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 (1)املوحق رمقو املصاحل  همام رؤساء ال كسام
  

 ال كسام امشاغرة املهام والاخذصاصات

 .رساء وثدبؽ مٌؼومة الإؿالم اجلهوية بخًس يق مؽ املصاحل اخملخصة  وضؽ واإ

  جناز ادلراسات امخيؼميية املخـولة  مبيؼومة الإؿالم ؿىل املس خوى اجلهوي.اإ

 .امسهر ؿىل حسن اسدامثر مٌؼومة املـوومات املخـولة ابل اكدميية 

 .دارة ثدبري ٍلوع امش بكة الإؿالمية مل اكدميية  اإ

  يف جمال ثدبري املوارد املخوفرة دلى ال اكدميية. املـووماتامـمل ؿىل ورش 

  كوميية ؿىل اس خـٌلل هؼام الإؿالميات اخلاص كل مؤازرة خمخوف مصاحل ال اكدميية ومصاحلها الإ

 مهنا

 .ثـهد أ من امخجهزيات واملـعيات ورسية املـوومات اخلاصة ابل اكدميية 

 كوميية مليؼومة الإؿالم املخواجدة ؿىل مس خوى اميفوذ  امسهر ؿىل ثًس يق أ ؾٌلل املرانز الإ

 .املهام املس يدة من ظرف امرؤساء امدسوسل 

 

 املرنز اجلهوي

 مليؼومة الإؿالم
 

 

 

 ؿداد كرانمج امـمل امس يوي وحصيةل الاجنازات اخلاصة ابملصوحة؛  اإ

 الإرشاف ؿىل ثدبري املوارد امبرشية، ظبلا مالخذصاصات املفوضة نومدير الإكوميي من ظرف مدير ال اكدميية؛ 

 جناز احلراكت الاهخلامية الإكوميية  احملوية مفائدة ال ظر امرتبوية والإدارية وامخلٌية امـامةل ابميفوذ امرتايب نومديرية  ثيؼمي واإ

 الإكوميية؛

 جناز امـمويات املرثبعة ابحلراكت اموظيية واجلهوية؛  املسامهة يف اإ

 امسهر ؿىل حسن ثوزيؽ واهدشار املوارد امبرشية ابلإكومي وثدبري امفائض واخلصاص؛ 

  ه ي وثدبري اموضـيات الإدارية نوموػف ن امخابـ ن نويفوذ امرتايب نومديرية الإكوميية؛ثدبؽ احلياة الإدارية واملسار امل 

  ؿداد س ياسة نوخكوين املس متر ؿىل مس خوى الإكومي مفائدة املوػف ن امرتبوي ن والإداري ن وضؽ خمععات امـمل امس يوية واإ

 وامخلٌي ن وامسهر ؿىل ثيفيذها؛

  ابملوػف ن، وفق امخعبيلات املـووماثية املـمتدة؛الإرشاف ؿىل معويات الإحصاء اخلاصة 

  جتميؽ املـعيات واملـوومات املخـولة ابملوارد امبرشية من خمخوف ملصاحل امخابـة نومديرية الإكوميية وامسهر ؿىل حسن ثداومها

ىل خمخوف امرشاكء؛  وثبويغها ؿىل املصاحل امخابـة مل اكدميية واإ

 كوميية نوموارد امبرشية والإدارية وامرتبوية وحتييهنا ابس مترار؛ بياء  كاؿدة مـعيات اإ

 ثدبؽ ثزنيل اميؼام املـوومايت "مسري '' وكرجمة حكوييات املوػف ن املـيي ن ككيفية اس خـٌلهل؛ 

 .حفغ وأ رشفة مجيؽ املوفات وامواثئق املخـولة ابخذصاصات املصوحة مؽ امـمل ؿىل رمقخهنا 

املوارد  ريثدب مصوحة

 امبرشية

 ؿداد كرانمج امـمل امس يوي وحصيةل الاجنازات اخلاصة ابملصوحة؛  اإ

 ثدبؽ وثليمي امـمل امرتبوي يف املؤسسات امخـوميية امـمومية واخلصوصية ؿىل املس خوى الإكوميي؛ 

 الإرشاف ؿىل ثوزيؽ امربامج ادلراس ية ؿىل املؤسسات امخـوميية؛ 

 امسهر ؿىل ثيؼمي وثدبؽ ادلراسة ابملؤسسات امخـوميية؛ 

  امـمل ؿىل مالءمة املياجه وامربامج امرتبوية وامزمن املدريس مؽ اخلصوصيات واملـعيات الاجامتؾية والاكذصادية وامثلافية

 الإكوميية واحملوية؛

 امخـوميية امـمومية واخلصوصية؛ الإرشاف ؿىل ثيؼمي امفضاءات امرتبوية املاكهية وامزماهية وادلمع ابملؤسسات 

 الارثلاء ابل وشعة امرتبوية والاجامتؾية وامثلافية وامفٌية واموكائية يف اموسط املدريس امـمويم واخلصويص؛ 

  ثفـيل أ وشعة امرايضة املدرس ية ابملؤسسات امخـوميية ابملؤسسات امخـوميية والإرشاف ؿىل ثيؼميها وثًس يق كراجمها مؽ

 اجلهات املـيية؛

 ثيؼمي أ وشعة امخوزيق واملكذبات املدرس ية وال وشعة امبيئية بخًس يق وثـاون مؽ اجلهات اخملخصة؛ 

 مصوحة امشؤون امرتبوية
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 امسهر ؿىل اهفذاح املؤسسات امخـوميية ؿىل حميعها الاجامتؾي وامثلايف والاكذصادي مؽ الامزتام ابحلفاظ ؿىل خصوصياهتا؛ 

  ه  خاج املوارد امبيداغوجية وادليدانخيكية؛الارثلاء ابمبحر امرتبوي ؿىل املس خوى الاكوميي وجشجيؽ اإ

 ؿاكة بأ كسام الإدماج ول كسام امـادية؛  ثدبؽ متدرس ال ظفال يف وضـية اإ

  ثدبؽ سري كرامج امصحة املدرس ية واملن الإوساين داخل املؤسسات امخـوميية بخًس يق مؽ اجلهات اخملخصة) وزارة امصحة

 وامرشاكء الآخرين(؛

  سسات امخـومي ال ويل ومؤسسات امخـومي املدريس اخلصويص ؿىل املس خوى الإكوميي واحملًل الإرشاف ؿىل ثدبري شؤون مؤ

جراء معويات املراكبة الإدارية وامرتبوية وثدبؽ موفات امـامو ن هبا؛  واإ

 حفغ وأ رشفة مجيؽ املوفات وامواثئق املخـولة ابخذصاصات املصوحة مؽ امـمل ؿىل رمقيهتا؛ 

 ؿداد كرانمج امـمل امس يوي وحصيةل الاجنازات اخلاصة ابملصوحة؛  اإ

  جناز مشاريؽ امبياء وامخوس يؽ والإصالحات امكربى وامخجهزي ابملؤسسات امخـوميية ؿداد موفات ظوبات امـروض اخلاصة ابإ اإ

 بخًس يق مؽ مصوحة امشؤون الإدارية واملامية؛

 جناز مشاريؽ امبياء وامخوسؽ والإصالحات  ثدبؽ  امكربى وامخجهزي ابملؤسسات امخـوميية امخابـة نويفوذ امرتايب نومديرية الإكوميية؛اإ

 امسهر ؿىل مراكبة حالت املؤسسات امخـوميية املخواجدة ابلإكومي وجودة صياىهتا ومدى ثوفرها ؿىل وسائل امـمل امرضورية؛ 

 ؿداد م  وفات ال داء ومراكبهتا؛امخًس يق ب ن خمخوف املخدخو ن يف جمالت امبياءات املدرس ية واإ

 املسامهة يف أ شغال جلان اكذياء ال رايض وثدبؽ املساظر املـمول هبا يف هذا امشأ ن؛ 

 ثدبري امخجهزيات املدرس ية ؿىل مس خوى الاس خلبال وامخخزين وامخوزيؽ واجلرد؛ 

 ة واحملافؼة ؿوهيا؛امسهر ؿىل ثيفيذ املمخواكت امليلوةل وغري امليلوةل املوضوؿة حتت ثرصف املديرية الإكوميي 

 الإرشاف ؿىل ثدبري امسكٌيات اموػيفية والإدارية× 

 املسامهة يف جلان اخذيار امبلؽ ال رضية لإحداث املؤسسات امخـوميية؛ 

 املشارنة يف أ شغال جلان ثليمي املعؽ ال رضية موضوع الاكذياء؛ 

مصوحة امبياءات 

 وامخجهزيات واملمخواكت

 صيةل الاجنازات اخلاصة ابملصوحة؛يوي وح اؿداد كرانمج امـمل امس  

 يق مؽ املصاحل اخملخصة؛ؾن اميخاجئ بخًس   الإؿالناىل  ؿدادالإ ية من مي مجيؽ مراحل الامذحاانت املدرس  ؿىل ثيؼ فرشاالإ • 

 ية؛املدرس   تابلمذحاانوثوفري كاؿدة املـعيات اخلاصة  تلإحصائياااجناز • 

 حرار؛الاخلبال املرتحش ن ؿىل اس   فل رشااالامذحاانت و ش يح اخلاصة هبذٍ ثيؼمي معوية امرت • 

جنا سرياملسامهة يف مراكبة وثدبؽ •   صدار اميخاجئ اخلاصة هبا؛اإ الامذحاانت وثصحيحها و  زاإ

املخـولة  املـيية يف ثيؼمي معويات احلراسة واملراكبة واملالحؼة اخلاصة مبخخوف امـمويات ةال اكدميياملسامه مؽ مصاحل • 

 ؛تابلمذحاان

 مترار؛ومة مسار وامسهر ؿىل حتييهنا ابس  ثدبؽ معوية مسم هلط املراكبة املس مترة وهلط الامذحاانت ؿىل مٌؼ• 

 امرتبوية؛ املسامهة يف ثيؼمي وثدبؽ خمخوف امـمويات املخـولة ابمذحاانت امكفاءة املهيية و• 

 خوى احملًل؛اميت ثمت ؿىل املس  ، ومراكبة ثكل  كومييالإ ثليمي امخـوٌلت ذات امعابؽ • 

ؿداد وثوزيؽ مـايري امخلومي امرتبوي نوخـوٌلت؛•   املسامهة يف اإ

 امخلٌيات...( ؛ املباراة امـامة نوـووم و -دل وملبيااؿىل مبارايت اهمتزي) فرشاالإ • 

 رمقخهنا مـمل ؿىلحفغ وارشفة مجيؽ املوفات وامواثئق املخـولة مبخخوف الامذحاانت و ابخذصاصات املصوحة مؽ ا• 

كوميي  املرنز الإ

 مالمذحاانت

 


