أعضاء اإلدارة ومهامهم
& مدير املرحلة الثانوية بالوالية-:
 -1المسئول التنفيذي األول لإلدارة
 -2يمثل المدير العام في اإلشراف على التعليم الثانوي بالوالية
 -3اإلشراف والتخطيط لمتعميم الثانوي ومتابعة التنفيذ
 -4يمثل اإلدارة في اجتماع مجمس المدير العام ومجمس الوزير
 -5يمثل إدارة التعميم بالوالية في منتديات أو ورش عمل داخمية وخارجية
 -6يوصى بالتصديق النيائي لفتح مؤسسات التعميم الثانوي بالوالية .

& املساعد اإلداري -:
 -1ينوب عن مدير المرحمة الثانوية
 -2قبول الطالب بالمدارس وتحويميم من والي المحميات والواليات المختمفة .
 -3متابعة أداء شؤون الطالب والمدارس
 -4السعي لحل مشاكل الطالب المشتركة .
 -5وضع الخطط الالزمة لتوفير الكتاب المدرسي وتوزيعو إلي المحميات والمدارس .

 -6اإلشراف عمى الداخميات الشعبية والسعي لتقديم العون الالزم ليا .
 -7متابعة صيانة األجيزة والمحافظة عمييا .
 -8متابعة صيانة وانشاء المعامل
 -9اإلشراف عمى صيانة المدارس وتأسيسيا وفتح المدارس اإلنشائية وجميع
البيانات ووضع خطط التنفيذ .

 -11متابعة تنفيذ ميزانية التنمية
 -11اعتماد كل الشيادات الخاصة بالطالب
 -12متابعة أعمال الجرد السنوي وكشوفات التسميم والتسمم .
 -13اإلحصاءات والبيانات الخاصة باإلدارة .

& املساعد الفين -:
 -1وضع خطة المنيج السنوية ومتابعة تنفيذه .
 -2اإلشراف عمى الموجيين
 -3المساىمة في كتابة التقارير عن موجيي المحميات عبر كبار الموجيين
 -4اإلشراف عمى إعداد الموازنة السنوية لممعممين واجراء التنقالت الالزمة خالل العام

 -5وضع برنامج وخطط التوجيو لموالية ومتابعة التنفيذ .
 -6المشاركة في لجان االستشارية بالوالية .
 -7متابعة تأىيل وتدريب المعممين
 -8متابعة تنفيذ المنيج وجمع أراء المعممين والموجيين ومقترحاتيم وتقديميا لجيات
االختصاص
 -9متابعة إجراءات الشيادة الثانوية واالمتحانات الصفية والتجريبية وتحميميا ووضع
الخطط الالزمة لرفع المستوى األكاديمي لمطالب .

& مدير شؤون املعلمني -:
 -1إكمال إجراءات تعيين المعممين
 -2تنفيذ ترقيات المعممين

 -3متابعة واستالم التقارير الخاصة بالمعممين
 -4اإلشراف عمى التجييزات لممؤتمرات والورش التي تخص المرحمة ما لم توجو
جية غيرىم بذلك .
 -5تنفيذ كشف الموازنة الخاصة بالمعممين بالتعاون مع كبار الموجيين .
 -6متابعة إجراءات اإلعارة واالنتداب والبعثات واإلجازات
 -7اإلشراف عمى إعداد كشف المعممين الداخمين إلي الوالية والخارجين .
 -8إعانة المساعد اإلداري في إدارة شؤون المعممين .
 -9متابعة ترشيح المعممين لتصحيح الشيادة بالتنسيق مع كبار الموجيين .
 -11متابعة إجراءات مجالس المحاسبة لممعممين .

&مصرف رعاية املتفوقني -:
 /1حصر الطالب المتفوقين من الصف األول
 /2متابعة النمو األكاديمي مبك اًر لمطالب المتفوقين
 /3حل المشكالت التي تواجو ىذه الفئة
 /4توفير المعينات من كتاب واجالس جيد لكل طالب وذلك بالمتابعة والتنسيق مع
إدارات المدارس ومدير المرحمة بالمحمية
 /5اإلشراف عمي وضع االختبارات واالمتحانات النوعية وتحميميا ومن ثم تقويم األداء

 /6اإلشراف المباشر عمي برنامج رعاية المتفوقين الوالئي
 /7مد إدارة المرحمة بالوالية بكل المعمومات الخاصة من سير العممية التربوية
والتعميمية الخاصة بيذا البرنامج
 /8إعطاء رعاية خاصة لممدارس النموذجية بالوالية

 /9عمل سجل لكل طالب متميز

& مدير شؤون الطالب واملدارس -:
 -1متابعة شؤون المدارس
 -2اإلشراف عمى توزيع الكتاب المدرسي وحفظ البيانات الخاصة بذلك .
 -3متابعة المدارس الثانوية وتأسيسيا .
 -4إجالس الطالب
 -5متابعة األداء في الداخميات الشعبية
 -6حفظ البيانات اإلحصائية الخاصة بأعداد الطالب وكذلك نتائج الطالب ومستندات
المدارس اإلنشائية .

& كبري املوجهني -:
 -1اختيار المعممين الجدد بالمشاركة مع لجنة االختيار وذلك لتحديد المعمم المؤىل
مع إعطاء المتعاونين الفرصة التي تناسبيم .
 -2موجو المادة بالمحمية من الناحية اإلدارية يتبع لمدير المرحمة بالمحمية ومن
الناحية الفنية يتبع لكبير الموجيين بالو ازرة .
 -3إخضاع المعممين لدورات تدريبية في المادة وطرق التدريس
 -4المشاركة في االستشارية
 -5ترشيح المعممين لمتصحيح
 -6التأمين عمى حركة ونقل الموجو
 -7اإلشراف عمى كشف الموازنة والتنقالت
 -8يقوم بتوزيع المنيج مستيدياً بآراء الموجيين

 -9يقوم بوضع االمتحان التجريبي والموحد وتحميل نتائج الطالب
 -11تقييم وتقويم المنيج
 -11إصدار نشرات فنية في طرق وتدريس المنيج
 -12اإلشراف عمى سير وتنفيذ المقررات والخطة الدراسية
 -13توزيع المعممين والموازنة
 -14رفع خطط التدريب لممعممين
 -15اإلشراف عمى مجالس المحاسبة
 -16القيام باألعمال اإلدارية التي توكل لو .

& اإلحصاء واحلاسوب -:
 /1جمع البيانات اإلحصائية ( كتاب  +إجالس  +طالب  +مؤسسات تعميمية +
معممين  +معامل ( عموم  +حاسوب)
 /2مراجعة البيانات لمتأكد من صحتيا ومطابقتيا لمواقع
 /3تفريغ البيانات اإلحصائية وضبطيا
 /4تحديث البيانات اإلحصائية بصورة دورية
 /5إعداد تقارير األعمال الختامية لمعام الدراسي المعنى
 /6إعداد كشوفات االحتياج
 /7رفع التقارير اإلحصائية لمتخذي القرار
 /8حفظ السجالت اإلحصائية
 /9إعداد تقارير األداء لإلدارة

