مقدمة

إُ اختاش الكطاض املٍاغب يف الٕقت املٍاغب ٖعترب وَ أِي العٕاون اليت تػاعس املٍؿآت عم ٜالتكسً ٔالٍجاح حٗح ٖعتىس صتاح ِصا
الكطاض ٔفاعمٗتْ عم ٜوس ٝالػطعٔ ٛالسق ٛاملطمٕب ٛإلصساضٓ وع وطاعا ٚالٕقت الالظً ٔاملكاُ املٍاغب لصلك .
إش ال بس وَ إعطا ٞصالحٗات ستسز ٚلمىػٕ٠لني لك٘ ٖتىكٍٕا وَ تٍفٗص وّاوّي ٔاختاش الكطاض املالٟي يف حسٔز الصالحٗات املدٕلٛ
هلي إش أُ تكمٗف ؾاغن الٕظٗف ٛمبّاً ٔوػٕ٠لٗات ٔٔاجبات ستسز ٚزُٔ أُ ٖكُٕ ٍِاك ختٕٖن ٔاضح بالصالحٗ ٛالالظو ٛلتٍفٗص ِصٓ املّاً
غٗؤز ٙإىل ٌتاٟج عكػٗ ٛقس تؤثط غمباً عم ٜكفأ ٚٞكفاٖ ٛاألزا ٞملّاً ٔوػٕ٠لٗات الٕظٗفٔ ٛشلك ألُ :
أ ـ حتكٗل التٕاظُ الساٟي بني الصالحٗات ٔاملػٕ٠لٗات ٖؤز ٙإىل حتكٗل اٌتظاً ٔاغتكطاض العىن يف ادتىعٗ. ٛ
ب ـ تطاكي ٔتكسؽ األعىاه اليت ال ٖتدص فّٗا قطاض غببْ عسً ارتطٔج أٔ عسً تفٕٖض الصالحٗات الالظو ٛيف الٕقت املٍاغب .
ج ـ عسً تفٕٖض ٔحتسٖس الصالحٗات ٖؤز ٙإىل التأخط يف اختاش الكطاض ٔوا قس ٖرتتب عم ٜشلك وَ التعاوات ٔاضتباطات قس تؤثط
غمباً عم ٜادتىعٗ ٛجتآ الػري .
ز ـ عسً ختٕٖن أٔ حتسٖس الصالحٗات قس ٖؤز ٙإىل الٕقٕع يف األخطا ٞعٍس مماضغ ٛالعاومني ملّاوّي أٔ لطمبا ٖؤز ٙإىل مماضغتّي
ملّاً لٗػت شتٕل ٛهلي أصالً .
ٔوَ البسِ٘ أُ التٍظٗي ال ٖؤزِ ٙسفْ بسُٔ حتسٖس وَ ٖتخىن املػٕ٠لٗ ٛالؿدصٗ ٛعم ٜأزا ٞاملّاً احملسزِٔ ، ٚصا الؿدص
ٖتخىن املػٕ٠لٗ ٛعَ زٔضٓ احملسز لْ اعتىازاً عم ٜصالحٗات أٔ غمطات تفٕض لْ وَ الٍٕع ٔالكسض الكايف إلزاضٔ ٚتٍفٗص شلك السٔض .
وَ ٍِا صتس أُ املػٕ٠لٗ ٛال تتخكل بسُٔ صالحٗ ٛأٔ غمط ٛوٍاغبٔ ٛكافٗ ٛلتعطٖف املػٕ٠لٗ ٛأ ٙلتخكٗل املّاً اليت تعّس إىل
املػٕ٠ه بتخكٗكّا ٔ ،أٔه ِصٓ الصالحٗات حل تٕظٖع املّاً أٔ تكػٗي العىن عم ٜاألفطاز ثي صالحٗ ٛاذتصٕه عم ٜكاف ٛاملٕاضز ٔعٍاصط
العىن الالظو ٛلتٍفٗصٓ ٔالتٍػٗل فٗىا بني املٕاضز املالٗٔ ٛالبؿطٖ ٛاملتاح. ٛ
ٔشلك ٖػتسع٘ بطبٗع ٛاذتاه إعساز جسأه صالحٗات حتسز ٌٕع اإلجطا ٞاملطمٕب (وٍح صالحٗ ٛلمكٗاً بْ ٔاغي الؿدص املفٕض
بصلك ).
كىا ٖػتسع٘ إقطاض جسأه الصالحٗات بصٕض ٚزاٟى ٛبتاضٖذ صالحٗ ٛالتٍفٗص  ،إش قس تتطمب ظطٔف العىن إجطا ٞتعسٖن أٔ
تفٕٖض أٔ ٌكن أٔ تكمٗص لصالحٗات بعض الٕظاٟف ٔ ،عمْٗ فجسٔه الصالحٗات ٖكُٕ قابالً لمتعسٖن ٔالتبسٖن حػب وكتضٗات ٔظطٔف
ٔوصمخ ٛالعىن ٖٔ ،تي التعسٖن وَ قبن الػمط ٛاملدٕل ٛبصلك ٔاليت متمك الصالحٗ ٛاألعم ٜالعتىاز الكطاضات ٔإصساضِا ِٕٔ ضٟٗؼ
ادتىعٗ. ٛ

ٖكُٕ لمتعابري يف الٟخ ٛالصالحٗات املفًّٕ احملسز املٕضح أواً كن وٍّا:
"حيضّر" ٖعين أُ ٖكًٕ بإعساز البٗاٌات ٔاملعمٕوات ٔاملػتٍسات املطمٕبٔ ٛاليت غٕف ٖتدص الكطاض بؿأٌّا ٔجعمّا وكتىمٛ

أٔ جاِع ٚلمعطض عم ٜاملػتٕ ٝاإلزاض ٙاألعم. ٜ

ٖعين أُ ادتّ ٛاملدتص ٛهلا عالقٔ ٛظٗفٗ ٛبعس ٚجّات أخط ٝزاخن ادتىعٗٔ ٛوَ ثي تكًٕ باالتصاه بّصٓ
ادتّات لتٕفري البٗاٌات ٔاملػتٍسات املطمٕبٔ ٛإعسازِا يف ؾكمّا الٍّا ٟ٘متّٗسًا الختاش الكطاض بؿأٌّا .

"يوافق" ٖعين التٕقٗع عم ٜاملػتٍسات مبا ٖفٗس بأٌّا متت بططٖكٌ ٛظاوٗٔٔ ٛفل اإلجطاٞات ٔاألٌظىٔ ٛالمٕاٟح  ،إال أٌْ

ال ٖعين االعتىاز .

"يوصي" ٖعين ضفع التٕصٗ ٛباختاش الكطاض وع ؾطح األغباب ٔحتىن ِصٓ الكمى ٛوعٍ ٜأقٕ ٝوَ املٕافكٔ ٛلكَ ال تصن

إىل وطحم ٛاالعتىاز .

ٖؿري إىل الػمط ٛالٍّا ٟٛٗيف اختاش الكطاض أ ٙاملٕافك ٛالطمسٗ.ٛ

ـ جيٕظ أُ ٖكمف كن صاحب صالحٗ ٛوَ ٖكًٕ مبػٕ٠لٗاتْ ٔصالحٗاتْ أٔ جع ٞوٍّا يف حال ٛغٗابْ  ،عم ٜأُ
ٖكُٕ ِصا التكمٗف وكتٕباً .
ـ جيٕظ ألصخاب صالحٗ ٛاالعتىاز يف ِصٓ الالٟخ ٛتفٕٖض بعض صالحٗاتّي بؿكن جع ٟ٘أٔ ٔقيت لمىػتٕٝ
الٕظٗف٘ التال٘ ٔ -لٕ يف حاه ٔجٕزٓ -عم ٜأُ ٖكُٕ ِصا التفٕٖض وكتٕباً ٔتكطٓ الػمط ٛاألعم ، ٜعم ٜأُ تبكٜ
املػٕ٠لٗ ٛعم ٜعاتل وَ قاً بتفٕٖض ِصٓ الصالحٗ.ٛ
ـ ال جيٕظ ألصخاب الصالحٗ ٛاعتىاز املػتٍس الصازض لصاذتّي ٔلٕ كاُ يف حسٔز صالحٗتّي ٔ ،إمنا جيب
اعتىازٓ وَ الػمط ٛاألعم ٜوباؾط ، ٚفعم ٜغبٗن املجاه إشا كاُ لمىسٖط التٍفٗص ٙصالحٗ ٛاعتىاز الصطف يف حسٔز
وعٍٗ ، ٛلكَ إشا كاُ الصطف ٖتعمل بْ ؾدصٗاً ٖطفع غٍس الصطف العتىازٓ وَ الػمط ٛاألعم. ٜ
ـ الصالحٗ ٛاملىٍٕح ٛملػتٕ ٝإزاض ٙال جيٕظ لمىػتٕ ٝاألقن اعتىازِا "مماضغتّا" يف حال ٛغٗاب صاحب
الصالحٗ ٛإال إشا صسض تفٕٖض كتاب٘ بصلك.
ـ جيٕظ تطٕٖط جسأه الصالحٗ ٛوػتكبالً ٔشلك بإضاف ٛصالحٗات لبعض الٕظاٟف املػتخسثٖٔ ، ٛتي إقطاض ِصٓ
الصالحٗات وَ قبن ادتّ ٛاملدٕل ٛبّصٓ الصالحٗٔ ٛفل ِصٓ الالٟخ. ٛ
ـ وا مل ٖطز لْ ٌص يف ِصٓ الالٟخ ٛتكُٕ صالحٗ ٛاعتىازٓ وَ قبن ضٟٗؼ ادتىعٗ ٛأٔ وَ ٖفٕضْ -وؤقتاً -
حت ٜتتي إضافتْ يف الالٟخ. ٛ
ـ تصبح ِصٓ الالٟخٌ ٛافص ٚوَ تاضٖذ اعتىازِا وَ زتمؼ اإلزاض ٚأٔ وَ ٖفٕض بصلك .
 .وتابعِ ٛصٓ الالٟخٔ ٛتعسٖالتّا ٔضفعّا ألصخاب الصالحٗ ، ٛوَ وػٕ٠لٗ ٛإزاض ٚالتطٕٖط ٔالتسضٖب .
 .حتكٗكاً لمىؤغػٗ ٛيف العىن ٔحتكٗل لمتكاون الٕظٗف٘ ٔاحرتاً التدصص فإٌْ ٍٖبػ٘ عسً اعتىاز الصالحٗٛ
املىٍٕح ٛلمىػتٕ ٝاألعم ٜإال بعس اغتكىاه اإلجطاٞات األقن وَ الصالحٗات .

وثيقة اإلدتراتيجية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي

رؤيتنا :

الطٖاز ٚيف تعمٗي الكطآُ الكطٖي ٔادتٕز ٚيف العىن املؤغػ٘ ارتريٙ
النطاق الزمني

خاله مخؼ غٍٕات وَ ِ 6336- 6341ـ

نطاق المنافسة

عم ٜفطٔع ادتىعٗات ارتريٖ ٛلتخفٗظ الكطآُ الكطٖي مبخافظات املىمك ٛالعطبٗ ٛالػعٕزٖٛ
رسالتنا :

تعمٗي الكطآُ الكطٖي لؿطاٟح اجملتىع بكٕازض وتىٗعٔ ٚبطاوج ٌٕعٗٔ ٛبٗ ٛ٠ستفع ٚبتكٍٗ ٛحسٖج ٛلتخكٗل
ارتريٖ ٛملٍػٕبٍٗا ٔؾطكاٍٟا
قيمنا :
قيم املنظمة :

 - 6الؿفافٗ- 2 ٛاالٌتىا - 4 ٞادتٕز- 3 ٚالتكاون - 5اإلجيابٗٛ
أهدافنا اإلسرتاتيجية :

المنتج

ختطٖج طالب وتكٍني لمتالٔٔ ٚاذتفظ وتأزبني بآزاب الكطآُ الكطٖي

المستفيدون

حتكٗل ضضا املػتفٗسَٖ وَ ادتىعٗٛ

الكفاءة الداخلية

إزاض ٚادتىعٗٔ ٛقطاعاتّا ٔحمكاتّا بكفأ ٚٞحٕغب ٛعىمٗاتّا بفاعمٗٛ

النمو والتعلم

بٍا ٞاملٍار اإلجياب٘ لمتأِٗن ٔالتطٕٖط املػتىط لمعاومني ٔالرباوج

المالي

حتكٗل االغتكطاض املال٘ لتػطٗ ٛمجٗع احتٗاجات ادتىعٗ ٛاإلغرتاتٗجٗٛ

معهد معلمات القرآن
اهلـسف الــطٟٗؼ لمكطــاع ِــٕ  :املػــاِى ٛيف تأِٗــن خطجيــات الــسٔض الٍػــا ٟٛٗلمتــسضٖؼ ٔإزاض ٚاذتمكــات ٔاملٍاؾـ
الكطآٌٗٔ ، ٛغس االحتٗاج املٗساٌ٘ لمسٔض الٍػا. ٟٛٗ
األزٔاض الطٟٗػ ٛلمكطاع  :تتمدص أزٔاض الكطاع الطٟٗػ ٛيف :
 تٍفٗص الرباوج ٔالعىمٗات الساخمٗ ٛاملػري ٚلعىن املعّس ٔ ،املتىجم ٛيف :
 oالعالقات العاؤ ٛاإلعالً .
 oوتابع ٛأزا ٞاملٕظفني ٔاملٕظفات .
 oوتابع ٛالعىمٗات املالٗٔ ٛاحملاغبٗ. ٛ
 oالعىمٗات التكٍٗ. ٛ
 oعىمٗات التدطٗ التؿػٗم٘ ٔاملتابع. ٛ
 oعىمٗات التكٕٖي ٔالتطٕٖط .
بالتٍػٗل وع إزاضات ادتىعٗ ٛاملعٍٗ. ٛ
 تكسٖي الرباوج ٔاملؿاضٖع املػاِى ٛيف تأِٗن خطجيات السٔض الٍػا ٟٛٗلمتسضٖؼ ٔإزاض ٚاذتمكات ٔاملٍاؾ
الكطآٌٗٔ ، ٛغس االحتٗاج املٗساٌ٘ لمخمكات السٔض الٍػا. ٟٛٗ
 وتابع ٛالطالبات ٔتكسٖي أفضن ارتسوات التعمٗىٗٔ ٛالرتبٕٖ ٛهلي .

( ر  ) 62خطٖط ٛاهلٗكن التٍظٗى٘ ملعّس وعمىات الكطآُ :
( ٖعتىس اهلٗكن التٍظٗى٘ اإلزاض ٙاملطفل – ؾكن ضقي ٔاحس )

اجملمؼ اإلؾطايف
وؿطف املعّس
غكطتري
عىٗس ٚاملعّس
اهلٗ ٛ٠اإلزاضٖٛ
وؿطف ٛطالبات ٔبطاوج

غاٟل
غكطتريٚ

وػاعس ٚإزاضٖٛ
عاوم ٛخسوات
حاضٍٛ

ستاضطٚ

حاضؽ

عاون خسوات

التوصيف الوظيفي

1- 3
وظائف معكد معلمات القرآن
رقم الوظيفة

ادم الوظيفة

6- 6- 4

وؿطف املعّس

2- 6- 4

عىٗسٚ

4- 6- 4

وػاعس ٚتعمٗىٗٛ

3- 6- 4

وػاعس ٚإزاضٖٛ

5- 6- 4

ستاضطٚ

1- 6- 4

وؿطف ٛطالبات ٔبطاوج

اهلـسف الــطٟٗؼ لمكطــاع ِــٕ  :املػــاِى ٛيف تأِٗــن خطجيــات الــسٔض الٍػــا ٟٛٗلمتــسضٖؼ ٔإزاض ٚاذتمكــات ٔاملٍاؾـ
الكطآٌٗٔ ، ٛغس االحتٗاج املٗساٌ٘ لمسٔض الٍػا. ٟٛٗ
األزٔاض الطٟٗػ ٛلمكطاع  :تتمدص أزٔاض الكطاع الطٟٗػ ٛيف :
 تٍفٗص الرباوج ٔالعىمٗات الساخمٗ ٛاملػري ٚلعىن املعّس ٔ ،املتىجم ٛيف :
 oالعالقات العاؤ ٛاإلعالً .
 oوتابع ٛأزا ٞاملٕظفني ٔاملٕظفات .
 oوتابع ٛالعىمٗات املالٗٔ ٛاحملاغبٗ. ٛ
 oالعىمٗات التكٍٗ. ٛ
 oعىمٗات التدطٗ التؿػٗم٘ ٔاملتابع. ٛ
 oعىمٗات التكٕٖي ٔالتطٕٖط .
بالتٍػٗل وع إزاضات ادتىعٗ ٛاملعٍٗ. ٛ
 تكسٖي الرباوج ٔاملؿاضٖع املػاِى ٛيف تأِٗن خطجيات السٔض الٍػا ٟٛٗلمتسضٖؼ ٔإزاض ٚاذتمكات ٔاملٍاؾ
الكطآٌٗٔ ، ٛغس االحتٗاج املٗساٌ٘ لمخمكات السٔض الٍػا. ٟٛٗ
 وتابع ٛالطالبات ٔتكسٖي أفضن ارتسوات التعمٗىٗٔ ٛالرتبٕٖ ٛهلي .

بطاقة التوصيف الوظيفي
مدمى الوظيفة

الموقع

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

رقم الوظيفة

أوالً :الكدف العام :

ثانياً  :الرئيس المباذر :

ثالثاً :المرؤودون:
- 
رابعاً :العالقات:


خامداً  :المكام والواجبات:
المشتركة :










الخاصة :









دادداً  :متطلبات الوظيفة :

المشتركة :




الخاصة :

