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 األهليالعامللتعليمالوزارةوكالةعلىاملشرف▪

عام السيا اد والدعم جبهاز الوزارةمد ر ▪

مد ر عام  عم املستث ر ا جبهاز الوزارة▪

مد ر عام عالقاد املستث ر ا جبهاز الوزارة▪

مد ر عام التعليم األهلي واألجنيب جبهاز الوزارة▪

مد رة إ ارة التقو م الشامل مبنطقة الر ا  ▪

مد رة مكتب اإلشراف الرتبو  بو ط الر ا  ▪

مساعدة اإل ارة املدر ية مبكتب اإلشراف الرتبو  ▪

مشرفة إ ار ة مركز ة بإ ارة اإلشراف الرتبو  ▪

و ط–مشرفة إ ار ة مبكتب اإلشراف ▪

مد رة مدر ة لل رحلة املتو طة  ▪

 .معل ة لغة عربي  لل رحة الثانو ة▪
 

درا اد  شرفت على عد  ما املشار   الوزار ة و عدد عد  ما ال▪
:والربامج التدر  ية

.خلاصاإلشراف على املشار   اع رتا يجية لتشجي  القطا  ا▪

.ع تث ار ةمشرو   نظيم األ واد اع تث ار ة م  جلنة الرتاخيص ا▪

.حصر ر وم األنشطة التجار ة▪

لي ية لقطا  مشرو  التحول ما امل اني املستأجرة إىل امل اني التع▪
.التعليم األهلي

.ز ةمشرو  إعدا   ليل املستث ر باللغتني العربية واإلجنلي▪

اعشراف على مشرو  اععت ا  األكا ميي لل دار  األهلية  ▪
.  واألجن ية

اد يف املدار  مشرو  رف  الكفاءة اع ار ة لل د راد واملساعداد واملراق ▪
.  احلكومية

مل لكة العربية   را ة  شخيصية لواق  التعليم األهلي واألجنيب يف ا▪
.السعو  ة

 املدار   را ة ربط مرحلة ر ا  اعطفال باملرحلة اعبتدائية يف▪
النيولوجيالتعليم –احلكومية  ركان املرح والتعليم 

املستأجرة را ة كيفية ا تث ار امل اني ▪

ر ة  را ة يف حتليل بنو  اع اء الوظيفي لل شرفة اع ا▪

طقة الر ا   را ة معاجلة  كد  الطال اد يف املدار  املز محة مبن▪

لنظام  را ة فاعلية كفاءة  جزاء النظام التعلي ي على كامل ا▪
عبتدائية  وضرورة وحت ية  ط يق نظم ا ارة اجلو ة يف املدار  ا

مبنطقة الر ا   را ة  ط يقية  

 را ة  طو ر آلية ع ل اإلشراف اع ار  ▪

رضية وعدم  را ة عا اختالف ق ول  عذار الغياب للطال اد الغر م▪
.وجو  آلية موحدة يف مدار  التعليم العام

ق وبافظاد إعدا   را ة عا اعحتياج ما التعليم العام األهلي ملناط▪
امل لكة

( ، ب، ج)اعدا   صنيف لل دار  األهلية فئة ▪

 



إعدا  وثيقة نطاق الع ل والضوابط والسيا اد ملشرو  القسائم التعلي ية•

اعشراف على إعدا  و نفيذ  ع ال اإلعانة السنو ة لل دار  األهلية ملناطق وبافظاد امل لكة•

(  2168)نتقال بواق  إعدا  قاعدة بياناد لل دار  األهلية والعاملية ذاد امل اني غر التعلي ية واملد  امل نوحة لال•
مدر ة

مرحلة  علي ية ( 153)مشرو   شت ل على ( 42)اعشراف على املشار   التعلي ية يف قطا  التعليم األهلي بواق  •

(  300) ورة بواق  ( 50)جتياز حتفيز موظفاد اإل ارة للتدر ب عا بعد يف فرتة  عليق احلضور ملقراد الع ل حيث مت ا•
  اعة  در  ية

: نواد إضافة لع لي يف اإلشراف اإل ار  كاآل ي( 8)حيث ع لت على التدر ب ملدة 

 نواد  4مدربة لدورة امل ار ة املشرفة الرتبو ة املستجدة لل شرفاد الرتبو اد املستجداد ملدة •

مدربة لدورة التخطيط اإل ار  ملد راد وملساعداد املدار •

مدربة لدورة الع ل على  جالد مد رة املدر ة  •

مدربة لدورة املهام املراق اد يف املدار  الكتابة امليدانية  •

 مدربة لدورة التن ية مهاراد املشرفاد الرتبو اد املستجداد•

 ورة وحلقة يف معهد اإل ارة( 12)ما  ز د عا :  

 

 
إ ارة األزماد وحل املشكالد•
شتتتراف اع رتا يجياد احلد ثة يف اع•

الرتبتتتو  الفعتتال
هند تتة الع لياد اإل ار تتتتة•
ملف اإلجناز•

 ن ية املهاراد القيا  ة•
(  ابك) ورة القيا ة يف •
ة احللقة التط يقية حول القيا •

 واعبدا  اإل ار 
 

: 
(بار س) قنية مهاراد اإل ارة فرنسا •
(جامعة اوكسفور )حلقة حول  در ب يف جمال التفتيش الدولي وامليثو ولوجيا يف نا   بر طانيا •
( بي)ا تدامة التعليم ل ناء  جيال قا رة على قيا ة املستق ل اإل اراد العربية •
.جولة  را ية لدولة بر طانيا جلذب املستث ر ا يف قطا  التعليم األهلي•
.خلاصةلتشجي  القطا  اخلاص لال تث ار يف الرتبية ا–ع ان–جولة  را ية مل لكة األر ن •

الدليل اعحصائي ملنظومة التعليم األهلي العام•
الدليل اعحصائي ملنظومة التعليم األهلي اجلامعي•
الدليل التنظي ي لإل ارة العامة لعالقاد املستث ر ا•
الدليل التنظي ي لإل ارة العامة للسيا اد والدعم•
لوزارةالوصف الوظيفي لإل ارة العامة للسيا اد والدعم متالئ ًا م  اهليكل التنظي ي اجلد د ل•

:شاركت يف عد  ما اللجان على مستوى امليدان وجهاز الوزارة وما  ه ها
.عضوة يف جلنة حتسني   اء قطا  األع ال لال تث ار يف التعليم•
.عضوة يف جلنة التعليم والتدر ب جلذب اع تث ار يف اهليئة العامة لال تث ار•
عضوة يف اللجنة الوطنية للرتاخيص اع تث ار ة•
.عضوة يف اللجنة الفنية لتعد ل اشرتاطاد ال لد ة لتحفيز القطا  اخلاص•
.عضوة يف جلنة القسائم التعلي ية•
.عضوه يف جلنة جملس اإلشراف على املدار  األهلية•
.عضوه يف جلنة الر وم الدرا ية•
.عضوه يف جلنة املخالفاد واجلزاءاد يف املدار  األجن ية•
.عضوة يف جلنة التقر ر السنو  يف جهاز الوزارة•
.عضوة يف جلنة املخالفاد واجلزاءاد لل دار  األهلية•
.عضوة يف جلنة  نظيم احلضاناد يف املدار  األهلية•

:مشاركة  ه ها( 35)العد د ما املشاركاد واللقاءاد  كثر ما 
(. مر كا)املشاركة يف ز ارة مسو ولي العهد جلذب اع تث ار •
 تتتة العربيتتتة للرتبيتتتة   املشتتتاركة يف الوفتتتد املرافتتتق لستتت و وز تتتر التعلتتتيم يف املتتت  ر العتتتام لل نظ     •

هت 1431يف  ونس اآل كووالثقافة والعلوم 
املشاركة يف الوفد الرتبو  لز ارة مجهور ة  ركيا •
قام يف مد ت  الر ا  املشاركة يف جلان امل  ر الدولي األول للجو ة الشاملة يف التعليم امل•
رعا ة اع تام  املشاركة يف جلساد م  ر امللتقى اعول لرعا ة اع تام اجل عية اخلر ة ل•
ا ة ا رتا يجية رائدةاملشاركة يف منتدى اع ارة واعع ال القيا ة وا رتا يجياد التغير حنو قي•
املشاركة يف اللقاء احلوار  الراب   خالقياد مهنة التعليم •


