
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 مقدمة
 

إٕ اختاش ايكطاض املٓاغب يف ايٛقت املٓاغب ٜعترب َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت تػاعس املٓؿآت ع٢ً ايتكسّ ٚايٓذاح سٝح ٜعتُس صتاح ٖصا 

 ايكطاض ٚفاعًٝت٘ ع٢ً َس٣ ايػطع١ ٚايسق١ املطًٛب١ إلصساضٙ َع َطاعا٠ ايٛقت ايالظّ ٚاملهإ املٓاغب يصيو .

ٔ إعطا٤ صالسٝات ستسز٠ يًُػ٦ٛيني يهٞ ٜتُهٓٛا َٔ تٓفٝص َٗاَِٗ ٚاختاش ايكطاض املال٥ِ يف سسٚز ايصالسٝات املدٛي١ إش ال بس َ

هلِ إش إٔ تهًٝف ؾاغٌ ايٛظٝف١ مبٗاّ َٚػ٦ٛيٝات ٚٚادبات ستسز٠ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ختٌٜٛ ٚاضح بايصالس١ٝ ايالظ١َ يتٓفٝص ٖصٙ املٗاّ 

 تؤثط غًبًا ع٢ً نفا٠٤ ٚنفا١ٜ األزا٤ ملٗاّ َٚػ٦ٛيٝات ايٛظٝف١ ٚشيو ألٕ :غٝؤزٟ إىل ْتا٥ر عهػ١ٝ قس 

 أ ـ حتكٝل ايتٛاظٕ ايسا٥ِ بني ايصالسٝات ٚاملػ٦ٛيٝات ٜؤزٟ إىل حتكٝل اْتظاّ ٚاغتكطاض ايعٌُ يف ادتُع١ٝ .

  .ايالظ١َ يف ايٛقت املٓاغب سٝاتب ـ تطانِ ٚتهسؽ األعُاٍ اييت ال ٜتدص فٝٗا قطاض غبب٘ عسّ ارتطٚز أٚ عسّ تفٜٛض ايصال

ز ـ عسّ تفٜٛض ٚحتسٜس ايصالسٝات ٜؤزٟ إىل ايتأخط يف اختاش ايكطاض َٚا قس ٜرتتب ع٢ً شيو َٔ ايتعاَات ٚاضتباطات قس تؤثط 

 غًبًا ع٢ً ادتُع١ٝ جتاٙ ايػري .

ملٗاَِٗ أٚ يطمبا ٜؤزٟ إىل مماضغتِٗ ز ـ عسّ ختٌٜٛ أٚ حتسٜس ايصالسٝات قس ٜؤزٟ إىل ايٛقٛع يف األخطا٤ عٓس مماضغ١ ايعاًَني 

 ملٗاّ يٝػت شتٛي١ هلِ أصاًل .

َٚٔ ايبسٜٗٞ إٔ ايتٓظِٝ ال ٜؤزٟ ٖسف٘ بسٕٚ حتسٜس َٔ ٜتشٌُ املػ٦ٛي١ٝ ايؿدص١ٝ ع٢ً أزا٤ املٗاّ احملسز٠ ، ٖٚصا ايؿدص 

 ٚايكسض ايهايف إلزاض٠ ٚتٓفٝص شيو ايسٚض .ٜتشٌُ املػ٦ٛي١ٝ عٔ زٚضٙ احملسز ي٘ اعتُازًا ع٢ً صالسٝات أٚ غًطات تفٛض ي٘ َٔ ايٓٛع 

َٔ ٖٓا صتس إٔ املػ٦ٛي١ٝ ال تتشكل بسٕٚ صالس١ٝ أٚ غًط١ َٓاغب١ ٚناف١ٝ يتعطٜف املػ٦ٛي١ٝ أٟ يتشكٝل املٗاّ اييت تعٗس إىل 

ناف١ املٛاضز ٚعٓاصط  املػ٦ٍٛ بتشكٝكٗا ، ٚأٍٚ ٖصٙ ايصالسٝات سل تٛظٜع املٗاّ أٚ تكػِٝ ايعٌُ ع٢ً األفطاز ثِ صالس١ٝ اذتصٍٛ ع٢ً

 ايعٌُ ايالظ١َ يتٓفٝصٙ ٚايتٓػٝل فُٝا بني املٛاضز املاي١ٝ ٚايبؿط١ٜ املتاس١ .

ٚشيو ٜػتسعٞ بطبٝع١ اذتاٍ إعساز دساٍٚ صالسٝات حتسز ْٛع اإلدطا٤ املطًٛب )َٓح صالس١ٝ يًكٝاّ ب٘ ٚاغِ ايؿدص املفٛض 

 بصيو (.

١ُ بتاضٜذ صالس١ٝ ايتٓفٝص ، إش قس تتطًب ظطٚف ايعٌُ إدطا٤ تعسٌٜ أٚ نُا ٜػتسعٞ إقطاض دساٍٚ ايصالسٝات بصٛض٠ زا٥

تفٜٛض أٚ ْكٌ أٚ تكًٝص يصالسٝات بعض ايٛظا٥ف ، ٚعًٝ٘ فذسٍٚ ايصالسٝات ٜهٕٛ قاباًل يًتعسٌٜ ٚايتبسٌٜ سػب َكتطٝات ٚظطٚف 

ع٢ً العتُاز ايكطاضات ٚإصساضٖا ٖٚٛ ض٥ٝؼ َٚصًش١ ايعٌُ ، ٜٚتِ ايتعسٌٜ َٔ قبٌ ايػًط١ املدٛي١ بصيو ٚاييت متًو ايصالس١ٝ األ

 ادتُع١ٝ .

 

 ٜهٕٛ يًتعابري يف ال٥ش١ ايصالسٝات املفّٗٛ احملسز املٛضح أَاّ نٌ َٓٗا:

ٜعين إٔ ٜكّٛ بإعساز ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚاملػتٓسات املطًٛب١ ٚاييت غٛف ٜتدص ايكطاض بؿأْٗا ٚدعًٗا  "يحّضر"

 ١ً أٚ داٖع٠ يًعطض ع٢ً املػت٣ٛ اإلزاضٟ األع٢ً .َهتُ
ٜعين إٔ ادت١ٗ املدتص١ هلا عالق١ ٚظٝف١ٝ بعس٠ دٗات أخط٣ زاخٌ ادتُع١ٝ َٚٔ ثِ تكّٛ باالتصاٍ بٗصٙ  

 ادتٗات يتٛفري ايبٝاْات ٚاملػتٓسات املطًٛب١ ٚإعسازٖا يف ؾهًٗا ايٓٗا٥ٞ متٗٝسًا الختاش ايكطاض بؿأْٗا .

عين ايتٛقٝع ع٢ً املػتٓسات مبا ٜفٝس بأْٗا متت بططٜك١ ْظا١َٝ ٚٚفل اإلدطا٤ات ٚاألْظ١ُ ٚايًٛا٥ح ، إال أْ٘ ٜ "يوافك"

 ال ٜعين االعتُاز .



 

 

ٜعين ضفع ايتٛص١ٝ باختاش ايكطاض َع ؾطح األغباب ٚحتٌُ ٖصٙ ايه١ًُ َع٢ٓ أق٣ٛ َٔ املٛافك١ ٚيهٔ ال تصٌ  "يوصي"

 إىل َطس١ً االعتُاز .
 ري إىل ايػًط١ ايٓٗا١ٝ٥ يف اختاش ايكطاض أٟ املٛافك١ ايطمس١ٝ.ٜؿ 

ـ جيٛظ إٔ ٜهًف نٌ صاسب صالس١ٝ َٔ ٜكّٛ مبػ٦ٛيٝات٘ ٚصالسٝات٘ أٚ دع٤ َٓٗا يف ساي١ غٝاب٘  ، ع٢ً إٔ 

 ٜهٕٛ ٖصا ايتهًٝف َهتٛبًا . 

ض بعض صالسٝاتِٗ بؿهٌ دع٥ٞ أٚ ٚقيت يًُػت٣ٛ ـ جيٛظ ألصشاب صالس١ٝ االعتُاز يف ٖصٙ ايال٥ش١ تفٜٛ

ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايتفٜٛض َهتٛبًا ٚتكطٙ ايػًط١ األع٢ً ، ع٢ً إٔ تبك٢ -ٚيٛ يف ساٍ ٚدٛزٙ  -ايٛظٝفٞ ايتايٞ 

 املػ٦ٛي١ٝ ع٢ً عاتل َٔ قاّ بتفٜٛض ٖصٙ ايصالس١ٝ.

سسٚز صالسٝتِٗ ، ٚإمنا جيب  ـ ال جيٛظ ألصشاب ايصالس١ٝ اعتُاز املػتٓس ايصازض يصاذتِٗ ٚيٛ نإ يف

اعتُازٙ َٔ ايػًط١ األع٢ً َباؾط٠ ، فع٢ً غبٌٝ املجاٍ إشا نإ يًُسٜط ايتٓفٝصٟ صالس١ٝ اعتُاز ايصطف يف سسٚز 

 َع١ٓٝ ، يهٔ إشا نإ ايصطف ٜتعًل ب٘ ؾدصًٝا ٜطفع غٓس ايصطف العتُازٙ َٔ ايػًط١ األع٢ً .

يًُػت٣ٛ األقٌ اعتُازٖا "مماضغتٗا" يف ساي١ غٝاب صاسب ـ ايصالس١ٝ املُٓٛس١ ملػت٣ٛ إزاضٟ ال جيٛظ 

 ايصالس١ٝ إال إشا صسض تفٜٛض نتابٞ بصيو.

ـ جيٛظ تطٜٛط دساٍٚ ايصالس١ٝ َػتكباًل ٚشيو بإضاف١ صالسٝات يبعض ايٛظا٥ف املػتشسث١ ، ٜٚتِ إقطاض ٖصٙ 

 ايصالسٝات َٔ قبٌ ادت١ٗ املدٛي١ بٗصٙ ايصالس١ٝ ٚفل ٖصٙ ايال٥ش١ .

 -َؤقتًا -مل ٜطز ي٘ ْص يف ٖصٙ ايال٥ش١ تهٕٛ صالس١ٝ اعتُازٙ َٔ قبٌ ض٥ٝؼ ادتُع١ٝ أٚ َٔ ٜفٛض٘ ـ َا 

 ست٢ تتِ إضافت٘ يف ايال٥ش١ . 

 ـ تصبح ٖصٙ ايال٥ش١ ْافص٠ َٔ تاضٜذ اعتُازٖا َٔ زتًؼ اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜفٛض بصيو .

 َػ٦ٛي١ٝ إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب . . َتابع١ ٖصٙ ايال٥ش١ ٚتعسٜالتٗا ٚضفعٗا ألصشاب ايصالس١ٝ ، َٔ 

. حتكٝكًا يًُؤغػ١ٝ يف ايعٌُ ٚحتكٝل يًتهاٌَ ايٛظٝفٞ ٚاسرتاّ ايتدصص فإْ٘ ٜٓبػٞ عسّ اعتُاز ايصالس١ٝ 

 املُٓٛس١ يًُػت٣ٛ األع٢ً إال بعس اغتهُاٍ اإلدطا٤ات األقٌ َٔ ايصالسٝات .

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  آن الكريم بمحافظة الزلفيوثيقة اإلدتراتيجية للجمعية الخيرية لتحفيظ القر
 
 

 رؤيتنا :

 ايطٜاز٠ يف تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚادتٛز٠ يف ايعٌُ املؤغػٞ ارتريٟ   

  الزمني النطاق
 ٖـ  6336-6341خالٍ مخؼ غٓٛات َٔ   

  المنافسة نطاق
 ع٢ً فطٚع ادتُعٝات ارتري١ٜ يتشفٝظ ايكطإٓ ايهطِٜ مبشافظات املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

 تنا :رسال

تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ يؿطا٥ح اجملتُع بهٛازض َتُٝع٠ ٚبطاَر ْٛع١ٝ ٚب١٦ٝ ستفع٠ بتك١ٝٓ سسٜج١ يتشكٝل 

 ارتري١ٜ ملٓػٛبٝٓا ٚؾطنا٥ٓا 

 قيمنا : 

 اإلجياب١ٝ-5ايتهاٌَ     -3ادتٛز٠      -4االْتُا٤   -2ايؿفاف١ٝ     -6 قيم املنظمة : 

 أهدافنا اإلسرتاتيجية :

 طٜر طالب َتكٓني يًتال٠ٚ ٚاذتفظ َتأزبني بآزاب ايكطإٓ ايهطِٜ خت المنتج

 حتكٝل ضضا املػتفٝسٜٔ َٔ ادتُع١ٝ   المستفيدون

 إزاض٠ ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا ٚسًكاتٗا بهفا٠٤ ٚسٛغب١ عًُٝاتٗا بفاع١ًٝ  الداخلية الكفاءة

 ًَني ٚايرباَربٓا٤ املٓار اإلجيابٞ يًتأٌٖٝ ٚايتطٜٛط املػتُط يًعا  والتعلم النمو

 حتكٝل االغتكطاض املايٞ يتػط١ٝ مجٝع استٝادات ادتُع١ٝ اإلغرتاتٝذ١ٝ   المالي

 



 

 

 
   الدور النسائيةإدارة 

اهلسف ايط٥ٝؼ يإلزاض٠ ٖٛ :  اإلؾطاف ع٢ً ايعًُٝـ١ ايتعًُٝٝـ١ ٚاإلزاض٠ ايرتبٜٛـ١ ايـيت تـتِ بايـسٚض ايٓػـا١ٝ٥ ،  ٚأْٗـا         

 ، ٚتكِٜٛ املػاض ايتعًُٝٞ باذتًكات ايٓػا١ٝ٥ طبكًا ملعاٜري ادتٛز٠ . تكسّ بادتٛز٠ ٚاألغايٝب ايرتب١ٜٛ

 األزٚاض ايط٥ٝػ١ يإلزاض٠ :    تتًدص أزٚاض اإلزاض٠ ايط٥ٝػ١  يف :

    : تٓفٝص  بطاَر ايؿ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ ايٓػا١ٝ٥ املطنع١ٜ ، ٚاملتُج١ً يف 

o  َػابك١ ايفٗس ( .   –املطتكٝات  –االختباضات ) اذتافظات 

o از ٚاملؿاضن١ يف تصفٝات املػابكات احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ يًطايبات . اإلعس 

o . املًتكٝات ٚايرباَر ايتطٜٛط١ٜ ايتع١ًُٝٝ 

o  املطنع١ٜ .   ١ايتع١ًُٝٝ ايٓػا١ٝ٥ ايتهطميٝإقا١َ اذتفالت 

o  . َٓح تصاضٜح ايسٚض ٚتهًٝف املؿطفني عًٝٗا َٚسٜطاتٗا 

 يرتب١ٜٛ يف ايسٚض ايٓػا١ٝ٥ . اإلؾطاف ع٢ً إزاض٠ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚاإلزاض٠ ا 

  . اإلؾطاف ع٢ً املساضؽ ايٓػا١ٝ٥ ايصباس١ٝ ٚاملػا١ٝ٥ 

 . تصُِٝ ٚتطٜٛط ايًٛا٥ح ٚايرباَر املطتبط١ بادتاْب ايتعًُٝٞ ٚاإلزاض٠ ايرتب١ٜٛ يف ايسٚض ايٓػا١ٝ٥ 

 خطٜط١ اهلٝهٌ ايتٓظُٝٞ إلزاض٠ ايسٚض ايٓػا١ٝ٥ : 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ادلعلمات شؤون

 التدريب
برانمج 
 االرتقاء

 

 النسائية مدير إدارة الدور 

 ادلساعد

 رئيسة قسم اإلشراف النسائي

 سكرترية

  وشؤون ادلعلمات اإلشراف

 

  االرتقاء

 

 ادلديرات
برانمج  الدور

 االرتقاء

 

 واإلعالم العالقات

 

 اإلشراف اإلداري

 التعليمي اإلشراف

 ادلساعدة

 سكرتري

 االختبارات

 

 اخلادتات

 ادلسابقات



 

 

 الدار النسائية : 

متٗٝس : ايساض ايٓػا١ٝ٥ ٖٞ املهإ ٚايب١٦ٝ اييت تكسّ فٝ٘ ارتسَات ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ يًُػتفٝس ايٓٗا٥ٞ ، ٖٚٞ 

 خاص١ بتعًِٝ اإلْاخ صػاضًا ٚنباضًا ، باإلضاف١ إىل ايصنٛض قبٌ غٔ املسضغ١ . 

باإلضـاف١ إىل ايـصنٛض    اإلْـاخ ، تعًُٝٝـ١ ٚايرتبٜٛـ١ يًُػـتفٝسات َـٔ     ٚاهلسف ايط٥ٝؼ هلا ٖـٛ : تكـسِٜ ارتـسَات اي   

 . قبٌ غٔ املسضغ١

 تتًدص أزٚاض ايساض ايط٥ٝػ١  يف : األزٚاض ايط٥ٝػ١ يًساض :

 . ٙتعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚجتٜٛسٙ ٚتالٚت٘ ٚتسبط 

  : تٓفٝص ايرباَر ٚايعًُٝات ايساخ١ًٝ املػري٠ يعٌُ ايساض ، ٚاملتُج١ً يف 

o ت ايعا١َ ٚاإلعالّ .ايعالقا 

o . َتابع١ أزا٤ املٛظفني ٚاملٛظفات 

o  . َتابع١ ايعًُٝات املاي١ٝ ٚاحملاغب١ٝ 

o . ايعًُٝات ايتك١ٝٓ 

o  . عًُٝات ايتدطٝط ايتؿػًٝٞ ٚاملتابع١ 

o  . عًُٝات ايتكِٜٛ ٚايتطٜٛط 

 بايتٓػٝل َع قػِ اإلؾطاف ايٓػا٥ٞ  . 

  ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ هلٔ .َتابع١ ايطايبات ٚايساضغات ٚتكسِٜ أفطٌ ارتسَات 

 ( خطٜط١ اهلٝهٌ ايتفصًٝٞ يًساض ايٓػا١ٝ٥  : 61) ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرات الدور

 سكرترية

 منسقة االرتقاء طالباتمراقبة  ساعدةم حارس معلمة مشرفة برامج وأنشطة

 عاملة خدمات

 حاضنة

 مستخدمة



 

 

 الصالحيات 
 أوال /  المتعلقة باإلدارة مباذرة :

 البيان

 المدتويات اإلدارية

 البرامج مدير اإلدارة )  المختصة (
المدير 

 التنفيذي
 س اإلدارةمجل رئيس الجمعية

املؿاضن١ يف املػابكات احمل١ًٝ 

 ٚايسٚي١ٝ
  ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛافل ايسٚض ايٓػا١ٝ٥ حيطط ) إزاض٠

  ٜعتُس ٜٛافل  (ايسٚض ايٓػا١ٝ٥ حيطط  ) إزاض٠ ؾٗازات اذتافظني ٚ اذتافظات

   ٜعتُس  (ايسٚض ايٓػا١ٝ٥ ٜٛافل  ) إزاض٠ ْتا٥ر اذتافظني ٚاذتافظات

     (ايسٚض ايٓػا١ٝ٥ ٜعتُس  ) إزاض٠ نياختباضات ٚدتإ اذتافظ

إقا١َ ايرباَر ايطالب١ٝ املتعًك١ 

 بايكطإٓ ايهطِٜ
     (ايسٚض ايٓػا١ٝ٥ٜعتُس ) إزاض٠ 

 ٚضع ايتكِٜٛ ايتعًُٝٞ ايػٟٓٛ
 ( ايسٚض ايٓػا١ٝ٥حيطط ) إزاض٠ 

 ٜٓػل ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (
   ٜعتُس 

   ٜعتُس  (ايسٚض ايٓػا١ٝ٥حيطط ) إزاض٠   املصازق١ ع٢ً إداظات اإلقطا٤

 

 ثانيا / المذتركة مع إدارات أخرى :
 الذئون اإلدارية

 البيان

 المدتويات اإلدارية

مديرو 
 القطارات

مديرو 
 اإلدارات

 مدير اإلدارة )  المختصة (
المدير 

 التنفيذي

رئيس 
 الجمعية

مجلس 
 اإلدارة

تعٝني أٚ إٜكاف أٚ إقاي١ أٚ ْكٌ أٚ 

ٗا٤ خس١َ َٛظفٞ املٝسإ    اْت

 ايسٚض (  –)اجملُعات 

  

ايسٚض ايٓػا١ٝ٥( إزاض٠ حيطط  ) 

إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ )ٜٛافل 

 ( ٚاإلزاض١ٜ

   ٜعتُس

 ذئون القطارات والميدان

 البيان

 المدتويات اإلدارية

مديرو 
 القطارات

مديرو 
 اإلدارات

 مدير اإلدارة )  المختصة (
المدير 

 التنفيذي

رئيس 
 الجمعية

مجلس 
 اإلدارة

فتح زاض ْػا١ٝ٥ دسٜس٠ أٚ غًل زاض أٚ 

 إعاز٠ فتح زاض َتٛقف١
 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛافل (  ايسٚض ايٓػا١ٝ٥ٜٓػل )   

   ٜعتُس  ايسٚض ايٓػا١ٝ٥)  حيطط   فتح أٚ إغالم سًك١ 

 

 ثالثا  / المذتركة بين الجميع  :
 ًٜا بايصالسٝات ايتاي١ٝ : حيل يهٌ َٛظف إٔ ٜتعاٌَ َع املٛظف ايتابع ي٘ إزاض

 ملحوظة الصالحية

  إٔ ٜٛد٘ ي٘ َػا٤ي١ ؾف١ٜٛ عٓس ٚقٛع خطأ أٚ االؾتباٙ فٝ٘



 

 

  إٔ ٜهًف٘ بأٟ عٌُ ٜسخٌ ضُٔ زتاٍ عًُ٘

  إٔ ٜطًب َٓ٘ تكطٜط عٔ عًُ٘

  إٔ ٜطًب َٓ٘ خط١ عٌُ تفص١ًٝٝ عٔ عًُ٘

  إٔ ٜطًع ع٢ً  أعُاي٘

  إٔ ٜطًع ع٢ً دٗاظٙ ارتاص 

  ًع ع٢ً أٚضام ايعٌُ املٛدٛز٠  يف َهتب٘إٔ ٜط

  إٔ ٜهًف٘ حبطٛض أٟ ادتُاع  أٚ يكا٤ يإلزاض٠ زاخٌ اإلزاض٠ أٚ خاضدٗا

 
 

 التوصيف الوظيفي 
 
 

 إدارة شؤون الدور النسائية    2-4

 ادم الوظيفة رقم الوظيفة

    مدير إدارة الدور النسائية 2-4-1

    مساعد إدارة الدور النسائية 2-4-2

 رئيسة قسم اإلشراف النسائي  2-4-3

 مساعدة رئيسة قسم اإلشراف النسائي  2-4-4

 مشرفة اختبارات 2-4-5

 مشرفة االرتقاء   2-4-6

 مشرفة احلفظة 2-4-7

 مشرفات تربوايت 2-4-8

 وإعالم  مشرفة عالقات 2-4-9
 سكرتري 2-4-11

 

ٝـ  ١ ايتعًُٝٝـ١ ٚاإلزاض٠ ايرتبٜٛـ١ ايـيت تـتِ بايـسٚض ايٓػـا١ٝ٥ ،  ٚأْٗـا        اهلسف ايط٥ٝؼ يإلزاض٠ ٖٛ :  اإلؾطاف ع٢ً ايعًُ

 تكسّ بادتٛز٠ ٚاألغايٝب ايرتب١ٜٛ ، ٚتكِٜٛ املػاض ايتعًُٝٞ باذتًكات ايٓػا١ٝ٥ طبكًا ملعاٜري ادتٛز٠ .

  



 

 

 تتًدص أزٚاض اإلزاض٠ ايط٥ٝػ١  يف :  األزٚاض ايط٥ٝػ١ يإلزاض٠ :

   ١ٝ املطنع١ٜ ، ٚاملتُج١ً يف : ايٓػا٥ ايسٚضؾ٦ٕٛ تٓفٝص  بطاَر 

o  املطتكٝات ( .  –االختباضات ) اذتافظات 

o  . اإلعساز ٚاملؿاضن١ يف تصفٝات املػابكات احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ يًطايبات 

o . املًتكٝات ٚايرباَر ايتطٜٛط١ٜ ايتع١ًُٝٝ 

o ايتهطمي١ٝ املطنع١ٜ .   ايٓػا١ٝ٥ إقا١َ اذتفالت ايتع١ًُٝٝ 

o  املؿطفني عًٝٗا َٚسٜطاتٗا . َٓح تصاضٜح ايسٚض ٚتهًٝف 

  . اإلؾطاف ع٢ً إزاض٠ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚاإلزاض٠ ايرتب١ٜٛ يف ايسٚض ايٓػا١ٝ٥ 

  اإلؾطاف ع٢ً املساضؽ ايٓػا١ٝ٥ ايصباس١ٝ ٚاملػا١ٝ٥ 

  إزاضًٜا اإلؾطاف ع٢ً ايرباَر ايتع١ًُٝٝ ايٓٛع١ٝ. 

  ًُٞٝٚاإلزاض٠ ايرتب١ٜٛ يف ايسٚض ايٓػا١ٝ٥ .تصُِٝ ٚتطٜٛط ايًٛا٥ح ٚايرباَر املطتبط١ بادتاْب ايتع 

 



 

 

 
 بطاقة التوصيف الوظيفي

 
 أواًل: الكدف العام : 

 بنات ومتابعة أدائها وتقدديها للمستفيدات اإلشراف على وضع السياسات واخلطط العملية التعليمية يف حلقات ال
 ابجلودة ادلطلوبة  .

 ثانيًا : الرئيس المباذر : 
 . ادلدير التنفيذي 

 ثالثًا: المرؤودون:
 . ادلساعد 

 . سكرتري 

 . رئيسة قسم اإلشراف النسائي 

 رابعًا: العالقات: 
 عليمية والرتبوية حللقات البنات . مع إدارات اجلمعية وقطاعاهتا  ، ابلتنسيق والتشاور بشأن : الشئون الت 

  مع اذليئات وادلؤسسات خارج اجلمعية ، إبجراء االتصاالت وادلفاوضات معها بشأن توفري االحتياجات واخلدمات التعليمية
 والرتبوية .

  خامدًا : المكام والواجبات المذتركة :

 ليها والعمل على تطويرىا .اإلشراف والتوجيو والتنسيق وادلتابعة ألنشطة األقسام اليت يشرف ع 
 . ادلسامهة يف اختاذ القرارات ادلنظمة لسري العمل يف اإلدارة مبا يتوافق مع الئحة الصالحيات ادلعتمدة 

 . حل ادلشكالت اليت تعرتض سري العمل ابإلدارة واألقسام التابعة لو 

 احملددة لو . اختاذ كافة اإلجراءات ادلتعلقة ابلعاملني حتت إشرافو يف حدود الصالحيات 

 . وضع ادلوازنة التقديرية لإلدارة واألقسام التابعة ذلا ، ومتابعتها 

 . وضع اخلطة التنفيذية لإلدارة واألقسام التابعة ذلا ، ومتابعتها 

 . ممارسة الصالحيات ادلخولة لو وفق الئحة الصالحيات 

 . تقييم أداء العاملني التابعني لو 

 ، وإدارهتا مبا حيقق روح التعاون وتشجيع اإلبداع وادلبادرة . تنظيم االجتماعات بني موظفيو 

 . تفويض بعض صالحياتو دلن يراه لتسيري أعمال اإلدارة بكفاءة عالية وفاعلية 

  . حضور االجتماعات اليت يدعى ذلا من رئيسو ادلباشر أو اإلدارة العليا ، وادلشاركة فيها بفاعلية 

 اإلدارة العامة الموقع مدير إدارة الدور النسائية  مدمى الوظيفة

 1-4-2 رقم الوظيفة الدور النسائية    اإلدارة



 

 

  من رئيسو ادلباشر أو اإلدارة العليا ، وادلشاركة فيها بفاعلية .ادلشاركة يف اللجان اليت يرشح ذلا 

 .   رفع تقارير دورية عن سري العمل يف اإلدارة للرئيس ادلباشر 

 . القيام أبية مهام أخرى يكلفو هبا رئيسو ادلباشر وتتعلق بطبيعة عملو 

 الخاصة :

 ذىا .اإلشراف على تنسيق الربامج التعليمية والرتبوية ومتابعة تنفي 

 . دراسة االحتياج التعليمي والرتبوي يف ادلنطقة ، وتوجيو فريق العمل لسد ىذا االحتياج 

 .  اإلشراف على وضع األنظمة واللوائح اخلاصة ابلتدريس يف الدور 

 . اإلشراف على وضع معايري اختيار ادلعلمات وادلشرفات يف الدور 

  فات وإجياد احللول ادلناسبة ذلا .اإلشراف على دراسة قضااي ومشاكل ادلعلمات وادلشر 

 .  اإلشراف على حصر ادلعلمات وادلشرفات الذي تدين مستوى أداؤىم ومعاجلة شئوهنم 

 . اإلشراف على التنسيق مع اإلدارات األخرى بشأن األعمال اخلاصة ابدلعلمات وادلشرفات 

 .   تطوير وتقييم الربامج اإلشرافية على مستوى الدور 

 قطاب ادلشرفات ادلؤىالت علمياً وتربوايً والعمل على تعيينهم ابجلمعية .اإلشراف على است 

 . اإلشراف على تطوير أداء ادلشرفات والتنسيق مع اجلهات األخرى يف حتديد االحتياجات التدريبية ذلم 

 . اإلشراف على تقييم أداء ادلشرفات ووضع معايري جتديد عقود ادلتعاقدين معهم 

 وظيفة :داددًا  : متطلبات ال
 . ادلؤىل : شهادة جامعية يف ختصص مناسب 

 ( سنوات يف رلال العمل ، ويفضل كونو يف التعليم أو اإلشراف .5اخلدمة : ال تقل عن ) 

 الخبرات المشتركة : 

 . إجادة استخدام احلاسب اآليل 

 . القدرة على ادلتابعة والتقومي 

 . القدرة على التخطيط التنفيذي 

 رارات .القدرة على اختاذ الق 

 .  القدرة على التحليل وإدارة احللول عند مواجهة ادلشكالت 

 . القدرة على تنظيم وتنسيق العمل 

 . القدرة على إدارة اآلخرين والعمل ضمن فريق العمل 

 .القدرة على تطوير األعمال وتوليد األفكار وتقوديها 

  الخاصة  :

 . الداينة 

 . ًأن يكون متزوجا 

 ر النسائي . القدرة على إدارة العنص 

    . حفظ أجزاء من القرآن 

 



 

 

 
 

 أواًل: الكدف العام : 
  ليمية يف حلقات البنات ومتابعة أدائها وتقدديها اإلشراف على وضع السياسات واخلطط العملية التعادلساعدة يف

 للمستفيدات ابجلودة ادلطلوبة  .
 

 ثانيًا : الرئيس المباذر : 
  شؤون الدور مدير. 

 
 رابعًا: العالقات: 

  : الشئون التعليمية والرتبوية حللقات البناتمع إدارات اجلمعية وقطاعاهتا  واجلهات اخلارجية ، ابلتنسيق والتشاور بشأن . 

 خامدًا : المكام والواجبات: 
 المشتركة : 

 . اإلشراف والتوجيو والتنسيق وادلتابعة ألنشطة األقسام اليت يشرف عليها والعمل على تطويرىا 
 . ادلسامهة يف اختاذ القرارات ادلنظمة لسري العمل يف اإلدارة مبا يتوافق مع الئحة الصالحيات ادلعتمدة 

  العمل ابإلدارة واألقسام التابعة لو .حل ادلشكالت اليت تعرتض سري 

 . اختاذ كافة اإلجراءات ادلتعلقة ابلعاملني حتت إشرافو يف حدود الصالحيات احملددة لو 

 . وضع ادلوازنة التقديرية لإلدارة واألقسام التابعة ذلا ، ومتابعتها 

 . وضع اخلطة التنفيذية لإلدارة واألقسام التابعة ذلا ، ومتابعتها 

 لصالحيات ادلخولة لو وفق الئحة الصالحيات .ممارسة ا 

 . تقييم أداء العاملني التابعني لو 

 . تنظيم االجتماعات بني موظفيو ، وإدارهتا مبا حيقق روح التعاون وتشجيع اإلبداع وادلبادرة 

 . تفويض بعض صالحياتو دلن يراه لتسيري أعمال اإلدارة بكفاءة عالية وفاعلية 

  يدعى ذلا من رئيسو ادلباشر أو اإلدارة العليا ، وادلشاركة فيها بفاعلية . حضور االجتماعات اليت 

 . ادلشاركة يف اللجان اليت يرشح ذلا من رئيسو ادلباشر أو اإلدارة العليا ، وادلشاركة فيها بفاعلية 

 .   رفع تقارير دورية عن سري العمل يف اإلدارة للرئيس ادلباشر 

 ا رئيسو ادلباشر وتتعلق بطبيعة عملو .القيام أبية مهام أخرى يكلفو هب 

 الخاصة :

 . اإلشراف على تنسيق الربامج التعليمية والرتبوية ومتابعة تنفيذىا 

 بطاقة التوصيف الوظيفي

 اإلدارة العامة الموقع ة  يسائالدور النمساعد  مدير إدارة  مدمى الوظيفة

 2-4-2 رقم الوظيفة الدور النسائية اإلدارة



 

 

 . دراسة االحتياج التعليمي والرتبوي يف ادلنطقة ، وتوجيو فريق العمل لسد ىذا االحتياج 

 .  اإلشراف على وضع األنظمة واللوائح اخلاصة ابلتدريس يف الدور 

 إلشراف على وضع معايري اختيار ادلعلمات وادلشرفات يف الدور .ا 

 . اإلشراف على دراسة قضااي ومشاكل ادلعلمات وادلشرفات وإجياد احللول ادلناسبة ذلا 

 .  اإلشراف على حصر ادلعلمات وادلشرفات الذي تدين مستوى أداؤىم ومعاجلة شئوهنم 

 ن األعمال اخلاصة ابدلعلمات وادلشرفات .اإلشراف على التنسيق مع اإلدارات األخرى بشأ 

 ية على مستوى الدور   .فتطوير وتقييم الربامج اإلشرا 

 . اإلشراف على استقطاب ادلشرفات ادلؤىالت علمياً وتربوايً والعمل على تعيينهم ابجلمعية 

 ريبية ذلم .اإلشراف على تطوير أداء ادلشرفات والتنسيق مع اجلهات األخرى يف حتديد االحتياجات التد 

 . اإلشراف على تقييم أداء ادلشرفات ووضع معايري جتديد عقود ادلتعاقدين معهم 

 داددًا  : متطلبات الوظيفة :
 . ادلؤىل : شهادة جامعية يف ختصص مناسب 

 ( سنوات يف رلال العمل ، ويفضل كونو يف التعليم أو اإلشراف .5اخلدمة : ال تقل عن ) 

 المشتركة : اخلربات : 

 دة استخدام احلاسب اآليل .إجا 

 . القدرة على ادلتابعة والتقومي 

 . القدرة على التخطيط التنفيذي 

 . القدرة على اختاذ القرارات 

 .  القدرة على التحليل وإدارة احللول عند مواجهة ادلشكالت 

 . القدرة على تنظيم وتنسيق العمل 

 . القدرة على إدارة اآلخرين ، والعمل ضمن فريق العمل 

 قدرة على تطوير األعمال وتوليد األفكار وتقوديها.ال 

  الخاصة  :

 . الداينة 

 . ًأن يكون متزوجا 

  . القدرة على إدارة العنصر النسائي 

  . حفظ أجزاء من القرآن 



 

 

 

 بطاقة التوصيف الوظيفي

 
 أواًل: الكدف العام : 

 وضع السياسات واخلطط ادلسرية لعمل اإلشراف النسائي على العمل يف الدور النسائية ، ومتابعة أدائها . 
 

 ثانيًا : الرئيس المباذر : 
 .) مدير إدارة الشؤون التعليمية ) بنات 

 ثالثًا: المرؤودون:
 

 . مساعدة رئيسة القسم 

 ارات ومسابقات .مشرفة اختب 

 مشرفة االرتقاء . 

 . مشرفات تربوايت 

 سكرترية . 

 مديرات الدور . 

 . التدريب 

 العالقات واالعالم . 
 رابعًا: العالقات: 

  : متطلبات القسم وتسيري العمل   .مع إدارات اجلمعية وقطاعاهتا  واجلهات اخلارجية ، ابلتنسيق والتشاور بشأن 

  النسائية    .فريق العمل النسائي يف الدور 

 خامدًا : المكام والواجبات: 
 المشتركة : 

 . اإلشراف والتوجيو والتنسيق وادلتابعة ألنشطة القسم الذي تشرف عليو والعمل على تطويرىا 
 . ادلسامهة يف اختاذ القرارات ادلنظمة لسري العمل يف القسم مبا يتوافق مع الئحة الصالحيات ادلعتمدة 

  ض سري العمل ابلقسم .حل ادلشكالت اليت تعرت 

 . اختاذ كافة اإلجراءات ادلتعلقة ابلعامالت حتت إشرافها يف حدود الصالحيات احملددة ذلا 

 . وضع ادلوازنة التقديرية للقسم ، ومتابعتها 

 . وضع اخلطة التنفيذية للقسم ، ومتابعتها 

 اإلدارة العامة  الموقع رئيسة قسم اإلشراف النسائي مدمى الوظيفة

 3-4-2 رقم الوظيفة الدور النسائية اإلدارة



 

 

 . ممارسة الصالحيات ادلخولة ذلا وفق الئحة الصالحيات 

 ت التابعات ذلا .تقييم أداء العامال 

 . تنظيم االجتماعات بني موظفاهتا ، وإدارهتا مبا حيقق روح التعاون وتشجيع اإلبداع وادلبادرة 

 . تفويض بعض صالحياهتا دلن تراه لتسيري أعمال اإلدارة بكفاءة عالية وفاعلية 

 ة فيها بفاعلية . حضور االجتماعات اليت تدعى ذلا من رئيسها ادلباشر أو اإلدارة العليا ، وادلشارك 

 . ادلشاركة يف اللجان اليت ترشح ذلا من رئيسها ادلباشر أو اإلدارة العليا ، وادلشاركة فيها بفاعلية 

 .   رفع تقارير دورية عن سري العمل يف القسم للرئيس ادلباشر 

 ادلباشر وتتعلق بطبيعة عملها . االقيام أبية مهام أخرى يكلفها هبا رئيسه 

 الخاصة :

  ق الربامج اإلشرافية ، ومتابعة تطبيقها يف ادليدان . تنسي 

 .  اإلشراف على أداء ادلشرفات الرتبوايت 

  . اإلشراف على تقييم األداء العام يف الدور 

 . اإلشراف على وضع الربامج التعليمية والرتبوية ادلطبقة يف الدور 
 

 داددًا  : متطلبات الوظيفة :
  مناسب إن أمكن .ادلؤىل : شهادة جامعية يف ختصص 

 ( سنوات يف رلال العمل ، ويفضل كونو يف التعليم أو اإلشراف . 5اخلدمة : ال تقل عن ) 

 الخبرات المشتركة : 

 . إجادة استخدام احلاسب اآليل 

 . القدرة على التخطيط التنفيذي 

 . القدرة على اختاذ القرارات وحل ادلشكالت 

 . القدرة على تنظيم وتنسيق العمل 

  على العمل ضمن فريق العمل .القدرة 

 .القدرة على تطوير األعمال وتوليد األفكار وتقوديها 

  الخاصة  :

  . القدرة على القياس والتقومي 

  . القدرة على احلوار واإلقناع 

  . اللباقة وحسن التصرف 

 . احليادية 

  . الداينة 

  . حفظ أجزاء من القرآن 



 

 

  
 

 بطاقة التوصيف الوظيفي

 
 أواًل: الكدف العام : 

 مساندة رئيسة القسم يف تنفيذ اللوائح واخلطط ادلتعلقة بقسم اإلشراف النسائي . 
 ثانيًا : الرئيس المباذر : 

 . رئيسة قسم اإلشراف النسائي 
 الثًا: المرؤودون:ث

  - 
 رابعًا: العالقات: 

 .   فريق العمل يف الدور النسائية 

 خامدًا : المكام والواجبات المذتركة : 

 . ادلسامهة يف اختاذ القرارات ادلنظمة لسري العمل يف عملها مبا يتوافق مع الئحة الصالحيات ادلعتمدة 

 . حل ادلشكالت اليت تعرتض سري العمل بعملها 

 وازنة التقديرية لعملها ، وتنفيذىا .وضع ادل 

 . وضع اخلطة التنفيذية لعملها ، وتنفيذىا 

 ةها ادلباشر تممارسة الصالحيات ادلخولة ذلا من رئيس. 

 أو اإلدارة العليا ، وادلشاركة فيها بفاعلية .  ةها ادلباشر تحضور االجتماعات اليت تدعى ذلا من رئيس 

 أو اإلدارة العليا ، وادلشاركة فيها بفاعلية . ةها ادلباشر ترئيسن ادلشاركة يف اللجان اليت ترشح ذلا م 

 ةادلباشر  ةرفع تقارير دورية عن سري عملها للرئيس   . 

  وتتعلق بطبيعة عملها . ةادلباشر  اهتكلفها هبا رئيستالقيام أبية مهام أخرى 
 الخاصة :

 . مساندة رئيسة القسم يف إدارة القسم النسائي 

 باحية وادلسائية.متابعة الدور الص 

  . القيام ابدلتابعة اإلدارية للدور النسائية 

 داددًا  : متطلبات الوظيفة :
 . ادلؤىل :  دبلوم معهد معلمات القرآن الكرمي 

 ( سنوات يف رلال العمل. 3اخلدمة : ال تقل عن ) 

 اإلدارة العامة  الموقع مساعدة رئيسة قسم اإلشراف النسائي   مدمى الوظيفة

 4-4-2 رقم الوظيفة الدور النسائية اإلدارة 



 

 

 الخبرات :
 المشتركة :  

 . إجادة استخدام احلاسب اآليل 

 عمل .القدرة على تنظيم وتنسيق ال 

 . القدرة على العمل ضمن فريق العمل 

 .القدرة على تطوير األعمال وتوليد األفكار وتقوديها 

  الخاصة  :

 . اللباقة وحسن التصرف 

  . حفظ أجزاء من القرآن 

 
 



 

 

 
 بطاقة التوصيف الوظيفي

 
 أواًل: الكدف العام : 

 تنفيذ اللوائح واخلطط ادلتعلقة بتنسيق وإجراء اختبارات الطالبات يف القرآن كاماًل أو أجزاء منو ، واختبارات ادلسابقات . 
 

 ثانيًا : الرئيس المباذر : 
 . رئيسة قسم اإلشراف النسائي 

 ثالثًا: المرؤودون:
  - 

  رابعًا: العالقات:
 .   فريق العمل يف الدور النسائية 

 المذتركة :  خامدًا : المكام والواجبات

 . ادلسامهة يف اختاذ القرارات ادلنظمة لسري العمل يف عملها مبا يتوافق مع الئحة الصالحيات ادلعتمدة 

 . حل ادلشكالت اليت تعرتض سري العمل بعملها 

 . وضع ادلوازنة التقديرية لعملها ، وتنفيذىا 

 ع اخلطة التنفيذية لعملها ، وتنفيذىا .وض 

 ةها ادلباشر تممارسة الصالحيات ادلخولة ذلا من رئيس. 

  أو اإلدارة العليا ، وادلشاركة فيها بفاعلية . ة ادلباشر  رئيستهاحضور االجتماعات اليت تدعى ذلا من 

 وادلشاركة فيها بفاعلية . أو اإلدارة العليا ، ةها ادلباشر تادلشاركة يف اللجان اليت ترشح ذلا من رئيس 

 ةادلباشر  ةرفع تقارير دورية عن سري عملها للرئيس   . 

  وتتعلق بطبيعة عملها . ةادلباشر  اهتكلفها هبا رئيستالقيام أبية مهام أخرى 
 

 الخاصة :

 . متابعة برامج رعاية اخلادتات وادلوىوابت 

 . تطوير وحتديث وابتكار برامج جديدة ومسابقات تكتشف وتنمي طاقات الطالبات يف التجويد وحفظ القرآن الكرمي 

 . إعداد وتنسيق اختبارات واخلادتات للطالبات وادلسابقات 

 . تكوين ومتابعة اللجان الالزمة إلجراء االختبارات وادلسابقات 

  كات .رصد وتدقيق وإخراج النتائج وإعالهنا للمشار 

 اإلدارة العامة  الموقع مشرفة اختبارات ومسابقات مدمى الوظيفة

 5-4-2 رقم الوظيفة يةالدور النسائ اإلدارة 



 

 

 . متابعة تكرمي الطالبات واستالمهم جلوائزىم 

 إعداد وتنسيق اختبارات الطالبات للمسابقات الداخلية واخلارجية 

 داددًا  : متطلبات الوظيفة :
 .  ادلؤىل : شهادة اثنوية 

 ( سنوات يف رلال العمل.2اخلدمة : ال تقل عن ) 

 المشتركة :  اخلربات 

 . إجادة استخدام احلاسب اآليل 

 . القدرة على تنظيم وتنسيق العمل 

 . القدرة على العمل ضمن فريق العمل 

 .القدرة على تطوير األعمال وتوليد األفكار وتقوديها 

  

  الخاصة  :

  . القدرة على حتمل ضغوط العمل 

  . حفظ أجزاء من القرآن 



 

 

  
 بطاقة التوصيف الوظيفي

 
 أواًل: الكدف العام : 

 برفع مستوى احلفظ وادلراجعة لدى الطالبات وزرع روح التنافس الشريف بينهن .تنفيذ اللوائح واخلطط ادلتعلقة 
 ثانيًا : الرئيس المباذر : 

 قسم اإلشراف النسائي . رئيسة 
 ثالثًا: المرؤودون:

  - 
 بعًا: العالقات: را

 .   فريق العمل يف الدور النسائية 

 خامدًا : المكام والواجبات المذتركة : 

 . ادلسامهة يف اختاذ القرارات ادلنظمة لسري العمل يف عملها مبا يتوافق مع الئحة الصالحيات ادلعتمدة 

 . حل ادلشكالت اليت تعرتض سري العمل بعملها 

 ةها ادلباشر تن رئيسممارسة الصالحيات ادلخولة ذلا م. 

 أو اإلدارة العليا ، وادلشاركة فيها بفاعلية .  ةها ادلباشر تحضور االجتماعات اليت تدعى ذلا من رئيس 

 أو اإلدارة العليا ، وادلشاركة فيها بفاعلية . ةها ادلباشر تادلشاركة يف اللجان اليت ترشح ذلا من رئيس 

 ةاشر ادلب ةرفع تقارير دورية عن سري عملها للرئيس   . 

  وتتعلق بطبيعة عملها . ةادلباشر  اهتكلفها هبا رئيستالقيام أبية مهام أخرى 

 
 الخاصة :

 .  ) إعداد وتنفيذ ادلسابقات اليت تعني يف قياس ادلنتج يف الدور ) االختبارات التجريبية 

 .متابعة تنفيذ االختبارات اليت تعني يف قياس ادلنتج يف الدور 

 يتعلق بربانمج االرتقاء  ماالتنسيق مع الدور في. 

 . متابعة احلجز وأتكيده من خالل النظام 

 

 داددًا  : متطلبات الوظيفة :
 .  ادلؤىل : شهادة اثنوية 

 ( سنوات يف رلال العمل. 3اخلدمة : ال تقل عن ) 

 العامة  اإلدارة الموقع مج االرتقاءانمشرفة بر  مدمى الوظيفة

 6-4-2 رقم الوظيفة الدور النسائية اإلدارة 



 

 

 الخبرات  المشتركة : 

 . إجادة استخدام احلاسب اآليل 

 . القدرة على تنظيم وتنسيق العمل 

  العمل ضمن فريق العمل .القدرة على 

 .القدرة على تطوير األعمال وتوليد األفكار وتقوديها 

  الخاصة  :

 . القدرة على التنسيق 

  . اللباقة وحسن التصرف 

  . حفظ أجزاء من القرآن 



 

 

  

 بطاقة التوصيف الوظيفي

 
 أواًل: الكدف العام : 

 تنفيذ اللوائح واخلطط ادلتعلقة ابإلشراف على شئون حلقات حتفيظ القرآن الكرمي للبنات وبرارلها والعامالت فيها .     
 ثانيًا : الرئيس المباذر : 

 . رئيسة قسم اإلشراف النسائي 
 ثالثًا: المرؤودون:

 - 

 رابعًا: العالقات: 
 العمل يف الدور النسائية   . فريق 

 خامدًا : المكام والواجبات المذتركة : 
 

 . ادلسامهة يف اختاذ القرارات ادلنظمة لسري العمل يف عملها مبا يتوافق مع الئحة الصالحيات ادلعتمدة 

 . حل ادلشكالت اليت تعرتض سري العمل بعملها 

 . وضع ادلوازنة التقديرية لعملها ، وتنفيذىا 

 طة التنفيذية لعملها ، وتنفيذىا .وضع اخل 

 ةها ادلباشر تممارسة الصالحيات ادلخولة ذلا من رئيس. 

 أو اإلدارة العليا ، وادلشاركة فيها بفاعلية .  ةها ادلباشر تحضور االجتماعات اليت تدعى ذلا من رئيس 

 شاركة فيها بفاعلية .أو اإلدارة العليا ، وادل ةها ادلباشر تادلشاركة يف اللجان اليت ترشح ذلا من رئيس 

 ةادلباشر  ةرفع تقارير دورية عن سري عملها للرئيس   . 

  وتتعلق بطبيعة عملها . ةادلباشر  اهتكلفها هبا رئيستالقيام أبية مهام أخرى 

 
 الخاصة :

  اختبارات احلافظات . إجراءتنظيم 

 . العمل على توفري كل ما من شأنو اإلسهام يف تنفيذ اذلدف العام للدور 

 مي ادلشورة اإلدارية والفنية إلدارات ومعلمات الدور اليت تزودىا .تقد 

 

 داددًا  : متطلبات الوظيفة :
 . ادلؤىل :. دبلوم معهد ادلعلمات أو اثنوي 

 اإلدارة العامة / ميدانية الموقع مشرفة احلفظة مدمى الوظيفة

 7-4-2 رقم الوظيفة ئيةالدور النسا اإلدارة 



 

 

 ( سنوات يف رلال العمل ، ويفضل كونو يف التعليم . 3اخلدمة : ال تقل عن ) 

 المشتركة : اخلربات 

 . إجادة استخدام احلاسب اآليل 

 درة على تنظيم وتنسيق العمل .الق 

 . القدرة على العمل ضمن فريق العمل 

 .القدرة على تطوير األعمال وتوليد األفكار وتقوديها 

  الخاصة  :

  . القدرة على احلوار واإلقناع 

 . اللباقة وحسن التصرف 

  . حفظ أجزاء من القرآن 

 
 
 
 

 



 

 

 
 بطاقة التوصيف الوظيفي

 
 أواًل: الكدف العام : 

  واإلدارة الرتبوية اليت تتم ابلدور النسائية ،  وأهنا تقدم ابجلودة  ، اإلشراف على  تنفيذ اللوائح وخطط العملية التعليمية
 . واألساليب الرتبوية

 
 : الرئيس المباذر : ثانيًا 
 . رئيسة قسم اإلشراف النسائي 

 ثالثًا: المرؤودون:
 - 

 رابعًا: العالقات: 
 .   فريق العمل يف الدور النسائية 

 خامدًا : المكام والواجبات المذتركة : 
 

 . حل ادلشكالت اليت تعرتض سري العمل بعملها 

 . وضع ادلوازنة التقديرية لعملها ، وتنفيذىا 

 لتنفيذية لعملها ، وتنفيذىا .وضع اخلطة ا 

 ةها ادلباشر تممارسة الصالحيات ادلخولة ذلا من رئيس. 

 أو اإلدارة العليا ، وادلشاركة فيها بفاعلية .  ةها ادلباشر تحضور االجتماعات اليت تدعى ذلا من رئيس 

 ة فيها بفاعلية .أو اإلدارة العليا ، وادلشارك ةها ادلباشر تادلشاركة يف اللجان اليت ترشح ذلا من رئيس 

 ةادلباشر  ةرفع تقارير دورية عن سري عملها للرئيس   . 

  وتتعلق بطبيعة عملها . ةادلباشر  اهتكلفها هبا رئيستالقيام أبية مهام أخرى 

 
 الخاصة : 

 . تفعيل وتطوير العملية التعليمية والرتبوية يف الدور 

  العام للدور .العمل على توفري كل ما من شأنو اإلسهام يف تنفيذ اذلدف 

 . تقدمي ادلشورة اإلدارية والفنية إلدارات ومعلمات الدور اليت تزودىا 

 اإلدارة العامة / ميدانية الموقع تربويةمشرفة  مدمى الوظيفة

 8-4-2 رقم الوظيفة إدارة شؤون الدور النسائية اإلدارة 



 

 

  مساعدة ادلعلمات على تطوير أنفسهم والتحقق من تطبيق ادلناىج وتذليل الصعوابت اليت قد تعرتضهم ونقل اخلربات والتجارب
 الرتبوية بني ادلعلمات .

 . إعداد التقارير الالزمة عقب كل زايرة 

 قومي العملية التعليمية والرتبوية حبيث تتناول الطالبة ، وادلعلمة ، واسرتاتيجيات التدريس والوسائل التعليمية وأساليب تقومي ت
 الطالبة واإلمكانيات ادلادية والعالقة بني كل ىذه العناصر والوقوف على ادلشكالت وادلعوقات اليت يكشف عنها التقومي .

  يف وضع تقرير األداء الوظيفي للمعلمات هناية العام الدراسي .ادلشاركة مع مديرة الدار 

 داددًا  : متطلبات الوظيفة :
 . ادلؤىل :. دبلوم معهد ادلعلمات أو اثنوي 

 ( سنوات يف رلال العمل ، ويفضل كونو يف التعليم . 3اخلدمة : ال تقل عن ) 

 المشتركة :  اخلربات

 . إجادة استخدام احلاسب اآليل 

 ى تنظيم وتنسيق العمل .القدرة عل 

 . القدرة على العمل ضمن فريق العمل 

 .القدرة على تطوير األعمال وتوليد األفكار وتقوديها 

  الخاصة  :

  . القدرة على احلوار واإلقناع 

 . اللباقة وحسن التصرف 

  . حفظ أجزاء من القرآن 



 

 

  

 بطاقة التوصيف الوظيفي

 

 أواًل: الكدف العام: 
 حتسني صورة اجلمعية مع منسوبيها يف الداخل واخلارج ادلتصل ابجملتمع الذي حييط ابجلمعية 

 ثانيًا : الرئيس المباذر : 
 ة قسم اإلشراف النسائي رئيس. 

 ثالثًا: المرؤودون:
 - 

 رابعًا: العالقات: 
 : العالقات الداخلية واالحتياجات اإلعالمية وادلؤسسات خارج  مع إدارات اجلمعية وقطاعاهتا  ، ابلتنسيق والتشاور بشأن

 اجلمعية إبجراء االتصاالت وادلفاوضات معها ألجل توفري االحتياجات واخلدمات اإلعالمية .
 خامدًا : المكام والواجبات: 

 المشتركة : 

 . ادلسامهة يف اختاذ القرارات ادلنظمة لسري عملو مبا يتوافق مع الئحة الصالحيات ادلعتمدة 

 . حل ادلشكالت اليت تعرتض سري عملو 

 . وضع ادلوازنة التقديرية لعملو ، ومتابعتها 

 . وضع اخلطة التنفيذية لعملو ، ومتابعتها 

 ةادلباشر  اهتممارسة الصالحيات ادلخولة لو من رئيس. 

  أو اإلدارة العليا ، وادلشاركة فيها بفاعلية .  ةادلباشر  اهتدعى ذلا من رئيستر االجتماعات اليت حضو 

 أو اإلدارة العليا ، وادلشاركة فيها بفاعلية . ةادلباشر  اهتادلشاركة يف اللجان اليت يرشح ذلا من رئيس 

 ةادلباشر  ةرفع تقارير دورية عن سري عملو للرئيس   . 

 وتتعلق بطبيعة عملو . ةادلباشر  اهتم أخرى يكلفو هبا رئيسالقيام أبية مها 

 

 الخاصة :

 جبميع ما ينشر عن اجلمعية واجلمعيات األخرى يف ذات اجملال للعرض على اإلدارة العليا للجمعية ةادلباشر  ةتزويد الرئيس. 
 . تنسيق على األخبار الصحفية اليت تنشرىا اجلمعية ابلصحف واجملالت الدورية 

 مال اجلمعية .نشر أع 

 . توثيق برامج اجلمعية وإداراهتا وقطاعاهتا 

 اإلدارة العامة / ميدانية وقعالم  واعالم عالقات ةمشرف مدمى الوظيفة

 9-2-4 رقم الوظيفة إدارة الدور النسائية اإلدارة



 

 

 نمبا يناسبه نوالتواصل معه تمتابعة أخبار العامال  . 

 داددًا  : متطلبات الوظيفة :

 . ادلؤىل : شهادة اثنوية 
 ( سنة يف رلال العمل .2اخلدمة : ال تقل عن ) 

 المشتركة : اخلربات : 

 . إجادة استخدام احلاسب اآليل 

 درة على تنظيم وتنسيق العمل .الق 

 . القدرة على العمل ضمن فريق العمل 

 . القدرة على تطوير األعمال وتوليد األفكار 

  الخاصة  :

  .  القدرة على الصياغة اإلعالمية 

 . القدرة على التعامل مع اجلهات اخلارجية 

 . القدرة على التعامل مع اإلنرتنت 

 
 

 بطاقة التوصيف الوظيفي

 
 أواًل: الكدف العام : 

   ات والزوار .وادلوظف ةتاجها ادلدير حتابألمور اليت  ةادلتعّلقة ادلناسب والتهيئة الرتتيب 
 ثانيًا : الرئيس المباذر :

  مدير شؤون الدور . 
 ن:ثالثًا: المرؤودو

- 
 رابعًا: العالقات: 

  : واحتياجاهتا . الدورمتطلبات مع اإلدارات ابجلمعية واجلهات اخلارجية  ، ابلتنسيق والتشاور بشأن 

 خامدًا : المكام والواجبات: 
 المذتركة : 

  . حفظ ادللفات يف تسلسل ادلرحلة التعليمية 

 اإلدارة العامة  الموقع سكرتري ظيفةمدمى الو

 11-2-4 رقم الوظيفة إدارة الدور النسائية اإلدارة 



 

 

  أسبوعيا على احلاسب اآليل وحتديثها  الطالبات أعدادتسجيل.  
 الخاصة ..

 . إعداد وكتابة اخلطاابت الصادرة من اإلدارة 

 . إعداد وكتابة شهادات اخلربة وشهادات الشكر والتقدير 

  . إدخال درجات الطالبات ادلنتسبات يف برانمج االرتقاء وإعداد شهاداهتن 

 . االتصاالت اإلدارية 

 . متابعة الربيد اإللكرتوين اخلاص ابلقسم 

 كلفو هبا رئيسو ادلباشر وتتعلق بطبيعة عملها .يرى القيام أبية مهام أخ 

 داددًا  : متطلبات الوظيفة :
 .ـ ادلؤىل : اثنوي 

 . ( سنوات يف رلال العمل 2ـ اخلربة : ال تقل عن ) 
 المشتركة : 

 . إجادة استخدام احلاسب اآليل 

 . القدرة على ادلتابعة والتقومي 

 . القدرة على تنظيم وتنسيق العمل 

  ضمن فريق العمل .العمل القدرة 

 .القدرة على تطوير األعمال وتوليد األفكار وتقوديها 

  الخاصة  :

 ـ القدرة على تكوين عالقات .
 ـ القدرة على القياس والتقومي . 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باإلضـاف١ إىل ايـصنٛض    ٚاهلسف ايط٥ٝؼ هلا ٖـٛ :   تكـسِٜ ارتـسَات ايتعًُٝٝـ١ ٚايرتبٜٛـ١ يًُػـتفٝسات َـٔ اإلْـاخ        

 .   قبٌ غٔ املسضغ١

 ٥ٝػ١ يًساض :  تتًدص أزٚاض ايساض ايط٥ٝػ١ يف :األزٚاض ايط

  . ٘تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚجتٜٛسٙ ٚتالٚت 

 . َٔتابع١ ايطايبات ٚايساضغات ٚتكسِٜ أفطٌ ارتسَات ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ هل 

  : تٓفٝص ايرباَر ٚايعًُٝات ايساخ١ًٝ املػري٠ يعٌُ ايساض ، ٚاملتُج١ً يف 

o . ّايعالقات ايعا١َ ٚاإلعال 

o بع١ أزا٤ املٛظفني ٚاملٛظفات .َتا 

o  . َتابع١ ايعًُٝات املاي١ٝ ٚاحملاغب١ٝ 

o . ايعًُٝات ايتك١ٝٓ 

3-2 

 ٚظا٥ف ايسٚض ايٓػا١ٝ٥  

 ادم الوظيفة رقم الوظيفة

 َسٜط٠ ايساض 3-2-6

 َػاعس٠    3-2-2

 باتَطاقب١ طاي 3-2-4

 َؿطف١ بطاَر ٚأْؿط١ 3-2-3

 َع١ًُ 3-2-5

 غهطتري٠ 3-2-1

 َٓػك١ االضتكا٤ 3-2-7



 

 

o  . عًُٝات ايتدطٝط ايتؿػًٝٞ ٚاملتابع١ 

o  . عًُٝات ايتكِٜٛ ٚايتطٜٛط 

 

 

 

 بطاقة التوصيف الوظيفي

 
 أواًل: الكدف العام : 

 .  وضع السياسات واخلطط للدار النسائية ، ومتابعتها وأدائها والعامالت فيها 
 ثانيًا : الرئيس المباذر :

 . رئيسة قسم اإلشراف النسائي 
 ثالثًا: المرؤودون:

 . سكرترية 

 . مساعدة 

 . مشرفة برامج وأنشطة 

  طالبات . مراقبة 

 ت .منسقة مرتقيا 

 . معلمة 

 عاملة خدمات . 

   حاضنة. 

  مستخدمة. 

 . حارس 

 رابعًا: العالقات: 
  : متطلبات الدار واحتياجاهتا .مع اإلدارات ابجلمعية واجلهات اخلارجية ، ابلتنسيق والتشاور بشأن 

 خامدًا : المكام والواجبات: 
 المذتركة : 

 يت تشرف عليو والعمل على تطويرىا .اإلشراف والتوجيو والتنسيق وادلتابعة ألنشطة القطاع ال 
 . ادلسامهة يف اختاذ القرارات ادلنظمة لسري العمل يف القطاع مبا يتوافق مع الئحة الصالحيات ادلعتمدة 

 . حل ادلشكالت اليت تعرتض سري العمل ابلقطاع واألقسام التابعة لو 

 الدار النسائية الموقع مديرة الدار مدمى الوظيفة

 1-2-4 رقم الوظيفة إدارة الدور النسائية اإلدارة 



 

 

 صالحيات احملددة ذلا .اختاذ كافة اإلجراءات ادلتعلقة ابلعاملني حتت إشرافها يف حدود ال 

 . وضع ادلوازنة التقديرية للقطاع واألقسام التابعة لو ، ومتابعتها 

 . وضع اخلطة التنفيذية للقطاع واألقسام التابعة لو ، ومتابعتها 

 . ممارسة الصالحيات ادلخولة ذلا وفق الئحة الصالحيات 

 . تقييم أداء العامالت التابعات ذلا 

  ظفاهتا ، وإدارهتا مبا حيقق روح التعاون وتشجيع اإلبداع وادلبادرة .تنظيم االجتماعات بني مو 

 . تفويض بعض صالحياهتا دلن تراه لتسيري أعمال اإلدارة بكفاءة عالية وفاعلية 

 أو اإلدارة العليا ، وادلشاركة فيها بفاعلية .  ةها ادلباشر تحضور االجتماعات اليت تدعى ذلا من رئيس 

 أو اإلدارة العليا ، وادلشاركة فيها بفاعلية . ةها ادلباشر تيت ترشح ذلا من رئيسادلشاركة يف اللجان ال 

 ةادلباشر  ةرفع تقارير دورية عن سري العمل يف اإلدارة للرئيس   . 

  وتتعلق بطبيعة عملها . ةها ادلباشر تكلفها هبا رئيستالقيام أبية مهام أخرى 

 الخاصة ..
 اإلشراف على أداء العامالت وادلعلمات . 

 . العمل على حل ادلشكالت التعليمية والرتبوية اليت تواجو التعليم داخل الدار 

 . توثيق العالقة مع أولياء األمور لتحسني األداء 

 . القيام بزايرات احللقات وادلعلمات للتأكد على مستوى األداء 

 ق .متابعة تطبيق الربامج التعليمية ابلفصول ومواجهة الصعوابت اليت تواجو التطبي 

 . اإلشراف على متابعة واستقبال كل ما خيص  إشكاالت الطالبات 

 .اإلشراف والتنسيق على االختبارات اليت تعقد يف الدار 

 داددًا  : متطلبات الوظيفة :
 وم معهد ادلعلماتلـ ادلؤىل : اثنوي مع دب
 اإلشراف . ( سنوات يف رلال العمل ، ويفضل كوهنا يف التعليم أو 5ـ اخلربة : ال تقل عن ) 

 المشتركة : 

 . إجادة استخدام احلاسب اآليل 

 . القدرة على ادلتابعة والتقومي 

 . القدرة على التخطيط التنفيذي 

 . القدرة على تنظيم وتنسيق العمل 

 . القدرة على إدارة اآلخرين والعمل ضمن فريق العمل 

 .القدرة على تطوير األعمال وتوليد األفكار وتقوديها 

  الخاصة  :

 شخصية قيادية . ـ
 ـ القدرة على تكوين عالقات .

 القدرة على القياس والتقومي .  ـ
  حفظ أجزاء من القرآن .ـ 



 

 

 
 بطاقة التوصيف الوظيفي

 
 أواًل: الكدف العام : 
 ادلديرة يف تنفيذ اخلطط واللوائح اإلدارية واخلدمية وادلساندة  . القيام مبساندة 

 ثانيًا : الرئيس المباذر : 
  . مديرة الدار 

 ثالثًا : المرؤودون:
     -  

 رابعًا  : العالقات: 
   . مع فريق العمل ابلدار 

 خامدًا : المكام والواجبات: 
 المشتركة : 

 سري العمل يف عملها مبا يتوافق مع الئحة الصالحيات ادلعتمدة .ادلسامهة يف اختاذ القرارات ادلنظمة ل 

 . حل ادلشكالت اليت تعرتض سري العمل بعملها 

 . وضع ادلوازنة التقديرية لعملها ، وتنفيذىا 

 . وضع اخلطة التنفيذية لعملها ، وتنفيذىا 

 .ممارسة الصالحيات ادلخولة ذلا من رئيسها ادلباشر 

 عى ذلا من رئيسها ادلباشر أو اإلدارة العليا ، وادلشاركة فيها بفاعلية . حضور االجتماعات اليت تد 

 أو اإلدارة العليا ، وادلشاركة فيها بفاعلية .ة ها ادلباشر تادلشاركة يف اللجان اليت ترشح ذلا من رئيس 

 ةادلباشر  ةرفع تقارير دورية عن سري عملها للرئيس   . 

  وتتعلق بطبيعة عملها . ةادلباشر  اهتسكلفها هبا رئيتالقيام أبية مهام أخرى 

  . تطبيق اخلطط واألنظمة يف تسجيل ومتابعة الطالبات 

  . استقبال ادلتقدمات للدار لاللتحاق بو وتسهيل مهمتهن واإلجابة على استفساراهتن 
  

 الخاصة :

  . متابعة تطبيق اخلطط واألنظمة يف الربامج والشئون اإلدارية واخلدمية 

 للدار االحتياجات اإلدارية وادلالية متابعة النقص يف  

  ومستوى أدائهن .  الدارمتابعة العامالت يف 

 الدار النسائية  الموقع مساعدة مدمى الوظيفة

 2-2-4 رقم الوظيفة إدارة الدور النسائية اإلدارة



 

 

  واجلهات اخلارجية الدار متابعة الصادر والوارد وادلخاطبات اإلدارية بني. 

 . ًاإلشراف على الطالبات عليماً وسلوكيا 

 داددًا  : متطلبات الوظيفة :
 . ادلعلماتـ ادلؤىل : شهادة اثنوية مع دبلوم معهد 

 ( سنوات يف رلال العمل. 3ـ اخلربة : ال تقل عن )
 المشتركة : 

 . إجادة استخدام احلاسب اآليل 

 . القدرة على تنظيم وتنسيق العمل 

 . القدرة على العمل ضمن فريق العمل 

 . القدرة على تطوير األعمال وتوليد األفكار 

  الخاصة  :

 اللباقة وحسن التصرف . ـ 

 ن القرآن . حفظ أجزاء مـ 
 

 بطاقة التوصيف الوظيفي

 
 أواًل: الكدف العام : 

 .  تنفيذ اللوائح واخلطط ادلتعلقة مبتابعة الطالبات وسلوكهن وحضورىن ومستوايهتن الدراسية 
 لرئيس المباذر : ثانيًا : ا

  . مديرة الدار 
 ثالثًا : المرؤودون:

 - 
 رابعًا  : العالقات: 

 . مع الطالبات 

  . مع أولياء أمور الطالبات ، بشأن استقباذلن وتسجيل بناهتن ومتابعة سلوكهن وحضورىن 
 خامدًا : المكام والواجبات: 

 المذتركة : 

  يف عملها مبا يتوافق مع الئحة الصالحيات ادلعتمدة .ادلسامهة يف اختاذ القرارات ادلنظمة لسري العمل 

 . حل ادلشكالت اليت تعرتض سري العمل بعملها 

 الدار النسائية  الموقع طالبات مراقبة  مدمى الوظيفة

 3-2-4 رقم الوظيفة إدارة الدور النسائية اإلدارة



 

 

 . وضع ادلوازنة التقديرية لعملها ، وتنفيذىا 

 . وضع اخلطة التنفيذية لعملها ، وتنفيذىا 

 ةها ادلباشر تممارسة الصالحيات ادلخولة ذلا من رئيس. 

 أو اإلدارة العليا ، وادلشاركة فيها بفاعلية .  ةها ادلباشر تن رئيسحضور االجتماعات اليت تدعى ذلا م 

 أو اإلدارة العليا ، وادلشاركة فيها بفاعلية . ةها ادلباشر تادلشاركة يف اللجان اليت ترشح ذلا من رئيس 

 ةادلباشر  ةرفع تقارير دورية عن سري عملها للرئيس   . 

 وتتعلق بطبيعة عملها . ةدلباشر ا تهاكلفها هبا رئيستأبية مهام أخرى  القيام 

 الخاصة :

 . متابعة سلوك الطالبات أثناء الفسح وحضور الطالبات وانصرافهن 

 
 داددًا  : متطلبات الوظيفة :

 ـ ادلؤىل : شهادة اثنوية .
 ( سنوات يف رلال العمل  . 3ـ اخلربة : ال تقل عن )

 المشتركة : 

 . إجادة استخدام احلاسب اآليل 

 نظيم وتنسيق العمل .القدرة على ت 

 . القدرة على العمل ضمن فريق العمل 

 . القدرة على تطوير األعمال وتوليد األفكار 

  الخاصة  :

 ـ القدرة على التعامل مع الطالبات وإدارهتن .
 حفظ أجزاء من القرآن . ـ 



 

 

 

 بطاقة التوصيف الوظيفي

 
 أواًل: الكدف العام : 

 .  تنفيذ اللوائح واخلطط ادلتعلقة بتنسيق وتنفيذ الربامج واألنشطة الطالبية يف الدار 
 ثانيًا : الرئيس المباذر : 

  . مديرة الدار 

 
 ثالثًا : المرؤودون:

 - 
 رابعًا  : العالقات: 

  مقدمات الربامج .مع الطالبات و 
 خامدًا : المكام والواجبات: 

 المشتركة : 

 . ادلسامهة يف اختاذ القرارات ادلنظمة لسري العمل يف عملها مبا يتوافق مع الئحة الصالحيات ادلعتمدة 

 . حل ادلشكالت اليت تعرتض سري العمل بعملها 

 . وضع ادلوازنة التقديرية لعملها ، وتنفيذىا 

 ة لعملها ، وتنفيذىا .وضع اخلطة التنفيذي 

 ةها ادلباشر تممارسة الصالحيات ادلخولة ذلا من رئيس. 

 أو اإلدارة العليا ، وادلشاركة فيها بفاعلية .  ةها ادلباشر تحضور االجتماعات اليت تدعى ذلا من رئيس 

 بفاعلية .أو اإلدارة العليا ، وادلشاركة فيها  ةها ادلباشر تادلشاركة يف اللجان اليت ترشح ذلا من رئيس 

 ةادلباشر  ةرفع تقارير دورية عن سري عملها للرئيس   . 

  وتتعلق بطبيعة عملها . ةادلباشر  اهتكلفها هبا رئيستالقيام أبية مهام أخرى 

 الخاصة :

 . تطبيق اخلطط واألنظمة يف الربامج واألنشطة 

  . تنظيم الربامج واألنشطة اليت تعني على استمرار الطالبات واستفادهتن 

 يذ الربامج وادلسابقات اليت تعني الطالبات على االستفادة ادلثلى من احللقة .تنف 

 ية الدار النسائ الموقع مشرفة برامج وأنشطة  مدمى الوظيفة

 4-2-4 رقم الوظيفة إدارة الدور النسائية اإلدارة



 

 

 
 داددًا  : متطلبات الوظيفة :

 ـ ادلؤىل : شهادة اثنوية .
 ( سنوات يف رلال العمل . 2ـ اخلربة : ال تقل عن )

 المشتركة : 

 . إجادة استخدام احلاسب اآليل 

 . القدرة على تنظيم وتنسيق العمل 

  ة على العمل ضمن فريق العمل .القدر 

 . القدرة على تطوير األعمال وتوليد األفكار 

  الخاصة  :

 ـ القدرة على التعامل مع الطالبات   .
 حفظ أجزاء من القرآن . ـ 



 

 

 

 
 بطاقة التوصيف الوظيفي

 
 أواًل: الكدف العام : 

 القيام مبساعدة الطالبات على حفظ وجتويد كتاب هللا عز وجل ، وإدارهتن داخل احللقة .
 ثانيًا : الرئيس المباذر :

 . مديرة الدار 
 ثالثًا: المرؤودون:

 -  
 رابعًا: العالقات: 

  نومستواىمع أولياء األمور ، بشأن معرفة حال الطالبات . 

 ت ، بشأن رفع قضااي الطالبات ومتابعة حلها .مشرفة الطالبا 
 خامدًا : المكام والواجبات المذتركة : 

 . ادلسامهة يف اختاذ القرارات ادلنظمة لسري العمل يف عملها مبا يتوافق مع الئحة الصالحيات ادلعتمدة 

 . حل ادلشكالت اليت تعرتض سري العمل بعملها 

 ذىا .وضع ادلوازنة التقديرية لعملها ، وتنفي 

 . وضع اخلطة التنفيذية لعملها ، وتنفيذىا 

 ةها ادلباشر تممارسة الصالحيات ادلخولة ذلا من رئيس. 

 أو اإلدارة العليا ، وادلشاركة فيها بفاعلية .  ةها ادلباشر تحضور االجتماعات اليت تدعى ذلا من رئيس 

 العليا ، وادلشاركة فيها بفاعلية .أو اإلدارة  ةها ادلباشر تادلشاركة يف اللجان اليت ترشح ذلا من رئيس 

 ةادلباشر  ةرفع تقارير دورية عن سري عملها للرئيس   . 

  وتتعلق بطبيعة عملها . ةادلباشر  اهتكلفها هبا رئيستالقيام أبية مهام أخرى 

 الخاصة : 

 يمتها وترعى مواىبها وتغرس يف احرتام الطالبة ومعاملتها معاملة تربوية حتقق ذلا األمن والطمأنينة وتنمي شخصيتها وتشعرىا بق
 نفسها حب القرآن وعلومو .

  تدريس النصاب ادلقرر حسب اخلطة ادلوضوعة والقيام بكل ما يتطلبو لتحقيق اذلدف العام ادلوضوعة من إعداد وحتضري وطرائق
 التدريس وأساليب تقومي واختبارات .

 الدار النسائية الموقع معلمة مدمى الوظيفة

 5-2-4 رقم الوظيفة إدارة الدور النسائية اإلدارة



 

 

 نمية مواطن اإلبداع والتفوق لديهن وحبث حاالت الضعف والتقصري القيام ابلدور الرتبوي الشامل للطالبات ومتابعة حتصيلهن وت
 وعالجها .

 . دراسة الربامج التعليمية واقرتاح ما يراه مناسباً لتطويرىا من واقع تطبيقها 

  وهنايتها واستثمار الوقت . الدوامالتقيد مبواعيد احلضور واالنصراف بداية 

 ر والتعامل اإلجيايب مع ما يوصون بو وما يقدمونو من جتارب وخربات .التعاون مع ادلشرفات الرتبوايت ومديرة الدا 

 . ًمتابعة التحصيل العلمي للطالبات ورعايتهن سلوكياً واجتماعيا 

 داددًا  : متطلبات الوظيفة :
 ادلؤىل : شهادة اثنوية + شهادة معهد ادلعلمات أو دورة إعداد ادلعلمات دلدة عام دراسي أو حافظة .

 ( سنوات يف التدريس يف احللقات . 3ال تقل عن ) اخلدمة  :
 المشتركة :  اخلربات :

 . إجادة استخدام احلاسب اآليل 

 . القدرة على تنظيم وتنسيق العمل 

 . القدرة على العمل ضمن فريق العمل 

 . القدرة على تطوير األعمال وتوليد األفكار 

  الخاصة  :

 ال يقل عن عشرة أجزاء . –التدريس  ـ إتقان تالوة القرآن وحفظ ما يناسب مرحلة
 ـ القدرة على إدارة الطالبات داخل الفصل . 

 سنة . 21ـ أال يقل عمرىا عن 



 

 

 

 بطاقة التوصيف الوظيفي

 

 أواًل: الكدف العام : 
   ات والزوار .وادلوظف ةتاجها ادلدير حتابألمور اليت  ةادلتعّلقة ادلناسب التهيئةو  الرتتيب 

 

 ثانيًا : الرئيس المباذر :
 مديرة الدار . 

 ثالثًا: المرؤودون:
     - 

 رابعًا: العالقات: 
  متطلبات الدار واحتياجاهتا .، ابلتنسيق والتشاور بشأن : العامالت يف الدار مع 

 لواجبات: خامدًا : المكام وا
 المذتركة : 

  . فحص ادللفات والتأكد من مطابقتها لتعليمات القبول ادلعتمدة من إدارة الدار 
  . حفظ ادللفات يف تسلسل ادلرحلة التعليمية 
  .ًتسجيل بياانت ادللتحقات على احلاسب اآليل وحتديثها سنواي 
  تسجيل بياانت الدارسات. 

 . إعداد وكتابة اخلطاابت الصادرة 

 وتتعلق بطبيعة عملها . ةها ادلباشر تكلفها هبا رئيستيام أبية مهام أخرى الق 

 الخاصة ..
 متابعة الربيد اإللكرتوين اخلاص ابلدار 

 . االتصاالت اإلدارية 

 . العمل على حل ادلشكالت التعليمية والرتبوية اليت تواجو التعليم داخل الدار 

 توثيق العالقة مع أولياء األمور لتحسني األداء . 

 . اإلشراف على متابعة واستقبال كل ما خيص  إشكاالت الطالبات 

  االختبارات اليت تعقد يف الدار.بشأن التنسيق 

 داددًا  : متطلبات الوظيفة :
 .ـ ادلؤىل : اثنوي 

 . ( سنوات يف رلال العمل 2ـ اخلربة : ال تقل عن ) 

 الدار النسائية الموقع سكرترية مدمى الوظيفة

 6-2-4 رقم الوظيفة إدارة الدور النسائية اإلدارة 



 

 

 المشتركة : 

 إجادة استخدام احلاسب اآليل .

 تابعة والتقومي .القدرة على ادل

 القدرة على تنظيم وتنسيق العمل .

 ضمن فريق العمل .العمل القدرة 

 القدرة على تطوير األعمال وتوليد األفكار وتقوديها.

  الخاصة  :

 ـ القدرة على تكوين عالقات .
 ـ القدرة على القياس والتقومي . 

 


