقييم املدرس ي
 .5إعداد برامج تدريب وتطوير املقيمين وفقا ملنهجيات وأطر واضحة بالتنسيق مع جهات االختصاص في الوزارة.
 .6أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()185
قسم عمليات التقييم ملؤسسات الطفولة املبكرة
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع وتنفيذ الخطة السنوية لعمليات التقييم وتشكيل الفرق املختصة بتقييم مؤسسات الطفولة املبكرة.
 .2متابعة عمليات التقييم وتطوير اإلجراءات املطبقة بناء على عمليات التقييم الذات والتغذية الراجعة من قسم الدعم وضمان الجودة.
 .3بناء القدرات لفرق التقييم عبر إجراء املتابعات الدورية وتقييم أداء املقيمين.
 .4إعداد تقارير عن جودة األداء العام ملؤسسات الطفولة املبكرة بناء عل ى عمليات التقييم املطبقة ومعايير إطار التقييم الخاص
بالطفولة املبكرة.
 .5إعداد برامج تدريب وتطوير املقيمين وفقا ملنهجيات وأطر واضحة بالتنسيق مع جهات االختصاص في الوزارة.
 .6أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()186
قسم الدعم وضمان الجودة
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1متابعة اإلجراءات املتعلقة بعمليات التقييم ملؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرة والجهات املعنية.
 .2تقديم خدمات الدعم لعمليات التقييم ملؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرة.
 .3تطوير نظم وآليات لدعم عمليات التقييم بما في ذلك توفير وتوثيق املستندات والبيانات ذات الصلة.
 .4إعداد واعتماد معايير ضمان الجودة والسياسات الضابطة لها لكافة مدخالت وإجراءات ومخرجات عمليات التقييم.
 .5وضع ضوابط معلنة وواضحة الختيار املقيمين ومراقبة عملهم بما يضمن جودة عمليات التقييم.
 .6إعداد التقارير التحليلية حول جوانب عمليات التقييم ونتائجها في مؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرة.
 .7ضمان جودة التقارير املرحلية والنهائية التي تصدرها اإلدارة عن جودة أداء مؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرة.
 .8اقتراح جوانب التطوير والتحسين في عمل مؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرة بناء على نتائج عمليات التقييم أو نتائج تقارير
الرقابة وغيرها من التقارير الصادرة عن القطاعات املعنية في الوزارة.
 .9متابعة تطبيق الخطط التطويرية والتحسينية ألداء مؤسسات التعليم العام والطفولة املبكرة.
 .10وضع آليات للتعامل مع التظلمات والشكاوى الواردة من مؤسسات التعليم العام ومؤسسات الطفولة املبكرة بشأن عمليات التقييم.
 .11أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()187
إدارة التقييم والجودة ملؤسسات التعليم العالي
تتولى إدارة التقييم والجودة ملؤسسات التعليم العالي املهام التالية:
 .1تطوير إطار وطني للتقييم والجودة ملؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بالتنسيق مع املؤسسات الوطنية املعنية وتحديثه
باستمرار.
 .2إجراء تقييم دوري ملؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وفقا إلطار التقييم والجودة.
 .3إعداد تقارير دورية تعرض أداء مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في ضوء نتائج التقييم ونشرها بالتنسيق مع إدارة
التخطيط األكاديمي وإدارة مركز البحوث وبيانات التعليم.
 .4تحديد جوانب القوة والضعف في عمليات وأداء مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.
 .5وضع خطط تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في ضوء نتائج التقييم والجودة.
 .6متابعة خطط التطوير والتحسين ألداء مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بالتنسيق مع إدارة التخطيط األكاديمي ومفوضية
االعتماد األكاديمي للتعليم العالي وقطاع الرقابة.
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 .7دعم عمليات رسم السياسات واتخاذ القرار باملؤشرات الخاصة بأداء مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وتحليلها واقتراح
بدائل للسياسات القائمة بالتنسيق مع إدارة التخطيط األكاديمي وإدارة سياسات التعليم وإدارة مركز البحوث وبيانات التعليم.
 .8أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع التراخيص والجودة.

املادة ()188
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة التقييم والجودة ملؤسسات التعليم العالي
تتبع إدارة التقييم والجودة ملؤسسات التعليم العالي الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم املعايير.
 .2قسم عمليات التقييم.
 .3قسم الدعم وضمان الجودة.

املادة ()189
قسم املعايير
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تطوير اإلطار العام ملعايير عمليات التقييم والجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
 .2إعداد منهجيات وأدوات عمليات التقييم والجودة وفق األطر واملعايير املعتمدة.
 .3إعداد األدلة املوجهة لعمليات التقييم والجودة.
 .4مراجعة وتطوير املعايير واألدوات والعمليات املتعلقة بالتقييم والجودة في ضوء نتائج التقييم.
 .5أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()190
قسم عمليات التقييم
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع وتنفيذ الخطة السنوية لعمليات التقييم وتشكيل الفرق املختصة بتقييم مؤسسات التعليم العالي.
 .2متابعة عمليات التقييم وتطوير اإلجراءات املطبقة بناء على عمليات التقييم الذات والتغذية الراجعة من قسم الدعم وضمان
الجودة.
 .3بناء القدرات لفرق التقييم عبر إجراء املتابعات الدورية وتقييم أداء املقيمين.
 .4إعداد برامج تدريب وتطوير املقيمين وفقا ملنهجيات وأطر واضحة بالتنسيق مع جهات االختصاص في الوزارة.
 .5أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()191
قسم الدعم وضمان الجودة
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1متابعة اإلجراءات املتعلقة بعمليات التقييم مع مؤسسات التعليم العالي والجهات املعنية.
 .2تقديم خدمات الدعم لعمليات تقييم مؤسسات التعليم العالي.
 .3تطوير نظم وآليات لدعم عمليات التقييم بما في ذلك توفير وتوثيق املستندات والبيانات ذات الصلة.
 .4إعداد واعتماد معايير ضمان الجودة لكافة مدخالت وإجراءات ومخرجات عمليات التقييم.
 .5وضع ضوابط معلنة وواضحة الختيار املقيمين ومراقبة عملهم بما يضمن جودة عمليات التقييم.
 .6إعداد التقارير املرحلية والنهائية حول جوانب عمليات التقييم ونتائجها في مؤسسات التعليم العالي.
 .7اقتراح جوانب التطوير والتحسين في عمل مؤسسات التعليم العالي بناء على نتائج عمليات التقييم أو نتائج تقارير الرقابة وغيرها من
التقارير الصادرة عن القطاعات املعنية في الوزارة.
 .8متابعة تطبيق الخطط التطويرية والتحسينية ألداء مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.
 .9وضع آليات للتعامل مع التظلمات والشكاوى الواردة من مؤسسات التعليم العالي بشأن عمليات التقييم.
 .10أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()192
إدارة تطبيق االختبارات الدولية والوطنية
تتولى إدارة تطبيق االختبارات الدولية والوطنية املهام التالية:
 .1اإلشراف على إدارة عمليات االختبارات الوطنية والدولية وفق خطة معتمدة بالتنسيق مع القطاعات املعنية وإعداد التقارير الوطنية
حول مستويات تعلم املتقدمين لالختبارات ونموهم وتقدمهم التحصيلي.
 .2إجراء الدراسات حول أداء املتقدمين لالختبارات الوطنية والدولية وتقديم التوصيات الخاصة لتحسين أدائهم.
 .3إعداد األدلة اإلرشادية الخاصة باالختبارات الوطنية والدولية للفئات املستهدفة (املدرسة ،املعلم ،الطالب ،ولي األمر ،العاملين في
التعليم).
 .4تطبيق األدلة الدولية الخاصة باالختبارات الدولية.
 .5أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع التراخيص والجودة.
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املادة ()193
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة تطبيق االختبارات الوطنية والدولية
تتبع إدارة تطبيق االختبارات الدولية والوطنية الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم االختبارات الوطنية والدولية.
 .2قسم النتائج والتقارير.

املادة ()194
قسم االختبارات الوطنية والدولية
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1اإلشراف على إدارة عمليات االختبارات الوطنية وفق خطة معتمدة بالتنسيق مع القطاعات املعنية
 .2اإلشراف على إدارة عمليات االختبارات الدولية وفق خطة معتمدة بالتنسيق مع جهات االختصاص في الدولة.
 .3إعداد األدلة اإلرشادية الخاصة باالختبارات الوطنية والدولية للفئات املستهدفة (املدرسة ،املعلم ،الطالب ،ولي األمر).
 .4االطالع على أفضل املمارسات ،وإجراء مقارنات معيارية في مجال تنفيذ االختبارات الوطنية والدولية.
 .5أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()195
قسم النتائج والتقارير
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تحليل نتائج االختبارات الوطنية والدولية.
 .2تحديد االحتياجات التدريبية املبنية على نتائج االختبارات الوطنية والدولية لتحسين مخرجات التعليم والتعلم
 .3إنشاء قاعدة بيانات االختبارات الوطنية والدولية وربطها بأداء املدارس.
 .4إجراء البحوث حول أداء الطلبة في االختبارات الوطنية والدولية والعوامل التي تؤثر على األداء ،واقتراح سياسات لتحسين األداء على
صعيد املدرسة والوزارة.
 .5أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()196
وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرقابة
يتولى وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرقابة املهام التالية:
 .1املشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط االستراتيجية واإلشراف على تنفيذها ضمن الوحدات التنظيمية التابعة له.
 .2تطوير نظام للرقابة التعليمية لضمان امتثال املؤسسات التعليمية بالسياسات والنظم واللوائح وقواعد العمل املحددة.
 .3تخطيط وتنظيم وتنفيذ عمليات الرقابة على املؤسسات التعليمية.
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 .4متابعة تنفيذ وتقييم فعالية سياسات الوزارة العامة املنظمة لعمل املؤسسات التعليمية بكافة أشكالها ومراحلها من خالل آليات
ومنهجيات الرقابة املعتمدة.
 .5متابعة نتائج رصد املخالفات في مؤسسات التعليم وتصنيفها واقتراح آلية معالجتها.
 .6التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له واإلشراف على أدائها ،ورفع تقارير دورية عن سير العمل ف ها إلى وكيل الوزارة لتحسين
األداء.
 .7اإلشراف على العمليات واملشاريع ضمن القطاع الذي يتبع له.
 .8إدارة املوارد املالية والبشرية لقطاع الرقابة بكفاءة.
 .9تحليل نتائج الرقابة وإعداد تقارير دورية عن نتائج الرقابة واملتابعة.
 .10أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمله ،أو يكلف بها من قبل وكيل الوزارة لتحسين األداء.
ولوكيل الوزارة املساعد لقطاع الرقابة تفويض بعض صالحياته إلى أي من مدراء اإلدارات التابعة له أو من يراه مناسبا من املختصين في القطاع
على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

املادة ()197
الوحدات التنظيمية التابعة لوكيل الوزارة املساعد لقطاع الرقابة
يتبع وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرقابة الوحدات التنظيمية التالية:
 .1إدارة الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة.
 .2إدارة الرقابة على مؤسسات التعليم العام.
 .3إدارة الرقابة على مؤسسات التعليم العالي.
 .4إدارة الرقابة على املعاهد التعليمية.

املادة ()198
إدارة الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة
تتولى إدارة الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة املهام التالية:
 .1تطوير نظم الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة ورياض األطفال الحكومية والخاصة متضمنا املنهجية وآلية العمل واألدوات
الرقابية.
 .2تخطيط وتنظيم وتنفيذ عمليات الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة ورياض األطفال الحكومية والخاصة ومتابعة تنفيذها،
بما يضمن التزامها باللوائح والنظم والسياسات املعتمدة ومتطلبات البيئة والصحة والسالمة.
 .3متابعة وتقييم أداء أعضاء فرق الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة وتحديد احتياجاتهم من التأهيل والتدريب لتطوير
مهاراتهم وكفاءتهم.
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 .4تحليل نتائج الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة ورياض األطفال الحكومية والخاصة ورفع تقارير دورية عن نتائج الرقابة
واملتابعة إلى الجهات املعنية.
 .5رصد املخالفات في مؤسسات الطفولة املبكرة ورياض األطفال الحكومية والخاصة وتصنيفها واقتراح اإلجراءات التصحيحية
ورفعها إلى الجهات املعنية وفقا للتشريعات املعمول بها في هذا الشأن.
 .6أية مهام أخرى ترتبط بعمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرقابة.

املادة ()199
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة
تتبع إدارة الرقابة على مؤسسات الطفولة املبكرة الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم التخطيط وتطوير األنظمة.
 .2قسم الرقابة.
 .3قسم التحليل وضمان الجودة.

املادة ()200
قسم التخطيط وتطويراألنظمة
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تطوير السياسات املتعلقة بعمل اإلدارة بالتنسيق مع إدارة سياسات التعليم.
 .2إعداد منهجيات العمل واألدوات واملجاالت والبنود الرقابية وتحديثها دوريا في ضوء تحديث التشريعات والتوصيات الواردة من أقسام
اإلدارة وبما يتوافق مع أفضل املمارسات العاملية.
 .3متابعة املشاريع واملخاطر املتعلقة بمجاالت عمل اإلدارة.
 .4متابعة تنفيذ مؤشرات األداء االستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات أداء السياسات والعمليات وإعداد التقارير الدورية بشأنها وفق
اآللية املعمول بها في الوزارة.
 .5تطوير األنظمة الرقابية اإللكترونية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة وتقديم الدعم الفني الالزم لفرق الرقابة.
 .6أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()201
قسم الرقابة
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تخطيط وتنظيم الزيارات الرقابية على مؤسسات الطفولة املبكرة ورياض األطفال الحكومية والخاصة بما يضمن التزامها باللوائح
والنظم والسياسات املعتمدة من الوزارة.
 .2تنفيذ خطة الزيارات الرقابية وفق آليات ومنهجيات العمل وأدوات الرقابة وضوابطها املعتمدة.
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 .3إدخال كافة نتائج الزيارات الرقابية على النظام اإللكترون لقطاع الرقابة.
 .4إعداد التقارير عن نتائج الزيارات الرقابية وفق اإلجراءات والضوابط واألدوات املعتمدة.
 .5رصد املخالفات والتجاوزات واملالحظات املتعلقة بمؤسسات الطفولة املبكرة ورياض األطفال الحكومية والخاصة وفق الضوابط
الرقابية املعتمدة.
 .6أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()202
قسم التحليل وضمان الجودة
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تصنيف وتحليل البيانات واملالحظات الرقابية وتحويلها إلى جهات االختصاص.
 .2متابعة الخطط التصحيحية التي تم تحويلها إلى جهات االختصاص ورفع تقارير دورية عن نسب االستجابة.
 .3إعداد التقارير الدورية والختامية الخاصة بالعمليات الرقابية.
 .4إعداد وتنفيذ منهجية ضمان الجودة على العمليات الرقابية في اإلدارة وإعداد التقارير عن نتائج عمليات ضمان الجودة واقتراح
التوصيات بشأنها.
 .5التحقق من دقة إدخال التقارير والنتائج الرقابية على النظام اإللكترون .
 .6دراسة مدى فعالية السياسات واللوائح والنظم والعمليات الرقابية واقتراح التوصيات بشأنها بناء على نتائج الزيارات الرقابية.
 .7تقييم أداء فرق الرقابة وفق الضوابط واملعايير املعتمدة لضمان الجودة وتحديد احتياجات فرق الرقابة من التأهيل والتدريب وفق
نتائج التقييم.
 .8أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()203
إدارة الرقابة على مؤسسات التعليم العام
تتولى إدارة الرقابة على مؤسسات التعليم العام املهام التالية:
 .1تطوير نظم الرقابة على مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة (باستثناء رياض األطفال واملعاهد التعليمية ومراكز التعليم
املستمر ومراكز التدريب الخاصة) متضمنا املنهجية وآلية العمل واألدوات الرقابية.
 .2وضع الخطط لتنظيم وتنفيذ عمليات الرقابة على مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة املستهدفة ومتابعة تنفيذها ،بما
يضمن التزامها باللوائح والنظم والسياسات املعتمدة ومتطلبات البيئة والصحة والسالمة.
 .3متابعة وتقييم أداء أعضاء فرق الرقابة على مؤسسات التعليم العام وتحديد احتياجاتهم من التأهيل والتدريب لتطوير مهاراتهم
وكفاءتهم.
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 .4تحليل نتائج الرقابة على مؤسسات التعليم العام املستهدفة ورفع تقارير دورية عن نتائج الرقابة واملتابعة إلى الجهات املعنية.
 .5رصد املخالفات في مؤسسات التعليم العام املستهدفة وتصنيفها واقتراح اإلجراءات التصحيحية ورفعها إلى الجهات املعنية وفقا
للتشريعات املعمول بها في هذا الشأن.
 .6أية مهام أخرى ترتبط بعمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرقابة.

املادة ()204
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة الرقابة على مؤسسات التعليم العام
تتبع إدارة الرقابة على مؤسسات التعليم العام الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم التخطيط وتطوير األنظمة.
 .2قسم الرقابة.
 .3قسم التحليل وضمان الجودة.

املادة ()205
قسم التخطيط وتطويراألنظمة
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تطوير السياسات املتعلقة بعمل اإلدارة بالتنسيق مع إدارة سياسات التعليم.
 .2إعداد منهجيات العمل واألدوات واملجاالت والبنود الرقابية وتحديثها دوريا في ضوء تحديث التشريعات والتوصيات الواردة من أقسام
اإلدارة وبما يتوافق مع أفضل املمارسات العاملية.
 .3متابعة املشاريع واملخاطر املتعلقة بمجاالت عمل اإلدارة.
 .4متابعة تنفيذ مؤشرات األداء االستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات أداء السياسات والعمليات وإعداد التقارير الدورية بشأنها وفق
اآللية املعمول بها في الوزارة.
 .5تطوير األنظمة الرقابية اإللكترونية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة وتقديم الدعم الفني الالزم لفرق الرقابة.
 .6أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()206
قسم الرقابة
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تخطيط وتنظيم الزيارات الرقابية على مؤسسات التعليم العام املستهدفة بما يضمن التزامها باللوائح والنظم والسياسات املعتمدة
من الوزارة.
 .2تنفيذ خطة الزيارات الرقابية وفق آليات ومنهجيات العمل وأدوات الرقابة وضوابطها املعتمدة.
 .3إدخال كافة نتائج الزيارات الرقابية على النظام اإللكترون لقطاع الرقابة.
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 .4إعداد التقارير عن نتائج الزيارات الرقابية وفق اإلجراءات والضوابط واألدوات املعتمدة.
 .5رصد املخالفات والتجاوزات واملالحظات املتعلقة بمؤسسات التعليم العام املستهدفة وفق الضوابط الرقابية املعتمدة.
 .6أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()207
قسم التحليل وضمان الجودة
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تصنيف وتحليل البيانات واملالحظات الرقابية وتحويلها إلى جهات االختصاص.
 .2متابعة الخطط التصحيحية التي تم تحويلها إلى جهات االختصاص ورفع تقارير دورية عن نسب االستجابة.
 .3إعداد التقارير الدورية والختامية الخاصة بالعمليات الرقابية.
 .4إعداد وتنفيذ منهجية ضمان الجودة على العمليات الرقابية في اإلدارة وإعداد التقارير عن نتائج عمليات ضمان الجودة واقتراح
التوصيات بشأنها.
 .5التحقق من دقة إدخال التقارير والنتائج الرقابية على النظام اإللكترون .
 .6دراسة مدى فعالية السياسات واللوائح والنظم والعمليات الرقابية واقتراح التوصيات بشأنها بناء على نتائج الزيارات الرقابية.
 .7تقييم أداء فرق الرقابة وفق الضوابط واملعايير املعتمدة لضمان الجودة وتحديد احتياجات فرق الرقابة من التأهيل والتدريب وفق
نتائج التقييم.
 .8أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني

املادة ()208
إدارة الرقابة على مؤسسات التعليم العالي
تتولى إدارة الرقابة على مؤسسات التعليم العالي املهام التالية:
 .1تطوير نظم الرقابة على مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة (باستثناء معاهد التعليم العالي) متضمنا املنهجية وآلية
العمل واألدوات الرقابية.
 .2تخطيط وتنظيم وتنفيذ عمليات الرقابة على مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة املستهدفة ومتابعة تنفيذها ،بما
يضمن التزامها باللوائح والنظم والسياسات املعتمدة ومتطلبات البيئة والصحة والسالمة.
 .3متابعة وتقييم أداء أعضاء فرق الرقابة على مؤسسات التعليم العالي وتحديد احتياجاتهم من التأهيل والتدريب لتطوير مهاراتهم
وكفاءتهم.
 .4تحليل نتائج الرقابة على مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورفع تقارير دورية عن نتائج الرقابة واملتابعة إلى الجهات
املعنية.
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 .5رصد املخالفات في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وتصنيفها واقتراح اإلجراءات التصحيحية ورفعها إلى الجهات
املعنية وفقا للتشريعات املعمول بها في هذا الشأن.
 .6أية مهام أخرى ترتبط بعمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرقابة.

املادة ()209
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة الرقابة على مؤسسات التعليم العالي
تتبع إدارة الرقابة على مؤسسات التعليم العالي الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم التخطيط وتطوير األنظمة.
 .2قسم الرقابة.
 .3قسم التحليل وضمان الجودة.

املادة ()210
قسم التخطيط وتطويراألنظمة
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تطوير السياسات املتعلقة بعمل اإلدارة بالتنسيق مع إدارة سياسات التعليم.
 .2إعداد منهجيات العمل واألدوات واملجاالت والبنود الرقابية وتحديثها دوريا في ضوء تحديث التشريعات والتوصيات الواردة من أقسام
اإلدارة وبما يتوافق مع أفضل املمارسات العاملية.
 .3متابعة املشاريع واملخاطر املتعلقة بمجاالت عمل اإلدارة.
 .4متابعة تنفيذ مؤشرات األداء االستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات أداء السياسات والعمليات وإعداد التقارير الدورية بشأنها وفق
اآللية املعمول بها في الوزارة.
 .5تطوير األنظمة الرقابية اإللكترونية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة وتقديم الدعم الفني الالزم لفرق الرقابة.
 .6أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()211
قسم الرقابة
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تخطيط وتنظيم الزيارات الرقابية على مؤسسات التعليم العالي املستهدفة بما يضمن التزامها باللوائح والنظم والسياسات املعتمدة
من الوزارة.
 .2تنفيذ خطة الزيارات الرقابية وفق آليات ومنهجيات العمل وأدوات الرقابة وضوابطها املعتمدة.
 .3إدخال كافة نتائج الزيارات الرقابية على النظام اإللكترون لقطاع الرقابة.
 .4إعداد التقارير عن نتائج الزيارات الرقابية وفق اإلجراءات والضوابط واألدوات املعتمدة.
 .5رصد املخالفات والتجاوزات واملالحظات املتعلقة بمؤسسات التعليم العالي املستهدفة وفق الضوابط الرقابية املعتمدة.
 .6أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()212
قسم التحليل وضمان الجودة
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تصنيف وتحليل البيانات واملالحظات الرقابية وتحويلها إلى جهات االختصاص.
 .2متابعة الخطط التصحيحية التي تم تحويلها إلى جهات االختصاص ورفع تقارير دورية عن نسب االستجابة.
 .3إعداد التقارير الدورية والختامية الخاصة بالعمليات الرقابية.
 .4إعداد وتنفيذ منهجية ضمان الجودة على العمليات الرقابية في اإلدارة وإعداد التقارير عن نتائج عمليات ضمان الجودة واقتراح
التوصيات بشأنها.
 .5التحقق من دقة إدخال التقارير والنتائج الرقابية على النظام اإللكترون .
 .6دراسة مدى فعالية السياسات واللوائح والنظم والعمليات الرقابية واقتراح التوصيات بشأنها بناء على نتائج الزيارات الرقابية.
 .7تقييم أداء فرق الرقابة وفق الضوابط واملعايير املعتمدة لضمان الجودة وتحديد احتياجات فرق الرقابة من التأهيل والتدريب وفق
نتائج التقييم.
 .8أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()213
إدارة الرقابة على املعاهد التعليمية
تتولى إدارة الرقابة على املعاهد التعليمية املهام التالية:
 .1تطوير نظم الرقابة على املعاهد التعليمية ومراكز التعليم املستمر ومراكز التدريب الخاصة ومعاهد التعليم العالي الحكومية
والخاصة ،متضمنا املنهجية وآلية العمل واألدوات الرقابية.

تابع القرارالوزاري رقم ( )50لسنة 2021م
 .2تخطيط وتنظيم وتنفيذ عمليات الرقابة على املعاهد التعليمية ومراكز التعليم املستمر ومراكز التدريب الخاصة ومعاهد التعليم
العالي الحكومية والخاصة ومتابعة تنفيذها ،بما يضمن التزامها باللوائح والنظم والسياسات املعتمدة ومتطلبات البيئة والصحة
والسالمة.
 .3متابعة وتقييم أداء أعضاء فرق الرقابة على املعاهد التعليمية وتحديد احتياجاتهم من التأهيل والتدريب لتطوير مهاراتهم وكفاءتهم.
 .4تحليل نتائج الرقابة على املؤسسات التعليمية املستهدفة ورفع تقارير دورية عن نتائج الرقابة واملتابعة إلى الجهات املعنية.
 .5رصد املخالفات في املؤسسات التعليمية املستهدفة وتصنيفها واقتراح اإلجراءات التصحيحية ورفعها إلى الجهات املعنية وفقا
للتشريعات املعمول بها في هذا الشأن.
 .6أية مهام أخرى ترتبط بعمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع الرقابة.

املادة ()214
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة الرقابة على املعاهد التعليمية
تتبع إدارة الرقابة على املعاهد التعليمية الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم التخطيط وتطوير األنظمة.
 .2قسم الرقابة.
 .3قسم التحليل وضمان الجودة.

املادة ()215
قسم التخطيط وتطويراألنظمة
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تطوير السياسات املتعلقة بعمل اإلدارة بالتنسيق مع إدارة سياسات التعليم.
 .2إعداد منهجيات العمل واألدوات واملجاالت والبنود الرقابية وتحديثها دوريا في ضوء تحديث التشريعات والتوصيات الواردة من أقسام
اإلدارة وبما يتوافق مع أفضل املمارسات العاملية.
 .3متابعة املشاريع واملخاطر املتعلقة بمجاالت عمل اإلدارة.
 .4متابعة تنفيذ مؤشرات األداء االستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات أداء السياسات والعمليات وإعداد التقارير الدورية بشأنها وفق
اآللية املعمول بها في الوزارة.
 .5تطوير األنظمة الرقابية اإللكترونية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية في الوزارة وتقديم الدعم الفني الالزم لفرق الرقابة.
 .6أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()216
قسم الرقابة
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تخطيط وتنظيم الزيارات الرقابية على املؤسسات التعليمية املستهدفة بما يضمن التزامها باللوائح والنظم والسياسات املعتمدة من
الوزارة.
 .2تنفيذ خطة الزيارات الرقابية وفق آليات ومنهجيات العمل وأدوات الرقابة وضوابطها املعتمدة.
 .3إدخال كافة نتائج الزيارات الرقابية على النظام اإللكترون لقطاع الرقابة.
 .4إعداد التقارير عن نتائج الزيارات الرقابية وفق اإلجراءات والضوابط واألدوات املعتمدة.
 .5رصد املخالفات والتجاوزات واملالحظات املتعلقة باملؤسسات التعليمية املستهدفة وفق الضوابط الرقابية املعتمدة.
 .6أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()217
قسم التحليل وضمان الجودة
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تصنيف وتحليل البيانات واملالحظات الرقابية وتحويلها إلى جهات االختصاص.
 .2متابعة الخطط التصحيحية التي تم تحويلها إلى جهات االختصاص ورفع تقارير دورية عن نسب االستجابة.
 .3إعداد التقارير الدورية والختامية الخاصة بالعمليات الرقابية.
 .4إعداد وتنفيذ منهجية ضمان الجودة على العمليات الرقابية في اإلدارة وإعداد التقارير عن نتائج عمليات ضمان الجودة واقتراح
التوصيات بشأنها.
 .5التحقق من دقة إدخال التقارير والنتائج الرقابية على النظام اإللكترون .
 .6دراسة مدى فعالية السياسات واللوائح والنظم والعمليات الرقابية واقتراح التوصيات بشأنها بناء على نتائج الزيارات الرقابية.
 .7تقييم أداء فرق الرقابة وفق الضوابط واملعايير املعتمدة لضمان الجودة وتحديد احتياجات فرق الرقابة من التأهيل والتدريب وفق
نتائج التقييم.
 .8أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()218
وكيل الوزارة املساعد لقطاع الخدمات املساندة
يتولى وكيل الوزارة املساعد لقطاع الخدمات املساندة املهام التالية:
 .1املشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط االستراتيجية واإلشراف على تنفيذها ضمن الوحدات التنظيمية التابعة له.
 .2وضع خطط العمل والبرامج الرئيسية للقطاع التابع له واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
 .3التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له واإلشراف على أدائها ،ورفع تقارير دورية عن سير العمل ف ها إلى وكيل الوزارة لتحسين
األداء.
 .4اإلشراف على العمليات واملشاريع ضمن القطاع الذي يتبع له.
 .5إدارة املوارد املالية والبشرية لقطاع الخدمات املساندة بكفاءة.
 .6أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمله ،أو يكلف بها من قبل وكيل الوزارة لتحسين األداء.
ولوكيل الوزارة املساعد لقطاع الخدمات املساندة تفويض بعض صالحياته إلى أي من مدراء اإلدارات التابعة له أو من يراه مناسبا
من املختصين في القطاع على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

املادة ()219
الوحدات التنظيمية التابعة لوكيل الوزارة املساعد لقطاع الخدمات املساندة
تتبع وكيل الوزارة املساعد لقطاع الخدمات املساندة الوحدات التنظيمية التالية:
 .1إدارة املوارد البشرية
 .2إدارة املوارد املالية.
 .3إدارة العقود واملشتريات.
 .4إدارة تقنية املعلومات.
 .5إدارة الشؤون القانونية.
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املادة ()220
إدارة املوارد البشرية
تتولى إدارة املوارد البشرية املهام التالية:
 .1التخطيط لالحتياجات من املوارد البشرية وإعداد وتحديث بطاقات الوصف الوظيف وتحديد املسارات الوظيفية للموظفين.
 .2تطوير االستراتيجية الخاصة بتحقيق أهداف مبادرة التوطين.
 .3تنفيذ إجراءات شؤون املوارد البشرية باالعتماد على سياسات وتشريعات املوارد البشرية.
 .4اإلشراف على عمليات االختيار والتعيين للوظائف ،والتأكد من توافقها مع املعايير املحددة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات
العالقة.
 .5إدارة ومتابعة كافة اإلجراءات املتعلقة بشؤون املوظفين في الوزارة.
 .6تحليل االحتياجات التدريبية واملراجعة الدورية لخطة التدريب والتطوير السنوية وتنفيذها .وتقييمها وفق مؤشرات األداء املحددة
لذلك مع تحليل نتائج قياس أثر التدريب.
 .7إدارة قواعد البيانات واملعلومات الخاصة باملوظفين وتحديثها بانتظام.
 .8إدارة نظام تقييم األداء للموظفين وتحليل النتائج وتقديم التغذية الراجعة لجهات االختصاص بالتنسيق مع الهيئة االتحادية للموارد
البشرية الحكومية.
 .9أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع الخدمات املساندة.

املادة ()221
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة املوارد البشرية
تتبع إدارة املوارد البشرية الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم التخطيط والتوظيف.
 .2قسم عالقات املوظفين.
 .3قسم إدارة األداء وتنمية املوارد البشرية.

املادة ()222
قسم التخطيط والتوظيف
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إعداد ومراجعة الخطط الخاصة بمصادر وأساليب االستقطاب.
 .2إدارة عمليات االســتقطاب للحاجات من املوارد البشــرية وفق النظم املعتمدة في قانون املوارد البشــرية في الحكومة االتحادية والئحته
التنفيذية.
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 .4إعداد قاعدة بيانات بخصائص طالبي التوظيف ودراستها وتحليلها لدعم استراتيجيات وأساليب االستقطاب.
 .5وضع وتطوير سياسات التوطين ومراجعتها باستمرار بما يعزز فرص توظيف القوى العاملة الوطنية والحفاظ عل ها ودعم تنافسيتها.
 .6إجراء الدراسات حول الفجوات املرافقة الستراتيجية االستقطاب ومزايا الوظائف لتطوير آليات االستقطاب وشروط التعيين ومزايا
الوظائف.
 .7دراسة احتياجات الوزارة واملناطق من املوظفين وتوفير هذه البيانات للجهات املعنية.
 .8إعداد ومراجعة الخطط التي تتعلق باملسار الوظيف  /نظام التوصيف الوظيف  /التدرج الوظيف .
 .9إجراء الدراسات واملقارنات املعيارية الخاصة باملوارد البشرية لتحقيق االستثمار األمثل للموارد البشرية.
 .10إعداد ميزانية الوظائف من املوارد البشرية ومتابعة تنفيذها مع الجهات املختصة.
 .11أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()223
قسم عالقات املوظفين
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إدارة ومتابعة كافة اإلجراءات املتعلقة بشؤون املوظفين في الوزارة من حيث ضبط حركة اإلجراءات واالستحقاقات التي تتعلق بالنقل
 /اإلعارة  /االنتداب  /الزيادات السنوية  /العالوات  /التقارير السنوية  /إنهاء الخدمة /الترقية /اإلجازات بأنواعها واإلشراف على
توثيقها في السجالت والنماذج ونظم املعلومات املقررة باالعتماد على سياسات املوارد البشرية وقانون املوارد البشرية.
 .2التنسيق مع اإلدارات املعنية خالل فترة االختبار للموظفين الجدد إلصدار كتب التثبيت أو قرار إنهاء الخدمة.
 .3تطوير استراتيجيات وسياسات وخطط التنقالت ونهاية الخدمة ومتابعة اعتمادها وتنفيذها.
 .4إدارة قواعد البيانات واملعلومات الخاصة باملوظفين وتحديثها بانتظام.
 .5االرتقاء بنوعية الخدمات املتعلقة باملوظفين بما يضمن تعزيز دافعيتهم وأدائهم وانتمائهم ورضاهم.
 .6متابعة نظام الحضور واالنصراف وحاالت اإلخالل بنظام الدوام.
 .7إعداد وتنفيذ اإلجراءات الخاصة بإدارة الرواتب (خصم – إضافة – إيقاف) وبميزانية الرواتب واالمتيازات (العالوات – البدالت) بما
يتوافق مع سياسات قانون املوارد البشرية وتعديالته.
 .8دفع الرواتب واألجور ملستحق ها وإعداد كافة مستندات الصرف الخاصة بمختلف أنواع اإلجراءات املالية والبدالت واملكافآت.
 .9التنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية فيما يتعلق بإجراءات الخدمة املتوافقة مع القرارات والنظم املعمول
بها.
 .10إعداد التقارير والدراسات حول التقاعدات وإنهاء الخدمة السنوية وتحليل أسبابها.
 .11العمل على تأمين التأشيرات وإصدار وتجديد اإلقامات وبطاقات العمل وإلغاءها الخاصة بموظف الوزارة وفقا للنظم واإلجراءات
املعتمدة.
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 .12متابعة استخراج كافة التأشيرات الخاصة بالوزارة من خالل النظام اإللكترون املعتمد من جهات االختصاص في الدولة.
 .13مت ابعة حصر املوظفين غير املواطنين املنتهية خدماتهم بهدف إلغاء اإلقامات الخاصة بهم لدى الجهات الرسمية.
 .14إدارة كافة األنشطة املتعلقة بالتأمين الصحي للمستحقين وتسهيل إجراء الفحوصات الطبية الالزمة للمستقدمين للعمل بالوزارة
وحسب األنظمة املعمول ف ها
 .15أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()224
قسم إدارة األداء وتنمية املوارد البشرية
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تطبيق كافة س ــياس ــات وإجراءات نظام إدارة األداء الوظيف ملوظف الوزارة بالتنس ــيق مع الوحدات التنظيمية ذات العالقة وض ــمان
االلتزام بها.
 .2تطوير ومت ــابع ــة تنفي ــذ نظ ــام إدارة األداء ملوظف الوزارة ب ــالتنس ـ ـ ـ ــيق مع الهيئ ــة االتح ــادي ــة للموارد البش ـ ـ ـ ــري ــة الحكومي ــة والوح ــدات
التنظيمية ذات العالقة.
 .3تقديم الدعم واملساندة للرؤساء املباشرين أثناء مختلف مراحل النظام ضمانا اللتزامهم باملواعيد املعتمدة.
 .4إعداد وثيقة أداء املوظفين وفق مراحل ومتطلبات النظام ومتابعة أعمال لجنة الض ـ ـ ــبط وموازنة النس ـ ـ ــب وتقديم الدعم واملس ـ ـ ــاندة
الالزمة لها.
 .5متابعة التظلمات والنتائج املترتبة على نتائج التقييم الس ـ ـ ـ ــنوي النهائ من حيث ربطها بالترقيات والعالوات الدورية واملكافآت والتأكد
من االلتزام التام بكافة السياسات واإلجراءات.
 .6إعداد التقارير واإلحص ـ ـ ـ ــائيات حول نتائج تقييم األداء وتحليلها وتقديم التغذية الراجعة لجهات االختص ـ ـ ـ ــاص بالتنس ـ ـ ـ ــيق مع الهيئة
االتحادية للموارد البشرية.
 .7رصد املالحظات على نظام إدارة األداء وتقديم االقتراحات الخاصة بتطويره للجهات املختصة.
 .8حصر وتحليل االحتياجات التدريبية ملوظف الوزارة.
 .9املراجعة الدورية لخطة التدريب والتطوير السنوية والعمل على تنفيذها وتقييمها وفق مؤشرات األداء املحددة لذلك
 .10تحليل نتائج قياس أثر التدريب.
 .11أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو تكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()225
إدارة املوارد املالية
تتولى إدارة املوارد املالية املهام التالية:
 .1إعداد مشروع امليزانية السنوية للوزارة بناء على الخطة االستراتيجية للوزارة.
 .2تطبيق السياسات واألنظمة واإلجراءات املالية املعتمدة.
 .3تخصيص املوارد املالية وفقا للميزانية املعتمدة.
 .4متابعة ورفع تقارير املصروفات السنوية وإعداد الحساب الختام للوزارة.
 .5أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع الخدمات املساندة.

املادة ()226
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة املوارد املالية
تتبع إدارة املوارد املالية الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم التخطيط املالي.
 .2قسم الشؤون املالية.
 .3قسم اإليرادات واملصروفات.

املادة ()227
قسم التخطيط املالي
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إعداد امليزانية ومتابعة تنفيذها وفقا للقواعد املنظمة الص ـ ـ ـ ــادرة عن وزارة املالية واألحكام العامة الواردة في دليل اإلجراءات املالية
املوحد للحكومة االتحادية وبالتنسيق مع اإلدارات األخرى.
 .2إدارة نظام األستاذ العام بفاعلية بما يضمن الحصول على تقارير فاعلة ودقيقة.
 .3إعداد وتحليل التقارير املالية الدورية لتنفيذ امليزانية.
 .4إعداد الدراس ـ ـ ـ ــات حول خطط تطوير التعليم وانعكاس ـ ـ ـ ــاتها املالية وبدائل تمويلها وتحليل نتائج املبادرات واملش ـ ـ ـ ــاريع مقارنة باملوارد
املالية املعتمدة.
 .5حساب تكاليف العمليات والخدمات الرئيسية واملساندة.
 .6حساب التكلفة املالية للوظائف املستحدثة بالتنسيق مع إدارة املوارد البشرية.
 .7تطبيق برامج لتنمية اإليرادات وترشيد النفقات.
 .8أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()228
قسم الشؤون املالية
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إعداد الحساب الختام واملذكرة اإليضاحية الخاصة به.
 .2التحقق من سالمة اإلنفاق وضمان توافر االعتماد املالي بالتنسيق مع وزارة املالية واإلدارات ذات العالقة.
 .3إجراء عمليات الرقابة املالية الداخلية بالتعاون مع املعنيين في مكتب التدقيق الداخلي.
 .4إقفال الفترات املحاسبية.
 .5إعداد التسويات البنكية الالزمة.
 .6متابعة السقف الشهري للمدفوعات.
 .7متابعة حساب الوزارة لدى املصرف املركزي والحسابات املصرفية األخرى.
 .8إعداد التقارير الدورية عن اإلنفاق وإجراء التحليل الالزم بشأن اتجاهات اإلنفاق وتأثيرها.
 .9بناء خطة التدقيق على األصول الثابتة التابعة للوزارة وتسجيلها إلكترونيا.
 .10إعداد التقارير الدورية والتدقيق على األصول.
 .11أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()229
قسم اإليرادات واملصروفات
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إعداد مستندات الصرف الخاصة بالعقود والفواتير.
 .2إصدار الشيكات والحواالت املالية.
 .3إعداد مستندات الصرف الخاصة ببدل السفر واإليفاد واملهام الرسمية.
 .4إدارة اإليرادات النقدية لدى املناطق التعليمية.
 .5إدارة السلفة النثرية.
 .6التدقيق واملتابعة اليومية على كل مستندات الصرف الصادرة وعلى اإليرادات املالية املحصلة من املناطق التعليمية وديوان الوزارة.
 .7متابعة تقارير ديوان املحاسبة والرد عل ها بالتنسيق مع مكتب التدقيق الداخلي.
 .8إعداد الدراسات عن التنبؤات الخاصة باإليرادات واملصروفات النقدية.
 .9أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()230
إدارة العقود واملشتريات
تتولى إدارة العقود واملشتريات املهام التالية:
 .1تحديد وحصر وتوفير احتياجات الوحدات التنظيمية املختلفة من املستلزمات املادية والخدمية والتكنولوجية.
 .2تنفيذ كافة عمليات الشراء للمستلزمات وفق األنظمة والقرارات املالية املتبعة وفق برنامج زمني محدد وتوفيرها في الوقت املناسب.
 .3القيام بكافة املهام التنفيذية املتعلقة بشراء املواد واملعدات واألجهزة الالزمة وتنفيذ الخدمات وفقا للنظام واإلجراءات املعتمدة في
الوزارة ،بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات العالقة.
 .4إدارة عمليات املشتريات بدءا من وضع املواصفات الفنية واملناقصات وتنظيم العقود والتوريد واالستالم والتخزين والتوزيع وفقا
للتشريعات االتحادية املعمول بها.
 .5إدارة وتشغيل حركة املشتريات باستخدام البرامج املتطورة في هذا املجال.
 .6تطوير السياسات املخزنية (مستويات الحد األدنى والحد األعلى للمواد املخزونة .إلخ( وإجراءات العمل ملراقبة تنفيذها.
 .7الرقابة على مخازن الوزارة وحفظ السجالت والبطاقات الخاصة بها واملحافظة على املواد واألجهزة واملعدات في املخازن الرئيسية
والفرعية التابعة للوزارة وتنظيمها ،والتأكد من حسن سير العمل بها.
 .8وضع السياسات الخاصة باملنشآت ومواصفاتها الفنية واإلنشائية والتعليمية والتكنولوجية بالتنسيق مع جهات االختصاص في
الدولة.
 .9إعداد وتطبيق نظام متكامل إلدارة األبنية واملرافق التابعة للوزارة بما يضمن كفاءة االستخدام وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة
ومحفزة.
 .10أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع الخدمات املساندة.

املادة ()231
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة العقود واملشتريات
تتبع إدارة العقود واملشتريات الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم املشتريات.
 .2قسم العقود.
 .3قسم املشاريع واألصول.
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املادة ()232
قسم املشتريات
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1حصر احتياجات الوحدات التنظيمية من املستلزمات املادية والخدمية والتكنولوجية التي تتطلب طرح املناقصات واملمارسات،
ومناقشة الشروط الفنية الخاصة بتلك املستلزمات.
 .2تخطيط وتنفيذ الخطة الشرائية من أوامر الشراء والعقود وفق األنظمة والقرارات املالية املعمول بها في الحكومة االتحادية وبما
يضمن توفير كافة املستلزمات في الوقت املناسب.
 .3دراسة املواصفات الفنية لألصناف املطلوبة وتحديد معايير قبول األصناف واألسعار وشروط الشراء والتسليم بالتنسيق مع الوحدات
التنظيمية ذات العالقة.
 .4إعداد وثائق املناقصات واملمارسات وطرحها واإلشراف على ترسيتها وفقا لألنظمة والقرارات املالية املعمول بها في الحكومة االتحادية.
 .5توثيق عمليات الشراء وحفظ املعلومات عن األصناف والعمل على تطوير أساليب ومعايير الشراء املستخدمة وصرف املواد وفق
األصول املالية واملخزنية املعمول بها في الحكومة االتحادية.
 .6أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()233
قسم العقود
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إعداد وصياغة نماذج العقود بحسب طبيعتها (توريد ،خدمات ،استشارات وغيرها).
 .2إعداد وصياغة العقود النهائية وأوامر الشراء وفقا للشروط واملواصفات املطلوبة.
 .3ضمان استيفاء متطلبات التعاقد من حيث املستندات والوثائق.
 .4التعامل مع طلبات التغيير والتعديالت وحاالت إنهاء التعاقد وفقا للنظم املعمول بها في الحكومة االتحادية.
 .5متابعة عقود الخدمات قبل انتهاء العقود السارية بمدة كافية ومدى الحاجة إلى تجديدها.
 .6إعداد تقارير نهائية للعقود وأوامر الشراء ومتابعتها.
 .7أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()234
قسم املشاريع واألصول
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1وضع السياسات الخاصة باملنشآت ومواصفاتها الفنية واإلنشائية والتكنولوجية بالتنسيق مع جهات االختصاص في الدولة.
 .2متابعة إنشاء األبنية وإدارة املرافق الخاصة بالوزارة.
 .3تصنيف املوردين ،ومتابعة سجل املوردين واستكمال املستندات والوثائق.
 .4التأكد من تنفيذ العقود املبرمة في الوقت املحدد ومتابعتها مع الجهات املختصة.
 .5دراسة تقارير ديوان املحاسبة وإعداد الردود بالتنسيق مع الجهة املختصة.
 .6إعداد التقارير النهائية الخاصة بإدارة العقود واملشتريات.
 .7بناء الخطة التنفيذية لحصر ومتابعة األصول الثابتة التابعة للوزارة وتسجيلها إلكترونيا.
 .8تشكيل لجان الجرد الجزئ بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة لتفعيل الجرد السنوي.
 .9إجراء الجرد السنوي اإللكترون لألصول والجرد الطارئ.
 .10إعداد التقارير الفنية الدورية عن األصول.
 .11إعداد قوائم باملواد الراكدة والتالفة في املخازن للتصرف ف ها وفق اللوائح الصادرة بهذا الخصوص.
 .12الرقابة على مخازن الوزارة وحفظ السجالت والبطاقات الخاصة بها والـمحافظة على الـمواد واألجهزة والـمعدات فـ الـمخازن
الرئيسية والفرعية التابعة للوزارة وتنظيمها ،والتأكد من حسن سير العمل بها.
 .13إعداد خريطة مسارات النقل وحركة املواصالت ملوظف الوزارة بما يضمن تعزيز معايير الكفاءة واألمن والسالمة ،وإدارة حركة
املواصالت لنقل املوظفين ووفود الوزارة.
 .14إعداد السياسات والضوابط املنظمة لخدمات النقل للموظفين والوفود والتحقق من التزام الوحدات التنظيمية بها.
 .15أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()235
إدارة تقنية املعلومات
تتولى إدارة تقنية املعلومات املهام التالية:
 .1توفير البرامج واألجهزة الخاصة بالحاسوب لجميع الوحدات التنظيمية بالوزارة.
 .2تطوير أنظمة الحاسب اآللي بما يخدم االرتقاء بسير العمل وإنجاز املهام في الوزارة.
 .3تحديد االحتياجات من البرامج واألنظمة التقنية والعمل على تطويرها.
 .4وضع األنظمة اإللكترونية الكفيلة بالحفاظ على سرية املعلومات وحمايتها.
 .5تقديم خدمات الدعم واملساندة التقنية لكافة الوحدات التنظيمية.
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 .6تطوير حلول وتطبيقات ذكية تسهم في تقديم الخدمات بالشكل األمثل للمتعاملين مع مراعاة متطلبات اتفاقيات مستوى الخدمة
بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املعنية.
 .7تطوير خطة التحول الذك للوزارة ومتابعة قياس ممكناتها مع الجهات املختصة وتعزيز عمليات الربط اإللكترون وفق متطلبات
الحكومة الذكية واستراتيجية الوزارة.
 .8أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع الخدمات املساندة.

املادة ()236
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة تقنية املعلومات
تتبع إدارة تقنية املعلومات الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم معايير األداء التقني.
 .2قسم الشبكات والبنية التحتية التقنية.
 .3قسم العمليات األمنية.
 .4قسم التطبيقات والخدمات الذكية.
 .5قسم الدعم الفني التقني.

املادة ()237
قسم معاييراألداء التقني
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تقييم منظومة تقنية املعلومات الحالية واحتياجاتها املستقبلية في ضوء األهداف واالستراتيجيات الخاصة بالوزارة.
 .2تطوير ومراجعة وتحديث االستراتيجيات والخطط الخاصة بتقنية املعلومات واالتصاالت بما يتوافق مع رؤية الوزارة ورسالتها
ومفاهيم التميز.
 .3وضع السياسات واللوائح الخاصة باملوارد التقنية ،والبنية التحتية ،والدعم الفني ،والتطبيقات والخدمات الذكية ،وأمن املعلومات
وغيرها من السياسات ومتابعة تنفيذها وتطويرها بشكل دوري.
 .4تحديد املبادرات الالزمة لتحقيق أهداف تقنية املعلومات وإعداد الخطط التنفيذية التفصيلية لها.
 .5إعداد وتطوير ومراجعة وتحديث خطط إدارة املخاطر التقنية.
 .6وضع معايير أمن املعلومات بالتعاون مع األقسام املعنية في إدارة االستراتيجية واملستقبل ومكتب التدقيق الداخلي.
 .7التنسيق مع الشركاء االستراتيجيين لتطوير خطط واستراتيجيات تقنية املعلومات في الوزارة.
 .8أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو تكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()238
قسم الشبكات والبنية التحتية التقنية
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تطبيق السياسات والخطط والتدابير األمنية الخاصة بمراقبة أمن وكفاءة األنظمة والشبكات والبنية التحتية التقنية واملوارد
واألجهزة التقنية وأجهزة الخوادم بالتنسيق مع قسم العمليات األمنية.
 .2تطبيق السياسات الخاصة بالنسخ االحتياط لقواعد البيانات وتحديث األنظمة والتأكد من خلوها من الفيروسات.
 .3تطبيق السياسات والخطط طويلة املدى الخاصة بإدارة املوارد التقنية واالستخدام األمثل لها بما يتوافق مع استراتيجية التنمية
الخضراء وكذلك استراتيجيات الوزارة ووزارة املالية.
 .4اإلشراف الكامل على تخطيط وبناء وأمن وسالمة الشبكة وأجهزة الخوادم املوجودة بالوزارة بالتعاون مع قسم العمليات األمنية.
 .5إجراء الصيانة والتحديثات الدورية على الشبكة وشبكة الهواتف وأجهزة الخوادم ومركز البيانات ومركز الكوارث الخاص بالوزارة.
 .6مراقبة الشبكة واألنظمة والبريد اإللكترون والبنية التقنية التحتية ووضع الحلول املناسبة لرفع كفاءة الشبكة ومنع حدوث
االختراقات األمنية بالتعاون مع قسم العمليات األمنية.
 .7وضع املواصفات الفنية فيما يخص شراء األجهزة واملوارد التقنية الخاصة بالبنية التحتية ومستلزماتها وشمول املواصفات البيئية
واستخدام املواد الصديقة للبيئة بما يضمن املحافظة على البيئة واملواد غير املتجددة.
 .8تطبيق خطط الطوارئ متعددة املستويات لخدمات البنية التحتية والشبكة بكافة صورها وأشكالها.
 .9قياس مدى كفاءة خدمات البنية التقنية التحتية للجهات املستفيدة ودراسة مدى رضا املستفيدين منها واالستفادة من التغذية
الراجعة في تطوير الخدمات املقدمة بشكل مرحلي وجذري.
 .10أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو تكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()239
قسم العمليات األمنية
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تحديد وتحليل واالستجابة لتهديدات األمن السبران باستخدام مجموعة حلول موثوقة.
 .2مراجعة السجالت الناتجة من الخوادم والتطبيقات فوريا للتمكن من كشف النشاطات املشبوهة والهجمات املحتملة بالتعاون مع
قسم الشبكات والبنية التحتية التقنية.
 .3الكشف عن الهجمات الداخلية والخارجية التي قد تتعرض لها شبكة الوزارة.
 .4ضبط الحوادث األمنية وتقديم ومتابعة الحلول التابعة لها وإغالقها.
 .5حل وإدارة الثغرات األمنية وتوفير بنية خادم موزعة مع قابلية لتطوير غير محدودة "وحدة تحكم أمنية مركزية" بالتعاون مع قسم
الشبكات والبنية التحتية التقنية.
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 .6تصميم الضوابط واإلجراءات املالئمة لتلبية املتطلبات التنظيمية والقانونية والتشريعية لدولة اإلمارات العربية املتحدة الخاصة
بأمن املعلومات.
 .7تطبيق أساليب التحقيق والتحليل ال جنائ لجمع وحفظ األدلة بطريقة مناسبة لتقديمه للجهات املتخصصة.
 .8أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()240
قسم التطبيقات والخدمات الذكية
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تطبيق وتنفيذ االستراتيجيات والسياسات واملعايير واللوائح واإلجراءات الخاصة بالتحول اإللكترون  /الذك للخدمات والتطبيقات
الخاصة بالوزارة وقياس فعاليتها وممكناتها وكفاءتها ،ودراسة مدى رضا املتعاملين عنها.
 .2دراسة احتياجات املستفيدين ومستوى التحول اإللكترون /الذك لإلجراءات لتحديد األولويات ووضع الخطط التنفيذية املناسبة
ألتمتة إجراءات العمل الخاصة بذلك.
 .3مراجعة الخدمات املقدمة إلكترونيا واختيار ما يمكن تحويله إلى خدمات ذكية وعلى مراحل.
 .4تطوير وبرمجة التطبيقات الذكية وأنظمة الخدمات اإللكترونية بما يتناسب مع احتياجات املتعاملين وأنظمة الخدمات إلكترونية
لتحقيق أداء شامل يسهم في إنجاز الخدمات بكفاءة.
 .5ربط الخدمات اإللكترونية  /الذكية التي تقدمها الوزارة مع الجهات الحكومية األخرى  G2Gلتحقيق أهداف الحكومة الذكية من جهة
وشمولية وتكامل الخدمات اإللكترونية/الذكية من جهة أخرى.
 .6تطوير وتحديث وإدارة املوقع اإللكترون للوزارة.
 .7إعداد التوثيق الالزم للخدمات من الناحية الفنية (التحليلية والتصميمية) وإعداد أدلة لألنظمة والخدمات الذكية املطورة.
 .8قياس مدى كفاءة الخدمات الذكية والتطبيقات املقدمة واالستفادة من التغذية الراجعة في تطوير الخدمات املقدمة بشكل مرحلي
وجذري.
 .9أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()241
قسم الدعم الفني التقني
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تطبيق وتنفيذ االس ـ ــتراتيجية الخاص ـ ــة بالدعم الفني بما يض ـ ــمن كفاءة خدمات الدعم الفني املقدمة للعاملين واملتعاملين الداخليين
من الوزارة والخارجيين من املناطق التعليمية ومؤسسات التعليم العام والتعليم العالي والجامعات.
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 .2تقديم املساعدة الفنية والدعم الفني لكل الجهات داخل الوزارة وخارجها وذلك من خالل التقييم املبدئ وتحديد املشكالت ومحاولة
حلها وإرس ــال طلب حل املش ــاكل للجهات املختص ــة ،ض ــمن الوقت املحدد لحل املش ــكلة ومس ــتوى املش ــكلة ووفق الس ــياس ــات املعدة
لذلك.
 .3متابعة كل طلبات املستخدمين ومشكالتهم ،وإدارة دورة الطلبات بما يتضمن حالة الطلب والتقدم املحرز ف ها وتسويتها ،والتأكد من
ذلك مع املستخدم النهائ
 .4التأكد من سـالمة إعداد نظم األمن في أجهزة املسـتخدمين وجميع األجهزة التابعة للوزارة وبالتنسـيق مع مركز عمليات الوزارة لضـمان
اس ــتمرارية عمل األنظمة وأجهزة الخوادم واألجهزة التقنية وتطبيق األحكام والتش ــريعات الخاص ــة بأمن تقنية املعلومات بالتعاون مع
األقسام املعنية باإلدارة.
 .5مراقبة وص ـ ـ ــيانة األجهزة التقنية وملحقاتها واألجهزة الخاص ـ ـ ــة بالبنية األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية والخوادم وأجهزة الهواتف بما يحقق الرض ـ ـ ــا التام
للعاملين واملتعاملين.
 .6توفير قاعدة بيانات عن خدمات الدعم الفني املقدمة بما يضــمن االســتفادة منها في تحليل املشــاكل التقنية والحد من تأثيرها وإدارتها
بفعالية ،وتحديد االحتياجات من األجهزة التقنية واملعدات التابعة لها على مستوى الوزارة واملناطق واملدارس
 .7إعداد دليل إرشادي لخدمات الدعم الفني املطورة بالقسم وفقا لنوع كل خدمة.
 .8أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()242
إدارة الشؤون القانونية
تتولى إدارة الشؤون القانونية املهام التالية:
 .1تقديم الدعم في صياغة وتعديل القوانين واالتفاقيات واملذكرات والعقود والقرارات واملبادئ التوج هية والسياسات واللوائح ذات
الصلة بأعمال الوزارة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املختصة.
 .2إبداء اآلراء القانونية في كل ما يحال إل ها من الوحدات التنظيمية بالوزارة .
 .3املشاركة في إعداد التشريعات املتعلقة بجوانب العمل املختلفة بالوزارة ورفع التوصيات بشأنها.
 .4إعداد الدراسات واألبحاث واملذكرات القانونية ،والقرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة بأعمال الوزارة.
 .5إعداد ومراجعة العقود ذات العالقة بعمل الوزارة ،واقتراح ما يلزم بشأن تنفيذها.
 .6التحضير للدعاوى القضائية التي تكون الوزارة طرفا ف ها والتنسيق مع الجهات املختصة.
 .7أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة ،أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة املساعد لقطاع الخدمات املساندة.
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املادة ()243
الوحدات التنظيمية التابعة إلدارة الشؤون القانونية
تتبع إدارة الشؤون القانونية الوحدات التنظيمية التالية:
 .1قسم االستشارات والنظم القانونية.
 .2قسم التحقيقات والدعاوى القضائية والتظلمات.
 .3قسم العقود واملذكرات.

املادة ()244
قسم االستشارات والنظم القانونية
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1تقديم االستشارات واآلراء القانونية.
 .2إعداد مسودات مشاريع القوانين واللوائح والعمل على توثيقها بعد اعتمادها.
 .3إعداد مسودات القرارات والتعاميم التنظيمية الداخلية والعمل على توثيقها بعد اعتمادها.
 .4تعريف العاملين بالقوانين ذات الصلة بمسؤولياتهم الوظيفية.
 .5تقديم االستشارات حول التبعيات القانونية للقرارات والسياسات املقدمة.
 .6إعداد التقارير واملشاركة في اللجان أو االجتماعات املطلوب ف ها حضور قانون .
 .7متابعة وتنفيذ قرارات لجنة املخالفات.
 .8أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

املادة ()245
قسم التحقيقات والدعاوى القضائية والتظلمات
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إعداد لوائح الدعاوى ومذكرات الدفاع في القضايا املعروضة أمام املحاكم.
 .2املشاركة في جلسات الخبرة الخاصة بالدعاوى القضائية واإلعداد لها.
 .3متابعة القضايا والشكاوى أمام جهات الضبط القضائ والنيابة واملحاكم ووزارة العدل.
 .4إعداد التقرير السنوي عن القضايا املرفوعة من الوزارة وعل ها.
 .5فحص الشكاوى والتظلمات التي تحال لإلدارة من معالي الوزراء أو وكالء الوزارة واتخاذ الالزم بحقها.
 .6إجراء التحقيقات القانونية ورفع النتائج والتوصيات لإلدارات أو اللجان املعنية.
 .7متابعة وتنفيذ قرارات لجنة املخالفات والتظلمات.
 .8إبداء املالحظات القانونية ردا على لجنة االعتراضات.
 .9أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.
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املادة ()246
قسم العقود واملذكرات
يتولى القسم االختصاصات التالية:
 .1إعداد مسودات مذكرات التفاهم ومراجعتها.
 .2مراجعة العقود التي تكون الوزارة طرفا في إبرامها.
 .3مراجعة مذكرات مجلس الوزراء.
 .4إبداء االقتراحات املناسبة إلشكاليات العقود.
 .5أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل القسم ،أو يكلف بها من قبل مدير اإلدارة املعني.

أحكام ختامية
املادة ()247
يعتبر الهيكل التنظيمي املرفق بهذا القرار جزءا ال يتجزأ منه ويكمل ما جاء به من أحكام.

املادة ()248
يص ـ ـ ـ ــدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ،ويجوز له اس ـ ـ ـ ــتحداث أو تعديل الوحدات التنظيمية التابعة لإلدارات واملكاتب
الواردة في الهيكل التنظيمي (قسم /شعبة /وحدة) وتحديد اختصاصاتها ،وفقا لإلجراءات املتبعة في هذا الشأن.

املادة ()249
يلغى القرار الوزاري رقم ( )23لسـ ـ ـ ــنة  ،2021بشـ ـ ـ ــأن الهيكل التنظيمي لإلدارات واملكاتب واألقسـ ـ ـ ــام واختصـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــاتها ومهامها بوزارة التربية
والتعليم والقرارات الوزاريــة رقم ( )385،386،387لس ـ ـ ـ ـنــة  2015بش ـ ـ ـ ــأن الهيكــل التنظيمي للمنــاطق التعليميــة ،ويلغى كــل حكم يخــالف أو
يتعارض مع أحكام هذا القرار.

املادة ()250
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،وتبلغ به كافة جهات االختصاص.

حسين بن إبراهيم الحمادي
وزيرالتربية والتعليم
صدر عنا بتاريخ1442/08/17 :ه ـ ـ ـ  -املوافق2021/03/30 :م
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