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 مر�صوم رقم )85( ل�صنة 2020

باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم

نحن حمد بن عي�صى اآل خليفة                ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2006 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم، وتعديالته، 

وبناًء على عْر�س وزير الرتبية والتعليم،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد تنظيم وزارة الرتبية والتعليم، وذلك على النحو الآتي:

وزير التربية والتعليم، ويتبعه:

اأوًل: المدير العام ل�شْرح الميثاق الوطني.

ثانياً: اإدارة الت�شال.

ثالثاً: مدير عام �شئون المدار�س، ويتبعه:

1-  الوكيل الم�صاعد للِخـْدمات التعليمية، وتتبعه:

اأ - اإدارة الِخـْدمات الطالبية.

ب-  اإدارة ال�شراكة المجتمعية. 

ج - اإدارة الرتبية الريا�شية.

2-  الوكيل الم�صاعد للتعليم، وتتبعه:

اأ - اإدارة العمليات التعليمية المنطقة )1(.

ب- اإدارة العمليات التعليمية المنطقة )2(.

ج- اإدارة العمليات التعليمية المنطقة )3(.

اإدارة العمليات التعليمية المنطقة )4(. د- 

رابعاً: وكيل الوزارة لل�شيا�شات وال�شتراتيجيات والأداء، ويتبعه:

1-  الوكيل الم�صاعد للِخـْدمات الم�صاِنـدة، وتتبعه:

اأ - اإدارة الموارد الب�شرية.

ب- اإدارة الموارد المالية.

ج-  اإدارة تقييم المخاطر وال�شئون القانونية.

اإدارة الِخـْدمات. د- 
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هـ- اإدارة ُنـُظـم المعلومات.

ـم، وتتبعه: ـَعـلُّ 2-  الوكيل الم�صاعد لتطوير �صيا�صات التعليم والتَّ

اأ - اإدارة �شيا�شات وتطوير المناهج.

ب- اإدارة �شيا�شات وتطوير التعليم.

3-  الوكيل الم�صاعد لال�صتراتيجيات والأداء، وتتبعه:

اأ - اإدارة التخطيط ال�شتراتيجي.

ب- اإدارة التقييم والأداء.

ج-  اإدارة تراخي�س ومتابعة المدار�س الخا�شة.

اإدارة تراخي�س ومتابعة التعليم المبكر. د- 

4-  مدير عام معهد البحرين للتدريب، وتتبعه:

اأ - اإدارة �شئون المتدربين.

ب- اإدارة �شئون التدريب للهند�شة والعلوم.

ج-  اإدارة �شئون التدريب لإدارة الأعمال والفنون.

املادة الثانية

يـُلغى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2006 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم.

املادة الثالثة

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  والتعليم  الرتبية  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�صلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 28 ربيع الآخر 1442هـ

الموافق: 13 دي�شمـبــــــر 2020م


