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 م١٩٩٣لسنة)٢٨(قرار جمهوري رقم
 بشان الالئحة التنظيمية لوزارة التربية والتعليم

 :رئيس مجلس الرئاسة
 .هورية اليمنيةبعد االطالع على دستور الجم

 .م١٩٩٢/نوفمبر/١٤وعلى االعالن الدستوري الصادر بتاريخ 
 .م بشان مجلس الوزراء١٩٩١لسنة)٢٠(وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم

 .م بتشكيل مجلس الوزراء١٩٩٠لسنة)١(وعلى القرار الجمهوري رقم
 .وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الرئاسة

 قرر
 الباب االول

 المهام واالهداف
 .تسمى هذه الالئحة بالئحة تنظيم وزارة التربية والتعليم) ١(مادة
تهدف الوزارة الى تقديم الخدمة التعليمية للفئات العمرية المحددة فـي القـوانين             ) ٢(مادة

المنظمة لذلك ومحو امية من فاتهم التعليم ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج الالزمـة             
لمهام المناطة بها استنادا على الدستور والسياسة العامـة للدولـة وخطـة             النجاز ا 

 :التنمية االقتصادية واالجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية
تخطيط وادارة العملية التربوية والتعليمية الصفية والالصقة في مراحـل ريـاض             .١

واه علـى اسـاس المنـاهج       االطفال والتعليم االساسي والثانوي العام وما في مسـت        
 .التربوية والدراسية

اعداد الخطط الوطنية الشاملة لمحو االمية وتنفيذها والعمل على اتاحـة الفـرص              .٢
 .لتعليم المتحررين منها في صفوف المتابعة ونظام تعليم الكبار وفقا لمفهوم التعليم المستمر

لتنسيق مع الجهات   وضع وتنفيذ خطط وبرامج التعليم الفني والعمل على تطويره با          .٣
 .ذات العالقة

وضع المناهج والبرامج الدراسية المواكبة للتطورات الجارية في المجتمع وجعلهـا        .٤
 .اساسا للتربية والتعليم في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة ومرافقها

اعداد وتوفير الكتب المدرسية والمراجع والمواد التدريسية المقـررة للمؤسسـات            .٥
 . التابعة للوزارةالتعليمية

 .توفير الفئات التربوية الالزمة واعدادها ورعايتها والعمل على تطويرها .٦
 .توفير الوسائل التعليمية والتقنيات التربوية الالزمة للعمل التربوي والتعليمي .٧

 ١٢٤
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رسم سياسة القبول في التعليم العـام وفقـا الحتياجـات خطـط التنميـة االقتصـادية                  .٨
 .واالجتماعية

 . ربط سياسات ومناهج التعليم العام بالمراحل التعليمية االعلىالعمل على .٩
 .تخطيط وادارة البحث العلمي في مجال التربية والتعليم .١٠
تعميم الخبرات بين االدارات العامة للتربية والتعليم فـي المحافظـات ومـديري              .١١

المدارس والمدرسين في مختلف انحاء الجمهورية بهدف االستفادة والتعرف علـى           
 .شاطات الجاريةالن
العمل على تطوير المؤسسات التعليمية التابعة لها بما يتالءم وحاجات المجتمـع             .١٢

 .ومتطلبات تطوره الالحقة
ايجاد عالقة وطيدة بين المدرسة واالسرة والمؤسسات االجتماعية لضمان عملية           .١٣

 .تربوية فعالة متكاملة ووضع النظم العملية لتحقيق ذلك
خ العالقات التربوية والتعليميـة مـع وزارات التربيـة          العمل على توطيد وترسي    .١٤

 .والتعليم للدول العربية وفقا لالتفاقيات المبرمة في مجال التربية والتعليم
 .اقامة وتوثيق الصالت مع الوزارات المماثلة في البلدان العربية واالسالمية .١٥
ـ           .١٦ دوات تمثيل الجمهورية في المؤتمرات واالجتماعات اللجـان والمنظمـات والن

 .االقليمية والدولية ذات العالقة بشئون التربية والتعليم
 الباب الثاني

 مهام واختصاصات قيادة الوزارة
 الفصل االول

 مهام واختصاصات الوزير
 :يتولى الوزير المهام واالختصاصات التالية) ٣(مادة
يـع  االشراف على الوزارة وتوجيه اداراتها ومكاتبها والمرافق التابعة لها فـي جم            .١

انحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقـا للقـانون             
 .واللوائح والقرارات النافذة

يقود الوزارة في كافة المجاالت ويعتبر الرئيس االعلى فيها ويديرها طبقـا لمبـدا               .٢
المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشان القضايا االساسية ويتحمـل المسـئولية           

 .الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء

 ١٢٥
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يصدر القرارات الالزمة الدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة والمرافق التابعـة            .٣
لها بشكل قرارات واوامر ويطلب منهم تقديم التقارير ولـه الحـق فـي اصـدار                

 .التوجيهات لمرؤوسيه العاملين في الوزارة
سيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيـذ         يشرف ويوجه ويراقب مرؤو    .٤

المهام االساسية للوزارة والمرافق التابعة لها ويجوز له اصـدار التوجيهـات الـى              
رؤساء المرافق التابعة له كما يحق له تعديل والغاء قـراراتهم اذا كانـت مخالفـة                

 .للقانون والنظم واللوائح والقرارات النافذة
وزارة والمرافق التابعة لها ضمن خطة مجلس الـوزراء         يشرف على وضع خطة ال     .٥

ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الـى             
المجلس حسب النظم كما يشرف على وضع الخطط والبـرامج التنفيذيـة العمـال              

 .الوزارة والمرافق التابعة لوزارته ويتابع ويقيم تقارير انجازها
 مجلس الوزارة واللجان االستشارية او لجان العمل الخاصة عند الضـرورة            يشكل .٦

 .مع تحديد مهامها وفقا للنظم
يصادق على قرارات مجلس االدارة في المرافق التابعة له او الغائها او تعديلها او               .٧

 .تجميدها وفقا للسياسة العامة للدولة
لفات الجسيمة لنظام الدولة    يبلغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخا        .٨

 .وسياستها وفقا للقانون
 .ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا او تنفيذا عندما يتعلق االمر بوزارات اخرى .٩
ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقـرارات وتوصـيات             .١٠

السلطات المحلية في مجال الوزارة على ان يضمن الوزير ايجـاد عالقـات مـع               
المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في اعداد خطط التنميـة            
االقتصادية واالجتماعية وذلك من اجل التحقيق الكامل للمهام الحكوميـة فـي ادارة            

 .وتخطيط مجال مسئوليته
 .تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .١١
 .يه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذةيقوم باية اختصاصات اخرى تسند ال .١٢

 الفصل الثاني
 مهام واختصاصات نائب الوزير

 :يتولى نائب الوزير المهام واالختصاصات التالية-ا) ٤(مادة

 ١٢٦
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 .يعاون الوزير في اداء مهامه واختصاصاته تحت اشراف الوزير وتوجهاته .١
 في لك حضـور اجتماعـات       يتولى تنفيذ مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما        .٢

 .مجلس الوزراء
 .يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه او يكلفه بها .٣
 :كما يمارس نائب الوزير بما  يخل باحكام الفقرة االولى من هذه المادة ما يلي-ب
 .التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات االخرى عندما يكون التنسيق على مستواه .١
الشراف على اعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذيـة وفقـا          يعاون الوزير في ا    .٢

 .للقوانين والقرارات النافذة
 .يشرف على اعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام واعمال الوزارة ويتابع عملية التنفيذ .٣
 .ينسق بين اعمال القطاعات واالدارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات .٤
شاطات في الوزارة بالتشاور مع وكالء الوزارة ومديري االدارات         يقيم االعمال والن   .٥

 .العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد الى الوزير
 .يطلب التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رايه بشانها الى الوزير .٦
 .عمليتابع تنفيذ االجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق االنضباط الوظيفي وتحسين عالقات ال .٧
 .يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل على مستواه .٨
 .القيام باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .٩

 الفصل الثالث
 مهام واختصاصات وآيل الوزارة

 :يتولى وكيل الوزارة المهام واختصاصات التالية) ٥(مادة
 على القطاع الذي يراسه من قطاعات الوزارة في حدود القوانين           االشراف المباشر  .١

 .والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير
 .يتولى التنسيق بين االدارات العامة الواقعة تحت اشرافه .٢
 .يتابع يوميا تنفيذ مهام وبرامج االدارات العامة التابعة له .٣
 .عة لهينسق بين اعمال االدارات العامة واالدارات التاب .٤
 .تنظيم االجتماعات الالزمة بين االدارات العامة واالدارات التابعة له .٥
 .يقيم االعمال والنشاطات في قطاعه ويقدم المقترحات بهذا الصدد الى نائب الوزير .٦
 .يصدر التعليمات التنفيذية واالدارية في نطاق عمله وفقا للوائح .٧
 .للوائح والقرارات النافذةيقوم باية اختصاصات اخرى تنص عليها القوانين وا .٨

 ١٢٧
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 الفصل الرابع
 مجلس الوزارة

 :تشكيله ومهامه: مجلس الوزارة) ٦(مادة
 :تشكل المجلس:  اوال

 :يشكل الوزير بقرار منه مجلس الوزارة برئاسته ويتكون من االعضاء التاليين-ا
 .نائب للرئيس     نائب الوزير  .١
 .اعضاء     وكالء الوزارة .٢
 .اعضاء    مستشارو الوزارة .٣
 .اعضاء    مديرو االدارات العامة .٤
 .يحق للوزير دعوة اي شخص اخر مختص يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس-ب
 :مهام المجلس: ثانيا

 :يتولى تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة االمور التالية
 .خطط العمل السنوية للوزارة .١
 .يميةخطط التنمية التربوية والتعل .٢
 .الخطة المالية وخطة القوى العاملة .٣
 .تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هيكلها .٤
 .المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة .٥
 .تقارير االنجاز وتقييمها .٦
 .مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة .٧

ير نظاما يسير اعمال مجلس الوزارة علـى ان تكـون اجتماعاتـه             يصدر الوز : ثالثا
 .بصفة دورية

تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية            : رابعا
 .كل عام الى االمانة العامة لمجلس الوزراء

 
 
 
 
 

 الباب الثالث
 تنظيم الوزارة
 الفصل االول

 ١٢٨
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 البناء التنظيمي
 الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام وفروعها ومكاتبها واداراتهـا فـي             يتكون) ٧(مادة

 .امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية
 :يتبع الوزير مباشرة ما يلي) ٨(مادة
 .مركز البحوث والتطوير التربوي .١
 .جهاز محو االمية وتعليم الكبار .٢
 .مؤسسة الكتاب المدرسي .٣
 .الجهاز المركزي للتعليم الفني .٤
 .تنفيذ مشروعات التعليمجهاز  .٥
 .المكتب الفني .٦
 .اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم .٧
 .مجلس الوزارة .٨
 .المستشارون .٩
 .مكتب الوزير .١٠
 :يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التالية) ٩(مادة
 :ويتكون من االدارات العامة التالية:  قطاع التعليم العام-ا
 .دارة العامة لرياض االطفالاال .١
 .االدارة العامة للتعليم االساسي .٢
 .االدارة العامة للتعليم الثانوي .٣
 .االدارة العامة لالنشطة المدرسية .٤
 :ويتكون من االدارات العامة التالية: قطاع التدريب والتاهيل-ب
 .االدارة العامة لتدريب وتاهيل المعلمين قبل الخدمة .١
 .وتاهيل المعلمين اثناء الخدمةاالدارة العامة لتدريب  .٢
 .لتدريب وتاهيل القيادات التربويةاالدارة العامة  .٣
 .معهد التاهيل والتدريب اثناء الخدمة .٤
 :ويتكون من االدارات العامة التالية: قطاع التوجيه والتقويم التربوي-ج
 .االدارة العامة للتوجيه التربوي .١

 ١٢٩
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 .االدارة العامة لالختبارات والتقويم .٢
 .ة العامة للوسائل والتقنيات التربويةاالدار .٣
 .مركز انتاج الوسائل التعليمية .٤
 :ويتكون من االدارات العامة التالية: قطاع التخطيط والتمويل-د
 .االدارة العامة للتخطيط واالحصاء .١
 .االدارة العامة للخارطة المدرسية .٢
 .االدارة العامة للمشاريع المتابعة .٣
 . التجهيزات والصيانةاالدارة العامة للشئون المالية .٤
 .االدارة العامة لشئون المعارين المتعاقدين غير المحليين .٥
 .االدارة العامة للمستلزمات المدرسية .٦

 :ويتكون من االدارات العامة التالية: قطاع االدارة والخدمات-هـ
 .االدارة العامة لشئون الموظفين .١
 .االدارة العامة للسكرتارية .٢
 .لي والتوثيقاالدارة العامة للحاسب اال .٣
 .االدارة العامة للتغذية المدرسية .٤

 :االدارات العامة النمطية التالية
 .االدارة العامة للرقابة التفتيش .١
 .االدارة العامة للعالقات الخارجية .٢
 .االدارة العامة للشئون القانونية .٣
 .يراس كل قطاع وكيل وزارة وكل ادارة عامة مدير عام) ١٠(مادة
ن الوزير بالتقسيمات التنظيمية الفرعية لـالدارات العامـة بعـد           يصدر قرار م  ) ١١(مادة

 .موافقة وزارة الخدمة المدنية واالصالح االداري
يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة يصدر بتحديد اختصاصاته          ) ١٢(مادة

 .قرار من الوزير
 الفصل الثاني

 مهام واختصاصات االدارات العامة
 :وتختص بما يلي: رة العامة لرياض االطفالاالدا) ١٣(مادة

 ١٣٠
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المساهمة في تحقيق االهداف العامة والخاصة لمرحلة رياض االطفال بالتنسيق مع            .١
 .القطاعات واالدارات العامة المختصة

 .المساهمة في وضع الخطط للتوسع في مؤسسات رياض االطفال .٢
االطفال واالشـراف  اقتراح اللوائح والقواعد المنظمة لسير اعمال مؤسسات رياض      .٣

 .على تنفيذها بعد اقرارها
 .المساهمة في تحديد البرامج واالنشطة لرياض االطفال .٤
التنسيق مع جهات تاهيل وتدريب المعلمين داخل الوزارة وخارجها العداد وتدريب            .٥

 .المربين لرياض االطفال وتحديد مواصفاتهم ومستوى تاهيلهم
ربوية التي يجب توفرها في البناء المدرسي       المشاركة في تحديد الشروط الفنية والت      .٦

 .لمؤسسات رياض االطفال
اصدار التراخيص الالزمة الفتتاح مؤسسات رياض االطفال االهلية والخاصة بعـد            .٧

التاكد من توفر الشروط الفنية والتربوية فيها بعد موافقة وكيـل القطـاع ومتابعـة               
 .تنفيذها بالبرامج واالنشطة المقرة من الوزارة

 . التقارير المتعلقة باوضاع رياض االطفال واقتراح الحلول المناسبة لمشاكلهارفع .٨
المشاركة في االجتماعات والندوات المتصلة برياض االطفـال ودراسـة امكانيـة             .٩

 .االستفادة منها بغرض تحسين وتطوير نوعية مؤسسات رياض االطفال
 والتطوير التربـوي    االسهام في الدراسات واالبحاث التي يقوم بها مركز البحوث         .١٠

 .والمتصلة برياض االطفال وتطوير برامجها واالنشطة التربوية فيها
القيام باي مهام اخرى تتصل برياض االطفال بتكليف من الـوزير او نائبـه او                .١١

 .وكيل الوزارة لقطاع التعليم العامة
 .اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة كل عام لتنفيذ االدارة لمهامها .١٢
اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط االدارة ومنجزاتهـا ورفعهـا              .١٣

 .لوكيل القطاع
تطبيق القواعد االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الخامس مـن             .١٤

 .هذا الباب
 .االسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .١٥
 :وتختص باالتي: ة للتعليم االساسياالدارة العام) ١٤(مادة

 ١٣١
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 .تحقيق اهداف السياسة التعليمية في مرحلة التعليم االساسي .١
المشاركة في تخطيط التوسع في التعليم االساسي مع قطاع التخطيط والتمويل وبما             .٢

 .يحقق اهداف ومبادئ السياسة التعليمية
تعلـيم االساسـي    اقتراح اللوائح والقواعد المنظمة لقبول الطالب فـي مرحلـة ال           .٣

 .واالشراف على تنفيذها بعد اقرارها
المشاركة في اعداد البرامج التنفيذية السنوية التي يؤدي الى تحقيق اهداف الخطـط              .٤

 .المتوسطة والطويلة االجل المتصلة بالتعليم االساسي
العمل على توفير معلمي التعليم االساسي بما يحقق االكتفاء الذاتي مـن المعلمـين               .٥

ق مع قطاع التدريب والتاهيل داخل الوزارة ومؤسسـات اعـداد وتـدريب             بالتنسي
 .المعلمين خارج الوزارة

تحديد االحتياجات من المدرسين المعارين والمتعاقدين لمرحلة التعلـيم االساسـي            .٦
 .بحسب التخصصات المطلوبة

تلقي طلبات التعاقد من المدرسين وفرزها وتبويبها والبـت فيهـا بحسـب خطـة                .٧
 والمعايير الموضوعة بالتنسيق مع االدارة العامة للتوجيه واالدارة العامـة           االحتياج

 .لشئون المعارين والمتعاقدين
اقتراح قواعد تنظيم تنقالت مدرسي التعليم االساسي بين المحافظـات واالشـراف             .٨

 .على تنفيذها بعد اقرارها
الساسي الداخلية  المشاركة في االجتماعات والندوات والمؤتمرات المتصلة بالتعليم ا        .٩

 .والخارجية وبحسب مستوى التمثيل
رفع التقارير التقييمية الوضاع التعليم االساسي واقتراح السبل واالجراءات لحـل            .١٠

 .مشاكله وتحسين مستوى ادارته وتنفيذ التعليمات الصادرة حيال لك
وكيل القيام باي مهام لها عالقة بالتعليم االساسي وبتكليف من الوزير او نائبه او               .١١

 .الوزارة لقطاع التعليم
اصدار التصاريح الفتتاح مؤسسات للتعليم االساسي االهلية والخاصة بعد موافقـة            .١٢

وكيل القطاع ومتابعة اللوائح والقواعد واالنظمة المقرة فيها وبحسـب التشـريعات            
 .النافذة بالتنسيق مع االدارة العامة للرقابة والتفتيش

 التي يجريها مركز البحوث والتطوير التربـوي        االشتراك في الدراسات والبحوث    .١٣
 .بغرض تحسين وتطوير التعليم االساسي

 ١٣٢
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االهتمام بالتنظيم المدرسي في مراحل التعليم االساسي الذي يحدد حجم المدرسـة             .١٤
واحتياجاتها المادية والبشرية بما يكفل تنفيذها الهـدافها التعليميـة بالتنسـيق مـع              

 .االدارات العامة االخرى
 . مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة كل عام لتنفيذ االدارة لمهامهااعداد .١٥
اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشـاط االدارة ومنجزاتهـا ورفعهـا              .١٦

 .لوكيل القطاع
تطبيق القواعد االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الخامس مـن             .١٧

 .هذا الباب
 . وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارةاالسهام في اعداد .١٨
 :وتختص باالتي: االدارة العامة للتعليم الثانوي) ١٥(مادة
 .تحقيق اهداف السياسة التعليمية في مرحلة التعليم الثانوي .١
المشاركة في وضع االسس والمعايير للتوسع في مرحلة التعليم الثانوي بما يتفق مع              .٢

 .عليميةاهداف ومبادئ السياسة الت
المشاركة مع قطاع التخطيط والتمويل في تخطيط التوسع فـي مؤسسـات التعلـيم               .٣

 .الثانوي وما في مستواه وفقا الحتياجات التنمية
المساهمة في جهود تطوير برامج وخطط التعليم الثـانوي وبحسـب االتجاهـات              .٤

 .الحديثة ومتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية
واعد الخاصة بقبول الطالب وتدفقهم خالل السـنوات الدراسـية          اقتراح اللوائح والق   .٥

بالمرحلة الثانوية وما في مستواها واالشراف على تنفيذها بعد اقرارها بالتنسيق مع            
 .قطاع التوجيه والتقويم التربوي واالدارة العامة للرقابة والتفتيش

تربية للوصول الى   العمل على توفير مدرسي المرحلة الثانوية بالتنسيق مع كليات ال          .٦
 .االكتفاء الذاتي من المدرسين وبحسب التخصصات المطلوبة

تحديد االحتياجات من المدرسين المعـارين والمتعاقـدين وبحسـب التخصصـات             .٧
 .المطلوبة بالتنسيق مع القطاعات واالدارات العامة المختصة

يبها والبـت   تلقي طلبات التعاقد من المدرسين لمرحلة التعليم الثانوي وفرزها وتبو          .٨
فيها طبقا للمعايير الموضوعة بالتنسيق مع االدارة العامة للتوجيه واالدارة العامـة            

 .لشئون المعارين والمتعاقدين

 ١٣٣
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اقتراح قواعد ونظم تنقالت المدرسين في المرحلة الثانوية بـين المحافظـات مـع               .٩
 مراعاة احتياج كل محافظة من المدرسين بحسب التخصصات ومتابعة هذه الـنظم           

 .والقواعد بعد اقرارها
رفع التقارير التقييمية الوضاع التعليم الثانوي واقتراح السبل والوسائل المؤديـة            .١٠

 .الى الرفع من ادائه وتنفيذ التعليمات واالجراءات حيال ذلك
المشاركة في االجتماعات والندوات والمؤتمرات المتصلة بالتعليم الثانوي وبحسب          .١١

 .مستوى التمثيل
ي الدراسات واالبحاث التي يقوم بها مركز البحوث والتطوير التربوي          المشاركة ف  .١٢

 .والمتصلة بالتعليم االساسي
القيام باي مهام لها عالقة بالتعليم الثانوي وبتكليف من الوزير او نائبه او وكيـل                .١٣

 .الوزارة لقطاع التعليم العام
صة بعد موافقـة    اصدار التصاريح بافتتاح مؤسسات التعليم الثانوي االهلية والخا        .١٤

وكيل القطاع ومتابعة تطبيق اللوائح والقواعد واالنظمـة المقـرة فيهـا وبحسـب              
 .التشريعات النافذة وبالتنسيق مع االدارة العامة للرقابة والتفتيش

االهتمام بالتنظيم المدرسي الذي يحدد حجم المدرسة واحتياجاتها المادية والبشرية           .١٥
 .يمية بالتنسيق مع القطاعات االخرىبما يكفل تنفيذها الهدافها التعل

 .اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة كل عام لتنفيذ االدارة لمهامها .١٦
اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط االدارة ومنجزاتهـا ورفعهـا              .١٧

 .لوكيل القطاع
ل الخامس مـن    تطبيق القواعد االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفص         .١٨

 .هذا الباب
 .االسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .١٩
 :وتختص باالتي: االدارة العامة لالنشطة المدرسية) ١٦(مادة
وضع القواعد واالنظمة لممارسة االنشطة المدرسية بما يعزز العمليـة التربويـة             .١

 .والتعليمية داخل المؤسسات التعليمية
 بتنظيم وتطوير االنشطة المدرسية الالصفية بما يخدم المناهج الدراسية في           االهتمام .٢

 .جميع مراحل التعليم العام وتعميم التجارب الرائدة في هذا المجال

 ١٣٤
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وضع القواعد واالنظمة لتنظيم المسابقات الثقافية والرياضية والفنية في اطار كـل             .٣
 .محافظة وبين المحافظات المختلفة

 .مدرسي وتنمية المواهب في هذا المجالتشجيع المسرح ال .٤
تنظيم المعارض الفنية والمسابقات الثقافية والمباريات الرياضية على مستوى البالد           .٥

بغرض ابراز المستوى الذي وصلت اليه االنشطة المدرسية واالعداد للمشاركة فـي            
 .هذه المجاالت خارجيا

الصيفية بما يفيد التالميـذ  وضع الخطط والبرامج المؤدية الستغالل وقت االجازات     .٦
 .وذلك من خالل اقامة المعسكرات واالندية الصيفية في مختلف المراحل التعليمية

المساهمة في االنشطة الشبابية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة خـارج الـوزارة              .٧
 .الخ.. كالمسعكرات الصيفية 

 التربيـة والتعلـيم     المشاركة في االحتفاالت والمناسبات الوطنية والخاصة بوزارة       .٨
 .وكلما طلب من االدارة العامة ذلك

انشاء وتطوير المكتبات المدرسية والعمل على تعميمها وتنظيم التعامل معها وحفز            .٩
 .المدارس على اقتناء الكتب والمراجع بالوسائل المختلفة

 .تقديم مقترحات بالمستلزمات واالدارات الضرورية للقيام بمختلف االنشطة المدرسية .١٠
االهتمام بتعويد التالميذ والطالب على العمل اليدوي في الميادين العملية المتوفرة            .١١

 .في بيئة المدرسة
 .القيام باي مهام لها عالقة باالنشطة المدرسية بتكليف من الوزير او نائبه او وكيل لقطاع .١٢
 .اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة كل عام لتنفيذ االدارة لمهامها .١٣
عداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشـاط االدارة ومنجزاتهـا ورفعهـا             ا .١٤

 .لوكيل القطاع
تطبيق القواعد االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الخامس مـن             .١٥

 .هذا الباب
 .االسهام في اعداد وتطوير مناهج التدريب الخاصة بالوزارة .١٦
 :وتختص باالتي: وتاهيل المعلمين قبل الخدمةاالدارة العامة لتدريب ) ١٧(مادة
اقتراح اللوائح والنظم والقواعد التي تنظم سير العملية التربوية والتعليمية بمؤسسات            .١

 .تدريب وتاهيل المعلمين قبل الخدمة واالشراف على تنفيذها بعد اقرارها

 ١٣٥
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الشـراف  اقتراح سياسات القبول بمؤسسات التدريب وتاهيل المعلمين قبل الخدمة وا          .٢
 .على تنفيذها بعد اقرارها

 .وضع المعايير والمقاييس الالزمة لقبول الطالب واالشراف على تطبيقها .٣
تحديد البرامج والمتطلبات لتدريب وتاهيل المعلمـين سـواء الثقافيـة او المهنيـة               .٤

 .واالشراف على تطبيقها
وات الدراسية  االشتراك في وضع اللوائح والنظم والقواعد لتقويم الطالب خالل السن          .٥

 .وفي التقويم النهائي عند نهاية فترة التدريب والتاهيل للمعلمين قبل الخدمة
متابعة سير العمل بمؤسسات التدريب والتاهيل قبل الخدمة ورفع التقارير التقييميـة             .٦

 .واقتراح السبل الكفيلة بتحسين وتطوير العمل فيها وتنفيذ التعليمات الصادرة بذلك
جتماعات والندوات والمؤتمرات المتصلة بتدريب وتاهيل المعلمين       المشاركة في اال   .٧

 .قبل الخدمة داخليا وخارجيا وبحسب مستوى التمثيل
اقتراح الوسائل الممكنة المادية منها والمعنوية لتشجيع االلتحاق بمؤسسات تـدريب            .٨

 .وتاهيل المعلمين قبل الخدمة سواء اثناء الدراسة او اثناء ممارسة المهنة
تراك مع مركز البحوث والتطوير التربوي في الدراسات والبحوث الهادفة الى           االش .٩

 .تحسين وتطوير برامج وانشطة تدريب وتاهيل المعلمين قبل الخدمة
العمل على توفير المدرسين واقتراح معايير اختيارهم للعمل بمؤسسات التـدريب            .١٠

ني بالتدريب والتاهيـل    والتاهيل قبل الخدمة وكذا العمل على الرفع من مستواهم المه         
 .داخليا وخارجيا

القيام باي مهام تتصل بتدريب وتاهيل المعلمين قبل الخدمة وبتكليف من الـوزير              .١١
 .او نائبه او وكيل لقطاع

االهتمام بالتنظيم المدرسي لمؤسسات اعداد المعلمين قبل الخدمـة بمـا يجعلهـا              .١٢
 .مؤهلة للقيام بمهامها وفقا للمعايير التربوية

 .مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة كل عام لتنفيذ االدارة لمهامهااعداد  .١٣
اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط االدارة ومنجزاتهـا ورفعهـا              .١٤

 .لوكيل القطاع
تطبيق القواعد االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الخامس مـن             .١٥

 .هذا الباب
 .وتطوير مناهج التدريب الخاصة بالوزارةاالسهام في اعداد  .١٦

 ١٣٦
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 :وتختص باالتي: االدارة العامة لتدريب وتاهيل المعلمين اثناء الخدمة) ١٨(مادة
العمل على تدريب وتاهيل المعلمين اثناء الخدمة بما يرفع من مسـتواهم المهنـي               .١

 .ومستوى ادائهم المدرسي
قطاع التوجيه والتقويم التربـوي     تقدير االحتياجات التدريبية للمعلمين بالتنسيق مع        .٢

 .وقطاع التعليم العام
وضع الخطط والبرامج التدريبية والتاهيلية للمعلمين اثناء الخدمة بمـا يتفـق مـع               .٣

االحتياجات التدريبية وبحسب مستوى التدريب او التاهيل المطلوب بالتنسـيق مـع            
 .القطاعات المختصة

دورات التاهيلية للمعلمـين اثنـاء      اصدار شهادات حضور الدورات التدريبية او ال       .٤
 .الخدمة بعد اتباع طرق التقويم الالزمة

مع تحديد طرق واساليب التدريب والتاهيل المناسبة للمعلمين اثناء الخدمة وبما يتفق             .٥
 .البرنامج التدريبي او التاهيلي المقر وبالتنسيق مع قطاع التوجيه والتقويم التربوي

تدريبية او التاهيلية للمعلمين اثناء الخدمة مـردود        العمل على ان يكون للدورات ال      .٦
 .على مستوى المعلم الوظيفي والمهني والفني

وضع اللوائح والقواعد والنظم لحضور الدورات التدريبيـة ومتابعـة المتـدربين             .٧
بالتنسيق مع قطاع التوجيه والتقويم التربوي بغرض الحصول على التغذية الراجعـة            

 .والطرق واالساليب التدريبيةلتحسين وتطوير البرامج 
 .العمل على توفير المدربين والرفع من مستواهم المهني بالتدريب والتاهيل داخليا وخارجيا .٨
االطالع على التجارب والخبرات العربية واالجنبية في مجال تدريب المعلمين اثناء            .٩

الخدمة ودراسة امكانية تطبيق المناسب منها بما يكفـل تحسـين وتطـوير طـرق               
 .اساليب تدريب المعلمين اثناء الخدمةو
االشتراك في االجتماعات والندوات والمؤتمرات المتصلة بتدريب المعلمين اثنـاء           .١٠

 .الخدمة داخليا وخارجيا وبحسب مستوى التمثيل
االشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث والتطوير التربـوي            .١١

 .ق واساليب تدريب وتاهيل المعلمين اثناء الخدمةبغرض تحسين وتطوير وتقويم برامج وطر
القيام باي مهام اخرى تتصل بتدريب وتاهيل المعلمين اثناء الخدمة بتكليف مـن              .١٢

 .الوزير او نائبه او وكيل الوزارة لقطاع التاهيل والتدريب

 ١٣٧
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متابعة وتوجيه االدارات العامة للتربية والتعليم بالمحافظات في مدى تنفيذ خطـط            .١٣
 . والتاهيلالتدريب

 .اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة كل عام لتنفيذ االدارة لمهامها.١٤
اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشـاط االدارة ومنجزاتهـا ورفعهـا             .١٥

 .لوكيل القطاع
 .تطبيق القواعد االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب .١٦
 .االسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.١٧
 :وتختص بما يلي: االدارة العامة لتدريب وتاهيل القيادات التربوية) ١٩(مادة
المركزي العمل على تدريب وتاهيل القيادات التربوية على المستوى الفني واالداري            .١

 .ساعدة سواء االدارية او الفنيةوالمحلي وكذا تدريب وتاهيل القائمين باالعمال الم
تقدير االحتياجات التدريبية والتاهيلية للقيادات التربوية وللقائمين باالعمال المساعدة          .٢

 .بالتنسيق مع قطاع التعليم العام وقطاع التوجيه والتقويم التربوي وقطاع االدارة والخدمات
وية وللقـائمين باالعمـال     وضع الخطط والبرامج التدريبية والتاهيلية للقيادات الترب       .٣

 .المساعدة في ضوء االحتياجات التدريبية بالتنسيق مع قطاع االدارة والخدمات
تحديد طرق واساليب التدريب والتاهيل للقيـادات التربويـة وللقـائمين باالعمـال              .٤

المساعدة االدارية والفنية وبما يتفق مع البرنامج المقر واوضاع وظروف المتدربين           
 .قطاع التوجيه والتقويم التربويبالتنسيق مع 

 .اصدار شهادات حضور الدورات التدريبية والتاهيلية بعد اجراء التقويم الالزم للمتدربين .٥
متابعة المتدربين وتقييم مستوى ادائهم بعد حضور الـدورات التدريبيـة لغـرض              .٦

الحصول على التغذية الراجعة لتحسين وتطوير برامج وطرق واسـاليب التـدريب            
هيل للقيادات التربوية والقائمين باالعمال المساعدة وذلك بالتنسيق مـع قطـاع            والتا

 .التوجيه والتقويم التربوي وقطاع االدارة والخدمات
ترشيح المتدربين من القيادات التربوية والقائمين باالعمـال المسـاعدة لحضـور             .٧

ة وذلك بالتنسيق   الدورات التدريبية والتاهيلية في الخارج وبحسب احتياجاتهم التدريبي       
مع قطاع التعليم العام وقطاع التوجيه والتقويم التربوي وقطاع االدارة والخـدمات            

 .واالدارة العامة للعالقات الخارجية
االشتراك في االجتماعات والندوات والمؤتمرات المتصلة بتدريب وتاهيل القيـادات           .٨

 .سب مستوى التمثيلالتربوية والقائمين باالعمال المساعدة داخليا وخارجيا وبح

 ١٣٨
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االشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث والتطـوير التربـوي        .٩
والمتصلة بتحسين وتطوير برامج وطرق واساليب تدريب وتاهيل القيادات التربوية          

 .والقائمين باالعمال المساعدة
العمـال  القيام باي مهام متصلة بتدريب وتاهيل القيادات التربويـة والقـائمين با            .١٠

 .المساعدة بتكليف من الوزير او نائبه او وكيل الوزارة لقطاع التدريب والتاهيل
 .اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة كل عام لتنفيذ االدارة لمهامها.١١
اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشـاط االدارة ومنجزاتهـا ورفعهـا             .١٢

 .لوكيل القطاع
د االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الخـامس مـن    تطبيق القواع .١٣

 .هذا الباب
 .االسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.١٤
 :معهد التدريب والتاهيل اثناء الخدمة) ٢٠(مادة

معهد التدريب اثناء الخدمة هو مركز لتدريب وتاهيل المعلمين والقيـادات التربويـة             
 .قائمين باالعمال المساعدةوال

يتبع معهد التدريب والتاهيل اثناء الخدمة وكيل الوزارة لقطـاع التـدريب والتاهيـل              
مباشرة ويحدد مستواه التنظيمي بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من           
الوزير كما يجوز ان تكون له فروع في المحافظات بمستوى ادارة وتنشـا وتحـدد               

 .قرار من الوزيراختصاصاتها ب
 :وتختص باالتي: االدارة العامة للتوجيه التربوي) ٢١(مادة
اقتراح االسس والمعايير للتوجيه الفني للمعلمين والمدرسـين واالدارة المدرسـية            .١

والمهن التعليمية االخرى ومتابعة تطبيقها بعد اقرارها في جميع المراحل بما فـي             
 .ذلك المدارس االهلية والخاصة

لمواصفات الفنية الختيار العناصر الالزمة للعمل بالتوجيه الفني للمعلمـين          تحديد ا  .٢
والمدرسين والعمل على رفع مستواهم المهني بالتدريب والتاهيل داخليا وخارجيـا           

 .بالتنسيق مع قطاع التدريب والتاهيل
تحليل وتقييم العملية التربوية والتعليمية داخل الصف ومساعدة المعلمين والمدرسين           .٣

واالدارة المدرسية والمهن التعليمية االخرى على تحسين ادائهم وتزويدهم باحـدث           
 .الطرق التدريسية بما في ذلك تقييم مستوى التحصيل العام للتالميذ والطالب

 ١٣٩
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تحديد مدى احتياج المعلمين والمدرسـين واالدارة المدرسـية والمهـن التعليميـة              .٤
عة وتقييم االداء بعد التدريب والتاهيـل       للتدريب والتاهيل لرفع مستوى ادائهم ومتاب     

لتوفير التغذية الراجعة للبرامج واالنشطة والتدريبية والتاهيلية بالتنسيق مع قطـاع           
 .التدريب والتاهيل

االشتراك في وضع معايير المدرسين المتعاقدين غير المحليين بالتعاون مع قطـاع             .٥
 .التعليم العام

ين المتعاقدين والبت فـي طلبـات المتعاقـدين         االشتراك في مقابلة واختيار المدرس     .٦
 .بالتعاون مع االدارات العامة المعنية بقطاع التعليم العام وقطاع التخطيط والتمويل

متابعة توفير الوسائل والتقنيات التعليمية التي تساعد المعلم والمدرس علـى القيـام              .٧
ا بما يحقق اعلـى     بعملية التدريس وفقا للمنهج المدرسي واقتراح تحسينها وتطويره       

 .قدر من الفائدة منها
متابعة وتقييم االنشطة الالصيفية واالنشطة المدرسية بوجـه عـام لتحديـد مـدى               .٨

خدماتها للمنهج المدرسي بوجه خاص وتعزيزها للنمو العلمي والعقلـي والروحـي            
 .والجسمي للتالميذ والطالب وذلك بالتنسيق مع قطاع التعليم العام

قاييس الالزمة لتقويم المعلمين والمدرسـين واالدارة المدرسـية         وضع المعايير والم   .٩
والمهن التعليمية االخرى بغرض تحسين مستواهم المهني والوظيفي ولك بالتنسـيق           

 .مع قطاع التعليم العام وقطاع االدارة والخدمات
وضع البرامج التنفيذية لتوزيع تدريس المنهج المدرسي على اشهر العام الدراسي            .١٠

 .ل قدرة التوجيه التربوي على تقييم االداء المدرسيبما يكف
رفع التقارير التقييمية عن سير العملية التربوية والتعليمية واقتراح السبل الكفيلـة             .١١

 .بتجاوز مشكالتها وتحسينها وتطويرها وتنفيذ التعليمات الصادرة حيال لك
ير التربـوي   االشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث والتطو         .١٢

 .التي تتصل بالتوجيه التربوي وتحسين وتطوير طرقه واساليبه
االشتراك في االجتماعات والندوات والمؤتمرات المتصـلة بالتوجيـه التربـوي            .١٣

 .وبحسب مستوى التمثيل
القيام باي مهام تتصل بالتوجيه التربوي وبتكليف من الوزير او نائبـه او وكيـل               .١٤

 .ويمالوزارة لقطاع التربية والتق
 .اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ مهام القطاع كل عام.١٥

 ١٤٠
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اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشـاط االدارة ومنجزاتهـا ورفعهـا             .١٦
 .لوكيل القطاع

 .تطبيق القواعد االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب .١٧
 . اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارةاالسهام في .١٨
 :وتختص باالتي: االدارة العامة لالختبارات والتقويم التربوي) ٢٢(مادة
اقتراح اللوائح النظم والقواعد التي تنظم سير عملية االختبارات المدرسـية خـالل              .١

 .رارهاالسنوات الدراسية واالختبارات العامة واالشراف على تطبيقها بعد اق
االشراف على تنظيم واجراء االختبارات العامة لجميع مراحل التعليم العام وما في             .٢

 .مستواها والمدارس االهلية والخاصة
العمل على تصديق نتائج االختبارات العامة وتنظيم صرف شهادات الثانوية العامة            .٣

ـ           ات للقيـام   وما في مستواها وتفويض االدارات العامة للتربية والتعليم في المحافظ
 .بذلك طبقا لما تنص عليه اللوائح

 .العمل على تطوير وتحسين االختبارات العامة وطرق ووسائل اعدادها وتطبيقها .٤
اقتراح المعايير والضوابط الخاصة بمعادلة الشهادات والوثائق الدراسية للتعليم قبل           .٥

دارات الجامعي للتالميذ والطالب الحاصلين عليها من خارج الـوطن وتفـويض اال          
العامة للتربية والتعليم بالمحافظات في اصدار وثائق المعادلة التي تحدد المسـتوى            

 .الدراسي لهذه الشهادات او الوثائق الدراسية
القيام بالدراسات التقويمية لعملية االختبـارات المدرسـية والعامـة واسـتخالص             .٦

 .تعليميةالمؤشرات التي تساعد على الرفع من مستوى العملية التربوية وال
رفع التقارير التقييمية لعملية تنظيم واجراء االختبارات العامة واقتراح السبل الكفيلة            .٧

 .بتجاوز الصعوبات وذلك لتحسينها وتسهيل اجراءاتها وتنفيذ التعليمات الصادرة بذلك
االشتراك في االجتماعات والندوات والمؤتمرات المتصلة باالختبـارات والتقـويم           .٨

 .مستوى التمثيلالتربوي وبحسب 
االشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث والتطـوير التربـوي        .٩

 .بغرض تحسين تطوير واساليب ونظم االختبارات والتقويم التربوي
القيام باي مهام تتصل باالختبارات والتقويم التربوي وبتكليف من الوزير او نائبه             .١٠

 .ويماو وكيل الوزارة لقطاع التوجيه والتق
 .اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ مهام االدارة كل عام .١١

 ١٤١
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اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط االدارة ومنجزاتهـا ورفعهـا              .١٢
 .لوكيل القطاع

 .تطبيق القواعد االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب .١٣
 .ي اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارةاالسهام ف .١٤
 :وتختص باالتي: االدارة العامة لوسائل وتقنيات التربية) ٢٣(مادة
التعلمية بما ينسجم مع المنهج المدرسي بالتنسيق مع مركز         / تحديد الوسائل التعليمية   .١

لكتـاب  البحوث والتطوير التربوي ومركز انتاج الوسائل التعليميـة ومؤسسـتي ا          
 .المدرسي واالبنية المدرسية

متابعة طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي لضمان وصوله الى المحافظات والمدارس           .٢
 .في الوقت المحدد

اقتراح الخطط التفصيلية الستخدام التقنيات التربوية لخدمة المنهج المدرسي وتعزيز           .٣
عليمية بما في ذلك اقامة     التعلمية في جميع المؤسسات الت    / العملية التربوية والتعليمية  

 .المتاحف العلمية والمختبرات اللغوية
االشتراك في تصميم الوسائل التعليمية الممكن انتاجها محليا واعداد قوائم بالوسائل            .٤

 .والتجهيزات المعملية الممكن استيرادها من الخارج ومتابعة توفيرها مع الجهات المختصة
 .برات وغيرها من الوسائل والتقنيات التربويةتنظيم صيانة االجهزة والمعدات والمخت .٥
اقتراح الخطط التفصيلية الستخدام الوسائل االعالمية كاالذاعـة والتلفزيـون فـي             .٦

العملية التربوية والتعليمية واالشراف على تنفيذها بعد اقرارها بما في ذلك انشـاء             
 .القناة التعليمية في التلفزيون

المرئية وتنفيذها بالتعاون مع مؤسسة الكتـاب       / ةتصميم البرامج التعليمية المسموع    .٧
 .المدرسي ومركز انتاج الوسائل التعليمية ومركز البحوث والتطوير التربوي

االشراف على المختبرات المدرسية والورش في المـدارس وتقـديم التوجيهـات             .٨
 .الالزمة لتطوير التجارب واالعمال التطبيقية

لتعليمية التي يتولى القطاع الخـاص انتاجهـا        وضع المواصفات المتعلقة بالوسائل ا     .٩
 .واالشتراك في اصدار تصاريح االنتاج وسحبها

نشر وتعميم الجداول الزمنية لبث البرامج التعليميـة فـي الوسـائل االعالميـة               .١٠
 .المرئية والقناة التعليمية في التلفزيون بالتنسيق مع الجهات المختصة/ المسموعة

 ١٤٢
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 الوسائل التعليمية لمؤسسـات تـدريب وتاهيـل         االشتراك في وضع مناهج مادة     .١١
 .المعلمين قبل الخدمة بالتنسيق مع مركز البحوث والتطوير التربوي

االطالع على التجارب والخبرات الحديثة في مجال الوسائل والتقنيات التربويـة            .١٢
 .ودراسة امكانية االستفادة منها وتعميمها على المؤسسات التعليمية

عات والندوات والمؤتمرات المتصلة بالوسـائل والتقنيـات        االشتراك في االجتما   .١٣
 .التربوية وبحسب مستوى التمثيل

االشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث والتطوير التربـوي            .١٤
بغرض تطوير الوسائل التعليمية وحسن استخدام التقنيات التربويـة والتكنولوجيـا           

 .والتعليميةالحديثة لتعزيز العملية التربوية 
المساهمة في تصميم وتطوير الوسائل التعليمية وتكييف استخدام التقنيات التربوية           .١٥

 .في مؤسسات التربية الخاصة
القيام باي مهام ذات صلة بالوسائل التعليمية والتقنيات التربوية بتكليف من الوزير             .١٦

 .او نائبه او وكيل الوزارة للقطاع
 .شرية الالزمة لتنفيذ مهام االدارة كل عاماعداد مشروع الخطة المالية والب .١٧
اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط االدارة ومنجزاتهـا ورفعهـا              .١٨

 .لوكيل القطاع
 .تطبيق القواعد االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب .١٩
 .الخاصة بالوزارةاالسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب  .٢٠
 :مركز انتاج الوسائل التعليمية) ٢٤(مادة

 .التعليمة/ يقوم المركز بانتاج الوسائل التعليمية -
 .يتبع المركز وكيل الوزارة لقطاع التوجيه والتقويم التربوي ويراسه موظف بدرجة مدير عام -
 .تصدر الئحة بتنظيم اعمال المركز بقرار من وزير التربية والتعليم -
 :وتختص باالتي: االدارة العامة للتخطيط واالحصاء) ٢٥(مادة
جمع ومعالجة وتحليل االحصائيات التربوية بغرض استخراج المؤشرات الالزمـة           .١

لعملية التنمية التربوية والتعليمية واجراء االستقطاعات الالزمة واستخدام التقنيـات          
 .الحديثة النجاز ذلك

 .ربوية بالتنسيق مع القطاعات االخرىتصميم وسائل ادوات جمع االحصائيات الت .٢

 ١٤٣
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اعداد خطط التنمية التربوية والتعليمية بانتهاج مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ            .٣
 .بالتنسيق مع القطاعات داخل الوزارة والجهات ذات العالقة خارج الوزارة

اعداد خطط التوسع في المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها وانواعها بما يحقـق             .٤
بادئ السياسة التعليمية وبما ينسجم مع اهداف التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة         م

 .الشاملة بالتنسيق مع القطاعات االخرى
اصدار الدوريات لالحصاءات التربوية والتعليمية كالنشرات والكتـب االحصـائية           .٥

 .تربويكمصدر وحيد لمثل هذه االحصاءات بالتعاون مع االدارة العامة لالعالم والنشر ال
رفع التقارير التقييمية عن مدى تنفيذ خطط الوزارة وتقـديم المقترحـات المؤديـة               .٦

 .لمعالجة المشكالت وتجاوز الصعوبات وتنفيذ التعليمات الصادرة حيال ذلك
التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالتخطيط االقتصادي واالجتماعي وتلبية متطلباتها           .٧

طة التنمية التربوية والتعليمية بالخطة العامـة       وتعميم تعليماتها ذات الصلة بربط خ     
 .للتنمية االقتصادية واالجتماعية

اعداد االتفاقيات والبرامج التنفيذية للتعاون الثنائي مع البلدان الشـقيقة والصـديقة             .٨
 .والمنظمات العربية والدولية بالتعاون مع االدارة العامة للعالقات الخارجية

فاقيات والبروتوكوالت الموقع عليها مع البلدان الشـقيقة        وضع البرامج التنفيذية لالت    .٩
 .والصديقة والمنظمات العربية والدولية ومتابعة تنفيذها

القيام باي مهام ذات الصلة بالتخطيط واالحصاء التربوي وبتكليف من الوزير او             .١٠
 .نائبه او وكيل الوزارة للقطاع

 .الصلة بالتخطيط واالحصاء التربوياالشتراك في االجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات  .١١
االشتراك في الدراسات والبحوث التي تجريها مركز البحوث والتطوير التربـوي            .١٢

 .الهادفة الى تحسين وتطوير طرق واساليب التخطيط التربوي
 .اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية كل عام لتنفيذ لمهامها .١٣
عن نشـاط االدارة ومنجزاتهـا ورفعهـا        اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات       .١٤

 .لوكيل القطاع
تطبيق القواعد االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الخامس مـن             .١٥

 .هذا الباب
 .االسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .١٦
 :وتختص باالتي: االدارة العامة للخارطة المدرسية) ٢٦(مادة

 ١٤٤
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سس والمعايير التربوية التي تنظم خارطـة توزيـع الشـبكة التعليميـة             اقتراح اال  .١
 .بالتنسيق مع مركز البحوث والتطوير التربوي ومتابعة تطبيقها بعد اقرارها

تحديد مواقع انشاء المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها وانواعها بحسب المعـايير     .٢
ن والى المدرسة وبما يحقـق      والكثافة السكانية والسمات الطبوغرافية والمسافات م     

 .مبادئ السياسة التعليمية وطبقا لخطة الوزارة
 .تجديد واعداد خرائط توزيع المؤسسات القائمة والمستقبلية .٣
تعميم العمل بالخارطة المدرسية في جميع نواحي ومحافظات الجمهورية بغـرض            .٤

 .تعزيز وتقوية التخطيط التربوي على المستوى المحلي
 الخارطة المدرسية في المناطق والمحافظات التي لم تنفذ فيها بعـد   العمل على تنفيذ   .٥

 .وذلك بالتنسيق مع مركز البحوث والتطوير التربوي
 .حفظ وتوثيق البيانات التفصيلية عن كل مدرسة وتجديد هذه البيانات .٦
 .حفظ وتوثيق الخرائط الطبوغرافية والتعليمية لشبكة المدارس القائمة والمستقبلية .٧
لبات الوزارات والمؤسسات خارج الوزارة للخرائط بغرض استخدامها فـي          تلبية ط  .٨

 .توزيع وتحديد مواقع مشاريعها التنموية
 .تنظيم وتوظيف الجهد المحلي في جميع اعمال ومراحل اعداد وتنفيذ الخارطة المدرسية .٩
التنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج الوزارة الخراج الخرائط لالغـراض     .١٠

 . التعلمية ومتابعة انتاجها بالشكل والمستوى المطلوبالتعليمية
االشتراك في االجتماعات والندوات والمؤتمرات المتصلة بالخارطـة المدرسـية           .١١

 .والتخطيط التربوي على المستوى المحلي وبحسب مستوى التمثيل
االشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث والتطوير التربـوي            .١٢

 .ن وتطوير عملية التخطيط التربوي على المستوى المحليبغرض تحسي
القيام باي مهام تتصل بالخارطة المدرسية او التخطيط على المسـتوى المحلـي              .١٣

 .وبتكليف من الوزير او نائبه او وكيل قطاع الوزارة للتخطيط والتمويل
 .اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية كل عام لتنفيذ االدارة لمهامها .١٤
د التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشـاط االدارة ومنجزاتهـا ورفعهـا             اعدا .١٥

 .لوكيل القطاع
 .تطبيق القواعد االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب .١٦
 .االسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .١٧

 ١٤٥
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 :وتختص باالتي: اريع والمتابعةاالدارة العامة للمش) ٢٧(مادة
تحليل التقارير والبيانات بالمشاريع التربوية والتعليميـة التـي تنفـذها الـوزارة              .١

 .بالمحافظات المختلفة في اطار خطط التنمية االقتصادية
تحديد المشاريع الجديدة التي تحتاجها الوزارة سنويا الدراجها ضمن خطط التنميـة             .٢

ن السنوات السابقة الستكمال تنفيذها وتجهيزها في اطار        وكذلك المشاريع المرحلة م   
 .المخصصات المحددة لها في الخطط الخمسية

المصادقة على المستخلصات المالية لما تم انجازه من المشاريع قيد التنفيذ ورصـد              .٣
 .االنجاز المادي واالنفاق المالي ضمن التقارير الدورية

والمناقالت للمشاريع التي تنفذها الـوزارة      تقديم المقترحات بالتعديالت واالضافات      .٤
عبر الجهات المختصة فيها الى وزارة التخطـيط فـي ضـوء القـدرة التنفيذيـة                
للمحافظات وكذلك حسب ما توصي به الجهات االشرافية الهندسية اثناء التنفيذ ومن            

 .خالل المتابعة الشهرية والفصلية لالدارة العامة للمشاريع والمتابعة
 .في لجنة الخطة بالوزارة عند اعداد خطط التنمية السنوية الخمسيةالمشاركة  .٥
رفع تقارير دورية الى وكيل القطاع عن سير تنفيذ المشاريع التعليمية المدرجة في              .٦

 .خطط التنمية وتحديد المقترحات الالزمة للحد من معوقات التنفيذ
بـرامج التفصـيلية    المشاركة في اعداد البرامج التنفيذية لمشاريع الخطة ووضع ال         .٧

والجدول الزمني للتنفيذ للمحافظات وتحديد جداول النزول الميداني لمواقـع تنفيـذ            
 .المشاريع واعداد تقارير المتابعة

 
 
ضبط حسابات القروض للمشاريع الممولة بقروض من البلدان الشقيقة والصـديقة            .٨

سـاباتها مـع    والمنظمات والصناديق العربية والدولية والبنك المركزي ومطابقة ح       
البيانات المسجلة لدى وزارة المالية والتخطيط والتنمية واجراء التنسيق مـع االدارة            
العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة بالوزارة الثبات عمليات االستخدام من          

 .القروض وعكس قيمتها في حسابات المشاريع المعنية وفقا للنظام النافذ
 مدراء المشاريع الممولة من الصناديق العربية والدوليـة         استالم تقارير دورية من    .٩

 .والمنظمات الدولية والقروض وذلك عن سير تنفيذها ماديا وماليا

 ١٤٦
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رفع تقارير نصف سنوية وسنوية للجهات االعلى عن سير تنفيذ المشاريع الممولة             .١٠
صصـة  من برامج التنمية التابع لالمم المتحدة والمنظمات الدولية ووكاالتهـا المتخ          

 .والصناديق العربية والدولية
تقديم البيانات والمعلومات الالزمة التي تحتاجها االدارة العامة للخارطة المدرسية           .١١

عن االبنية التي نفذت وتنفذ ضمن خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في عمـوم             
 .محافظات الجمهورية

 تقـديم المالحظـات     التعاون مع مؤسسة االبنية المدرسية التابعة للـوزارة فـي          .١٢
والمقترحات التي تخدم تطوير المبنى المدرسي من خالل التقارير ترفعهـا فصـليا             

 .لوكيل القطاع
العمل على اعداد وتدريب العاملين الفنيين في االدارة العامة والمحافظات داخليـا             .١٣

 .وخارجيا بالتنسيق مع قطاع التاهيل والتدريب
 . كل عام لتنفيذ مهام االدارةاعداد مشروع الخطة المالية والبشرية .١٤
 .اعداد التقارير المنتظمة والبيانات الالزمة عن نشاط االدارة ومنجزاتها .١٥
 .القيام باي مهام تتصل بالمشاريع والمتابعة بتكليف من الوزير او نائبه او وكيل القطاع .١٦
االشتراك في اجراء الدراسات والبحوث وتحديد مواقع المشاريع وتحسين وسائل           .١٧

 .يب التنفيذواسال
 .تطبيق القواعد االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب .١٨
 .االسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .١٩
 :وتختص باالتي: االدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة) ٢٨(مادة
نوية للنفقـات الجاريـة وفقـا لالسـس والقواعـد           اعداد مشروعات الموازنة الس    .١

والتعليمات المنظمة لذلك وتقديمها الى الجهات المختصة وفقا للقوانين والقـرارات           
 .واللوائح المنظمة للعالقات المالية بين السلطة المركزية والسلطة المحلية

سنة الحاليـة   توفير البيانات المالية المعبرة عن مؤشرات تنفيذ المشاريع االنمائية لل          .٢
 .الجارية لتمكين قطاع التخطيط والتمويل بالوزارة من اعداد الخطط السنوية للنفقات االستثمارية

اعداد الموازنة السنوية الحتياجات الوزارة والقطاعات واالدارات العامة التابعة لها           .٣
ـ             ع واالدارات العامة للتربية والتعليم في المحافظات من النقد االجنبي بالتنسـيق م

 .القطاعات واالدارات العامة ذات العالقة وحسب النظام النافذ

 ١٤٧
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االشتراك مع قيادة الوزارة في مناقشة مشروع موازنة النفقات الجاريـة الخاصـة              .٤
 .بالوزارة مع السلطة المالية المركزية او المحلية المختصة

اعداد وصرف التفويضات المالية الخاصة بتخويل المحافظين صـالحيات اجـراء            .٥
النفاق على المشاريع االنمائية المقرر تنفيذها فـي المحافظـات تحـت اشـراف              ا

 .السلطات المحلية ومتابعة الحسابات الشهرية لتلك النفقات وفقا للنظام
ادارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي للوزارة وتنظيم التعامل مع            .٦

بما يهدف الـى تحقيـق االنسـجام        القطاعات واالدارات العامة المختلفة بالوزارة      
 .والتكامل في تنفيذ المهام والبرامج والخطط المنظمة للوزارة

ادارة وتنظيم المعامالت المالية بين الوزارة وفروعها في المحافظات وتطبيق نظام            .٧
العالقات المالية بين السلطة المركزية والسلطات المحلية فيما يختص بالمحافظـات           

 .ستقالل الماليالتي اخذت بتطبيق اال
تنظيم حسابات الوزارة وفقا للدليل المحاسـبي المعتمـد للموازنـة العامـة علـى                .٨

 .المستويين المركزي والمحلي وفقا لالصول والقواعد المحاسبية المعتمدة
استخدام المطبوعات ذات القيمة المالية وكذا االستمارات والسـجالت والمسـتندات        .٩

 . تحت اشراف وزارة المالية او فروعهاالتي يتم تخطيطها وطبعها مركزيا
اعداد وصرف الرواتب الشهرية والعالوات وكافة المستحقات االخرى الخاصـة           .١٠

بالعاملين واجراء االستقطاعات المكلفة بها نيابـة عـن الغيـر وتسـديد حصـيلة               
 .االستقطاعات الشهرية المستحقة حسب النظام النافذ

ارسة التدقيق والمراقبة على كافة التصرفات      تامين وجود نظام الرقابة الداخلية لمم      .١١
المالية صرفا وايرادا ومتابعة تقييم فعاليته وتطويره بما يكفـل سـالمة اسـتخدام              

 .االموال والممتلكات العامة
التبليغ عن قضايا االختالسات والتالعب بـاالموال والممتلكـات الـى الجهـات              .١٢

 .المختصة وفقا للنظام النافذ
الية الخاصة بحسابات العهد والسـلف واالمانـات وحسـابات          تنظيم العمليات الم   .١٣

التسوية واثبات قيودها في السجالت المخصصة لكل منها ومتابعة مطابقة ارصدتها           
 .دوريا وتصفيتها في المواعيد المحددة لها

البت السريع في استفسارات وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والـرد            .١٤
 .عليها في حينها

 ١٤٨
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ر وسائل حفظ االيداع االموال النقدية والوثـائق والمطبوعـات ذات القيمـة             توفي .١٥
 .المالية وتنظيم اداراتها واستخدامها وفقا للنظام المالي

حفظ السجالت والدفاتر المحاسبية المستعملة والمنتهية في مستودعات ومخـازن           .١٦
 .محصنة وحفظها الجال مستقبلية كما تحددها النظم

معلومات المالية واالحصـائية المطلوبـة وتقـديمها للجهـات          توفير البيانات وال   .١٧
 .المختصة بصورة منتظمة

تدريب وتاهيل الكادر المحاسبي من خالل توفير التطبيقات العملية داخل المرافق            .١٨
 .وكذا الدورات المحلية والخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة

 االساسـية والمتداولـة     تسجيل متطلبات الوزارة وتقدير احتياجاتها مـن المـواد         .١٩
كالمباني والسيارات واالجهزة والمالبس والمعـدات واالدوات المكتبيـة ووضـع           

 .االرشادات المنظمة الستخدامها اقتصاديا وعقالنيا
القيام باستئجار ما تحتاج اليه الوزارة من المباني واالراضـي ومتابعـة وفـاء               .٢٠

 .االراضيالوزارة بالتزاماتها من االيجارات لهذه المباني و
توفير المستلزمات الكافية من المطبوعات والسجالت والدفاتر الالزمـة لتنظـيم            .٢١

 .العمل االداري والمالي والمحاسبي بما يؤمن عدم تعرضه لالختناقات في التنفيذ
 .اعداد البرامج الفصلية والسنوية لنشاط االدارة العامة ومتابعة تنفيذها .٢٢
وممتلكات الوزارة ووسائل العمل فيها يتعلق      اعداد برامج دورية لصيانة المدارس       .٢٣

 .بالترميم واالصالحات بالتنسيق مع مؤسسة االبنية المدرسية
تنظيم حركة سير المواصالت والسيارات وصرف الوقود الالزم وفق نظام معين            .٢٤

وممارسة الرقابة على استخدام السيارات التابعـة للـوزارة لالغـراض الرسـمية             
 .وقودلالقتصاد في استهالك ال

 .المحافظة على نظافة مبنى الوزارة وتنظيفه يوميا بوسائل التنظيف المختلفة والمناسبة .٢٥
 .توفير وتنظيم الخدمات الهاتفية الالزمة للمرافق داخليا وخارجيا .٢٦
 .وضع مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة كل عام لتنفيذ االدارة العامة لمهامها .٢٧
االدارة العامة بتكليف من الوزير او نائبه او وكيل         القيام باي مهام متصلة بنشاط       .٢٨

 .القطاع
اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط االدارة ومنجزاتهـا ورفعهـا              .٢٩

 .لوكيل القطاع

 ١٤٩
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االشتراك في اجراء الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث والمتصـلة            .٣٠
 .بالتمويل وكلفة التعليم

سية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الخامس مـن          تطبيق القواعد االسا   .٣١
 .هذا الباب

 .االسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .٣٢
 :وتختص باالتي: االدارة العامة لشئون المعارين والمتعاقدين غير المحليين) ٢٩(مادة
المعارين والمتعاقدين غيـر    العمل على توفير االعتمادات المالية الالزمة للمدرسين         .١

المحليين وفق نصوص االتفاقيات والبرامج التنفيذية وشـروط الـوزارة والعقـود            
المبرمة مع المدرسين بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الوزارة او خارجها وفي            

 .ضوء اعتمادات الموازنة لهذا الغرض
ـ          .٢ ات المطلوبـة   تلقي كشوفات المدرسين المطلوب التعاقد معهم بحسـب التخصص

 .ومراجعتها
ابرام العقود مع المدرسين وغيرهم من المشرفين والوظائف المساعدة طبقا لما يرد             .٣

من القطاعات واالدارات العامة وابالغ الجهات المعنية بما تم لتـوزيعهم بحسـب             
 .خطة االحتياج

مـع  العمل على تسهيل استقبال المعارين والمتعاقدين ومتابعة مستحقاتهم بالتنسيق           .٤
 .الجهات المختصة داخل الوزارة او خارجها

العمل على تهيئة الظروف الستقرار المدرسين والمعارين الجـدد وتمكيـنهم مـن              .٥
 .مباشرة اعمالهم وفي وقت مناسب من العام الدراسي

 .االشتراك في مناقشة سياسة االعارة والتعاقد وسلم االجور واالمتيازات لهم .٦
لمدرسين المعارين بما يكفـل سـهولة الصـرف         تنظيم عملية صرف استحقاقات ا     .٧

 .وتنظيمه وضبطه
االشراف على اعمال رئاسة البعثات التعليمية والتنسيق مع مسـئوليها فـي حـل               .٨

 .مشكالت اعضاء البعثات التعليمية خالل العام الدراسي
اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات الالزمة عـن نشـاط االدارة ومنجزاتهـا              .٩

 .وكيل القطاعورفعها ل
القيام باي مهام اخرى تتصل بنشاط االدارة العامة لشئون المعارين والمتعاقـدين             .١٠

 .غير المحليين بتكليف من الوزير او نائبه او وكيل قطاع التخطيط والتمويل

 ١٥٠
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اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة كل عـام لتنفيـذ االدارة لمهامهـا               .١١
 .ورفعها لوكيل القطاع

راك في اجراء الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحـوث المتصـلة            االشت .١٢
 .باوضاع المعلمين المعارين والمتعاقدين

 .تطبيق القواعد االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب .١٣
 .االسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .١٤
 :وتختص باالتي: دارة العامة للمستلزمات المدرسيةاال) ٣٠(مادة
العمل على توفير المستلزمات المدرسية للمؤسسات التعليمية التابعة للوزارة كالكتب           .١

المدرسية والمختبرات والمعامل واالثاث المدرسي والوسـائل التعليميـة االخـرى           
 .بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية

ت المحافظات والمؤسسات التعليمية من المستلزمات المدرسية       تلقي ومتابعة احتياجا   .٢
 .وفرزها وتصنيفها والسعي نحو توفيرها

العمل على توفير االحتياجات من المستلزمات المدرسية من السوق المحلية او مـن              .٣
 .الخارج بالتنسيق مع القطاعات االخرى ومؤسسة االبنية المدرسية

مناقصات والبت فيها لتوفير المستلزمات المدرسية      متابعة اتخاذ االجراءات النزال ال     .٤
 .سنويا وبحسب االحتياج وخطة الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

توزيع المستلزمات المدرسية على المحافظات والمؤسسات التعليمية التابعة للوزارة          .٥
 .تلزماتبحسب خطة التوزيع المقرة وبما يضمن سهولة التوزيع وسرعة وصول هذه المس

ضمان تخزين المستلزمات المدرسية وتوفير المخازن المركزية واالشـراف علـى          .٦
 .هذه المخازن في المحافظات وبما ينطبق مع اللوائح واالنظمة النافذة

اعداد التقارير المنتظمة والبيانات الالزمة عن نشاط االدارة ومنجزاتهـا ورفعهـا             .٧
 .لوكيل القطاع

تلزمات المدرسية والمشتريات بتكليف من الـوزير او        القيام باي مهام تتصل بالمس     .٨
 .نائبه او وكيل قطاع التخطيط والتمويل

 .اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية كل عام لتنفيذ مهام االدارة .٩
تطبيق القواعد االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الخامس مـن             .١٠

 .هذا الباب
 .اهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارةاالسهام في اعداد وتطوير من .١١

 ١٥١
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 :وتختص باالتي: االدارة العامة لشئون الموظفين) ٣١(مادة
اقتراح مشروع الخطة الوظيفية للوزارة سنويا وحسب الخطة االقتصـادية للدولـة             .١

وبمقتضى احتياجات الوزارة من الكوادر والعاملين بالحقـل التربـوي والتعليمـي            
 .خرىوبالتنسيق مع القطاعات اال

معالجة القضايا المتعلقة بتعيين وانتداب ونقل واعفاء واستقالة الكوادر والعاملين او            .٢
االستغناء عنهم واعادة توزيعهم بالتنسيق مع قطاع التعليم العام وقطـاع التوجيـه             

 .والتقويم التربوي
المساهمة في وضع الخطط القصيرة والطويلة لتاهيل وتدريب الكوادر والعـاملين            .٣

ة المسائل المتعلقة بتاهيلهم وتدريبهم داخل الجمهورية وخارجها بالتنسيق مع          ومعالج
 .قطاع التدريب والتاهيل

تحديد معالجة قضايا االجور والتقييمات والحوافز والعـالوات والبـدالت كبـدل             .٤
 .المواصالت والسفر والمالبس والتعويضات المستحقة للكوادر والعاملين

ة والسالمة المهنية والضمان االجتمـاعي كمعاشـات        تطبيق النظم المتعلقة بالصح    .٥
 .التقاعد ومكافات نهاية الخدمة واصابات العمل

 .تحديد الواجبات االساسية للعاملين االداريين وتطبيق النظم المتصلة بذلك .٦
تحديد اوقات العمل والراحة ووضع خطة االجازات السنوية للعـاملين االداريـين             .٧

م ومعالجة قضـايا االجـازات المرضـية والعارضـة          وتحديد خلفائهم اثناء غيابه   
 .والدراسية وغيرها بديوان الوزارة

االحتفاظ ببيانات شاملة عن الكوادر والعاملين في الحق التربوي واعداد التقـارير             .٨
 .واالحصائيات عن تركيبها وحركتها وتطورها

 ادارة  حفظ الملفات السرية والعلنية للكوادر والعـاملين وقضـايا العمـل وتنظـيم             .٩
 .المعلومات المتعلقة بها

 .اقتراح القواعد المتعلقة بتنظيم اساليب العمل وتبسيطها .١٠
معالجة اية قضايا اخرى متعلقة بالكوادر والعاملين في الحقل التربوي والتعليمـي             .١١

 .وفيما يتعارض مع اختصاصات القطاعات االخرى
 .ارة العامة ومنجزاتهااعداد التقارير المنتظمة والبيانات الالزمة عن نشاط االد .١٢
 .اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة كل عام لتنفيذ االدارة العامة لمهامها .١٣
 .القيام باي مهام تتصل بنشاط االدارة بتكليف من الوزير او نائبه او وكيل القطاع .١٤

 ١٥٢
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اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشـاط االدارة ومنجزاتهـا ورفعهـا              .١٥
 .كيل القطاعلو
االشتراك في اجراء الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحـوث المتصـلة             .١٦

 .بالقوى العاملة وتطويرها
تطبيق القواعد االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الخامس مـن             .١٧

 .هذا الباب
 .االسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .١٨
 :وتختص باالتي:  االدارة العامة للسكرتارية)٣٢(مادة
 .فتح سجالت تدون فيها كافة الوثائق المستلمة والمرسلة وتصنيفها حسب اهميتها .١
اعداد بيانات تحدد ترتيب هذه المواد ابتداء من مجلس الوزراء ومرورا بـالوزارة              .٢

 .وانتهاء بمختلف االجهزة والمؤسسات
 .لوارد والصادر وتسجيل البيانات الضرورية منهاوضع سجالت وقيود لتنظيم البريد ا .٣
توزيع البريد والمعامالت الواردة الى جهاز الوزارة بمختلف مسـتوياته وبحسـب             .٤

 .االختصاص وارسال البريد والمعامالت الصادرة
 .وضع استمارات العداد وتوزيع واستالم المعامالت .٥
تلف مستوياته باستخدام   تسهيل حركة وتدفق المعامالت من والى جهاز الوزارة بمخ         .٦

 .التقنيات الحديثة
نقل الوثائق بوسائل مضمونة وفي ظروف مغلقة ووضع العالمـة المميـزة لهـا               .٧

 .لمعرفة اهميتها مع ختم على موضع اغالق الظرف
التخلص من المواد غير الضرورية والمنتهية مدتها بعد موافقة قيادة الوزارة وبعـد              .٨

 .تدوينها في سجل خاص بها
المواد التي لم تعد ضرورية للعمل بها ولكنها تحظى باهمية تاريخيـة ومـا              احالة   .٩

 .شابه ذلك لالستفادة منها في اي وقت الى االدارة العامة للحاسب االلي والتوثيق
وضع مميزات خاصة للمعلومات والوثائق المختلفة وتحديد درجة التعامـل بهـا             .١٠

 .واهميتها ووضع ارقام متسلسلة عليها
ائق والمعلومات في بطاقة خاصة لمعرفة وجودها وتنقلها ووضع نظام          تدوين الوث  .١١

 .لتداول هذه المعلومات
 .االحتفاظ بالفهارس الخاصة بهذه المعلومات والجهات المستعملة لها داخل الوزارة .١٢

 ١٥٣
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االشتراك في االجتماعات والندوات والمؤتمرات المتصلة بتحسين وتطوير نظـم           .١٣
 . الحديثة في اعمالها وبحسب مستوى التمثيلالسكرتارية واستخدام التقنيات

القيام باي مهام تتصل بالسكرتارية وبتكليف من الوزير او نائبه او وكيل الوزارة              .١٤
 .لقطاع االدارة والخدمات العامة والتوثيق

اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشـاط االدارة ومنجزاتهـا ورفعهـا              .١٥
 .لوكيل القطاع

 . الخطة المالية والبشرية الالزمة لكل عاماعداد مشروع .١٦
 .االشتراك في الدراسات والبحوث التي تجرى لتطوير اعمال وانشطة السكرتارية .١٧
تطبيق القواعد االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الخامس مـن             .١٨

 .هذا الباب
 .االسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .١٩
 :وتختص باالتي: االدارة العامة للحاسب االلي والتوثيق) ٣٣(مادة
دراسة احتياجات الوزارة وفروعها من تجهيزات الحاسب االلـي والعمـل علـى              .١

 .توفيرها بالتنسيق مع االدارات المختصة في قطاع التخطيط والتمويل
ـ             .٢ ا تطوير وتحديث اجهزة الحاسب االلي وملحقاته بديوان الـوزارة وفروعهـا بم

 .يتناسب واحتياجات الوزارة ومقتضيات التقدم العلمي في هذا المجال
اعداد ما تحتاجه الوزارة وفروعها من انظمة وبرامج الستخدام الحاسب االلي فـي              .٣

تنفيذ مهامها والعمل على تطويرها بما يلبـي احتياجاتهـا والمسـتجدات االداريـة              
 .ة ذات العالقةوالتربوية بالتنسيق مع القطاعات واالدارات العام

تحديد وفحص البرامج واالنظمة التي يتطلب االمر التعاقد على اعدادها او شرائها             .٤
 .بالتنسيق مع قطاع التخطيط والتمويل

تطبيق االنظمة والبرامج الخاصة باستخدام الحاسب االلي فـي التوثيـق وادخـال              .٥
 .اهدافهاومعالجة المعلومات والبيانات بما يخدم كافة القطاعات بالوزارة و

 :استخدام الحاسب االلي الدخال ومعالجة االمور االتية .٦
 .حفظ وتوثيق اسئلة االمتحان بغرض تنظيم وتطوير بنك االسئلة-ا
 .حفظ ومعالجة االمتحانات للثانوية العامة واصدار كشوفات الدرجات ووثائق نجاح الطالب-ب
 .ي والتعليميحفظ وتوثيق ومعالجة السجالت التفصيلية في الحقل التربو-ج
 .حفظ وتوثيق ومعالجة المعلومات والبيانات عن الشئون المالية-د

 ١٥٤
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 .حفظ وتوثيق ومعالجة االحصائية التربوية-هـ
 .حفظ وتوثيق ومعالجة اية معلومات او بيانات اخرى يحتاجها القطاع التربوي-و
 .اتهااالشراف على المكتبة المركزية للوزارة او تنظيم وتسهيل التعامل مع محتوي .٧
 .جمع وحفظ التقارير والوثائق التربوية والعربية واالجنبية وتسهيل استخدام الباحثين لها .٨
 .حماية الوثائق المختلفة وتوثيقها او حفظها في اماكن خاصة بها .٩
 .تنظيم الوثائق وفقا لالرشادات الصادرة مركزيا .١٠
 .جرد الوثائق والمعلومات جردا دوريا ومراقبة التعامل معها .١١
ام صناديق ودواليب مختلفة لحفظ هذه المواد ووضع العالقات المميزة لهـا            استخد .١٢

 .وتوضح فيها نوع الوثيقة واهميتها
تلقي الوثائق والمواد التي لم تعد ضرورية والتي تحظـى باهميـة تاريخيـة او                .١٣

 .مشابهة وحفظها وتوثيقها وتنظيم التعامل معها
 .تكليف من الوزير او نائبه او وكيل القطاعالقيام باي مهام تتصل بنشاط االدارة العامة ب .١٤
 .اعداد مشروع الخطة المالية الالزمة كل عام لتنفيذ االدارة العامة لمهامها .١٥
اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشـاط االدارة ومنجزاتهـا ورفعهـا              .١٦

 .لوكيل القطاع
حـوث لتحسـين    االشتراك في اجراء الدراسات والبحوث التي يجريها مركز الب         .١٧

 .وتطوير انظمة التوثيق وتبادل المعلومات
تطبيق القواعد االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الخامس مـن             .١٨

 .هذا الباب
 .االسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .١٩
 :وتختص باالتي: االدارة العامة للتغذية المدرسية) ٣٤(مادة
 خطة توزيع المواد الغذائية سنويا على المحافظات واالشراف على تنفيـذها            اقتراح .١

 .بعد اقرارها
جمع وتحليل البيانات الميدانية عن المستحقين للمواد الغذائية وحفظ السجالت عنهم            .٢

 .وتجديد هذه السجالت كل عام
 . اقرارهااقتراح اللوائح والنظم الخاصة باالقسام الداخلية واالشراف على تنفيذها بعد .٣
تلقي المساعدات من المواد الغذائية المقدمة الى الوزارة وتسهيل عملية اسـتالمها             .٤

 .وتوزيعها بحسب خطة الوزارة

 ١٥٥
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تمثيل الوزارة في العالقات مع برنامج الغذاء العالمي وتقديم تقارير دوريـة عـن               .٥
 .مستوى هذه العالقة الى وكيل قطاع االدارة والخدمات العامة والتوثيق

يم التقارير والدراسات حول اثر برنامج التغذية المدرسية علـى الطـالب مـن              تقد .٦
 .الناحية الدراسية واالجتماعية

اعداد المواصفات الغذائية للوجبات المطهية والجافة للطـالب واالشـراف علـى             .٧
 .تطبيقها بعد اقرارها

ق مـع   االشتراك في وضع برنامج للتثقيف الغذائي لتالميذ وطالب المدارس بالتنسي          .٨
 .االدارة العامة للصحة المدرسية

اقتراح توسيع برنامج التغذية المدرسية للمحافظات التي لم يصل اليهـا البرنـامج              .٩
وبما يحقق اهداف الوزارة في رفع نسب االلتحاق بالمدارس واالحتفـاظ بالتالميـذ             

 .والطالب فيها
 والمساهمة في   توجيه وارشاد العاملين في مجال التغذية المدرسية في المحافظات         .١٠

 .مواصلة تاهيلهم وتدريبهم
 .اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة كل عام لتنفيذ مهام االدارة .١١
اعداد التقارير المنتظمة والبيانات الالزمة عن نشاط االدارة ومنجزاتها وتقـديمها            .١٢

 .لوكيل الوزارة لقطاع االدارة والخدمات العامة والتوثيق
 اخرى تتصل بالتغذية المدرسية بتكليف من الـوزير او نائبـه او             القيام باي مهام   .١٣

 .وكيل الوزارة لقطاع االدارة والخدمات العامة والتوثيق
االشراف الفني على ادارات واقسام التغذية المدرسية فـي المحافظـات وتقـديم              .١٤

 .المشورة لها
االشتراك في الدراسات والبحوث بغرض تحسـين وتطـوير اسـاليب التغذيـة              .١٥
 .لمدرسية ووظائفهاا
 .تطبيق القواعد االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب .١٦
 .االسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .١٧
 :وتختص باالتي: االدارة العامة للصحة المدرسية) ٣٥(مادة
 .لموظفين وبما يخدم اهداف السياسة التعليميةتقديم الخدمات الصحية للتالميذ والطالب وا .١
القيام بالتوعية الصحية بين صفوف التالميذ والعاملين في الحقل التربوي والتعليمي            .٢

 .وبما يحقق مبدا الوقاية الصحية

 ١٥٦
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العمل على حماية وتحصين المجتمع المدرسي من االمراض المعدية والحـد مـن              .٣
 .لعاملينانتشارها بين صفوف التالميذ والطالب وا

العمل على توفير البيئة الصحية السليمة في المؤسسات التعليمية بتقـديم المشـورة              .٤
والراي حول المواصفات الصحية لالبنية المدرسـية والتفتـيش الصـحي علـى             

 .المؤسسات التعليمية
 .اصدار الشهادات الصحية للتالميذ والطالب والعاملين في الحقل التربوي والتعليمي .٥
ت التسنين للتالميذ والطالب المتقدمين لاللتحاق بالمؤسسات التعليمية        اصدار شهادا  .٦

 .والمحتاجين لذلك
التعاون مع االدارة العامة للتغذية المدرسية في فحص ومعاينـة المـواد الغذائيـة               .٧

وتحديد صالحيتها ومدى توفر الشروط الصحية في المطابخ المركزية والمواصفات          
 . للتالميذ والطالبالغذائية في الواجبات المقدمة

االشراف على ادارات واقسام الصحة المدرسية في مكاتب التربية والتعلـيم فـي              .٨
 .المحافظات وتقديم المشورة للعاملين بها

تقديم المشورة حول مناهج ومحتوى المواد الدراسية المتصلة بالصـحة المدرسـية             .٩
 .وسالمة البيئة

صلة بتحسين وتطوير الخـدمات     االشتراك في الندوات والدراسات والبحوث المت      .١٠
 .الصحية للمؤسسات التعليمية

تمثيل الوزارة امام الجهات االخرى فيما يتعلق بالشئون الصحية ورفع تقارير عن             .١١
مستوى العالقة بين هذه الجهات والوزارة الـى وكيـل الـوزارة لقطـاع االدارة               

 .والخدمات العامة والتوثيق
الالزمة عن نشاط االدارة ومنجزاتها وتقـديمها       اعداد التقارير المنتظمة والبيانات      .١٢

 .لوكيل الوزارة لقطاع االدارة والخدمات العامة
 .اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة كل عام لتنفيذ مهام االدارة .١٣
القيام باي مهام اخرى تتصل بالصحة المدرسية بتكليف من الوزير او نائبـه او               .١٤

 . والخدماتوكيل الوزارة لقطاع االدارة
 .االشتراك في الدراسات والبحوث المتصلة بالصحة المدرسية وتطوير اغراضها ووظائفها .١٥
 .تطبيق القواعد االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب .١٦
 .االسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .١٧

 ١٥٧
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 الفصل الثالث
 اصات المكتب الفني والمستشارونمهام واختص

 واالدارات العامة االخرى
 :المكتب الفني ) ٣٦(مادة

يتشكل المكتب الفني من مجموعة من المختصين الفنيين في ميادين التربية والتعليم            
ويراسه موظف اختصاصي بدرجة وكيل وزارة ويقدم المكتـب المشـورة الفنيـة             

يال القضايا والموضوعات التربوية والتعليمية     والدراسات التحليلية للوزير او نائبه ح     
 :التي تحال اليه ويقوم المكتب الفني على وجه الخصوص باالتي

اجراء الدراسات الفنية للقضايا والموضوعات التربوية والتعليمية للعـرض علـى            .١
 .مجلس الوزراء او مجلس الوزارة

لتعليمية وتقديم المشـورة    دراسة اللوائح والقواعد المنظمة لسير العملية التربوية وا        .٢
 .الفنية حيالها قبل اقرارها

دراسة التقارير المرفوعة الى الوزير عن سير العملية التربوية والتعليمية في البالد             .٣
 .وتقديم المشورة الفنية لمعالجة الصعوبات والرفع من مستوى نوعية التعليم

بية واالجنبية وعرضها   االطالع على التجارب والتجديدات التربوية في البلدان العر        .٤
 .للوزير وتقديم المشورة حول امكانية االستفادة منها

 .تنظيم اعمال واجتماعات مجلس الوزراء .٥
 :المستشارون) ٣٧(مادة

المستشارون هم االشخاص ذو الخبرة في مجال التربية والتعليم ويقوم المستشارون           
الدارية والمالية والفنيـة    بتقديم المشورة للوزير او نائبه في القضايا والموضوعات ا        

وللـوزير تكليـف    . وبصفة شخصية او جماعية بحسب تقدير الوزير او نائبه لذلك         
المستشار لتمثيله لحضور االجتماعات واالحتفاالت والمناسبات واللجان التي يكـون    

 .الوزير عضوا فيها ولها صلة بمجال التربية والتعليم او اي اعمال اخرى يكلف بها الوزير
 :االدارة العامة للعالقات الخارجية والعامة يصدر الوزير قرار بتبعيتها وتختص باالتي) ٣٨(مادة
دراسة االتجاهات الرئيسية وتقييم القضايا العربية والدولية وتنشـيط العالقـة مـع              .١

 .الدول المختلفة بالتنسيق مع الجهة المختصة فيما يخص مهام الوزارة
ة وتحديد موقف الجمهورية منهـا بالتنسـيق مـع          متابعة التطورات العربية والدولي    .٢

 .اجهزة الدولة ذات العالقة فيما يخص الوزارة

 ١٥٨
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متابعة تنفيذ االتفاقيات والبروتوكوالت التي تبرمها الدولة ممثلة في الـوزارة مـع              .٣
المنظمات العربية واالقليمية والدولية وكذا مع الدول المختلفة وتقديم التقارير بشانها           

 .لمختصةالى الجهات ا
اعداد تقارير دورية بشان عالقة الوزارة مع الـدول والمنظمـات ومتابعـة اهـم                .٤

 .التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية مع هذه الجهات
التحضير والمشاركة في المحادثات الرسمية التي تجري في الجمهورية وخارجهـا            .٥

 .تصةواعداد الوثائق المطلوبة لذلك بالتنسيق مع الجهات المخ
االعداد للدورات العادية واالستثنائية التي تعقد في اطار المنظمات الدوليـة التـي              .٦

 .تنتمي الجمهورية الى عضويتها بالتنسيق مع الجهات المختصة
العمل على تطوير العالقات مع المنظمات العربية واالقليمية والدوليـة والوكـاالت           .٧

 .المتفرعة عنها بالتنسيق مع الجهة المختصة
قي االحتياج السنوي من المدرسين المعارين والمتعاقـدين واالتصـال بالجهـات            تل .٨

 .المختصة لتوفيرهم سواء عن طريق االعارة او التعاقد
 .تنظيم االشتراك في المنظمات الدولية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وفقا للنظام .٩
لتـي تكـون    متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية ا         .١٠

 .بالدنا طرفا فيها وتقديم تقارير تفصيلية الى الجهات المختصة
 .اقتراح حجم ومستوى الوفود المسافرة وتزويدها بالمعلومات والوثائق الالزمة .١١
التنسيق مع القطاعات واالدارات العامة المختلفة في الوزارة وخارجهـا لطلـب             .١٢

 .التقارير والمعلومات عن مبعوثينا في الخارج
قبال واستضافة وتوديع الوفود والخبراء الزائرين للوزارة واعـداد البـرامج           است .١٣

 .الخاصة بالزيارات وتعيين المرافقين والمترجمين بالتنسيق مع الجهة المختصة
 .القيام باي مهام تتصل بالعالقات الخارجية والعامة بتكليف من الوزير او النائب .١٤
 .زمة كل عام لتنفيذ االدارة لمهامهااعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الال .١٥
 .االشتراك في الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير وتحسين اعمال وانشطة االدارة .١٦
تطبيق القواعد االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الخامس مـن             .١٧

 .هذا الباب
 .االسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .١٨
 :االدارة العامة للشئون القانونية ) ٣٩(مادة

 ١٥٩
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وتختص باالضطالع بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون قضايا الدولـة           
 :وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية

صياغة ومراجعة مشروعات القوانين واالنظمة واللـوائح والقـرارات الخاصـة            .١
ة لها ومتابعة الجهـات المختصـة       بالوزارة ومشاريعها والهيئات والمؤسسات التابع    

 .القرارها ونشرها
المشاركة في المفاوضات والمباحثات واالعـداد لمشـاريع العقـود واالتفاقيـات             .٢

 .البروتوكوالت مع الجهات الداخلية والخارجية والتاكد من تنفيذ بنودها بعد المصادقة عليها
التفاقيـات المتعلقـة    توثيق وحفظ كافة القوانين واالنظمة واللوائح والقـرارات وا         .٣

 .بالوزارة والعمل على توزيعها للجهات المعنية واشعارها باية تعديالت في حينه
العمل على نشر الوعي القانوني وخاصة في المجال التربوي بـين العـاملين فـي                .٤

 .الوزارة واالدارات والمشاريع والهيئات والمؤسسات التابعة
يين في الوزارة والمشاريع والهيئات التابعـة       تقديم الفتاوى والمشورة القانونية للمعن     .٥

 .لها وتقديم المقترحات القانونية والتي من شانها تنظيم العمل وتطويره
متابعة كافة االمور الخاصة بالوزارة واالدارات والمشاريع والهيئات والمؤسسـات           .٦

 .التابعة لها مع وزارة الشئون القانونية وبقية اجهزة الدولة المختصة
ك مع لجان البت في العروض الخاصة بالوزارة وصياغة ومراجعة العقود           االشترا .٧

 .المنبثقة عنها
االشتراك في لجان التحقيق االدارية والتحقيق في المخالفات التي تقع في الـوزارة              .٨

 .واالدارات التابعة لها والتي يتم احالتها من الجهات المعنية في الوزارة
ا والهيئات والمؤسسات التابعة لها امام القضـاء        تمثيل الوزارة واداراتها ومشاريعه    .٩

 .وهيئات التحكيم الحكومي ومتابعة تنفيذ االحكام وفقا الحكام قانون قضايا الدولة
البت في الشكاوى والتظلمات في مختلف القضايا القانونية والتي تحال لهـا مـن               .١٠

 .الوزير او نائبه
 .ي الوزارة والجهات التابعة لهااالشراف الفني على الدوائر واالقسام القانونية ف .١١
متابعة تطبيق وتنفيذ القوانين والقـرارات فـي الـوزارة وفروعهـا ومكاتبهـا               .١٢

ومشاريعها والهيئات والمؤسسات التابعة لها ورفع تقارير عن اية خروقات قانونية           
 .الى قيادة الوزارة

 .االضطالع بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون قضايا الدولة .١٣

 ١٦٠
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اية قضايا تحال عليها من قبل وزارة الشئون القانونية او اية مهام ينص عليها في                .١٤
 .القوانين واللوائح النافذة

 : االدارة العامة لالعالم والنشر التربوي) ٤٠(مادة
 :يصدر الوزير قرار بتبعيتها وتختص باالتي

جهات المعنيـة   القيام بتغطية فعاليات الوزارة واالعالم عن انشطتها بالتنسيق مع ال          .١
 .داخل الوزارة او خارجها

تمثيل الوزارة امام الجهات االعالمية المقرؤة والمسموعة والمرئية بالتنسـيق مـع             .٢
 .قطاعات الوزارة المختلفة

نشر وتوزيع النشرات والكتب واالحصائيات الصادرة عن الوزارة بالتنسـيق مـع             .٣
 .قطاعات الوزارة المختلفة

عن الوزارة علـى الجهـات ذات العالقـة داخـل           اقتراح خطة توزيع ما يصدر       .٤
 .الجمهورية وخارجها واالشراف على تنفيذها بعد اقرارها

العمل على توسيع عالقة الوزارة مع الوزارات المنـاظرة والمنظمـات االقليميـة              .٥
 .والدولية المهتمة بشئون التربية والتعليم فيما يتصل بتبادل النشرات والوثائق التربوية

التوعية بالمستجدات التربوية في الوطن العربي والعالم ونشر ما يتصل          العمل على    .٦
 .بها بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة لمعرفة الصالح منها للنشر

 .اصدار مجلة تربوية دورية تهتم بشئون التربية والتعليم .٧
االشتراك في الندوات والدراسات والبحوث المتصـلة بتحسـين وتطـوير طـرق              .٨

 .االعالم والنشر التربويواساليب 
 .اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ مهام االدارة .٩
اعداد التقارير المنتظمة والبيانات الالزمة عن نشاط االدارة ومنجزاتها وتقـديمها            .١٠

 .لنائب الوزير
 .تطبيق القواعد االساسية لتسيير االعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب .١١
 .السهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارةا .١٢
 :االدارة العامة للرقابة والتفتيش) ٤١(مادة

 :يصدر الوزير قرار بتبعيتها وتختص باالتي
الرقابة على حسن تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات االدارية منها والمالية الصادرة            .١

 .تربويةعن الوزارة والتي تنظم العملية ال
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الرقابة على حسن تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات االدارية منها والمالية من قبل             .٢
 .المسئولين والقيادات االدارية في المؤسسات التعليمية للوزارة

تلقي التقارير من ادارات واقسام الرقابة والتفتيش في مكاتـب التربيـة والتعلـيم               .٣
 .بالمحافظات وتحليلها

ير عن مستوى تنفيذ القوانين واللوائح والتوجيهات الخاصة بتنظيم العمل          تقديم التقار  .٤
المدرسي والصعوبات التي تواجه التنفيذ واقتراح الحلول لها ومتابعـة التعليمـات            

 .المتصلة بتجاوزها
تقديم المقترحات المتصلة بتعديل المواد القانونية واللوائح او التوجيهات المنظمـة            .٥

 .بما يحقق انسجامها وتسهيل تطبيقهالسير العمل المدرسي 
القيام بالزيارات الدورية او المفاجئة الى مكاتب التربيـة والتعلـيم بالمحافظـات              .٦

والمؤسسات التعليمية التابعة للوزارة لتفقد سير تنفيذ القوانين واللوائح والتوجيهـات           
 التـي   الصادرة عن الوزارة وتقديم التقارير الالزمة واقتراح الحلـول للصـعوبات          

 .تواجه عمليات التنفيذ اداريا وماليا
تقديم الدعاوى حول المخالفين في تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات االدارية منهـا             .٧

والمالية الحالتهم الى الجهات المختصة عـن طريـق الـوزير او نائبـه التخـاذ                
 .االجراءات الالزمة

تحسين وتطوير مستوى تنفيذ    االشتراك في الندوات والدراسات والبحوث المتصلة ب       .٨
 .تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات االدارية والمالية

توجيه وارشاد العاملين بادارات الرقابة والتفتيش في المحافظات والمسـاهمة فـي             .٩
 .مواصلة تاهيلهم

تنفيذ وتقييم المهمات الرقابية والتفتيشية االدارية والمالية المركزية بالتنسيق مـع            .١٠
 . واالدارات العامة بالوزارة وتقديم التقارير الالزمة لنائب الوزيرالقطاعات

 .التوعية باهمية واساليب تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات االدارية والمالية .١١
 .اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ مهام االدارة .١٢
االدارة ومنجزاتها وتقـديمها    اعداد التقارير المنتظمة والبيانات الالزمة عن نشاط         .١٣

 .لنائب الوزير
 .تطبيق القواعد االساسية لتسيير االعمال المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب .١٤
 .االسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .١٣
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 الفصل الرابع
 المهام المشترآة لالدارات العامة

 : العامة بالوزارة بالقيام بما يليتلتزم القطاعات واالدارات) ٤٢(مادة
 .اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .١
اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وانجازاتها ومسـتوى تنفيـذ             .٢

 .خططها وبرامجها
 .في الفصل التالي من هذا البابتطبيق المبادئ االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة  .٣
 .االسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .٤
 .اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها واالسهام في العمل البحثي على صعيد الوزارة .٥
 .القيام باية مهام اخرى توكل اليها من قبل قيادة الوزارة .٦

 الباب الخامس
 تنظيم واالداء  لمهام الوزارةمبادئ عامة في ال

 :الغراض التنفيذ االمثل للمهام تعتمد الوزارة بما يلي من المبادئ واالسس التنظيمية) ٤٣(مادة
تطبق الوزارة في تنظيم عمليتها وادارة نشاطها المبادئ واالسـاليب العمليـة فـي           .١

 من خطـط    االدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم االخرى فيما تضعه         
 .وبرامج او نظم وفي معالجة وتحليل المشكالت والظواهر التي تنشا في محيط االدارة

 .تقوم العالقات بين قيادات الوزارة على اساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر .٢
تقوم القطاعات واالدارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبرامج عمـل فصـلية              .٣

 .واختصاصاتهاوسنوية لتنفيذ مهامها 
تبني العالقات التنظيمية من حيث سلطة االشراف والمسئولية على انسياب خطوط            .٤

السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات االدارية لتنظيم ذلك دونما           
اخالل باالساليب واالشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور فـي           

 .تسيير االعمال
لوزارة على صعيد عالقات التنظيم الداخلي فيها وفـي عالقاتهـا بوحـدات             تعمل ا  .٥

االدارة العامة على تطبيق مبدا السلطة والتوسع فيه طبقا لتطور االدارة العامة فـي              
 .الدولة وبما يؤدي الى خدمة اهداف االصالح االداري

نفيذ مهامهـا   تكفل قيادة الوزارة او الرئاسات االدارية فيها والتنظيم الموضوعي لت          .٦
تحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا في عالقاتها الداخلية ومع وحـدات            
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االدارات العامة االخرى ذات العالقة كما تكفل تطوير نظام االتصاالت فيها لخدمة            
 .اغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل االساسية

ل تحقيق التـوازن بـين   تحدد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكف   .٧
 .السلطة والمسئولية

اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل واجراءات تنفيذ المهـام            .٨
وبخاصة ما كان منها متصال بالجمهور واستخدامها كمـوارد ارشـادية للعـاملين             

 .بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها دوريا بهدف تطويرها
ر الرؤساء االداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تـدريب االفـراد العـاملين             يعتب .٩

 .بمعيتهم باالضافة الى دورهم االساسي في تنظيم تبسيط االعمال والتوجيه والرقابة
تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل متخصص في كافة مجاالت نشاطها وتحفيز             .١٠

نية وعالقات العمل بهـدف االرتفـاع       الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العالقات االنسا     
 .المستمر بمستوى اعمالها واداراتها

تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا علـى              .١١
 .مبدا االلتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم

ة تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها وفروعها في المحافظات ال سيما النائي            .١٢
منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية             

 .االدارية والريفية بصورة فاعلة
تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات واالحصـاءات           .١٣

واقتراح المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب التخاذ القرار وتخطيط وتقسيم االعمال          
 .الحلول لمشكالت التنمية االدارية

تولي قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجالت والوثائق والرقابة على تطبيق            .١٤
 .اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة

يكون لزاما على الموظف المختص عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديـدة ال              .١٥
وانين والنظم النافذة ان يرفع االمر الى رئيسه المباشـر          تعالجها بصورة واضحة الق   

 .ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة
تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية للجان او المجالس المشـكلة              .١٦

 .في مجال اختصاصاتها اال في حالة النص على خالف ذلك في النظم المتعلقة بهذه التشكيالت
 

 الباب الرابع
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 احكام عامة
يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاتـه وتحسـين وتنفيـذ             ) ٤٤(مادة

االعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفـويض بعـض سـلطاته             
لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبـدا            

 .تهفي اطار وزارا
 .يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة وتحقيق اغراضها) ٤٥(مادة
يكون للوزارة وبحسب االصول مكاتب في المحافظات بمسـتوى ادارة او ادارة            ) ٤٦(مادة

عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بهـا المكتـب              
 .لمعايير يتفق بشانها مع وزارة الخدمة المدنية واالصالح االداريوغير ذلك من ا

يصدر الوزير قرار دمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشـاء                ) ٤٧(مادة
 .اي منها قواعد التنظيم االداري

 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٤٨(مادة
 بصنعاء-ريةصدر برئاسة الجمهو
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