مقدمة

إٕ اختاش ايكطاض املٓاغب يف ايٛقت املٓاغب ٜعترب َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت تػاعس املٓؿآت عً ٢ايتكسّ ٚايٓجاح حٝح ٜعتُس صتاح ٖصا
ايكطاض ٚفاعًٝت٘ عًَ ٢س ٣ايػطعٚ ١ايسق ١املطًٛب ١إلصساضَ ٙع َطاعا ٠ايٛقت ايالظّ ٚاملهإ املٓاغب يصيو .
إش ال بس َٔ إعطا ٤صالحٝات ستسز ٠يًُػٛ٦يني يهٜ ٞتُهٓٛا َٔ تٓفٝص َٗاَِٗ ٚاختاش ايكطاض املال ِ٥يف حسٚز ايصالحٝات املدٛي١
هلِ إش إٔ تهًٝف ؾاغٌ ايٛظٝف ١مبٗاّ َٚػٛ٦يٝات ٚٚاجبات ستسز ٠ز ٕٚإٔ ٜهٖٓ ٕٛاى ختٚ ٌٜٛاضح بايصالح ١ٝايالظَ ١يتٓفٝص ٖص ٙاملٗاّ
غٝؤز ٟإىل ْتا٥ج عهػ ١ٝقس تؤثط غًباً عً ٢نفاٚ ٠٤نفا ١ٜاألزا ٤ملٗاّ َٚػٛ٦يٝات ايٛظٝفٚ ١شيو ألٕ :
أ ـ حتكٝل ايتٛاظٕ ايسا ِ٥بني ايصالحٝات ٚاملػٛ٦يٝات ٜؤز ٟإىل حتكٝل اْتعاّ ٚاغتكطاض ايعٌُ يف ادتُع. ١ٝ
ب ـ تطانِ ٚتهسؽ األعُاٍ اييت ال ٜتدص فٗٝا قطاض غبب٘ عسّ ارتطٚج أ ٚعسّ تفٜٛض ايصالحٝات ايالظَ ١يف ايٛقت املٓاغب .
ج ـ عسّ تفٜٛض ٚحتسٜس ايصالحٝات ٜؤز ٟإىل ايتأخط يف اختاش ايكطاض َٚا قس ٜرتتب عً ٢شيو َٔ ايتعاَات ٚاضتباطات قس تؤثط
غًباً عً ٢ادتُع ١ٝجتا ٙايػري .
ز ـ عسّ خت ٌٜٛأ ٚحتسٜس ايصالحٝات قس ٜؤز ٟإىل ايٛقٛع يف األخطا ٤عٓس مماضغ ١ايعاًَني ملٗاَِٗ أ ٚيطمبا ٜؤز ٟإىل مماضغتِٗ
ملٗاّ يٝػت شتٛي ١هلِ أصالً .
 َٔٚايبسٖ ٞإٔ ايتٓع ِٝال ٜؤزٖ ٟسف٘ بس ٕٚحتسٜس َٔ ٜتخٌُ املػٛ٦ي ١ٝايؿدص ١ٝعً ٢أزا ٤املٗاّ احملسزٖٚ ، ٠صا ايؿدص
ٜتخٌُ املػٛ٦ي ١ٝعٔ زٚض ٙاحملسز ي٘ اعتُازاً عً ٢صالحٝات أ ٚغًطات تفٛض ي٘ َٔ ايٓٛع ٚايكسض ايهايف إلزاضٚ ٠تٓفٝص شيو ايسٚض .
َٔ ٖٓا صتس إٔ املػٛ٦ي ١ٝال تتخكل بس ٕٚصالح ١ٝأ ٚغًطَٓ ١اغبٚ ١ناف ١ٝيتعطٜف املػٛ٦ي ١ٝأ ٟيتخكٝل املٗاّ اييت تعٗس إىل
املػ ٍٛ٦بتخكٝكٗا ٚ ،أٖ ٍٚص ٙايصالحٝات حل تٛظٜع املٗاّ أ ٚتكػ ِٝايعٌُ عً ٢األفطاز ثِ صالح ١ٝاذتص ٍٛعً ٢ناف ١املٛاضز ٚعٓاصط
ايعٌُ ايالظَ ١يتٓفٝصٚ ٙايتٓػٝل فُٝا بني املٛاضز املايٚ ١ٝايبؿط ١ٜاملتاح. ١
ٚشيو ٜػتسع ٞبطبٝع ١اذتاٍ إعساز جسا ٍٚصالحٝات حتسز ْٛع اإلجطا ٤املطًٛب (َٓح صالح ١ٝيًكٝاّ ب٘ ٚاغِ ايؿدص املفٛض
بصيو ).
نُا ٜػتسع ٞإقطاض جسا ٍٚايصالحٝات بصٛض ٠زا ١ُ٥بتاضٜذ صالح ١ٝايتٓفٝص  ،إش قس تتطًب ظطٚف ايعٌُ إجطا ٤تعس ٌٜأٚ
تفٜٛض أْ ٚكٌ أ ٚتكًٝص يصالحٝات بعض ايٛظا٥ف ٚ ،عً ٘ٝفجس ٍٚايصالحٝات ٜه ٕٛقابالً يًتعسٚ ٌٜايتبس ٌٜحػب َكتطٝات ٚظطٚف
َٚصًخ ١ايعٌُ ٜٚ ،تِ ايتعس َٔ ٌٜقبٌ ايػًط ١املدٛي ١بصيو ٚاييت متًو ايصالح ١ٝاألعً ٢العتُاز ايكطاضات ٚإصساضٖا  ٖٛٚضٝ٥ؼ
ادتُع. ١ٝ

ٜه ٕٛيًتعابري يف ال٥خ ١ايصالحٝات املفٗ ّٛاحملسز املٛضح أَاّ نٌ َٓٗا:
"حيضّر"ٜعين إٔ ٜك ّٛبإعساز ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚاملػتٓسات املطًٛبٚ ١اييت غٛف ٜتدص ايكطاض بؿأْٗا ٚجعًٗا َهتًُ١

أ ٚجاٖع ٠يًعطض عً ٢املػت ٣ٛاإلزاض ٟاألعً. ٢

ٜعين إٔ ادتٗ ١املدتص ١هلا عالقٚ ١ظٝف ١ٝبعس ٠جٗات أخط ٣زاخٌ ادتُع َٔٚ ١ٝثِ تك ّٛباالتصاٍ بٗصٙ
ادتٗات يتٛفري ايبٝاْات ٚاملػتٓسات املطًٛبٚ ١إعسازٖا يف ؾهًٗا ايٓٗا ٞ٥متٗٝسًا الختاش ايكطاض بؿأْٗا .
"يوافق"ٜعين ايتٛقٝع عً ٢املػتٓسات مبا ٜفٝس بأْٗا متت بططٜكْ ١عاَٚٚ ١ٝفل اإلجطا٤ات ٚاألْعُٚ ١ايًٛا٥ح  ،إال أْ٘ ال

ٜعين االعتُاز .

"يوصي"ٜعين ضفع ايتٛص ١ٝباختاش ايكطاض َع ؾطح األغباب ٚحتٌُ ٖص ٙايهًَُ ١عٓ ٢أق َٔ ٣ٛاملٛافكٚ ١يهٔ ال تصٌ

إىل َطحً ١االعتُاز .

ٜؿري إىل ايػًط ١ايٓٗا ١ٝ٥يف اختاش ايكطاض أ ٟاملٛافك ١ايطمس.١ٝ

ـ جيٛظ إٔ ٜهًف نٌ صاحب صالحٜ َٔ ١ٝك ّٛمبػٛ٦يٝات٘ ٚصالحٝات٘ أ ٚجعَٗٓ ٤ا يف حاي ١غٝاب٘  ،عً ٢إٔ
ٜهٖ ٕٛصا ايتهًٝف َهتٛباً .
ـ جيٛظ ألصخاب صالح ١ٝاالعتُاز يف ٖص ٙايال٥خ ١تفٜٛض بعض صالحٝاتِٗ بؿهٌ جع ٞ٥أٚ ٚقيت يًُػت٣ٛ
ايٛظٝف ٞايتايٚ- ٞي ٛيف حاٍ ٚجٛز- ٙعً ٢إٔ ٜهٖ ٕٛصا ايتفٜٛض َهتٛباً ٚتكط ٙايػًط ١األعً ، ٢عً ٢إٔ تبك٢
املػٛ٦ي ١ٝعً ٢عاتل َٔ قاّ بتفٜٛض ٖص ٙايصالح.١ٝ
ـ ال جيٛظ ألصخاب ايصالح ١ٝاعتُاز املػتٓس ايصازض يصاذتِٗ ٚي ٛنإ يف حسٚز صالحٝتِٗ ٚ ،إمنا جيب
اعتُاز َٔ ٙايػًط ١األعًَ ٢باؾط ، ٠فعً ٢غب ٌٝاملجاٍ إشا نإ يًُسٜط ايتٓفٝص ٟصالح ١ٝاعتُاز ايصطف يف حسٚز
َع ، ١ٓٝيهٔ إشا نإ ايصطف ٜتعًل ب٘ ؾدصٝاً ٜطفع غٓس ايصطف العتُاز َٔ ٙايػًط ١األعً. ٢
ـ ايصالح ١ٝاملُٓٛح ١ملػت ٣ٛإزاض ٟال جيٛظ يًُػت ٣ٛاألقٌ اعتُازٖا "مماضغتٗا" يف حاي ١غٝاب صاحب
ايصالح ١ٝإال إشا صسض تفٜٛض نتاب ٞبصيو.
ـ جيٛظ تطٜٛط جسا ٍٚايصالحَ ١ٝػتكبالً ٚشيو بإضاف ١صالحٝات يبعض ايٛظا٥ف املػتخسثٜٚ ، ١تِ إقطاض ٖصٙ
ايصالحٝات َٔ قبٌ ادتٗ ١املدٛي ١بٗص ٙايصالحٚ ١ٝفل ٖص ٙايال٥خ. ١
ـ َا مل ٜطز ي٘ ْص يف ٖص ٙايال٥خ ١ته ٕٛصالح ١ٝاعتُاز َٔ ٙقبٌ ضٝ٥ؼ ادتُع ١ٝأٜ َٔ ٚفٛض٘ َ-ؤقتاً -
حت ٢تتِ إضافت٘ يف ايال٥خ. ١
ـ تصبح ٖص ٙايال٥خْ ١افص َٔ ٠تاضٜذ اعتُازٖا َٔ زتًؼ اإلزاض ٠أٜ َٔ ٚفٛض بصيو .
َ .تابعٖ ١ص ٙايال٥خٚ ١تعسٜالتٗا ٚضفعٗا ألصخاب ايصالحَ َٔ ، ١ٝػٛ٦ي ١ٝإزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب .
 .حتكٝكاً يًُؤغػ ١ٝيف ايعٌُ ٚحتكٝل يًتهاٌَ ايٛظٝفٚ ٞاحرتاّ ايتدصص فإْ٘ ٜٓبػ ٞعسّ اعتُاز ايصالح١ٝ
املُٓٛح ١يًُػت ٣ٛاألعً ٢إال بعس اغتهُاٍ اإلجطا٤ات األقٌ َٔ ايصالحٝات .
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ٚثٝك ١االغرتاتٝج ١ٝيًجُع ١ٝارتري ١ٜيتخفٝغ ايكطإٓ ايهط ِٜمبخافع ١ايعيفٞ
رؤيتنا :
ايطٜاز ٠يف تعً ِٝايكطإٓ ايهطٚ ِٜادتٛز ٠يف ايعٌُ املؤغػ ٞارتريٟ
النطاق الزمني

خالٍ مخؼ غٓٛات َٔ ٖ 6336- 6341ـ
عً ٢فطٚع ادتُعٝات ارتري ١ٜيتخفٝغ ايكطإٓ ايهط ِٜمبخافعات املًُه ١ايعطب١ٝ

نطاق المنافسة

ايػعٛز١ٜ

رسالتنا :
تعً ِٝايكطإٓ ايهط ِٜيؿطا٥ح اجملتُع بهٛازض َتُٝعٚ ٠بطاَج ْٛعٚ ١ٝب ١٦ٝستفع ٠بتكٓ ١ٝحسٜج ١يتخكٝل ارتري١ٜ
ملٓػٛبٓٝا ٚؾطنآ٥ا

قيم املنظمة :

قيمنا :
 - 6ايؿفاف- 2 ١ٝاالْتُا - 4 ٤ادتٛز- 3 ٠ايتهاٌَ - 5اإلجياب١ٝ

المنتج

أهدافنا االسرتاتيجية :
ختطٜج طالب َتكٓني يًتالٚ ٠ٚاذتفغ َتأزبني بآزاب ايكطإٓ ايهط.ِٜ

المستفيدون

حتكٝل ضضا املػتفٝس َٔ ٜٔادتُع.١ٝ

الكفاءة الداخلية

إزاض ٠ادتُعٚ ١ٝقطاعاتٗا ٚحًكاتٗا بهفاٚ ٠٤حٛغب ١عًُٝاتٗا بفاعً.١ٝ

النمو والتعلم

بٓا ٤املٓار اإلجياب ٞيًتأٖٚ ٌٝايتطٜٛط املػتُط يًعاًَني ٚايرباَج.

المالي

حتكٝل االغتكطاض املاي ٞيتػط ١ٝمجٝع احتٝاجات ادتُع ١ٝاالغرتاتٝج.١ٝ

إدارة الربامج

اهلــسف ايــطٝ٥ؼ يــهزاضٖ ٠ــ : ٛاإلؾــطاف عًــ ٢ايــرباَج ايتعًُٝٝــٚ ١املػــابكات ايــيت تــتِ قًكــات ايبــٓني ٚايــسٚض ايٓػــا، ١ٝ٥
ٚاملساضؽ ايتُٗٝس َٔ ، ١ٜأجٌ االضتكا ٤بـايطالب ٚايطايبـات ٚاملؿـاضنني يف ٖـص ٙايـرباَج ،يًٛصـ ٍٛإىل شتطجـات تتٛافـل
َٚعاٜري ادتٛزٚ ٠ايتُٝع.
األزٚاض ايطٝ٥ػ ١يهزاض : ٠تتًدص أزٚاض اإلزاض ٠ايطٝ٥ػ ١يف :
 تٓفٝص ايرباَج ايتعً ١ُٝٝايٓٛعٚ ، ١ٝاملتُجً ١يف :
 oبطْاَج ايطٜاحني (طالب – طايبات) .
 oبطْاَج ضتٌ (طالب) .
 oبطْاَج عًُين .
 oحًكات املٛظفني
 إقاَ ١اذتفالت ايتعً ١ُٝٝيًطالب ٚايطايبات املؿاضنني يف ايرباَج ٚاملػابكات.
 تؿجٝع ايطالب ٚايطايبات يًُؿاضن ١يف املػابكات احملًٚ ١ٝايسٚيٚ ١ٝايعامل.١ٝ
 فتح إزاضات ٚاإلؾطاف عًٗٝا .
 اإلؾطاف عً ٢ايرباَج ايتعً.١ُٝٝ
 اإلؾطاف عً ٢املساضؽ ايتُٗٝس.١ٜ
 اإلؾطاف عً ٢املػابكات ايتٓافػ.١ٝ
 اإلؾطاف عً ٢حًكات املٛظفني.
 ابتهاض بطاَج ختسّ ناف ١ؾطا٥ح اجملتُع .

خطٜط ١اهلٝهٌ ايتٓع ُٞٝإلزاض ٠ايؿؤ ٕٚايتعً ١ُٝٝبٓني :

َؿطف بطْاَج ايطٜاحني
َؿطف ١بطْاَج ايطٜاحني
َؿطف بطْاَج ضتٌ.
َؿطف بطْاَج تٓافؼ.
َؿطف بطْاَج عًُين.
حًكات املٛظفني.

املدرسة التمهيدية :
اهلسف ايطٝ٥ؼ يًكطاع ٖ: ٛتكس ِٜارتسَات ايتعًٚ ١ُٝٝايرتب ١ٜٛيًُػتفٝس َٔ ٜٔاألطفاٍ .

.

األزٚاض ايطٝ٥ػ ١يًكطاع :تتًدص أزٚاض ايكطاع ايطٝ٥ػ ١يف :
 تعً ِٝايكطإٓ ايهطٚ ِٜجتٜٛسٚ ٙتالٚت٘ ٚايكطا ٠٤ايصخٝخٚ ١ايعً ّٛايٓافع. ١
 تٓفٝص ايرباَج ٚايعًُٝات ايساخً ١ٝاملػري ٠يعٌُ املسضغٚ ، ١املتُجً ١يف :
 oايعالقات ايعاَٚ ١اإلعالّ .
َ oتابع ١أزا ٤املٛظفني .
َ oتابع ١ايعًُٝات املايٚ ١ٝاحملاغب. ١ٝ
 oايعًُٝات ايتكٓ. ١ٝ
 oعًُٝات ايتدطٝط ايتؿػٚ ًٞٝاملتابع. ١
 oعًُٝات ايتكٚ ِٜٛايتطٜٛط .
بايتٓػٝل َع إزاضات ادتُع ١ٝاملعٓ. ١ٝ
َ تابع ١ايطالب ٚتكس ِٜأفطٌ ارتسَات ايتعًٚ ١ُٝٝايرتبٚ ١ٜٛايرتف ١ٝٗٝهلِ .
( ر  ) 63خطٜط ١اهلٝهٌ ايتفص ًٞٝيًُسضغ ١ايتُٗٝس:١ٜ

َسٜط املسضغ١
غهطتري
َعًِ

َؿطف بطاَج ٚطالب

عاٌَ خسَات

غا٥ل

رئيس قسم الربامج التعليمية :
متٗٝس  :قػِ ايرباَج ايتعً ١ُٝٝشت ٍٛبتفع ٌٝايرباَج املعتُس َٔ ٠زتًؼ إزاض ٠ادتُعٚ ١ٝاإلؾطاف عًٞ
تٓفٝصٖا يف املهإ ٚايب ١٦ٝاملٓاغب ١اييت تتخكل فٗٝا جٛز ٠ارتسَات ايتعًٚ ١ُٝٝايرتب ١ٜٛيًُػتفٝس ايٓٗا ٞ٥غٛا٤
أنإ صػاضًا ٚنباضاً ٚ ،ته ٕٛيف املػاجس .
ٚاهلسف ايطٝ٥ؼ هلا ٖ : ٛتكس ِٜايرباَج ايتعً ١ُٝٝايٓٛع ١ٝاملتُٝع ٠يًُػتفٝس َٔ ٜٔايطالب ٚايطايبات.
األزٚاض ايطٝ٥ػ ١يكػِ ايرباَج :تتًدص أزٚاض إزاضات اذتًل ايطٝ٥ػ ١يف :
 تفع ٌٝايرباَج املعتُس َٔ ٠زتًؼ إزاض ٠ادتُع.١ٝ
 ابتهاض بطاَج جسٜس ٠تتٓاغب ٚايب ١٦ٝارتسَ ١ٝيًجُع. ١ٝ
 ايعٌُ عً ٢تٓفٝص ايرباَج يًُػتفٝس َٔ ٜٔادتُع ١ٝيف نً ٢ادتٓػني ( طالب – طايبات).
َ oتابع ١أزا ٤ايطالب ٚايطايبات املؿاضنني يف ايرباَج.
 oعًُٝات ايتدطٝط ايتؿػ ًٞٝيًرباَج.
 oعًُٝات ايتكٚ ِٜٛايتطٜٛط يًرباَج .
َ تابع ١ايطالب ٚايطايبات باذتطٛض ٚاالْصطاف.
 تكس ِٜأفطٌ ارتسَات ايتعًٚ ١ُٝٝايرتب ١ٜٛيًطالب ٚايطايبات املؿاضنني يف ايرباَج.
( ر  ) 65خطٜط ١اهلٝهٌ ايتفص ًٞٝيًُجُع :

رئيس قسم املسابقات :
متٗٝس  :قػِ املػابكات شت ٍٛباإلعالٕ عٔ املػابكات ٚحتسٜس إجطا٤اتٗا ٚاعتُازٖا َٔ زتًؼ إزاض ٠ادتُع١ٝ
ٚاإلؾطاف عً ٞتٓفٝصٖا يف املهإ ٚايب ١٦ٝاملٓاغب ١اييت تتخكل فٗٝا جٛز ٠ارتسَات ايتعًٚ ١ُٝٝايرتب١ٜٛ
يًُػتفٝس ايٓٗا ٞ٥غٛا ٤أنإ صػاضًا ٚنباضاً ٚ ،ته ٕٛيف املػاجس أ ٚيف ادتُع. ١ٝ
ٚاهلسف ايطٝ٥ؼ هلا ٖ : ٛاالغتُطاض عً ٢حفغ نتاب اهلل ٚاملسا ١َٚيف تعً ِٝعً ّٛايكطإٓ ايهط َٔ .ِٜخـالٍ حـح
ٚتؿجٝع ايطالب ٚايطايبات عً ٢ايسخ ٍٛيف املػابكات احملًٚ ١ٝايسٚي ١ٝاييت جيطٜٗا اإلزاض.٠
األزٚاض ايطٝ٥ػ ١يكػِ ايرباَج :تتًدص أزٚاض إزاضات اذتًل ايطٝ٥ػ ١يف :
 تٓفٝص املػابكات املعتُس َٔ ٠زتًؼ إزاض ٠ادتُع.١ٝ
 ابتهاض َػابكات جسٜس ٠تتٓاغب ٚف٦ات ايطالب ٚايطايبات ٚاذتافعني ٚاذتافعات.
 ايعٌُ عً ٢تٓفٝص املػابكات يًُػتفٝس َٔ ٜٔادتُع ١ٝيف نً ٢ادتٓػني ( طالب – طايبات).
 oنتاب ١تكاضٜط َتابع ١عٔ أزا ٤ايطالب ٚايطايبات املؿاضنني يف ايػابكات.
 oعًُٝات ايتدطٝط ايتؿػ ًٞٝيًُػابكات.
 oعًُٝات ايتكٚ ِٜٛايتطٜٛط يًُػابكات.
 حح ٚتؿجٝع ايطالب ٚايطايبات عً ٢ايسخ ٍٛيف املػابكات.
 تكس ِٜأفطٌ ارتسَات ايتعًٚ ١ُٝٝايرتب ١ٜٛيًطالب ٚايطايبات املؿاضنني يف املػابكات.
( ر  ) 65خطٜط ١اهلٝهٌ ايتفص ًٞٝيًُجُع :

الصالحيات

أوال /المتعلقة باإلدارة مباذرة :

المدتويات اإلدارية
البيان

المدير

نائب

رئيس

مجلس

التنفيذي

الرئيس

الجمعية

اإلدارة

املؿاضن ١يف املػابكات احملًٚ ١ٝايسٚي١ٝ

حيطط (إزاض ٠ايرباَج)

ٜٛافل

ٜٛصٞ

ٜعتُس

تفع ٌٝايرباَج املتٓٛع ١املعتُس َٔ ٠إزاض ٠ادتُع.١ٝ

حيطط (إزاض ٠ايرباَج)

ٜٛافل

ٜٛافل

ٜعتُس

َتابع ١إزا ٤ايطالب ٚايطايبات املؿاضنني يف املػابكات

ٜٛافل (إزاض ٠ايرباَج)

ٜعتُس

ٜعتُس

اختٝاض دتإ املُتخٓني

ٜعتُس (إزاض ٠ايرباَج)

ٜعتُس

ٜعتُس

اإلؾطاف ايتاّ عً ٢ايرباَج املتٓٛع١

ٜعتُس (إزاض ٠ايرباَج)

ٜعتُس

إقاَ ١ايرباَج ايطالب ١ٝاملتعًك ١بايكطإٓ ايهطِٜ

ٜعتُس (إزاض ٠ايرباَج)

ٜٛافل

حيطط (إزاض ٠ايرباَج)

ٜعتُس

مدير اإلدارة ( المختصة )

عٌُ تكاضٜط أزا ٤عٔ املػابكات َٔ حٝح ْكاط ايك٠ٛ
ٚايطعف .

ثانيا  /المذتركة مع إدارات أخرى :
الذئون اإلدارية
البيان
تعٝني أ ٚإٜكاف أ ٚإقاي ١أْ ٚكٌ أٚ
اْتٗا ٤خسََٛ ١ظف ٞاملٝسإ
(ايرباَج  -املػابكات– ايسٚض )
تعٝني أ ٚإٜكاف أ ٚإقاي ١أْ ٚكٌ خسَ١
املؿطفني ٚضؤغا ٤األقػاّ .

المدتويات اإلدارية
مديرو

مديرو

القطارات

اإلدارات

مدير اإلدارة ( المختصة )

ٜٛافل ( إزاض ٠ايرباَج )
حيطط (إزاض ٠ايرباَج)
ٜعتُس (إزاض ٠ايرباَج).

المدير

نائب

رئيس

مجلس

التنفيذي

الرئيس

الجمعية

اإلدارة

ٜعتُس

ٜعتُس

ذئون القطارات والميدان
البيان

المدتويات اإلدارية
مديرو

مديرو

القطارات

اإلدارات

فتح بطْاَج جسٜسأ ٚغًل بطْاَج أ ٚإعاز٠

مدير اإلدارة ( المختصة )

المدير

نائب

رئيس

مجلس

التنفيذي

الرئيس

الجمعية

اإلدارة

ٜٛافل

ٜٛصٞ

ٜعتُس

ٜٛافل

ٜٛصٞ

ٜعتُس

ٜٛافل

ٜٛصٞ

ٜعتُس

ٜعتُس (إزاض ٠ايرباَج) .

فتح بطْاَج َتٛقف
ٜعتُس (إزاض ٠ايرباَج) .

االعالٕ عٔ َػابكٚ ١تابعٝتٗا جملًؼ
اإلزاض٠

ٜعتُس (إزاض ٠ايرباَج).

املبازض ٠بفتح َسضغ ١متٗٝس ١ٜجسٜس٠

ثالثا  /المذتركة بين الجميع :
حيل يهٌ َٛظف إٔ ٜتعاٌَ َع املٛظف ايتابع ي٘ إزاضٜاً بايصالحٝات ايتاي: ١ٝ
ملحوظة

الصالحية
إٔ ٜٛج٘ ي٘ َػا٤ي ١ؾف ١ٜٛعٓس ٚقٛع خطأ أ ٚاالؾتبا ٙف٘ٝ
إٔ ٜهًف٘ بأ ٟعٌُ ٜسخٌ ضُٔ زتاٍ عًُ٘
إٔ ٜطًب َٓ٘ تكطٜط عٔ عًُ٘
إٔ ٜطًب َٓ٘ خط ١عٌُ تفص ١ًٝٝعٔ عًُ٘
إٔ ٜطًع عً ٢أعُاي٘
إٔ ٜطًع عً ٢جٗاظ ٙارتاص
إٔ ٜطًع عً ٢أٚضام ايعٌُ املٛجٛز ٠يف َهتب٘
إٔ ٜهًف٘ قطٛض أ ٟاجتُاع أ ٚيكا ٤يهزاض ٠زاخٌ اإلزاض ٠أ ٚخاضجٗا

التوصيف الوظيفي

رقم الوظيفة

ادم الوظيفة

اهلــسف ايــطٝ٥ؼ يــهزاضٖ ٠ــ : ٛاإلؾــطاف عًــ ٢ايــرباَج ايتعًُٝٝــ ١املتٓٛعــٚ ١املػــابكات احملًٝــٚ ١ايسٚيٝــ ١ايــيت تعًــٔ
عٓٗا ادتُعٜٚ ١ٝؿرتى فٗٝا ايطالب ٚايطايبات بف٦اتِٗ املدتًف.١
األزٚاض ايطٝ٥ػ ١يهزاض : ٠تتًدص أزٚاض اإلزاض ٠ايطٝ٥ػ ١يف :
 تٓفٝص ايرباَج ايٓٛع ١ٝغايف ١ايصنط ٚفل املدطط ايػابل ٚاملتُجً ١يف :
 oتٓفٝص ايرباَج.
 oإجطا ٤عًُٝات ايتك.ِٜٛ
 oعٌُ تكطٜط إصتاظ عٔ عًُٝات تٓفٝص ايرباَج.
 oاقرتاح بفتح بطاَج جسٜس.٠
 oاالختباضات (املطتكبات–اذتفع.)١
 oاإلعساز ٚاملؿاضن ١يف تصفٝات املػابكات احملًٚ ١ٝايسٚي ١ٝيًطالب .
 اإلؾطاف عً ٢إزاض ٠ايرباَج.
 اإلؾطاف عً ٢إزاض ٠املػابكات.

بطاقة التوصيف الوظيفي
مدمى الوظيفة

الموقع

اإلدارة

رقم الوظيفة

أوالً :الكدف العام :

ثانياً  :الرئيس المباذر :

ثالثاً :المرؤودون:




رابعاً :العالقات:


خامداً  :المكام والواجبات:
المشتركة :















الخاصة :








دادداً  :متطلبات الوظيفة :


المشتركة :








الخاصة :



الخاصة :





دادداً  :متطلبات الوظيفة :


المشتركة :






الخاصة :



بطاقة التوصيف الوظيفي
مدمى الوظيفة

الموقع

اإلدارة

رقم الوظيفة

أوالً :الكدف العام :
ثانياً  :الرئيس المباذر :

ثالثاً :المرؤودون:

رابعاً :العالقات:

خامداً  :المكام والواجبات:
المشتركة :









الخاصة :







دادداً  :متطلبات الوظيفة :


المشتركة :





بطاقة التوصيف الوظيفي
مدمى الوظيفة

الموقع

اإلدارة

رقم الوظيفة

أوالً :الكدف العام :

ثانياً  :الرئيس المباذر :

ثالثاً :المرؤودون:

رابعاً :العالقات:



خامداً  :المكام والواجبات:
المشتركة :









الخاصة :










دادداً  :متطلبات الوظيفة :


المشتركة :




الخاصة :





بطاقة التوصيف الوظيفي
مدمى الوظيفة

الموقع

اإلدارة

رقم الوظيفة

أوالً :الكدف العام :


ثانياً  :الرئيس المباذر :

ثالثاً :المرؤودون:
خامداً  :المكام والواجبات:
المشتركة :









الخاصة :





دادداً  :متطلبات الوظيفة :


المشتركة :





الخاصة :


بطاقة التوصيف الوظيفي
مدمى الوظيفة

الموقع

اإلدارة

رقم الوظيفة

أوالً :الكدف العام :

ثانياً  :الرئيس المباذر :

ثالثاً :المرؤودون:

رابعاً :العالقات:

خامداً  :المكام والواجبات:
المشتركة :









الخاصة :






دادداً  :متطلبات الوظيفة :


المشتركة :




الخاصة :


بطاقة التوصيف الوظيفي
مدمى الوظيفة

الموقع

اإلدارة

رقم الوظيفة

أوالً :الكدف العام :
ثانياً  :الرئيس المباذر :

ثالثاً :المرؤودون:

رابعاً :العالقات:

خامداً  :المكام والواجبات:
المشتركة :









الخاصة :




دادداً  :متطلبات الوظيفة :



المشتركة :




الخاصة :


3- 3
وظائف المدردة التمكيدية
رقم الوظيفة

ادم الوظيفة

6- 4- 4

َسٜط املسضغ١

2- 4- 4

َعًِ

4- 4- 4

َؿطف بطاَج ٚطالب

اهلسف ايطٝ٥ؼ يًكطاع ٖ : ٛتكس ِٜارتسَات ايتعًٚ ١ُٝٝايرتب ١ٜٛيًُػتفٝس َٔ ٜٔاألطفاٍ .
األزٚاض ايطٝ٥ػ ١يًكطاع  :تتًدص أزٚاض ايكطاع ايطٝ٥ػ ١يف :
 تعً ِٝايكطإٓ ايهطٚ ِٜجتٜٛسٚ ٙتالٚت٘ ٚايكطا ٠٤ايصخٝخٚ ١ايعً ّٛايٓافع. ١
َ تابع ١ايطالب ٚتكس ِٜأفطٌ ارتسَات ايتعًٚ ١ُٝٝايرتبٚ ١ٜٛايرتف ١ٝٗٝهلِ .
 تٓفٝص ايرباَج ٚايعًُٝات ايساخً ١ٝاملػري ٠يعٌُ املسضغٚ ، ١املتُجً ١يف :
 oايعالقات ايعاَٚ ١اإلعالّ .
َ oتابع ١أزا ٤املٛظفني .
َ oتابع ١ايعًُٝات املايٚ ١ٝاحملاغب. ١ٝ
 oايعًُٝات ايتكٓ. ١ٝ
 oعًُٝات ايتدطٝط ايتؿػٚ ًٞٝاملتابع. ١
 oعًُٝات ايتكٚ ِٜٛايتطٜٛط .
بايتٓػٝل َع إزاضات ادتُع ١ٝاملعٓ. ١ٝ

بطاقة التوصيف الوظيفي
مدمى الوظيفة

الموقع

اإلدارة

رقم الوظيفة

أوالً :الكدف العام :

ثانياً  :الرئيس المباذر :

ثالثاً :المرؤودون:





رابعاً :العالقات:

خامداً  :المكام والواجبات:
المذتركة :
















الخاصة ..





دادداً  :متطلبات الوظيفة :

المشتركة :






الخاصة :

بطاقة التوصيف الوظيفي
مدمى الوظيفة

الموقع

اإلدارة

رقم الوظيفة

أوالً :الكدف العام :
ثانياً  :الرئيس المباذر :

ثالثاً :المرؤودون:
- 
رابعاً :العالقات:


خامداً  :المكام والواجبات:
المشتركة :









الخاصة :








دادداً  :متطلبات الوظيفة :

المشتركة :




الخاصة :

بطاقة التوصيف الوظيفي
مدمى الوظيفة

الموقع

اإلدارة

رقم الوظيفة

أوالً :الكدف العام :

ثانياً  :الرئيس المباذر :

ثالثاً  :المرؤودون:

رابعاً  :العالقات:

خامداً  :المكام والواجبات:
المشتركة :









الخاصة :










دادداً  :متطلبات الوظيفة :

المشتركة :




الخاصة :

