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 مهام وصفات

 مشرف ومنسق فطن
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 والمحافظات بالمناطق التعليم إداراتفي  فطن ومنسق مشرف مهام

 

 رئيسة جلنة تشكيل بشأن( هـ9/11/1436) وتاريخ( 361913058) رقم التعليم وزير معايل تعميم اىل إشارة
 الربنامج لتنفيذ والفنية اإلدارية واملتابعة والتخطيط باإلشراف تعىن التعليم مدير من مباشر بإشراف التعليم بإدارات
 :  اليت واملتضمن للربنامج التنفيذية للخطة استكمالا  أهدافه وحتقيق

 (( فطن برنامج) الوزارة مع للربنامج منسقاا  ليكون ومشرفه مشرف تكليف

 . مدرسته يف فطن لربنامج منسقاا  ليكون مدرسة كل يف ومعلمة معلم تكليف

 :  اآليت وفق للربنامج منسقاا  ومشرفة مشرف املرشح مهام تكون عليه

 :     فطن منسق

 والطالبات للطالب الوقائي للربنامج العامة اإلدارة بني الوصل حلقة ليكون التعليم إدارة من يكلف الذي ة/املشرفـ هو
 أهداف حيقق مبا به املناطة باملهام للقيام الربنامج يف املشاركة واجلهات احملافظة أو باملنطقة التعليم وإدارة( فطن)

 .للربنامج التنفيذية اللجنة يف عضواا  ويكون الربنامج

 :  التعليم بإدارة فطن منسق مهام

 واألقسام اإلدارات ، بالوزارة الوقائي الوطين للربنامج العامة اإلدارة) العالقة ذات اجلهات مع التواصل (1
 : يلي ما لتحقيق( املدارس و،  تعليمية إدارة كل يف املختلفة

 .أهدافه وحتقيق امليدان يف الربنامج لقيادة التنسيق( 1- 1

 .بالوزارة الربنامج إدارة إليها حتتاج اليت واملعلومات والبيانات اإلحصاءات توفري( 2- 1

 .منها كل يقتضيه ما وفق بالوزارة الربنامج إدارة من الواردة واخلطابات التعاميم مع التعامل( 3- 1

 . بالربنامج املتعلقة املستجدات بكل التعليمي يدانامل رفد( 4- 1
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 املوهوبني واإلرشاد، التوجيه اإلسالمية، التوعية الرتبوي، التدريب الرتبوي، اإلشراف) من الربنامج سري تقارير مجع (2
 وإعداد(  إخل...  املدارس والتعليم، الرتبية مكاتب،  والعالم العامة العالقات،  الكبار تعليم،  اخلاصة الرتبية، 

 .التنفيذية اللجنة على وعرضه اخلتامي التقرير

 .والوزارة اإلدارة مستوى على الصلة ذات والفعاليات اللقاءات يف الربنامج متثيل (3

 :  المدرسة و التعليم مكتب في فطن منسق مهام

 : يلي ما لتحقيق املدرسة و،  املكتب يف العالقة ذات اجلهات مع التواصل (1

 .أهدافه لتحقيق املدرسة و املكتب يف الربنامج لتنفيذ التنسيق( 1- 1

  التعليم ادارة يف للربنامج الرئيسية اللجنة اإليه حتتاج اليت واملعلومات والبيانات اإلحصاءات إعداد( 2- 1

 .منها كل يقتضيه ما وفق للربنامج الرئيسية اللجنة من الواردة واخلطابات التعاميم مع التعامل( 3- 1

 . التعليم بإدارة الرئيسية للجنة الربنامج سري عن الدورية التقارير رفع2

 :ة/للمنسق والمهنية الشخصية السمات

 : المعرفية السمات( أ 

 . ومتطلباته الربنامج عن كافية علمية خلفية (1

 الربنامج متطلبات جلميع“ والتحديات والفرص والضعف القوة نقاط”  الواقع تشخيص بنتائج كافية معرفة (2
 .والتنظيمية والتقنية واملادية البشرية

 ( اللفظي وغري اللفظي) الفعال التصال أساليب معرفة (3

 .وتوثيقها الجتماعات عقد بأساليب كافية معرفة (4

 :         والمهنية المهارية السمات( ب

 اجليد التخطيط (1

 .واملهارية والتعليمية الرتبوية املؤشرات واستخراج التحليل (2
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 الفعال التواصل (3

 القرار اختاذ (4

  الفريق بروح العمل (5

  اإلبداعي التفكري (6

  الناقد التفكري (7

  التدريب (8

  اجلادة املتابعة (9

 الفعال التقومي (10

 (التطورات مواكبة) باستمرار املتجددة الذاتية التنمية (11

 :  والشخصية الوجدانية السمات( جـ

 النفعايل التزان  (1

 املرونة  (2

 األفق سعة (3

  احلماسة  (4

   واإلجيابية التفاؤل (5

 املسؤولية حتمل (6

  املستقبل استشراف (7

 املوضوعية      (8
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