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تـــعـــلـــيــ تـــعـــلـــيـــم مـــتـــمـــيـــز مـــنـــافـــس
مـــحـــلـــي تـــعـــلـــيـــم مـــتـــمـــيـــز مـ

ال ـ ؤر

قديم خدمة التعليم في بيئة محفزة ورفع جودة مخرجاته،

ال سال

القـ ــيم

تـ ـعـ ـلـ ـي ــم مـ ـتـ ـمـ ـي ــز مـ ـن ــاظ ــس مـ ـاحـ ـلـ ـيـ ـ ًا

تقيدرم خيدم التعليم يف بيئ حمفزة ورظع جودة خم جاته ،واالرتقاء

وع ــالـ ـمـ ـيـ ـ ًا

مبهارات وقيدرات منسوبيه ،وتنمي الش اك اجملتمعي يف ضوء سياس

التعليم باململك الع بي

االعتزاز باليدرن ،الوالء للملك ،االنتماء للوطن ،العمل
ب وح الف رق ،املسؤولي اجملتمعي

السعودر

االرتباط التنةيمي

اهليدف العام

ت تبط إدارة التخطيط والتطور بامليدر العام للتعليم مباش ة

إعيداد خطط اإلدارة التشغيلي السنور ومتابع تنفيذها ،واملساهم يف حتقيق
تطور العملي الرتبور التعليمي يف جماالت املناهج والباحوث والتقورم
واجلودة ،وتطور مستوى أداء العاملني ظيها ،وحتسني أساليب العمل
وإج اءاته ،وت شييد التكاليف وزرادة موارد اإلدارة وتنورعها.

التنظيم اإلداري  /نوره الصيخان

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة لطائف
إدارة التخطيط والتطوير

م ـهـام اإلدارة

 إعداد خطط اإلدارة التشغيلية السنوية وتطوير تقنيات التعليم والتعلم وتطبيق املشروعات
الرتبوية وفق ما يرد من وكالة التطوير بالوزارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
 حتديد االحتياجات الالزمة للتخطيط يف ضوء املؤشرات واستقراء األحوال اجلديدة
والتوقعات املستقبلية.
 إعداد اخلطط لنشر التعليم يف املنطقة أو احملافظة من خالل رصد النمو والرتاجع الكمي
يف أعداد الطالبات واملدارس والفصول.
 متابعة التوزيع اجلغرايف السليم للمدارس باملنطقة أو احملافظة بالتنسيق مع اجلهات املختصة
بالوزارة.
 اقرتاح الربامج واآلليات والضوابط اليت تساعد اإلدارة باملنطقة أو احملافظة على تنمية املوارد
وتقليل اهلدر الرتبوي ،وتشجيع مشاركة األهالي يف دعم الصندوق املدرسي وصندوق إدارة
التعليم.
 اقرتاح الطرق واألساليب اهلادفة لتنمية املوارد التعليمية من خالل اهلبات والتربعات وإحياء
العمل بالوقف اإلسالمي على التعليم لدى أفراد جمتمعنا املسلم.

 تبسيط اإلجراءات اإلدارية يف اإلدارة ،وإعداد األدلة اخلاصة بها وتصميم النماذج
املستخدمة وتطويرها ومتابعة تنفيذها.
 حتسني بيئة العمل وتوزيع األماكن املتاحة على الوحدات التابعة لإلدارة مبا يساعد
على حتقيق الرضا الوظيفي وإجناز العمل.
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 اإلشراف على تطبيق اخلطط الدراسية العامة واخلطط اإلجرائية ومتابعة تنفيذها
وتقوميها بعد تبليغها من اجلهة ذات العالقة بالوزارة.
 اإلشراف على تطبيق اخلطط العامة للمشاريع التطويرية للمناهج باملنطقة أو احملافظة
بعد تبليغها من اجلهة ذات العالقة بالوزارة.
 اإلشراف على تطبيق اخلطط والربامج اخلاصة بدمج وتفعيل املعلومات واالتصال يف
التعليم باملنطقة أو احملافظة بعد تبليغها من اجلهة ذات العالقة بالوزارة.
 اإلشراف على تطبيق اخلطط والربامج اخلاصة بإجراء البحوث والدراسات الرتبوية
والتعريب والتجريب باملنطقة أو احملافظة ،بعد تبليغها من اجلهة ذات العالقة بالوزارة.
 اإلشراف على تطبيق برامج التقويم واجلودة باملنطقة أو احملافظة ،بعد تبليغها من اجلهة
ذات العالقة بالوزارة.
 إعداد مشروع امليزانية السنوية للوحدة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة باإلدارة.
 حتديد احتياجات الوحدة من موارد بشرية ومستلزمات وجتهيزات ومتابعة توفريها.
 إعداد التقارير الدورية عن نشاطات الوحدة وإجنازاتها واقرتاح تطوير األداء فيها ورفعها
ملدير عام (إدارة) التعليم.
 أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.

