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مقدمة

إٕ ارباش ايكطاض املٓاغب يف ايٛقت املٓاغب ٜعترب َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت تػاعس املٓؿآت عً ٢ايتكسّ ٚايٓذاح سٝح ٜعتُس ظباح ٖصا ايكطاض
ٚفاعًٝت٘ عًَ ٢س ٣ايػطعٚ ١ايسق ١املطًٛب ١إلصساضَ ٙع َطاعا ٠ايٛقت ايالظّ ٚاملهإ املٓاغب يصيو .
إش ال بس َٔ إعطا ٤صالسٝات ضبسز ٠يًُػٛ٦ي ني يهٜ ٞتُهٓٛا َٔ تٓفٝص َٗاَِٗ ٚارباش ايكطاض املال ِ٥يف سسٚز ايصالسٝات املدٛي ١هلِ إش
إٔ تهًٝف ؾاغٌ ايٛظٝف ١مبٗاّ َٚػٛ٦يٝات ٚٚادبات ضبسز ٠ز ٕٚإٔ ٜهٖٓ ٕٛاى ربٚ ٌٜٛاضح بايصالس ١ٝايالظَ ١يتٓفٝص ٖص ٙاملٗاّ غٝؤز ٟإىل
ْتا٥ر عهػ ١ٝقس تؤثط غًباً عً ٢نفاٚ ٠٤نفا ١ٜاألزا ٤ملٗاّ َٚػٛ٦يٝات ايٛظٝفٚ ١شيو ألٕ :
أ ـ ذبكٝل ايتٛاظٕ ايسا ِ٥بني ايصالسٝات ٚاملػٛ٦يٝات ٜؤز ٟإىل ذبكٝل اْتظاّ ٚاغتكطاض ايعٌُ يف ازبُع. ١ٝ
ب ـ تطانِ ٚتهسؽ األعُاٍ اييت ال ٜتدص فٗٝا قطاض غبب٘ عسّ اشبطٚز أ ٚعسّ تفٜٛض ايصالسٝات ايالظَ ١يف ايٛقت املٓاغب .
ز ـ عسّ تفٜٛض ٚذبسٜس ايصالسٝات ٜؤز ٟإىل ايتأخط يف ارباش ايكطاض َٚا قس ٜرتتب عً ٢شيو َٔ ايتعاَات ٚاضتباطات قس تؤثط غًباً عً٢
ازبُع ١ٝدبا ٙايػري .
ز ـ عسّ رب ٌٜٛأ ٚذبسٜس ايصالسٝات قس ٜؤز ٟإىل ايٛقٛع يف األخطا ٤عٓس مماضغ ١ايعاًَني ملٗاَِٗ أ ٚيطمبا ٜؤز ٟإىل مماضغتِٗ ملٗاّ
يٝػت طبٛي ١هلِ أصالً .
 َٔٚايبسٖ ٞإٔ ايتٓظ ِٝال ٜؤزٖ ٟسف٘ بس ٕٚذبسٜس َٔ ٜتشٌُ املػٛ٦ي ١ٝايؿدص ١ٝعً ٢أزا ٤املٗاّ احملسزٖٚ ، ٠صا ايؿدص ٜتشٌُ
املػٛ٦ي ١ٝعٔ زٚض ٙاحملسز ي٘ اعتُازاً عً ٢صالسٝات أ ٚغًطات تفٛض ي٘ َٔ ايٓٛع ٚايكسض ايهايف إلزاضٚ ٠تٓفٝص شيو ايسٚض .
َٔ ٖٓا ظبس إٔ املػٛ٦ي ١ٝال تتشكل بس ٕٚصالس ١ٝأ ٚغًطَٓ ١اغبٚ ١ناف ١ٝيتعطٜف املػٛ٦ي ١ٝأ ٟيتشكٝل املٗاّ اييت تعٗس إىل املػٍٛ٦
بتشكٝكٗا ٚ ،أٖ ٍٚص ٙايصالسٝات سل تٛظٜع املٗاّ أ ٚتكػ ِٝايعٌُ عً ٢األفطاز ثِ صالس ١ٝاسبص ٍٛعً ٢ناف ١املٛاضز ٚعٓاصط ايعٌُ ايالظَ١
يتٓفٝصٚ ٙايتٓػٝل فُٝا بني املٛاضز املايٚ ١ٝايبؿط ١ٜاملتاس. ١
ٚشيو ٜػتسع ٞبطبٝع ١اسباٍ إعساز دسا ٍٚصالسٝات ذبسز ْٛع اإلدطا ٤املطًٛب (َٓح صالس ١ٝيًكٝاّ ب٘ ٚاغِ ايؿدص املفٛض
بصيو ).
نُا ٜػتسع ٞإقطاض دسا ٍٚايصالسٝات بصٛض ٠زا ١ُ٥بتاضٜذ صالس ١ٝايتٓفٝص  ،إش قس تتطًب ظطٚف ايعٌُ إدطا ٤تعس ٌٜأ ٚتفٜٛض أٚ
ْكٌ أ ٚتكًٝص يصالسٝات بعض ايٛظا٥ف ٚ ،عً ٘ٝفذس ٍٚايصالسٝات ٜه ٕٛقابالً يًتعسٚ ٌٜايتبس ٌٜسػب َكتطٝات ٚظطٚف َٚصًش ١ايعٌُ ،
ٜٚتِ ايتعس َٔ ٌٜقبٌ ايػًط ١املدٛي ١بصيو ٚاييت متًو ايصالس ١ٝاألعً ٢العتُاز ايكطاضات ٚإصساضٖا  ٖٛٚضٝ٥ؼ ازبُع. ١ٝ

ٜه ٕٛيًتعابري يف ال٥ش ١ايصالسٝات املفٗ ّٛاحملسز املٛضح أَاّ نٌ َٓٗا:
"حيضّر" ٜعين إٔ ٜك ّٛبإعساز ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚاملػتٓسات املطًٛبٚ ١اييت غٛف ٜتدص ايكطاض بؿأْٗا ٚدعًٗا َهتًُ ١أٚ

داٖع ٠يًعطض عً ٢املػت ٣ٛاإلزاض ٟاألعً. ٢

ٜعين إٔ ازبٗ ١املدتص ١هلا عالقٚ ١ظٝف ١ٝبعس ٠دٗات أخط ٣زاخٌ ازبُع َٔٚ ١ٝثِ تك ّٛباالتصاٍ بٗص ٙازبٗات
يتٛفري ايبٝاْات ٚاملػتٓسات املطًٛبٚ ١إعسازٖا يف ؾهًٗا ايٓٗا ٞ٥متٗٝسًا الرباش ايكطاض بؿأْٗا .
"يوافق" ٜعين ايتٛقٝع عً ٢املػتٓسات مبا ٜفٝس بأْٗا متت بططٜكْ ١ظاَٚٚ ١ٝفل اإلدطا٤ات ٚاألْظُٚ ١ايًٛا٥ح  ،إال أْ٘ ال ٜعين

االعتُاز .

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

َطسً ١االعتُاز .

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

ـ جيٛظ إٔ ٜهًف نٌ صاسب صالسٜ َٔ ١ٝك ّٛمبػٛ٦يٝات٘ ٚصالسٝات٘ أ ٚدعَٗٓ ٤ا يف ساي ١غٝاب٘  ،عً ٢إٔ ٜهٖ ٕٛصا
ايتهًٝف َهتٛباً .
ـ جيٛظ ألصشاب صالس ١ٝاالعتُاز يف ٖص ٙايال٥ش ١تفٜٛض بعض صالسٝاتِٗ بؿهٌ دع ٞ٥أٚ ٚقيت يًُػت ٣ٛايٛظٝفٞ
ايتايٚ - ٞي ٛيف ساٍ ٚدٛز- ٙعً ٢إٔ ٜهٖ ٕٛصا ايتفٜٛض َهتٛباً ٚتكط ٙايػًط ١األعً ، ٢عً ٢إٔ تبك ٢املػٛ٦ي ١ٝعً ٢عاتل
َٔ قاّ بتفٜٛض ٖص ٙايصالس.١ٝ
ـ ال جيٛظ ألصشاب ايصالس ١ٝاعتُاز املػتٓس ايصازض يصاسبِٗ ٚي ٛنإ يف سسٚز صالسٝتِٗ ٚ ،إمنا جيب اعتُازَٔ ٙ
ايػًط ١األعًَ ٢باؾط ، ٠فعً ٢غب ٌٝاملجاٍ إشا نإ يًُسٜط ايتٓفٝص ٟصالس ١ٝاعتُاز ايصطف يف سسٚز َع ، ١ٓٝيهٔ إشا نإ
ايصطف ٜتعًل ب٘ ؾدصٝاً ٜطفع غٓس ايصطف العتُاز َٔ ٙايػًط ١األعً. ٢
ـ ايصالس ١ٝاملُٓٛس ١ملػت ٣ٛإزاض ٟال جيٛظ يًُػت ٣ٛاألقٌ اعتُازٖا "مماضغتٗا" يف ساي ١غٝاب صاسب ايصالس ١ٝإال
إشا صسض تفٜٛض نتاب ٞبصيو.
ـ جيٛظ تطٜٛط دسا ٍٚايصالسَ ١ٝػتكبالً ٚشيو بإضاف ١صالسٝات يبعض ايٛظا٥ف املػتشسثٜٚ ، ١تِ إقطاض ٖصٙ
ايصالسٝات َٔ قبٌ ازبٗ ١املدٛي ١بٗص ٙايصالسٚ ١ٝفل ٖص ٙايال٥ش. ١
ـ َا مل ٜطز ي٘ ْص يف ٖص ٙايال٥ش ١ته ٕٛصالس ١ٝاعتُاز َٔ ٙقبٌ ضٝ٥ؼ ازبُع ١ٝأٜ َٔ ٚفٛض٘ َ-ؤقتاً  -ست ٢تتِ
إضافت٘ يف ايال٥ش. ١
ـ تصبح ٖص ٙايال٥شْ ١افص َٔ ٠تاضٜذ اعتُازٖا َٔ صبًؼ اإلزاض ٠أٜ َٔ ٚفٛض بصيو .
َ .تابعٖ ١ص ٙايال٥شٚ ١تعسٜالتٗا ٚضفعٗا ألصشاب ايصالسَ َٔ ، ١ٝػٛ٦ي ١ٝإزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب .
 .ذبكٝكاً يًُؤغػ ١ٝيف ايعٌُ ٚذبكٝل يًتهاٌَ ايٛظٝفٚ ٞاسرتاّ ايتدصص فإْ٘ ٜٓبػ ٞعسّ اعتُاز ايصالس١ٝ
املُٓٛس ١يًُػت ٣ٛاألعً ٢إال بعس اغتهُاٍ اإلدطا٤ات األقٌ َٔ ايصالسٝات .
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وثوقةىاإلدتراتوجوةىللجمعوةىالخوروةىلتحفوظىالقرآنىالكرومىبمحافظةىالزلفيى ى
ى
ى
رؤيتنا :

ايطٜاز ٠يف تعً ِٝايكطإٓ ايهطٚ ِٜازبٛز ٠يف ايعٌُ املؤغػ ٞاشبريٟ
النطاق الزمني

خالٍ مخؼ غٓٛات َٔ ٖ 6336- 6341ـ

نطاق المنافسة

عً ٢فطٚع ازبُعٝات اشبري ١ٜيتشفٝظ ايكطإٓ ايهط ِٜمبشافظات املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ
رسالتنا :

تعً ِٝايكطإٓ ايهط ِٜيؿطا٥ح اجملتُع بهٛازض َتُٝعٚ ٠بطاَر ْٛعٚ ١ٝب ١٦ٝضبفع ٠بتكٓ ١ٝسسٜج ١يتشكٝل
اشبري ١ٜملٓػٛبٓٝا ٚؾطنآ٥ا
قيمنا :
قيم املنظمة :

 - 6ايؿفاف- 2 ١ٝاالْتُا - 4 ٤ازبٛز- 3 ٠ايتهاٌَ - 5اإلجياب١ٝ
أهدافنا اإلسرتاتيجية :

المنتج

ربطٜر طالب َتكٓني يًتالٚ ٠ٚاسبفظ َتأزبني بآزاب ايكطإٓ ايهطِٜ

المستفيدون

ذبكٝل ضضا املػتفٝس َٔ ٜٔازبُع١ٝ

الكفاءة الداخلية

إزاض ٠ازبُعٚ ١ٝقطاعاتٗا ٚسًكاتٗا بهفاٚ ٠٤سٛغب ١عًُٝاتٗا بفاعً١ٝ

النمو والتعلم

بٓا ٤املٓار اإلجياب ٞيًتأٖٚ ٌٝايتطٜٛط املػتُط يًعاًَني ٚايرباَر

المالي

ذبكٝل االغتكطاض املاي ٞيتػط ١ٝمجٝع استٝادات ازبُع ١ٝاإلغرتاتٝذ١ٝ
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إدارة التطوير والتدريب
اهلسف ايطٝ٥ؼ يإلزاض : ٖٛ ٠ايتشػني املػتُط يًذُعَٛٚ ١ٝظفٗٝا ٚ ،ضبط َػاض ازبُع ١ٝايتدطٝط. ٞ
األزٚاض ايطٝ٥ػ ١يإلزاض : ٠تتًدص أزٚاض اإلزاض ٠ايطٝ٥ػ ١يف :
 تٓفٝص بطاَر ايتطٜٛط ٚايتدطٝط ٚايتسضٜب يًذُعَٛٚ ١ٝظفٗٝا ( ضداالً ْٚػا ًٚ ، ) ٤املتُجً ١يف :
 oتٓػٝل ٚتٓفٝص ايسٚضات ايتسضٜبٚ ١ٝايًكا٤ات ٚاملًتكٝات ايتطٜٛط. ١ٜ
 oإعساز َٚتابعٚ ١تطٜٛط اشبطط اإلغرتاتٝذٚ ١ٝايتؿػ. ١ًٝٝ
 اإلؾطاف عً ٢تصُٚ ِٝتطٜٛط ايًٛا٥ح ٚايرباَر املتعًك ١بتطٜٛط ايعٌُ املؿرتى .
 اإلؾطاف عً ٢بطاَر ازبٛزٚ ٠ايتُٝع َٚعاٜريٖا َٚػابكاتٗا .
خطٜط ١اهلٝهٌ ايتٓظ ُٞٝإلزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب :

ى
َسٜط إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب
ى
ضٝ٥ؼ قػِ ايتدطٝط

ى

ى

سكرتري

ى
ى
ى

ى
ى
ى
ى
ضٝ٥ؼ قػِ ايتطٜٛط
ٚايتدطٝط

ى
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ى

ى
مركز التدريب :

ى ى

رئيص قشم اجلودة

مركز التدريب

ذبتاز إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب إىل نٝاْات َػاْس ٠تك ّٛمبذُٛع َٔ ١ايعًُٝات ٚايرباَر اييت تكسّ

متٗٝس :

يًُػتفٝس ، ٜٔيصا عست َطانع ايتسضٜب ( ايطداي – ١ٝايٓػا ) ١ٝ٥قطاعات َُٗ َٔ ١قطاعات ازبُعٚ ١ٝاييت ال بس إٔ
تؤز ٟزٚضاً َُٗ ًا يف تطٜٛط املٛظفني ٚاملتعاْٚني يف اإلزاض ٠ايعاَٚ ١ايكطاعات ٚاملٝسإ .
اهلسف ايطٝ٥ؼ يًكطاع ٖ: ٛ

تأٖٚ ٌٝتطٜٛط َٛظف ٞازبُع ١ٝبهٌ َػتٜٛاتٗا اإلزاضٚ ١ٜايتعً. ١ُٝٝ

األزٚاض ايطٝ٥ػ ١يًكطاع  :تتًدص أزٚاض ايكطاع ايطٝ٥ػ ١يف :
 تٓفٝص ايرباَر ٚايعًُٝات ايساخً ١ٝاملػري ٠يعٌُ املطنع ٚ ،املتُجً 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 ازبُع ١ٝاملعٓ. ١ٝ
 تكس ِٜايرباَر ٚاملؿاضٜع املػاُٖ ١يف تأٖٚ ٌٝتطٜٛط َٛظف ٞازبُع ١ٝبهٌ َػتٜٛاتٗا اإلزاضٚ ١ٜايتعً. ١ُٝٝ
َ تابع ١املتسضبني ٚاملتسضبات ٚتكس ِٜأفطٌ اشبسَات ايتسضٜب ١ٝهلِ .
 ذبسٜس االستٝاز ايتسضٜيب ملٓػٛب ٞازبُع. ١ٝ
( ر  ) 25خطٜط ١اهلٝهٌ ايتفص ًٞٝملطنع ايتسضٜب ( ضداٍ – ْػا: ) ٤
ى
ى

َسٜط املطنع
َؿطف تسضٜب
َسضب

ى

غهطتري
َٓػل تسضٜب

عاٌَ خسَات

ى

الصالحوات ى
أوالى/ىىالمتعلقةىباإلدارةىمباذرةى :ى

البوان ى

المدتوواتىاإلداروة ى
مدوروى

مدوروى

مدورىاإلدارةى(ىىالمختصةى) ى

القطارات ى اإلدارات ى

المدورى

التنفوذي ى الرئوس ى الجمعوة ى اإلدارة ى

ايتكاضٜط اإلسصا ١ٝ٥ايػٓ١ٜٛ

حيطط

حيطط

ٜٓػل ( إزاض ٠ايؿ ٕٛ٦املايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ايسضاغات ٚايبشٛخ ايعًُٚ ١ٝاملٝساْ١ٝ

حيطط

حيطط

ٜعتُس ( إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

اإلٜفاز إىل بطاَر ايتسضٜب احملً١ٝ

حيطط

حيطط

ٜٛافل ( إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

ٜعتُس

اإلٜفاز إىل بطاَر ايتسضٜب ايسٚي١ٝ

حيطط

االغتؿاضات املايٚ ١ٝاإلزاضٚ ١ٜايتعً ١ُٝٝمبا
ٜكٌ عٔ مخػني أيف ضٜاٍ
االغتؿاضات املايٚ ١ٝاإلزاضٚ ١ٜايتعً١ُٝٝ
خبُػني أيف ضٜاٍ فأنجط
إقاَ ١املًتكٝات ايتطٜٛط ١ٜعًَ ٢ػت٣ٛ
اإلزاض ٠ايعاَ١
إقاَ ١املًتكٝات ايتطٜٛط ١ٜعًَ ٢ػت٣ٛ
ايكطاعات

نائبى

رئوسى

ٜٛافل

ٜٛصٞ

ٜعتُس

حيطط

ٜٓػل ( إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

ٜٛافل

ٜٛصٞ

ٜعتُس

حيطط

ٜٓػل ( إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

ٜعتُس

ٜٛصٞ

ٜعتُس

حيطط

ٜٓػل ( إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

ٜٛافل

ٜٛافل

ٜٛصٞ

حيطط

ٜٓػل (إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

ٜٛافل

ٜٛصٞ

ٜعتُس

ٜٓػل (إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

حيطط

ٜٛافل ( اإلزاض ٠ايتابع هلا ايكطاع )

مجلسى

ٜعتُس

ٜعتُس

ى
األنظمةىواللوائحىواألدلةى ى
البوان ى

المدتوواتىاإلداروة ى
مدوروى

مدوروى

القطارات ى اإلدارات ى
ايتعسٜالت عً ٢اهلٝانٌ ايتٓظ١ُٝٝ
يًذُع ١ٝملػت ٣ٛاإلزاضات
ايتعسٜالت عً ٢اهلٝانٌ ايتٓظ١ُٝٝ
يًذُع ١ٝملػت ٣ٛاألقػاّ َٚا زْٗٚا
ايتعسٜالت عً ٢اهلٝانٌ ايتٓظ١ُٝٝ
يًذُع ١ٝملػت ٣ٛايكطاعات َٚا ٜتبعٗا
ايتعسٜالت عً ٢ال٥ش ١ايصالسٝات
ايتعسٜالت عً ٢األْظُ ١اإلزاضٚ ١ٜاملاي١ٝ
يًذُع١ٝ
إعساز ٚتعس ٌٜايًٛا٥ح ايتٓفٝصٚ ١ٜاألزي١
اإلدطا١ٝ٥

حيطط

حيطط

ٜٓػل ( إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

ٜٛافل

ٜٛافل

حيطط

ٜٓػل ( إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

ٜٛافل

ٜٛصٞ

ٜعتُس

ٜٛافل ( اإلزاض ٠ايتابع هلا ايكطاع )

ٜعتُس

حيطط

ٜٓػل (إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

ٜٛافل

ٜٛافل

ٜٛصٞ

حيطط

ٜٓػل (إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

ٜٛافل

ٜٛافل

ٜعتُس

ٜٓػل (إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

ٜٛافل

ٜٛصٞ

ٜعتُس

حيطط

ى

ى

التنفوذي ى الرئوس ى الجمعوة ى اإلدارة ى
ٜٛصٞ

حيطط
حيطط

مدورىاإلدارةى(ىىالمختصةى) ى

المدورى

نائبى

رئوسى

مجلسى

ٜعتُس

ٜعتُس

ثانواى/ىالمذتركةىمعىإداراتىأخرىى :ى
ى
االدتراتوجواتىوالخططىىوالموازنات ى
البوان ى

المدتوواتىاإلداروة ى
مدوروى

مدوروى

القطارات ى اإلدارات ى

ايتعس ٌٜيف اشبط ١ايتٓفٝص ١ٜمبا ال ٜرتتب
عًَ ٘ٝبايؼ َاي١ٝ
اإلضاف ١أ ٚايتعس ٌٜيف اشبط ١ايتٓفٝص١ٜ
ٚاملٛاظْ ١مبا ٜرتتب عًَ ٘ٝبايؼ َاي- ١ٝ
َع ٚدٛز َكابٌ يف اإلٜطازات هلصا ايبٓس -
اإلضاف ١أ ٚايتعس ٌٜيف اشبط ١ايتٓفٝص١ٜ
ٚاملٛاظْ ١مبا ٜرتتب عًَ ٘ٝبايؼ َاي- ١ٝ
بسَ ٕٚكابٌ يف اإلٜطازات – مبا ٜكٌ عٔ
َ ١٦أيف ضٜاٍ

التنفوذي ى الرئوس ى الجمعوة ى اإلدارة ى

حيطط ( إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

ٜٛافل

حيطط

حيطط

ٜٓػل (إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب)

ٜٛافل

حيطط

حيطط

ٜٛافل ( إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

ٜعتُس

إعساز ٚتعس ٌٜاغرتاتٝذٝات ازبُع١ٝ
إعساز اشبط ١ايتٓفٝص ١ٜايػٓ١ٜٛ

مدورىاإلدارةى(ىىالمختصةى) ى

المدورى

نائبى

رئوسى

ٜٛافل

ٜٛصٞ

ٜعتُس

ٜٛصٞ

ٜعتُس

حيطط

حيطط

ٜٓػل (إزاض ٠ايؿ ٕٛ٦املايٚ ١ٝاإلزاض)١ٜ
ٜٛافل (إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

ٜٛافل

ٜٛصٞ

ٜعتُس

حيطط

حيطط

ٜٓػل (إزاض ٠ايؿ ٕٛ٦املايٚ ١ٝاإلزاض)١ٜ
ٜٓػل (إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

ٜٛافل

ٜٛصٞ

ٜعتُس

اإلضاف ١أ ٚايتعس ٌٜيف اشبط ١ايتٓفٝص١ٜ
ٚاملٛاظْ ١مبا ٜرتتب عًَ ٘ٝبايؼ َاي- ١ٝبسٕٚ
َكابٌ يف اإلٜطازات – مل ١٦أيف ضٜاٍ فأنجط

حيطط

حيطط

ٜٓػل (إزاض ٠ايؿ ٕٛ٦املايٚ ١ٝاإلزاض)١ٜ
ٜٓػل (إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

ٜٛافل

ٜٛافل

ٜٛصٞ

املٓاقً َٔ ١بٓس َعتُس فٚ ٘ٝفط إىل بٓسآخط

حيطط

حيطط

ٜٓػل (إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )
ٜٛافل (إزاض ٠ايؿ ٕٛ٦املايٚ ١ٝاإلزاض)١ٜ

ٜعتُس

حيطط ( إزاض ٠ايؿ ٕٛ٦املايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ
ٜٓػل ( إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

ٜٛافل

إٜكاف املٛاظْات ٚاشبطط ايتٓفٝص ١ٜايعاَ١
يٛدٛز عذع َايٞ

مجلسى

ٜٛافل

ٜٛصٞ

ٜعتُس

ٜعتُس

ى
ذئونىالقطاراتىوالمودانى ى
البوان ى

المدتوواتىاإلداروة ى
مدوروى

مدوروى

القطارات ى اإلدارات ى
فتح َطنع تسضٜب دسٜس أ ٚغًل َطنع أٚ

مدورىاإلدارةى(ىىالمختصةى) ى
حيطط ( إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

إعاز ٠فتح َطنع َتٛقف

المدورى

نائبى

رئوسى

مجلسى

التنفوذي ى الرئوس ى الجمعوة ى اإلدارة ى
ٜٛافل

ٜٛافل

ٜٛصٞ

ٜعتُس

ى
أخرى ى
البوان ى

المدتوواتىاإلداروة ى
مدوروى

مدوروى

القطارات ى اإلدارات ى
تؿه ٌٝايًذإ ٚاهل٦ٝات ٚاجملايؼ
يًذُعٚ ١ٝإزاضاتٗا

حيطط

مدورىاإلدارةى(ىىالمختصةى) ى
ٜٓػل ( إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

ى

المدورى

نائبى

رئوسى

مجلسى

التنفوذي ى الرئوس ى الجمعوة ى اإلدارة ى
ٜٛافل

ٜٛصٞ

ٜعتُس

ى
ثالثاىى/ىالمذتركةىبونىالجموعىى :ى
حيل يهٌ َٛظف إٔ ٜتعاٌَ َع املٛظف ايتابع ي٘ إزاضٜاً بايصالسٝات ايتاي: ١ٝ
ملحوظة ى

الصالحوة ى
إٔ ٜٛد٘ ي٘ َػا٤ي ١ؾف ١ٜٛعٓس ٚقٛع خطأ أ ٚاالؾتبا ٙف٘ٝ
إٔ ٜهًف٘ بأ ٟعٌُ ٜسخٌ ضُٔ صباٍ عًُ٘
إٔ ٜطًب َٓ٘ تكطٜط عٔ عًُ٘
إٔ ٜطًب َٓ٘ خط ١عٌُ تفص ١ًٝٝعٔ عًُ٘
إٔ ٜطًع عً ٢أعُاي٘
إٔ ٜطًع عً ٢دٗاظ ٙاشباص
إٔ ٜطًع عً ٢أٚضام ايعٌُ املٛدٛز ٠يف َهتب٘
إٔ ٜهًف٘ حبطٛض أ ٟادتُاع أ ٚيكا ٤يإلزاض ٠زاخٌ اإلزاض ٠أ ٚخاضدٗا

ى

التوصوفىالوظوفيى:

ى ى

رقمىالوظوفة ى

ادمىالوظوفة ى

اهلسف ايطٝ٥ؼ يإلزاض : ٖٛ ٠ايتشػني املػتُط يًذُعَٛٚ ١ٝظفٗٝا ٚ ،ضبط َػاض ازبُع ١ٝايتدطٝط. ٞ
األزٚاض ايطٝ٥ػ ١يإلزاض : ٠تتًدص أزٚاض اإلزاض ٠ايطٝ٥ػ ١يف :
 تٓفٝص بطاَر ايتطٜٛط ٚايتدطٝط ٚايتسضٜب يًذُعَٛٚ ١ٝظفٗٝا ( ضداالً ْٚػا ًٚ ، ) ٤املتُجً ١يف :
 oتٓػٝل ٚتٓفٝص ايسٚضات ايتسضٜبٚ ١ٝايًكا٤ات ٚاملًتكٝات ايتطٜٛط. ١ٜ
 oإعساز َٚتابعٚ ١تطٜٛط اشبطط اإلغرتاتٝذٚ ١ٝايتؿػ. ١ًٝٝ

 اإلؾطاف عً ٢تصُٚ ِٝتطٜٛط ايًٛا٥ح ٚايرباَر املتعًك ١بتطٜٛط ايعٌُ املؿرتى .
 اإلؾطاف عً ٢بطاَر ازبٛزٚ ٠ايتُٝع َٚعاٜريٖا َٚػابكاتٗا .

بطاقةىالتوصوفىالوظوفي
أوالً:ى

مدمىىالوظوفة ى

الموقع ى

اإلدارة ى

رقمىالوظوفة ى

الكدفىالعامى:ى ى

ثانواًى:ىالرئوسىالمباذرى:ى ى

ثالثاً:ىالمرؤودون :ى



رابعاً:ىالعالقات:ى ى


خامداًى:ىالمكامىوالواجبات:ى ى
المشتركة :















الخاصة :









ى
دادداًىى:ىمتطلباتىالوظوفةى :ى


المشتركة :








الخاصة :



بطاقةىالتوصوفىالوظوفي
أوالً:ى

مدمىىالوظوفة ى

الموقع ى

اإلدارة ى

رقمىالوظوفة ى

األهداف:ى ى


ثانواًى:ىالرئوسىالمباذرى:ى ى

ثالثاً:ىالمرؤودون :ى

رابعاً:ىالعالقات:ى ى

خامداًى:ىالمكامىوالواجبات:ى ى
المشتركة :














الخاصة :






دادداًىى:ىمتطلباتىالوظوفةى :ى


المشتركة :






الخاصة :




بطاقةىالتوصوفىالوظوفي
أوالً:ى

مدمىىالوظوفة ى

الموقع ى

اإلدارة ى

رقمىالوظوفة ى

األهداف:ى ى


ثانواًى:ىالرئوسىالمباذرى:ى ى

ثالثاً:ىالمرؤودون :ى

رابعاً:ىالعالقات:ى ى

خامداًى:ىالمكامىوالواجبات:ى ى

المشتركة :














الخاصة :


دادداًىى:ىمتطلباتىالوظوفةى :ى


المشتركة :






الخاصة :



3ى 2-ى
وظائفىمركزىالتدروب ى
(ىالرجالوةى–ىالندائوةى) ى
ادمىالوظوفة ى

رقمىالوظوفة ى

6- 2- 4

َسٜط َطنع ايتسضٜب

2- 2- 4

َؿطف تسضٜب

4- 2- 4

َسضب

3- 2- 4

َٓػل تسضٜب

متٗٝس  :ذبتاز إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب إىل نٝاْات َػاْس ٠تك ّٛمبذُٛع َٔ ١ايعًُٝات ٚايرباَر اييت تكسّ
يًُػتفٝس ، ٜٔيصا عست َطانع ايتسضٜب ( ايطداي – ١ٝايٓػا ) ١ٝ٥قطاعات َُٗ َٔ ١قطاعات ازبُعٚ ١ٝاييت ال بس إٔ
تؤز ٟزٚضاً َُٗ ًا يف تطٜٛط املٛظفني ٚاملتعاْٚني يف اإلزاض ٠ايعاَٚ ١ايكطاعات ٚاملٝسإ .
اهلسف ايطٝ٥ؼ يًكطاع ٖ: ٛ

تأٖٚ ٌٝتطٜٛط َٛظف ٞازبُع ١ٝبهٌ َػتٜٛاتٗا اإلزاضٚ ١ٜايتعً. ١ُٝٝ

األزٚاض ايطٝ٥ػ ١يًكطاع  :تتًدص أزٚاض ايكطاع ايطٝ٥ػ ١يف :
 تٓفٝص ايرباَر ٚايعًُٝات ايساخً ١ٝاملػري ٠يعٌُ املطنع ٚ ،املتُجً 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 ازبُع ١ٝاملعٓ. ١ٝ
 تكس ِٜايرباَر ٚاملؿاضٜع املػاُٖ ١يف تأٖٚ ٌٝتطٜٛط َٛظف ٞازبُع ١ٝبهٌ َػتٜٛاتٗا اإلزاضٚ ١ٜايتعً. ١ُٝٝ
َ تابع ١املتسضبني ٚاملتسضبات ٚتكس ِٜأفطٌ اشبسَات ايتسضٜب ١ٝهلِ .
 زضاغٚ ١ذبسٜس االستٝاز ايتسضٜيب ملٓػٛب ٞازبُع. ١ٝ

 قٝاؽ أثط ايتسضٜب بايتعاَ ٕٚع إزاضات ٚأقػاّ ازبُع ١ٝاملعٓ. ١ٝ
بطاقةىالتوصوفىالوظوفي
أوالً:ى

مدمىىالوظوفة ى

الموقع ى

اإلدارة ى

رقمىالوظوفة ى

الكدفىالعامى:ى ى
ثانواًى:ىالرئوسىالمباذرى :ى

ثالثاً:ىالمرؤودون :ى





رابعاً:ىالعالقات:ى ى


خامداًى:ىالمكامىوالواجبات:ى ى
المذتركةى:ى ى














الخاصةى ..ى




دادداًىى:ىمتطلباتىالوظوفةى :ى

المشتركة :






الخاصة :

بطاقةىالتوصوفىالوظوفي
مدمىىالوظوفة ى

الموقع ى

رقمىالوظوفة ى

اإلدارةى ى
أوالً:ىالكدفىالعامى:ى ى
ثانواًى:ىالرئوسىالمباذرى:ى ى

ثالثاًى:ىالمرؤودون :ى



ى


رابعاًىى:ىالعالقات:ى ى


خامداًى:ىالمكامىوالواجبات:ى ى
المشتركة :









الخاصة :
 ىى

ى





ى
دادداًىى:ىمتطلباتىالوظوفةى :ى

المشتركة :




الخاصة :

بطاقةىالتوصوفىالوظوفي
مدمىىالوظوفة ى

الموقع ى

اإلدارةى ى

رقمىالوظوفة ى

أوالً:ىالكدفىالعامى:ى ى
ثانواًى:ىالرئوسىالمباذرى:ى ى

ثالثاًى:ىالمرؤودون :ى

رابعاًىى:ىالعالقات:ى ى

خامداًى:ىالمكامىوالواجبات:ى ى
المشتركة :










الخاصة :





دادداًىى:ىمتطلباتىالوظوفةى :ى

المشتركة :




الخاصة :

بطاقةىالتوصوفىالوظوفي
مدمىىالوظوفة ى

الموقع ى

اإلدارةى ى

رقمىالوظوفة ى

أوالً:ىالكدفىالعامى:ى ى
ثانواًى:ىالرئوسىالمباذرى:ى ى

ثالثاًى:ىالمرؤودون :ى

رابعاًىى:ىالعالقات:ى ى



خامداًى:ىالمكامىوالواجبات:ى ى
المشتركة :









الخاصة :








دادداًىى:ىمتطلباتىالوظوفةى :ى

المشتركة :




الخاصة :

