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مقدمة

جاءت ن�ش�أة الإدارة العامة للتطوير الإداري بنا ًء على قرار اللجنة العليا للإ�صالح الإداري رقم
( )192وتاريخ 1409 /11/18هـ املبلغ للوزارة من مقام رئا�سة جمل�س الوزراء بالتعميم رقم /1108م
وتاريخ 1410/5 /21هـ القا�ضي ب�إناطة املهام املتعلقة بالتنظيم والتدريب �إىل وحدة �إدارية ت�سمى
(التطوير الإداري) وربطها بالقيادات العليا يف اجلهاز ويحدد م�ستواها التنظيمي وفقاً لعدد
العاملني باجلهاز وتفريعاته الإدارية وتعدد �إجراءات العمل فيه ،كما حددت الفقرة ( الثانية) من
القرار مهام التطوير الإداري .
وبعد �إعادة هيكلة وزارة الرتبية والتعليم وتوحيد تعليم البنات مع تعليم البنني يف وزارة واحدة
ودم��ج وكالتي التخطيط والتطوير يف وكالة واح��دة �صدر ق��رار معايل الوزير رق��م ()1/2015
وتاريخ  1429/ 7/3هـ بربط الإدارة العامة للتطوير الإداري بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير.
ولأهمية التعريف ب�أهداف ون�شاطات الإدارة العامة للتطوير الإداري ومهام الوحدات الإدارية بها
وارتباطاتها التنظيمية فقد مت �إعداد هذا الدليل التنظيمي ليكون مر�شداً للعاملني يف الإدارة
ولذوي العالقة ( داخل الوزارة وخارجها ) لالطالع على اهداف ومهام الإدارة العامة للتطوير
الإداري.
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الرؤية

ن�سعى �إىل �أن تكون الإدارة العامة للتطوير الإداري منوذجاً
�إدارياً مميزاً يف جمال التطوير الإداري يف القطاع احلكومي.
الرسالة

تقدمي خدمات التدريب والإبتعاث والتنظيم الإداري  ،وتفعيل
املمار�سات واملنهجيات الإدارية احلديثة  ،ودعم ثقافة التطوير
والتميز يف جميع الوحدات الإدارية بالوزارة.

الوزارة.
4) 4حت�����س�ين �أ���س��ال��ي��ب و�إج��������راءات ومن�����اذج ال��ع��م��ل ب�شكل
م�ستمر.
�5) 5إعداد الدرا�سات التطويرية مبا يحقق �أهداف الوزارة.
6) 6دع��م ا�ستخدام تقنيات احلا�سب الآيل واملعلومات يف
جميع الوحدات الإدارية.
7) 7ن�شر وتعزيز ثقافة تنظيمية فاعلة يف الوزارة.

األهداف العامة لإلدارة العامة للتطوير اإلداري

1) 1تطوير وتفعيل الهيكل التنظيمي للوزارة والوحدات
الإدارية  ،و�إعداد وحتديث الأدلة التنظيمية.
2) 2تطوير املوارد الب�شرية يف الوزارة من خالل التدريب
والإبتعاث والإيفاد.
�3) 3إع���ادة وتطوير وهند�سة العمليات الإداري����ة لأن�شطة
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الدليل التنظيمي

1 )1الإدارة العامة للتطوير الإداري
ا�سم الوحدة الإدارية
االرتباط التنظيمي
امل�سمى الوظيفي
للم�سئول عن الوحدة
الإدارية
نطاق الإ�شراف

الهدف العام

الإدارة العامة للتطوير الإداري.
وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير.
مدير عام التطوير الإداري.
جميع الإدارات والأق�سام يف الإدارة.
الإ����ش���راف ال��ع��ام على عمليات ال��ت��دري��ب ،واالب��ت��ع��اث،
والإي�����ف�����اد (غ��ي��ر ���ش��اغ��ل��ي ال���وظ���ائ���ف ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة)
والتنظيم الإداري ،وحت�سني الإج����راءات الإداري���ة يف
�أعمال ون�شاطات الوحدات الإداري��ة يف وزارة الرتبية
والتعليم ،و�ضمان حتقيق �أهدافها بكفاءة وفاعلية.

()1

املهام التف�صيلية:

» »الإ�شراف على اخلطة العامة للإدارة ومتابعة تنفيذها.
» »درا�سة وحتديد االحتياجات التدريبية للعاملني يف الوزارة
(مــن غري �شاغلي الوظائف التعليمية) يف كافة املجاالت
الإداري�����ة وال��ف��ن��ي��ة ذات ال��ع�لاق��ة ب�أن�شطة ال�����وزارة وذل��ك
بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات ذات االخت�صا�ص.
» »اقرتاح اخلطط والربامج الالزمة لإتاحة فر�ص التدريب
والإبتعاث والإيفاد للعـ ــاملني يف املجـ ـ ــاالت ال ــتي حتتاجها
الوزارة يف �ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات املتعلقة بهذا
ال�ش�أن وبالتعاون والتن�سيق مع اجلهات ذات االخت�صا�ص
والعمل على متابعة تنفيذ تلك اخلطط وال�برام��ج بعد
�إقرارها .
 )1ت�أتي هذه املهام ح�سب قرار اللجنة العليا للإ�صالح الإداري رقم ( )192وتاريخ 1409/11/18هـ،
مع ا�ضافة مهام اخرى وتعديل �صياغة البع�ض منها خا�صة فيما يتعلق ب�إجراءات التدريب
والرت�شيح االلكرتوين.
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»

»
»

»
»
»
»

»اع��ت��م��اد طلبات الرت�شيح ل�برام��ج معهد الإدارة العامة
الكرتونياً ،وطباعة �أع���داد املر�شحني  ،وال��ت���أك��د م��ن دقة
الرت�شيح للربامج التدريبية.
»�إع��داد مناف�سات تنفيذ برامج تدريبية خا�صة مع مراكز
التدريب اخلا�صة للتدريب الداخلي واخلارجي.
»ات��خ��اذ ك��اف��ة الإج������راءات ال�لازم��ة فيما يتعلق بالبعثات
الدرا�سية للعاملني يف ال��وزارة مــن غري �شاغلي الوظائف
التعليمية.
»درا���س��ة ب��رام��ج املنح الدرا�سية اخلارجية ال���واردة ل��ل��وزارة
و�أوراق املر�شحني لها بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
»التن�سيق امل�ستمر مع الأجهزة املعنية بالتدريب والإبتعاث
والإيفاد داخل اململكة وخارجها .
»�إج���راء ال��درا���س��ات اخلا�صة بتطوير الهياكل التنظيمية
للوزارة وحتديث دليلها التنظيمي كلما تطلب الأمر ذلك.
»متابعة تفعيل الهيكل التنظيمي ل��ل��وزارة والعمل على
حتديث وتطوير الأدل��ة التنظيمية والإج���راءات الإداري��ة
ل��ل��وح��دات الإداري������ة وم��ت��اب��ع��ة تفعيل �أه��داف��ه��ا ومهامها

»
»
»
»

»
»

»
»

املعتمدة يف الهيكل التنظيمي.
»متابعة ال��ل��وائ��ح اخل��ا���ص��ة بالعمل وت��ق��دمي االق�تراح��ات
لتطويرها .
» تب�سيط �إج���راءات العمل يف ال���وزارة  ،وت�صميم وتطوير
النماذج امل�ستخدمة و�إعداد وحتديث دليل الإجراءات.
»امل�شاركة يف مراجعة وتوحيد ال�سيا�سات العامة للوزارة .
»تقومي الت�شكيل الوظيفي للوزارة من القوى الب�شرية كماً
وكيفاً وتوزيع الوظائف على الإدارات وف��ق املهام املوكلة
بهذه الإدارات.
»امل�شاركة يف تطبيق ب��رام��ج التعامالت الإلكرتونية على
الأعمال الإدارية واملالية والتعليمية بالوزارة .
»متابعة املعدات والأج��ه��زة والأدوات املكتبية امل�ستعملة يف
اجلهاز و�إع��داد الدرا�سات لرت�شيد ا�ستعمالها واق�تراح ما
ينا�سب �أغرا�ض اجلهاز منها .
»�إع��داد م�شروع امليزانية ال�سنوية ل�ل�إدارة ورفعها ل�صاحب
ال�صالحية العتمادها.
»متابعة وتقييم �أداء العاملني يف اجلهاز و�إعداد تقارير بهذا
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»

»

»
»
»
»
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اخل�صو�ص ورفعها �إىل اجلهات املخت�صة .
»امل�شاركة مع اجلهات ذات العالقة يف �إج��راء املناقالت بني
الوظائف وحتويرها �أو تعديلها وذل��ك يف �ضوء ما تدعو
�إليه احلاجة ويف نطاق القواعد املعمول بها.
»التعاون والتن�سيق مع الإدارات املخت�صة يف ال��وزارة فيما
يتعلق ب�أعمال التطوير الإداري مثل االدارة العامة للجودة
ال�شاملة  ،االدارة العامة للعالقات اخل��ارج��ي��ة  ،الإدارة
العامة للتدريب الرتبوي.
»�إن�����ش��اء ن��ظ��ام م��ع��ل��وم��ات ي��ت��م م��ن خ�لال��ه جتميع وتبويب
وحفظ كـ ــافة املعلومات التي ت�ساعد الإدارة يف �أداء مهامها.
»ت�أمني احتياجات اق�سام الإدارة من امل�ستلزمات والأدوات
املكتبية.
»�إعداد تقرير �سنوي عن منجزات الإدارة العامة للتطوير
الإداري ورفعه للجهات العليا يف الوزارة.
»�أي مهام �أخرى تكلف بها يف جمال اخت�صا�صها.

2 )2مكتب املدير العام
ا�سم الوحدة الإدارية
االرتباط التنظيمي
امل�سمى الوظيفي
للم�سئول عن الوحدة
الإدارية
نطاق الإ�شراف
الهدف العام

»
مكتب املدير العام
مدير عام التطوير الإداري

»

مدير مكتب املدير العام
العاملني يف املكتب ( �سكرتارية  ،مرا�سلني)
تنفيذ �إجراءات ال�سكرتارية واملرا�سالت والن�سخ ملكتب
مدير عام الإدارة.

»
»

املهام التف�صيلية:
»
»
»
»

»ا�ستالم امل��را���س�لات ال���واردة للمدير ال��ع��ام وعر�ضها عليه
وتنفيذ التوجيهات ب�ش�أنها.
»ا�ستقبال املكاملات اخلا�صة باملدير العام و�إكمال الإجراءات
املتعلقة بها.
»ا�ستقبال املراجعني ملكتب مدير ع��ام الإدارة  ،وال��رد على
ا�ستف�ساراتهم .
»�إعداد املرا�سالت ال�صادرة الر�سمية واخلا�صة باملدير العام

»
»
»

ومتابعة �إجراءات �إر�سالها  ،ومتابعتها بعد �صدورها.
»�إع�����داد اخل��ط��اب��ات وامل���ذك���رات ال��ر���س��م��ي��ة  ،و�إر���س��ال��ه��ا �إىل
الإدارات املخت�صة.
»عر�ض املعامالت املعدة للتوقيع بعد الت�أكد من ت�أ�شريها
وخ��ل��وه��ا م��ن الأخ���ط���اء املطبعية والإم�لائ��ي��ة وتوقيعها
م��ن امل��دي��ر ال��ع��ام وم��ن ث��م ت�سليمها لالت�صاالت الإداري���ة
لإر�سالها .
»تنظيم مواعيد ومقابالت املدير العام وزياراته واجتماعاته
الر�سمية.
»تنفيذ تعليمات امل��دي��ر ال��ع��ام ب�ش�أن ال��دع��وة لالجتماعات
والإعداد لها.
»الت�أكد من جاهزية غرف االجتماعات اخلا�صة مبدير عام
الإدارة.
»حفظ الأوراق وامللفات والوثائق اخلا�صة مبكتب املدير
العام وتنظيمها وا�سرتجاعها يف حالة طلبها.
»�إن��ه��اء �إج�����راءات متطلبات �سفر امل��دي��ر ال��ع��ام وح��ج��وزات
الطريان والرتتيبات الالزمة لذلك.
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3 )3جلنة التدريب والإبتعاث
ا�سم الوحدة الإدارية
االرتباط التنظيمي
امل�سمى الوظيفي
للم�سئول عن الوحدة
الإدارية
نطاق الإ�شراف
الهدف العام

جلنة التدريب والإبتعاث
مدير عام التطوير الإداري

»

رئي�س جلنة التدريب والإبتعاث

»

اقرتاح �سيا�سات التدريب واالبتعاث والإيفاد ملوظفي
الوزارة غري �شاغلي الوظائف التعليمية ،واعتماد
اخلطة التدريبية ال�سنوية  ،ودرا�سة طلبات االبتعاث
وااليفاد وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها.

»

املهام التف�صيلية:
» »اق�ت�راح �ضوابط و���ش��روط التدريب اخل��ارج��ي واالبتعاث
والإيفاد للوزارة.
» »مراجعة اخلطة ال�سنوية لالحتياجات التدريبية املقدمة
من الإدارة العامة للتطوير الإداري.
» »مراجعة خطة التدريب ال�سنوي الذي تعده الإدارة العامة
للتطوير الإداري.
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»

»
»
»
»
»

»تر�شيح موظفي ال����وزارة حل�ضور امل���ؤمت��رات  ،وال��ن��دوات
واللقاءات العلمية وور�ش العمل خارج اململكة.
»حت���دي���د ال��ت��خ�����ص�����ص��ات ال���درا����س���ي���ة ل�لاب��ت��ع��اث والإي����ف����اد
والدرجات العلمية ح�سب احتياج الوزارة.
»مراجعة طلبات االبتعاث لدرجة املاج�ستري والدكتوراه
وفق خطة االبتعاث للت�أكد من ا�ستيفاء املر�شحني ل�شروط
ولوائح ومتطلبات االبتعاث.
»م��راج��ع��ة ط��ل��ب��ات الإي���ف���اد ال��داخ��ل��ي ل���درج���ة امل��اج�����س��ت�ير
والدكتوراه وفق خطة الإيفاد للت�أكد من ا�ستيفاء املر�شحني
ل�شروط ولوائح ومتطلبات الإيفاد.
»درا�سة طلبات متديد البعثات الدرا�سية والإيفاد وفق �أحكام
الئحة الإبتعاث والإيفاد.
»درا�سة طلبات الرحالت العلمية للمبتعثني.
»الإطالع على تقارير �سري درا�سة املبتعثني وطالب الإيفاد.
»درا�سة املنح الدرا�سية والتدريبية التي ت�صل للوزارة.
»درا�سة �أي مو�ضوعات �أخرى من وكيل الوزارة للتخطيط
والتطوير وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها.

4 )4م�ساعد مدير عام الإدارة
ا�سم الوحدة الإدارية
االرتباط التنظيمي
امل�سمى الوظيفي
للم�سئول عن الوحدة
الإدارية
نطاق الإ�شراف
الهدف العام

م�ساعد مدير عام الإدارة
مدير عام التطوير الإداري
م�ساعد مدير عام التطوير الإداري
جميع الإدارات والأق�سام يف الإدارة.
الإنابة عن مدير عام الإدارة يف الإ�شراف على �أعمال
الإدارة وفق مايفو�ضه له من �صالحيات.

املهام التف�صيلية:
»
»
»

»

»الإنابة عن املدير العام يف الإ�شراف على �أعمال الإدارة.
»درا�سة املعامالت التي ترد من املدير العام و�إب��داء ال��ر�أي
حولها.
»تقدمي امل�شورة للمدير العام يف جماالت التدريب والإبتعاث
والإيفاد والتي تتطلب مزيدا من الدرا�سة والتحقيق وفقاً
للأنظمة واللوائح والتعليمات.
»القيام ب�أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل مدير عام الإدارة.
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�5 )5إدارة التدريب
ا�سم الوحدة الإدارية
االرتباط التنظيمي
امل�سمى الوظيفي
للم�سئول عن الوحدة
الإدارية
نطاق الإ�شراف
الهدف العام

»
�إدارة التدريب
مدير عام التطوير الإداري

»

مدير �إدارة التدريب

»

�أق�سام التدريب الداخلي واخلارجي وتن�سيق الربامج
التدريبية.
الإ�����ش����راف ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ة ال��ت��دري��ب وت��ن��م��ي��ة م��ه��ارات
وم���ع���ارف وق������درات م��وظ��ف��ي ال�������وزارة غ�ي�ر ���ش��اغ��ل��ي
الوظائف التعليمية.

»

املهام التف�صيلية:
» »درا�سة وحتديد االحتياجات التدريبية للعاملني يف الوزارة
يف كافة جماالت العمل بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة
.
» »�إعداد خطة التدريب ال�سنوية للوزارة .
» »اق�تراح اخلطط وال�برام��ج ال�لازم��ة للتدريب الإداري يف
املجاالت املختلفة يف �ضوء االحتياجات التدريبية الفعلية
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»
»

ومتابعة تنفيذ تلك اخلطط والربامج بعد �إقرارها.
»�إع����داد ���ش��روط و���ض��واب��ط ال��ت��دري��ب وتبليغها لقطاعات
الوزارة املختلفة .
»التن�سيق مع جميع الوحدات االداري��ة و�إدارات التعليم يف
الوزارة فيما يتعلق بالتدريب.
»اعتماد طلبات الرت�شيح للربامج وال��دورات التدريبية يف
معهد الإدارة العامة وغريه من جهات التدريب الداخلي
واخلارجي.
»التن�سيق مع معاهد ومراكز التدريب داخل اململكة وخارجها
لدرا�سة جماالت التعاون فيما يخدم عملية التدريب .
»متابعة اللوائح اخلا�صة بالتدريب وتقدمي االقرتاحات
لتطويرها.
»�إعداد تقرير �سنوي عن �أعمال الإدارة.

 1/5ق�سم التدريب الداخلي
ا�سم الوحدة الإدارية
االرتباط التنظيمي
امل�سمى الوظيفي
للم�سئول عن الوحدة
الإدارية
نطاق الإ�شراف
الهدف العام

»

ق�سم التدريب الداخلي
مدير �إدارة التدريب
رئي�س ق�سم التدريب الداخلي

»

تنفيذ ومتابعة �إج�����راءات تر�شيح موظفي ال���وزارة
للربامج التدريبية وامل���ؤمت��رات وال��ن��دوات التي تقام
داخل اململكة.

»
»
»

املهام التف�صيلية:
»
»
»
»

»حتديد االحتياجات التدريبية ملوظفي الوزارة وقطاعاتها
فيما يتعلق بالتدريب داخل اململكة .
»�إعداد م�شروع ميزانيه التدريب الداخلي .
»�إعداد اخلطط ال�سنوية للتدريب الداخلي .
»تر�شيح موظفي ال����وزارة ل��ل�برام��ج التدريبية واحللقات
التطبيقية امل��ن��ف��ذة يف معهد الإدارة ال��ع��ام��ة وف��روع��ه �أو

»
»
»

اجلامعات واملراكز التدريبية احلكومية.
»التن�سيق مع مراكز ومعاهد التدريب الأهلية واخلا�صة
لرت�شيح موظفي الوزارة للتدريب بها �أو التن�سيق لتنفيذ
دورات ت��دري��ب��ي��ة خ��ا���ص��ة مل��وظ��ف��ي ال�����وزارة ح�سب اخلطة
التدريبية وامليزانية املعتمدة.
»تر�شيح م��وظ��ف��ي ال�����وزارة حل�����ض��ور امل����ؤمت���رات وال��ن��دوات
واللقاءات العلمية وور�ش العمل داخل اململكة.
»طلب �إعداد االرتباطات املالية بالتن�سيق مع الإدارة املالية .
»طلب ���ص��رف امل�ستحقات التدريبية للمتدربني وامل��راك��ز
التدريبية.
»�إر�سال خطابات و�إ�شعارات القبول الكرتونياً وورقياً �إىل
موظفي الوزارة فيما يتعلق بالدورات التدريبية والربامج
امل����ؤمت���رات وال���ن���دوات وال��ل��ق��اءات العلمية وور�����ش العمل
املر�شحني واملقبولني بها داخل اململكة.
»الرد على ا�ستف�سارات موظفي الوزارة يف يتعلق بالتدريب
الداخلي.
»حتديث بيانات و�إح�صائيات التدريب الداخلي ب�شكل دوري.
»�إعداد تقرير �سنوي عن �أعمال الق�سم.
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 2/5ق�سم التدريب اخلارجي
ا�سم الوحدة الإدارية
االرتباط التنظيمي
امل�سمى الوظيفي
للم�سئول عن الوحدة
الإدارية
نطاق الإ�شراف
الهدف العام

ق�سم التدريب اخلارجي
مدير �إدارة التدريب
رئي�س ق�سم التدريب اخلارجي
تنفيذ ومتابعة �إج�����راءات تر�شيح موظفي ال���وزارة
للربامج التدريبية وامل���ؤمت��رات وال��ن��دوات التي تقام
خارج اململكة.

»
»
»

»
»

املهام التف�صيلية:
»
»
»
»
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»حتديد االحتياجات التدريبية ملوظفي الوزارة وقطاعاتها
من الربامج التدريبية اخلارجية.
»�إعداد اخلطط ال�سنوية للتدريب اخلارجي .
»�إعداد م�شروع ميزانية التدريب اخلارجي .
»التن�سيق مع مراكز ومعاهد التدريب العاملية خارج اململكة
لرت�شيح م��وظ��ف��ي ال�����وزارة ل��ل��ت��دري��ب ب��ه��ا ح�سب اخلطة

»

التدريبية وامليزانية املعتمدة.
»طلب �إعداد االرتباطات املالية بالتن�سيق مع الإدارة املالية .
»ط��ل��ب ���ص��رف امل�����س��ت��ح��ق��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��م��ت��درب وم��راك��ز
ومعاهد التدريب الدولية .
»�إر�سال خطابات و�إ�شعارات القبول الكرتونياً وورقياً �إىل
موظفي الوزارة فيما يتعلق بالدورات التدريبية والربامج
املر�شحني واملقبولني بها خارج اململكة.
»الرد على ا�ستف�سارات موظفي الوزارة يف يتعلق بالتدريب
اخلارجي.
»حت��دي��ث ب��ي��ان��ات و�إح�����ص��ائ��ي��ات ال��ت��دري��ب اخل��ارج��ي ب�شكل
دوري.
»�إعداد تقرير �سنوي عن �أعمال الق�سم.

 3/5ق�سم تن�سيق الربامج التدريبية
ا�سم الوحدة الإدارية
االرتباط التنظيمي
امل�سمى الوظيفي
للم�سئول عن الوحدة
الإدارية
نطاق الإ�شراف
الهدف العام

ق�سم تن�سيق الربامج التدريبية
مدير �إدارة التدريب
رئي�س ق�سم تن�سيق الربامج التدريبية
تنفيذ �إجراءات تن�سيق الربامج التي تنفذها الوزارة
بالتعاون مع مراكز التدريب الداخلية واخلارجية
وتقييم عملية التدريب.

املهام التف�صيلية:
» »التن�سيق م��ع م��راك��ز وم��ع��اه��د ال��ت��دري��ب ملتابعة جاهزية
تنفيذ الربامج التدريبية ملوظفي الوزارة.
» »الت�أكد من جاهزية قاعات التدريب.
» »الت�أكد م��ن قائمة �أ�سماء املر�شحني للربامج التدريبية
املقرر تنفيذها.
» »ال���ت����أك���د م���ن ان���ت���ظ���ام امل���ت���درب�ي�ن يف ال���ت���دري���ب وت�����س��ج��ي��ل
ح�ضورهم.

»
»
»
»
»
»

»

»
»

»الت�أكد من تعبئة مناذج تقييم الربامج التدريبية من قبل
املدرب واملتدرب .
»متابعة وتقييم املدرب والتزامه باخلطة التدريبية.
»متابعة وتقييم املنهج التدريبي ومدى ترابط كافة عنا�صر
املنهج .
»متابعة وتقييم احلقيبة التدريبية و�شمولياتها لكافة
عنا�صر الربنامج.
»تقييم قاعات التدريب لتحقيق �أف�ضل بيئة تدريب منا�سبة.
»متابعة امل��ت��درب�ين �أث��ن��اء ال��ت��دري��ب وم��ـ��ـ��ـ��ـ��واف��اة امل�سئولني
بتقارير دوري���ه عـ ــن �سي ـ ــر تدريبهم وتلق ـ ـ ـ ــى النتائج
و�إبالغها لل ـ ـ ـ ــجه ـ ــات امل ـ ــخت�صة .
»ج��م��ع ودرا����س���ة التقييمات امل��ع��ب���أة وحتليلها ل��ل��ت���أك��د من
عدم وج��ود مالحظات ب�ش�أنها و�إب��داء املقرتحات املنا�سبة
لتطويرها.
»ح��ف��ظ من����اذج ال��ت��ق��ي��ي��م يف م��ل��ف��ات خ��ا���ص��ة ب��ه��ا  ،وب��ي��ان��ات
حا�سوبية لغر�ض التوثيق.
»�إعداد تقرير دوري عن الربامج التدريبية املنفذة.
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�6 )6إدارة االبتعاث وااليفاد
ا�سم الوحدة الإدارية
االرتباط التنظيمي
امل�سمى الوظيفي
للم�سئول عن الوحدة
الإدارية
نطاق الإ�شراف
الهدف العام

�إدارة االبتعاث والإيفاد
مدير عام التطوير الإداري

»
»
»
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»

مدير �إدارة االبتعاث والإيفاد
�أق�سام الإبتعاث والإيفاد.
الإ����ش���راف على عمليات الإب��ت��ع��اث والإي���ف���اد ملوظفي
الوزارة (غري �شاغلي الوظائف التعليمية).

املهام التف�صيلية:
»

»

»حتديد احتياج ال���وزارة من تخ�ص�صات ال��درا���س��ات العليا
والدبلومات بالتعاون مع قطاعات الوزارة .
»�إعداد خطة الإيفاد والإبتعاث.
»الإعالن عن خطة الوزارة لالبتعاث والإيفاد و�إر�سالها �إىل
جميع الوحدات الإدارية لطلب الرت�شيح لها.
»ا���س��ت�لام طلبات االب��ت��ع��اث والإي���ف���اد وا�ستكمالها واج���راء
املقابالت واملفا�ضلة بني املر�شحني

»
»
»
»
»
»

» �إر���س��ال اوراق املر�شحني �إىل جلنة ال��ت��دري��ب واالب��ت��ع��اث
بوزارة اخلدمة املدنية لدرا�ستها واتخاذ القرارات ب�ش�أنها .
»الإ������ش�����راف ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ة �إب���ت���ع���اث امل���وظ���ف�ي�ن الإداري���ي���ن
للتخ�ص�صات الإداري���ة والفنية التي حتتاجها ال���وزارة يف
اجلامعات العاملية املعرتف بها يف وزارة التعليم العايل.
»الإ�شراف على عملية �إيفاد املوظفني الإداريني للتخ�ص�صات
الإدارية والفنية التي حتتاجها الوزارة داخل اململكة.
»الإ�شراف على املبتعثني واملوفدين داخل اململكة وخارجها
من موظفي الوزارة(غري �شاغلي الوظائف التعليمية).
»اتخاذ الإجراءات الالزمة للرحالت العلمية.
»الإ�شراف على �صرف م�ستحقات الدار�سني ور�سوم الدرا�سة.
» تقدمي التو�صيات حول اجلهات التعليمية و�أقاليمها .
»�إعداد تقرير �سنوي عن �أعمال الإدارة.

»

 1/6ق�سم االبتعاث
ا�سم الوحدة الإدارية
االرتباط التنظيمي
امل�سمى الوظيفي
للم�سئول عن الوحدة
الإدارية
نطاق الإ�شراف
الهدف العام

ق�سم االبتعاث
مدير �إدارة االبتعاث والإيفاد

»

رئي�س ق�سم االبتعاث

»

تنفيذ �إجراءات الإبتعاث ملوظفي الوزارة للجامعات
العاملية املعرتف بها.

»

املهام التف�صيلية:
»
»
»

»

»حتديد االحتياج لالبتعاث يف تخ�ص�صات الدرا�سات العليا
والدبلومات يف املجاالت الإدارية والفنية.
»�إعداد خطة االبتعاث ال�سنوية للوزارة.
»الإع���ل��ان ع���ن خ��ط��ة الإب���ت���ع���اث ،وال�������ش���روط وال�����ض��واب��ط
وحتديد مواعيد القبول والإع�لان عن املنح الدرا�سية يف
اخلارج �إن وجدت .
»ا�ستالم طلبات االب��ت��ع��اث وا�ستكمالها واج���راء املقابالت
واملفا�ضلة بني املر�شحني

»
»
»
»

» �إر���س��ال اوراق املر�شحني �إىل جلنة ال��ت��دري��ب واالب��ت��ع��اث
بوزارة اخلدمة املدنية لدرا�ستها واتخاذ القرارات ب�ش�أنها .
»ات��خ��اذ الإج������راءات ال�ل�ازم���ة ل�����ص��رف ال��ر���س��وم ال��درا���س��ي��ة
وم�ستحقات املبتعثني.
»�إع���داد التقارير ع��ن اجل��ه��ات التعليمية وب��ل��دان الدرا�سة
التي ميكن االبتعاث لها مبا يخدم خطط التطوير الإداري
للموارد الب�شرية يف الوزارة.
»متابعة انتظام املر�شحني للدرا�سة يف اخل��ارج  ،والتوا�صل
معهم.
» ا�ستالم طلبات الرحالت العلمية للمبتعثني  ،و�إ�ستكمال
الإجراءات الإدارية لها.
»�إع���داد قواعد بيانات عن املبتعثني  ،وعناوينهم  ،و�أرق��ام
التوا�صل معهم يف مكان الدرا�سة .
»ا�ستكمال �إجراءات اخلريجني بعد عودتهم من الدرا�سة.
»�إع���داد تقرير دوري و�سنوي يت�ضمن �إح�صائيات ح�سب
املبتعثني والتخ�ص�صات واجلامعات.
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»

 2/6ق�سم االيفاد
ا�سم الوحدة الإدارية
االرتباط التنظيمي
امل�سمى الوظيفي
للم�سئول عن الوحدة
الإدارية
نطاق الإ�شراف
الهدف العام

ق�سم الإيفاد
مدير �إدارة االبتعاث والإيفاد

»

رئي�س ق�سم الإيفاد

»

تنفيذ �إج��راءات الإيفاد ملوظفي ال��وزارة يف م�ؤ�س�سات
التعليم العايل يف ال�سعودية.

»

املهام التف�صيلية:
»
»
»
»
»
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»حت��دي��د االح��ت��ي��اج ل�لاي��ف��اد يف تخ�ص�صات ال��درا���س��ات العليا
والدبلومات يف املجاالت الإدارية والفنية.
»�إعداد خطة االيفاد ال�سنوية للوزارة.
»الإع�ل�ان ع��ن خطة االي��ف��اد ،وال�����ش��روط وال�ضوابط وحتديد
مواعيد القبول والإع�ل�ان عن املنح الدرا�سية يف الداخل �إن
وجدت .
»ا�ستالم طلبات الإيفاد وا�ستكمالها واجراء املقابالت واملفا�ضلة
بني املر�شحني.
» �إر�سال اوراق املر�شحني �إىل جلنة التدريب واالبتعاث بوزارة
اخلدمة املدنية لدرا�ستها واتخاذ القرارات ب�ش�أنها .

»
»
»
»
»
»

»ات���خ���اذ الإج�������راءات ال�ل�ازم���ة ل�����ص��رف م�����س��ت��ح��ق��ات امل��وف��دي��ن
للدرا�سة يف داخل اململكة.
»�إعداد التقارير عن اجلهات التعليمية التي ميكن االيفاد لها
مبا يخدم خطط التطوير الإداري للموارد الب�شرية يف الوزارة.
»متابعة انتظام املر�شحني للدرا�سة يف ال��داخ��ل  ،والتوا�صل
معهم.
»�إع��داد قواعد بيانات عن املوفدين للدرا�سة يف داخل اململكة ،
وعناوينهم  ،و�أرقام التوا�صل معهم.
»ا�ستكمال �إجراءات اخلريجني بعد �إنتهاء فرتة الدرا�سة.
»�إع����داد تقرير ف�صلي يت�ضمن �إح�����ص��ائ��ي��ات ح�سب املوفدين
للدرا�سة والتخ�ص�صات واجلامعات.
»ا�ستقبال طلبات االنت�ساب للدرا�سة داخل اململكة (غري �شاغلي
ال��وظ��ائ��ف التعليمية) ودرا���س��ت��ه��ا وف��ق ال�����ش��روط وال�ضوابط
املحددة لذلك .
»ا�ستقبال طلبات الإجازات الدرا�سية ملوظفي الوزارة ودرا�ستها.
»ا�ستقبال طلبات الدرا�سات امل�سائية والدرا�سة عن بعد ودرا�ستها
واتخاذ ما يلزم ب�ش�أنها.
»�إعداد تقرير �شامل عن جميع احلاالت املنتظمة يف الدرا�سة يف
الداخل بحيث ت�شمل �إح�صائيات املوفدين للدرا�سة يف الداخل
واالنت�ساب والتعليم عن بعد.

�7 )7إدارة التنظيم
ا�سم الوحدة الإدارية
االرتباط التنظيمي
امل�سمى الوظيفي
للم�سئول عن الوحدة
الإدارية
نطاق الإ�شراف
الهدف العام

ب�إحداث الوظائف وفق م�ستويات وم�سميات خطة ت�صنيف
الوظائف واملتطلبات التنظيمية وحجم العمل.
�إدارة التنظيم
مدير عام التطوير الإداري

» »ت��ق��ومي الت�شكيل الوظيفي م��ن ال��ق��وى العاملة وت��وزي��ع
الوظائف وفق املهام املحددة.

مدير �إدارة التنظيم

» »امل�����ش��ارك��ة م��ع اجل��ه��ات ذات ال��ع�لاق��ة يف �إج�����راء مناقالت
الوظائف وحتويرها او تعديلها.

تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وقطاعاتها و�إدارات
ال�ترب��ي��ة والتعليم وت�شكيالتها الإداري�����ة وحت��دي��ث
�أدلتها التنظيمية والإج��رائ��ي��ة وتب�سيط الإج���راءات
وت�صميم النماذج وحت�سني بيئة العمل .

املهام التف�صيلية:
» »درا�سة تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة و�إدارات الرتبية
والتعليم وحتديثه ب�شكل دوري.
» »�إع���داد وحتديث الدليل التنظيمي للوحدات الإداري���ة يف
الوزارة و�إدارات الرتبية والتعليم.
» »امل�����ش��ارك��ة يف مناق�شة ال��ب��اب الأول م��ن امل��ي��زان��ي��ة اخلا�ص

» »درا�سة طلبات افتتاح �إدارات ومكاتب الرتبية والتعليم .
» »درا���س��ة االرت��ب��اط الإداري ل��ل��وح��دات الإداري����ة يف ال���وزارة
و�إدارات الرتبية والتعليم .
» »�إع��داد �صالحيات امل�سئولني يف ال��وزارة ومديري الرتبية
والتعليم واملدار�س .
» »العمل على �إع��ادة وتطوير وهند�سة العمليات الإداري��ة يف
جميع الوحدات الإدارية يف الوزارة.
» »الإ�شراف على حتديث الإجراءات الإدارية وتطوير �أ�ساليب
ال��ع��م��ل و�إع�����داد �أدل����ة �إج�����راءات ال��ع��م��ل وت�صميم ال��ن��م��اذج
الإدارية يف الوحدات الإدارية و�إدارات الرتبية والتعليم.

21

» » درا�سة حت�سني بيئة ونظم العمل داخل جهاز الوزارة وو�ضع
املعايري املنا�سبة لتوزيع املكاتب ح�سب الأ�س�س التنظيمية .
» » امل�شاركة يف و�ضع املوا�صفات اخلا�صة باالحتياجات من
امل�ستلزمات الإدارية والفنية التي حتتاجها الوزارة .
» » امل�����ش��ارك��ة يف تطبيق ب��رام��ج ال��ت��ع��ام�لات االل��ك�ترون��ي��ة يف
جميع �أعمال الوزارة.
» »امل�����ش��ارك��ة يف ال��ل��ج��ان ذات ال��ع�لاق��ة بالتنظيمات الإداري����ة
والوظيفية واملالية يف الوزارة.

 1/7ق�سم التنظيم الإداري
ا�سم الوحدة الإدارية
االرتباط التنظيمي
امل�سمى الوظيفي
للم�سئول عن الوحدة
الإدارية
نطاق الإ�شراف
الهدف العام

ق�سم التنظيم الإداري
مدير �إدارة التنظيم
رئي�س ق�سم التنظيم الإداري
ال��ب��ح��ث وال��ت��ح��ل��ي��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ل��وح��دات الإداري�����ة
يف ال�������وزارة وحت���دي���د م��ه��ام��ه��ا الإداري��������ة وال��ف��ن��ي��ة ،
وم�ستوياتها التنظيمية وت�صميم هياكلها التنظيمية.

املهام التف�صيلية:
» »إج����راء ال���درا����س���ات التنظيمية واق��ت��راح ت��ط��وي��ر الهيكل
التنظيمي والأدل���ة التنظيمية ل��ل��وزارة و�إدارات الرتبية
والتعليم.
» »حتديد امل�ستويات والهياكل التنظيمية  ،و�إعداد اخلرائط
التنظيمية للوحدات الإدارية يف الوزارة.
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» »حتديد املهام واالخت�صا�صات التنظيمية للوحدات الإدارية
يف الوزارة.
» »حتديث امل�سميات التنظيمية للوحدات الإدارية يف الوزارة.
» »الت�أكد ومتابعة تنفيذ وتطبيق الهياكل التنظيمية املعتمدة
يف جميع الوحدات الإدارية يف الوزارة.
» »درا�سة طلبات �إحداث الوظائف الإدارية للوحدات الإدارية
يف الوزارة  ،و�إبداء الر�أي باملوافقة �أو عدمها.
» »تنفيذ تعليمات اللجنة ال��وزاري��ة للتنظيم الإداري فيما
يتعلق بهيكلة وتنظيم الأجهزة احلكومية يف اململكة.

 2/7ق�سم تطوير الإجراءات الإدارية
ا�سم الوحدة الإدارية
االرتباط التنظيمي
امل�سمى الوظيفي
للم�سئول عن الوحدة
الإدارية
نطاق الإ�شراف
الهدف العام

ق�سم تطوير الإجراءات
الإدارية
مدير �إدارة التنظيم
رئي�س ق�سم تطوير الإجراءات الإدارية
حت�سني وتب�سيط الإج������راءات الإداري������ة  ،وت�صميم
ال��ن��م��اذج وحت�����س�ين بيئة ال��ع��م��ل يف جميع ال��وح��دات
الإدارية يف الوزارة.

املهام التف�صيلية:
» »�إجراء الدرا�سات اخلا�صة بتطوير �إجراءات العمل يف جميع
الوحدات الإدارية يف الوزارة.
» »درا���س��ة وحت��ل��ي��ل م�شكالت �إج�����راءات ال��ع��م��ل يف ال��وح��دات
الإداري���ة يف ال��وزارة  ،واق�تراح حتديثها وتطويرها ب�شكل
م�ستمر.
» »تطوير �أ�ساليب العمل  ،وحت�سني العمليات الإدارية وزيادة
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كفاءتها وفاعليتها.
» »�إعداد �أدلة �إجراءات وخرائط �سري العمل جلميع العمليات
الإدارية والفنية  ،والت�أكد من مالئمتها للأنظمة واللوائح
الوظيفية املالية والفنية.
» »درا���س��ة وتطوير النماذج الإداري����ة والعمل على حتديثها
ب�شكل م�ستمر.
» »اقرتاح الأدوات الفنية والتقنية املالئمة لتح�سني �أ�ساليب
و�إجراءات العمل.
» »التن�سيق مع �إدارة تقنية املعلومات  ،و�إدارة اجلودة ال�شاملة
لغر�ض امل�ساهمة الفعالة يف حت�سني وت��ط��وي��ر �أ�ساليب
العمل.
» »التحديث امل�ستمر للعمليات والإجراءات والنماذج الإدارية
جلميع الوحدات الإدارية يف الوزارة.
» »التن�سيق مع �إدارة التدريب لتدريب موظفي ال��وزارة على
تنفيذ الإج������راءات الإداري�����ة امل��ط��ورة اخل��ا���ص��ة مبهامهم
الوظيفية والرد على ا�ستف�ساراتهم يف هذا ال�ش�أن.
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 8 )8وحدة الدرا�سات التطويرية
ا�سم الوحدة الإدارية
االرتباط التنظيمي
امل�سمى الوظيفي
للم�سئول عن الوحدة
الإدارية
نطاق الإ�شراف
الهدف العام

وحدة الدرا�سات التطويرية
مدير عام التطوير الإداري
مدير �إدارة
�إع��داد الدرا�سات التطويرية ذات العالقة بالتنظيم
االداري وال��ت��دري��ب واالب��ت��ع��اث واالي���ف���اد  ،ودرا���س��ة
امل��ق�ترح��ات ال��ت��ي ت�صل ل��ل��إدارة وت��ق��دمي التو�صيات
حولها.

التو�صيات الالزمة لتطوير هذه املجاالت.
» »درا�سة امل�شكالت التنظيمية والإدارية يف الوزارة وحتليلها
وتقدمي التو�صيات حولها.
» »مراجعة التقارير اخلا�صة بن�شاطات التدريب واالبتعاث
وااليفاد  ،و�إبداء الر�أي حولها مبا يهدف اىل تطوير هذه
الن�شاطات.
» »اقرتاح �إعداد خطط وبرامج ن�شر ثقافة العمل الفعالة يف
الوزارة.
» »درا���س��ة املقرتحات التي ت�صل ل�ل��إدارة وت��ق��دمي التقارير
حولها.

املهام التف�صيلية::
» »اق��ت�راح ال��درا���س��ات ال��ت��ط��وي��ري��ة ذات ال��ع�لاق��ة بن�شاطات
التنظيم والتدريب واالبتعاث وااليفاد  ،وتقدميها للإدارة
لإعتمادها.
» »تنفيذ الدرا�سات ذات العالقة مبجاالت التدريب واالبتعاث
واالي��ف��اد مب��ا ي��خ��دم اه���داف ون�شاطات االدارة  ،وتقدمي
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9 )9وحدة الإح�صاء واملعلومات
ا�سم الوحدة الإدارية
االرتباط التنظيمي
امل�سمى الوظيفي
للم�سئول عن الوحدة
الإدارية
نطاق الإ�شراف
الهدف العام

وحدة الإح�صاء واملعلومات
مدير عام الإدارة
رئي�س ق�سم
�إع����داد الإح�����ص��ائ��ي��ات وق��واع��د ال��ب��ي��ان��ات ع��ن �أع��م��ال
التطوير الإداري يف الوزارة.

املهام التف�صيلية:
» »�إع���داد الإح�����ص��ائ��ي��ات ع��ن املر�شحني للتدريب والإب��ت��ع��اث
وااليفاد ب�شكل دوري .
» »�إعداد قاعدة بيانات القوى العاملة يف الوزارة .
» »�إع��داد قاعدة بيانات معاهد ومراكز التدريب واجلامعات
املحلية العاملية.
» »�إع�������داد ق���اع���دة ب���ي���ان���ات ال��ب�رام����ج ال��ت��دري��ب��ي��ة وامل���درب�ي�ن
واملتدربني.
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» »�إعداد قاعدة بيانات القيادات الإدارية .
» »�إعداد قاعدة بيانات عن الوحدات الإدارية يف الوزارة.
» »�إعداد قاعدة بيانات عن �إدارات التعليم واملدار�س احلكومية
يف اململكة.
» »�إع��داد تقرير �سنوي عن بيانات و�أعمال التطوير الإداري
يف الوزارة.

