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 مجع١ٝ ايدع٠ٛ ٚاإلزغاد

 املرْب ١ٚتٛع١ٝ ادتايٝات مبشافع

 

 اهليكل اإلداري اإلجرائي إلعدادالدليل 

 

  التهظيمي:تعزيف اهليكل 

اييت تتهٕٛ َٓٗا ادت١ٗ َستب١ ع٢ً غهٌ َطتٜٛات فٛم  ٚاألقطاّ اإلداز١ٜإطاز ٜٛضح ايتكطُٝات أٚ اإلدازات 

خالي٘ األٚاَس ٚايتعًُٝات ٚايتٛدٝٗات تأخر غهٌ ٖسّ ٜسبطٗا خط ضًط١ زمس١ٝ تٓطاب َٔ  ايبعض،بعطٗا 

 َٔ املطت٣ٛ األع٢ً أٚ األد٢ْ َٚٔ خالي٘ تتطح ْكاط اختاذ ايكسازات َٚسانص ايطًط١ ٚاملطؤٚي١ٝ.

  ايتاي١ٝ:ميس إْػا٤ اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ مبذُٛع١ َٔ ارتطٛات 

 ٌ ايتٓعُٝٞجتُٝع أٚد٘ ايٓػاط )ايرباَر(يف زتُٛعات َتٓاضك١ َٚٓطك١ٝ يتذطد يف ايٓٗا١ٜ اهلٝه .1

 )تٛشٜع ايرباَر ع٢ً اإلدازات(
  ٜتطُٓٗا نٌ ْػاط )بسْاَر( َٔ األْػط١ املدتًف١. ٚاإلدسا٤ات( اييت )ارتطٛاتحتدٜد األعُاٍ  .2

 .يٛظا٥ف )تصُِٝ أٚ إْػا٤ ايٛظا٥ف(إذتام األعُاٍ با .3

 .إغساف١ٝزأع نٌ َٓٗا ٚظٝف١ ٢ جتُٝع ايٛظا٥ف يف زتُٛعات عً .4

 اإلدازات( َٗاّ حتسٜس تعب١٦ )منٛذز .5
  حتدٜد ايطًطات ٚاملط٦ٛيٝات يهٌ ٚظٝف١ ، ٚحتدٜد عالقات ايطًط١ اييت تسبط بني ايٛظا٥ف املدتًف١. .6

 ط١ُٝ اإلدازات ٚاألقطاّ مبا ٜتٓاضب َع املٗاّ ت .7

اييت تسمج٘ ارتطٛات ايطابك١ يف صٛزٙ خسٜط١ تٓع١ُٝٝ أٚ ٖٝهٌ تٓعُٝٞ ٜٛضح اإلدازات ٚاألقطاّ  .8

 . ع١ٝادتَُٓٗا  تتأيف

 ايتاي١ٝ:نتاب١ ٚثٝك١ اهلٝهٌ اإلدازٟ ٚاييت تتطُٔ عٔ إداز٠ ايٓكاط  .9
 ثِ ٚصف َفصٌ يهٌ إداز٠  اإلدازٟ،خسٜط١ اهلٝهٌ  -

 َٚا حتٜٛ٘ َٔ أقطاّ ٚٚظا٥ف  اإلداز٠ ايداخًٖٞٝهٌ  -

 امل١ُٗ ايس٥ٝط١ -

 أبسش َٗاّ اإلداز٠  -

 َٗاّ األقطاّ ايفسع١ٝ  -

 املطُٝات ايٛظٝف١ٝ داخٌ ايكطِ  -
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 املرْب ١ٚتٛع١ٝ ادتايٝات مبشافع

 ري.اهليكل اإلدا
  ادتُع١ٝإداز٠  .1

 ٖٝهٌ اإلداز٠ -
  امل١ُٗ ايس٥ٝط١ -
 ادتُع١ٝأبسش َٗاّ إداز٠  -

 

 ٚاملاي١ٝ:داز٠ ايػؤٕٚ اإلداز١ٜ إ .2
 ٖٝهٌ اإلداز٠ -
 مل١ُٗ ايس٥ٝط١ا -
 أبسش َٗاّ إداز٠ ايػؤٕٚ اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ -
 . قطاّ ايفسع١ٝ َٚطُٝاتٗا ايٛظٝفَٞٗاّ األ -

 
 ٚاإلعالّ إداز٠ ايعالقات  .3

 ٖٝهٌ اإلداز٠ -
 ١ُٗ١ ايس٥ٝطامل -
 أبسش َٗاّ إداز٠ ايعالقات ايعا١َ -

 ايٛظٝفٞ َٗاّ األقطاّ ايفسع١ٝ َٚطُٝاتٗا -
 

 إداز٠ ت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ   .4

 ٖٝهٌ اإلداز٠ -
 امل١ُٗ ايس٥ٝط١ -
 أبسش َٗاّ إداز٠ ت١ُٝٓ املٛازد  -

 َٗاّ األقطاّ ايفسع١ٝ َٚطُٝاتٗا ايٛظٝفٞ -
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 ادتايٝات: قطِ  .5
 ٖٝهٌ اإلداز٠ -
 ٝط١امل١ُٗ ايس٥ -
 أبسش َٗاّ إداز٠ ادتايٝات -
 َٗاّ األقطاّ ايفسع١ٝ َٚطُٝاتٗا ايٛظٝف١ٝ -

 

 ايدع٠ٛ: قطِ  .6
 ٖٝهٌ اإلداز٠ -
 امل١ُٗ ايس٥ٝط١ -
 ايدع٠ٛبسش َٗاّ إداز٠ أ -
 َٗاّ األقطاّ ايفسع١ٝ َٚطُٝاتٗا ايٛظٝف١ٝ -

 

 ايٓطا١ٝ٥ ايكطِ  .7
 اإلداز٠ ايٓطا١ٝ٥ٖٝهٌ  -
 امل١ُٗ ايس٥ٝط١ -
  ١داز٠ ايٓطا٥ٝاإلأبسش َٗاّ  -
 َٗاّ األقطاّ ايفسع١ٝ َٚطُٝاتٗا ايٛظٝف١ٝ -

 

 

 



 اهليكل اإلداري جلمعية الدعوة واالرشاد وتوعية اجلاليات مبحافظة املذنب
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 جملس اإلدارة
 

 الزئيسة:املهمة 

ٚايٓعس يف نٌ َا َٔ ٚاالضتجُاز١ٜ ايع١ًُٝ ٚايدع١ٜٛ ٚاإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ  ادتُع١ٝاإلغساف ع٢ً مجٝع غؤٕٚ 

 أٖداف٘.ل غأْ٘ حتكٝ

 

 اجمللس:أبزس مهام 

 ارتتا١َٝ.ملٛافك١ ع٢ً املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ ٚإقساز املٝصا١ْٝ ايع١َُٝٛ ٚاذتطابات ا -

 يًٛشاز٠.َٚٝصاْٝت٘ ايع١َُٝٛ ٚزفع٘  ادتُع١ٝإقساز ايتكسٜس ايطٟٓٛ عٔ أعُاٍ  -

 اجملًظ إلمتاّ ذيو ٚتٛنٌٝ َٔ ٜساٙ َٔ أعطا٤  ٚاضتجُازٙ، ٚإفساغ٘، ٚبٝع٘، ايعكاز،املٛافك١ ع٢ً غسا٤  -

املٛافك١ ع٢ً قبٍٛ ايتربعات ٚاإلعاْات ٚاملٓح ٚايٛصاٜا ٚاألٚقاف ٚغريٖا ٚتٛنٌٝ َٔ ٜساٙ َٔ أعطا٤  -

 أدً٘.َٔ  ادتُع١ٝ ١تتعازض َع اهلدف األضاع ايرٟ أْػ٦ أالع٢ً  ذيو،اجملًظ إلمتاّ 

َٔ َػهالت  ادتُع١ٝض ٚتأد١ٜ َا عًٝ٘ َٔ ايتصاَات ٚسٌ َا ٜعرت سكٛم،َٔ  يًذُع١ٝاضتٝفا٤ َا  -

 ايػإٔ.ٚإصداز ايكسازات ايالش١َ يف ٖرا  ٚخازد١ٝ،داخ١ًٝ 

 .ادتُع١ٝ ضري أعُاٍاملٛافك١ ع٢ً تهٜٛٔ ايًذإ ايدا١ُ٥ ٚاملؤقت١ يطُإ سطٔ  -

 أٚ اقرتاح إْٗا٤ عًُ٘ َع بكا٤ عطٜٛت٘ يف اجملًظ. ادتُع١ٝاملٛافك١ ع٢ً تسغٝح َدٜس  -

 ًظ.اجملتسغٝح األعطا٤ ادتدد يعط١ٜٛ  -

 ي٘.اقرتاح إْٗا٤ عط١ٜٛ أسد األعطا٤ ٚتسغٝح بدٌٜ  -

 .ادتُع١ٝحتدٜد ايبٓٛى اييت تٛدع فٝٗا أَٛاٍ  -

 األقٌ.عح االقرتاسات اييت ٜتكدّ بٗا األعطا٤ بػسط تكدميٗا قبٌ َٛعد االدتُاع بأضبٛع ع٢ً  -

 .ادتُع١ٝاعتُاد ايتػهٝالت اإلداز١ٜ ايالش١َ يًكٝاّ بأعُاٍ  -

  ٚاملاي١ٝ.ٚأعُاي٘ اإلداز١ٜ  ادتُع١ٝايها١ًَ ملٓطٛبٞ ايسقاب١ ٚاملتابع١  -

 اختصاصات٘.ايكٝاّ بأٟ أعُاٍ أخس٣ تدخٌ ضُٔ  -
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 املدير العام
 :املهمة الزئيسة

أقطاَ٘ املدتًف١ ٚتصسٜف غؤْٚ٘ سطب ايٓعِ ٚايتعًُٝات ارتاص١ بإدازات٘ ٚ ادتُع١ٝاإلغساف ع٢ً إداز٠ *

 .ٝات، ٚإْفاذ ايكسازات ٚايتٛدٝٗات اييت ٜعتُدٖا زتًظ اإلداز٠ يدع٠ٛ ٚاإلزغاد ٚتٛع١ٝ ادتايظُعٝات ا

 ٚايتػػ١ًٝٝ ايط١ٜٛٓ ٚاعتُادٖا َٔ زتًظ اإلداز٠. االضرتاتٝذ١ٝاإلغساف ع٢ً ٚضع ارتطط *
 

 أبزس مهام املديز:

 ايط١ٜٛٓ ايالش١َ يتشكٝل خط١ ايعٌُ املعد٠ ٚاعتُادٖا َٔ زتًظ اإلداز٠. املٛاش١ْٚضع  -

ٚايكسازات ايتٓفٝر١ٜ ارتاص١ بتٓعِٝ ضري ايعٌُ ٚايسفع بٗا العتُادٖا َٔ زتًظ اقرتاح ايًٛا٥ح  -

 اإلداز٠.

 اعتُاد ايًٛا٥ح املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ ٚدداٍٚ ايصالسٝات املتعًك١ بٗا. -

أَاّ ادتٗات اذته١َٝٛ ٚارتاص١ ٚعكد االتفاقٝات ٚايػسانات يف سدٚد  ادتُع١ٝمتجٌٝ  -

 صالسٝات٘.

 تعٝني املٛظفني ٚإْٗا٤ خدَاتِٗ سطب األْع١ُ املتبع١ ٚيف سدٚد املٝصا١ْٝ.اختاذ ايكسازات ارتاص١ ب -

 إيٝٗا.ايتٓطٝل الدتُاعات زتًظ اإلداز٠ ٚٚضع دداٍٚ األعُاٍ هلا ٚتٛثٝل ايكسازات ٚايٓتا٥ر اييت ٜتٛصٌ  -

 ايعٌُ ع٢ً تطٜٛس َطت٣ٛ األدا٤ يًعاًَني ٚتٛفري ايبدال٤ عٓد اذتاد١. -

 ٚضال١َ ٚضع٘ املايٞ. ادتُع١ٝأَٛاٍ ايتأند َٔ نفا٠٤ اضتدداّ  -

 تكدِٜ ايتكازٜس ايدٚز١ٜ جملًظ اإلداز٠ ٚتٓفٝر قسازات اجملًظ املتدر٠ سٝاٍ ضري ايعٌُ. -

 ايسد ع٢ً َهاتبات فسع ايٛشاز٠ ٚادتٗات اذته١َٝٛ ٚاملؤضطات ٚايػسنات، أٚ ايتٛدٝ٘ بايسد يإلداز٠ املع١ٝٓ. -

 .ادتُع١ٝٚاتب، ٚايرتقٝات ملٛظفٞ ٚاعتُاد شٜاداَت ايس األدا٤،اعتُاد تكِٝٝ  -

  .ادتُع١ٝتكِٝٝ أدا٤ َدزا٤ اإلدازات ب -

 تكِٝٝ تكسٜس ارتط١ ايتػػ١ًٝٝ ٚارتطط االضرتاتٝذ١ٝ بػهٌ دٚزٟ. -

 ٚإصداز ايكسازات املٓاضب١ يطبط ضري ايعٌُ. يًذُع١ٝز٥اض١ ٚإداز٠ االدتُاعات ايدٚز١ٜ  -

 نائب املدير العام
 املديز:نائب أبزس مهام 

 .املدٜس ايعاّ يف ساٍ عدّ تٛاددٙ مبٗاّ ايكٝاّ -
ع٢ً تٓفٝر ناف١ ايرباَر ٚاملػازٜع املعتُد٠ َٚتابع١ تٓفٝر َٚباغس اإلغساف بػهٌ ناٌَ  -

 ايتػػ١ًٝٝ.ارتطط 
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 املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜإداز٠ ايػؤٕٚ 

 

  

 ايس٥ٝط١ٝ:امل١ُٗ 

 ضتكطاب ٚت١ُٝٓ ايعاًَني.، ٚاادتُع١ٝتكدِٜ ايدعِ اإلدازٟ ٚاملايٞ ٚارتدَات املطاْد٠ إلدازات 

 اإلداز٠:أبسش َٗاّ 

  اضتالّ املبايؼ ايٓكد١ٜ ٚايػٝهات ٚإٜداعٗا يف ايبٓٛى ٚصسفٗا ٚصسف ايسٚاتب. -
  االستفاظ بطٓدات ايكبض ٚضٓدات ايصسف ٚدفاتس ايػٝهات ٚناف١ األٚزام ذات ايك١ُٝ املاي١ٝ. -

  اضب ايكاْْٛٞ.إصداز ايتكازٜس احملاضب١ٝ ارتتا١َٝ يًط١ٓ املاي١ٝ َع احمل -

  ايتكدٜس١ٜ يًط١ٓ املاي١ٝ ادتدٜد٠. املٛاش١ْإعداد  -

  َساقب١ ٚضبط ايدٚاّ )َساقب١ ضذٌ اذتطٛز ٚاالْصساف إعداد َطري ايسٚاتب( -

  اذتٛافص(  دا٤،األتكِٜٛ  ارتد١َ،إْٗا٤  ايرتقٝات، ايٓكٌ، اإلداشات، ايدٚاّ،ضبط خدَات املٛظفني ) -

  ًني ٚايتأند َٔ اضتٝفا٥ٗا دتُٝع ايبٝاْات ايالش١َ.ٓعِٝ ٚسفغ ًَفات ٚضذالت ايعاَت -

  املدتًف١ ٚتعٝني َا  اإلدازاتحتدٜد ايٛظا٥ف ايػاغس٠ ْٚٛعٝتٗا ٚغسٚط غػًٗا ٚذيو بايتعإٚ َع  -

  َٔ َٛظفني ددد ٚاضتهُاٍ إدسا٤اتِٗ. ادتُع١ٝحيتاد٘ 

   صٞ.َتابع١ املساضالت ايصادز٠ ٚايٛازد٠ ٚمجع ٚتٛشٜع ايربٜد ايداخًٞ ٚايػد -

 ١ٝ.ملهتباٚصٝا١ْ ايطٝازات ٚايعٗد  ادتُع١ٝصٝا١ْ َب٢ٓ  -

 مدير الشؤون المالية واإلدارية 

الخدمات  الشئون اإلدارية الشئون المالية
 المساندة

 الموارد البشرية الخدمات التقنية

 السكرتارية
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  ٚاألقطاّ. ادتُع١ٝتأَني َطتًصَات  -

 صٝا١ْ غبه١ ٚأدٗص٠ اذتاضب اآليٞ ًَٚشكاتٗا بصٛز٠ َطتُس٠. -

إلدازات ٚاألقطاّ املدتًف١ ع٢ً اضتدداّ ايرباَر ارتاص١ يايدعِ ايفين ملا خيص اذتاضب اآليٞ  -

 .ادتُع١ٝب

 ملعًَٛات بإدسا٤ ْطذ استٝاطٞ دٚزٟ.َتابع١ أَٔ ا -

 دزاض١ االستٝاز ايتدزٜب١ٝ يًعاًَني ٚتٓعِٝ دٚزات تدزٜب١ٝ ٚتطٜٛس١ٜ يًعاًَني. -

 ٚاملتطٛعني. اضتكطاب ايهٛادز َٔ املٛظفني -

 ٚتدقٝكٗا متٗٝدًا يصسفٗا. إعداد َطريات ايسٚاتب يًُٛظفني -

 ِٗ.تٓعِٝ اإلداشات يًُٛظفني ٚاملتعاْٚني بايتٓطٝل َع أقطاَ -

 ََطو مجٝع ًَفات املٛظفني ٚتستٝبٗا ٚإدسا٤ ايعكٛد. -

 .ادتُع١ٝاإلغساف ع٢ً عًُٝات سسن١ ْٚكٌ األفساد ٚاملٛاد ارتاص١ ب -

ايرتتٝب َع َدٜسٟ اإلدازات ٚزؤضا٤ األقطاّ يإلفاد٠ عٔ سادتِٗ إىل َٛظفني أٚ َتعاْٚني  -

 ٚتٛدِٝٗٗ.

 املٛظفني.تطبٝل ايًٛا٥ح ٚاألْع١ُ ٚايتعًُٝات املتعًك١ بػؤٕٚ  -

 اضتهُاٍ ناف١ اإلدسا٤ات املتعًك١ بتكِٜٛ األدا٤ ٚايٓكٌ ٚايرتق١ٝ ٚاذتٛافص. -

 ضتهُاٍ ناف١ اإلدسا٤ات املتعًك١ بايتعاقد ٚجتدٜد ايعكٛد ٚايعالٚات بايٓطب١ يًُٛظفني.ا -

٠ ايتأند َٔ َباغس٠ ايعاًَني املعٝٓني سدٜجًا ٚزفع ايتكازٜس إىل املط٦ٛيني عٔ املٛظفني أثٓا٤ فرت -

 ايتذسب١.

 اختاذ اإلدسا٤ات ايالش١َ ضتٛ َطتشكات ايعاًَني َٔ زٚاتب ٚعالٚات َٚهافآت ٚغريٖا. -

 اختاذ اإلدسا٤ات ايالش١َ ضتٛ إداشات ايعاًَني ٚاْتداباِٖ. -

 إصداز غٗادات ْٗا١ٜ ارتد١َ ٚايتكدٜس. -

ِ بايتٓطٝل اختاذ اإلدسا٤ات ايالش١َ عٓد اْتٗا٤ خدَات ايعاًَني ٚايعٌُ ع٢ً تصف١ٝ َطتشكاتٗ -

 .احملاضبَع 

 ٚايعاًَني ب٘ يد٣ ادتٗات اذته١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ. ادتُع١َٝتابع١ املعاَالت ايسمس١ٝ املتعًك١ بأعُاٍ  -

 َتابع١ ٚتكِٝٝ أدا٤ ايعاًَني بايكطِ ٚايعٌُ املطتُس ع٢ً زفع َطت٣ٛ أدا٥ِٗ. -

 .ادتُع١ٝات ٚاألقطاّ بٚفسٚع٘ بايتٓطٝل َع باقٞ اإلداز ادتُع١ٝٚضع ْعاّ يتكِٝٝ أدا٤ ايعاًَني ب -

 تطذٌٝ مجٝع ايكٝٛد احملاضب١ يف ايربْاَر احملاضيب. -
 إصداز ايتكازٜس احملاضب١ٝ ارتتا١َٝ يًط١ٓ املاي١ٝ َع احملاضب ايكاْْٛٞ. -

 َطو دفاتس سطابات املصسٚفات ٚاإلٜسادات ٚاألَاْات ٚايعٗد ٚإدسا٤ ايكٝٛد ٚفكًا يًٓعِ احملاضب١ٝ. -

 ات ٚطًب نػٛف سطابات.َسادع١ ايبٓٛى َٔ صسف غٝه -
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 َسادع١ مجٝع اذتطابات ٚدسد ايصٓدٚم نٌ غٗس. -
مبٛدب أٚاَس ايكبض  ادتُع١ٝايٓكد١ٜ ٚإٜداعٗا يد٣ ايبٓٛى اييت تتعاٌَ َعٗا  تطًِٝ املتشصالت -

ٚايتأند َٔ إمتاّ ع١ًُٝ اإلٜداع يف ايبٓٛى  يًذُع١َٝٚتابع١ سسن١ اإلٜسادات ٚاالعتُادات املاي١ٝ 

طبكا يًٓعِ ٚايتعًُٝات ارتاص١ بٗا ٚتصٓٝف ايتربعات املاي١ٝ سطب طبٝعتٗا   دد٠ يف املٛعد احمل

 .ادتُع١ٝٚإٜداعٗا يف سطابات 

 اإلغساف ع٢ً أعُاٍ ايصٓدٚم. -

 صسف مجٝع املبايؼ ايٓكد١ٜ ٚايػٝهات املكسز صسفٗا. -

ٝل َع يف ايبٓٛى بايتٓط ادتُع١ٝتصٓٝف ايتربعات املاي١ٝ سطب طبٝعتٗا ٚإٜداعٗا يف سطابات  -

 ٚت١ُٝٓ املٛازد. إداز٠ ايعالقات

 املدتًف١. ادتُع١ٝاإلغساف ٚاملساقب١ ع٢ً دفاتس ايعٗد اييت ٜتِ إْػاؤٖا بأقطاّ  -

يف قٛا٥ِ خاص١ ٚتطذٌٝ ضعس  ادتُع١ٝٚمجٝع ممتًهات املهتيب سصس مجٝع األدٗص٠ ٚاألثاخ  -

 غسا٥ٗا ٚتطذًٝٗا يف اذتاضب اآليٞ.

بعد َٛافك١ اإلداز٠ ٚتطذًٝٗا يف بٝإ ايعٗد ٚيف  ادتُع١ٝٓطٛبٞ صسف املٛاد ٚاألدٗص٠ ٚاألثاخ مل -

 .اذتاضب اآليٞ

 .ادتُع١ٝصسف ٚتطذٌٝ األَٛاٍ ايالش١َ يتأَني مجٝع املطتًصَات ايطسٚز١ٜ إلداز٠ ٚتػػٌٝ  -

 .يًذُع١ٝعتُاد َٔ اإلداز٠ ايعًٝا ٚجتٗٝصٖا يال يًذُع١ٝط١ٜٛٓ املٝصا١ْٝ ايإعداد  -

 كازٜس ايالش١َ.ٚتكدِٜ ايت ادتُع١ٜٝسادات ٚاملصسٚفات ارتاص١ بجتُٝع ٚتطذٌٝ ٚتبٜٛب اإل -

 تكدٜس١ٜ يًط١ٓ املاي١ٝ ادتدٜد٠.اي املٛاش١ْ إعداد -

 ٚايتأند َٔ ضال١َ ايدفاتس ٚايطذالت املدص١ْٝٚ. ادتُع١ٝاملساقب١ ع٢ً املدصٕٚ يف شتاشٕ  -

 ٛا٥ح املٛضٛع١ يف ٖرا ايػإٔ.ٚفكًا يًٓعِ ٚايً ادتُع١ٝاإلغساف ع٢ً تٓفٝر ايرباَر املاي١ٝ ارتاص١ ب -

 .ادتُع١ٝيتعًُٝات املعٍُٛ بٗا يف إعداد أٚاَس ايصسف َٚسادعتٗا ٚايتأند َٔ اضتٝفا٥ٗا دتُٝع ا -

 االستفاظ بطٓدات ايكبض ٚضٓدات ايصسف ٚدفاتس ايػٝهات ٚناف١ األٚزام ذات ايك١ُٝ املاي١ٝ. -

بايكٝد أٚال بأٍٚ يًُبايؼ اييت  تطذٌٝ االعتُادات يف دفرت االزتباط نٌ سطب ْٛع٘ ثِ ايكٝاّ -

 عًٝ٘ د١ٗ االختصاص ع٢ً االزتباط بٗا.   ٚافكت 

 يفهسٟ ٚايعًُٞ يًعاًَني ٚتطٜٛسٙ.إثسا٤ ادتاْب ا -

 اهل١ُ يد٣ ايعاًَني.            جتدٜد زٚح ايٓػاط ٚ -

 ارتالفات ايٛاقع١ بني ايعاًَني. املطا١ُٖ يف سٌ -

 أسصاِْٗ. َطاْد٠ املٛظفني َٚػازنتِٗ يف أفساسِٗ ٚ -

 تك١ٜٛ أٚاصس احملب١ ٚاألخ٠ٛ فُٝا بِٝٓٗ. -

 تعُٝل زٚح ايٛال٤ يف ْفٛع ايعاًَني يًُٓػأ٠ ٚايعٌُ. -
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 لإلدارة:املسميات الوظيفية 

  اإلداز٠.َدٜس 

 ز٥ٝظ قطِ ارتدَات املطاْد٠ 

 .ضهستري 

 .ستاضب 

  آيٞ.فين ساضب  

  َٟٓطل إداز 

  أَني صٓدٚم 
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 ملطاْد٠ارتدَات ا قطِ

 

 

 الزئيسة:املهمة 

سسن١  ٚتٓعِٝ ادتُع١ٝٚاإلدازات ٚاالقطاّ ٚصٝا١ْ مجٝع ممتًهات  ادتُع١ٝتأَني ٚغسا٤ َطتًصَات 

اضتدداّ ايطٝازات ٚاضتالّ املٛاد املٛزد٠ يًُطتٛدعات ٚختصٜٓٗا ٚاحملافع١ عًٝٗا ٚصسفٗا َٚتابع١ تطًِٝ 

 .ٚددٚي١ اذتساضات ٚايطال١َٚاضتالّ ٚتداٍٚ ايعٗد َٚتابع١ َطتًصَات األَٔ 

 

 أبزس مهام القسم:

 تٓعِٝ ٚز٥اض١ ايًذإ ٚاالدتُاعات يف ايكطِ. -

 اإلداز٠.متجٌٝ ايكطِ ٚسطٛز االدتُاعات ايدٚز١ٜ ٚايطاز١٥ اييت تٓعُٗا  -

 بٓا٤ فسٜل عٌُ يًكطِ ٚاضتكطاب َٛظفني َٚتعاْٚني َٚتطٛعني يًعٌُ بايكطِ. -

ُٜػسف سٌ املػهالت ٚايعكبات اييت تٛاد٘ اي -  عًِٝٗ.كطِ ٚاملٛظفني ايرٜٔ 

 تكِٝٝ إصتاشات األْػط١ ٚايرباَر ارتاص١ بايكطِ. -

 إْػا٤ قاعد٠ بٝاْات حتٟٛ ناف١ َا حيتاد٘ ايعٌُ َٔ َعًَٛات. -

 تبطٝط اإلدسا٤ات ٚتطٜٛسٖا َٚسادعتٗا دٚزًٜا. -

 إعداد ايتكازٜس ايػٗس١ٜ ٚايط١ٜٛٓ باإلصتاشات ٚاألعُاٍ. -

 هًف بٗا يف زتاٍ اختصاصٗا.ايكٝاّ بأ١ٜ َُٗات أخس٣ ت -

 رئيس قسم الخدمات المساندة

 الصيانة السيارات
الجهات 
 الحكومية

 الحراسات المشتريات
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 َتابع٘ أعُاٍ عُاٍ ايٓعاف١ ٚارتدَات ٚايطٝاف١. -

 ايدٚز١ٜ.ايتأند َٔ تٛفس أْع١ُ ٚٚضا٥ٌ ايطال١َ مبسافل ايكطِ ٚإدسا٤ ايتذازب  -
 تٓعِٝ دداٍٚ َٓاٚبات اذتساضات سطب ساد١ األقطاّ. -

 ِٓٗ.إداز٠ ٚتٓعِٝ عاًَٞ املطتٛدعات ٚتدزٜبِٗ ٚتٛشٜع ايعٌُ بػهٌ َال٥ِ بٝ -

 املطتٛدعات.اإلغساف ع٢ً اضتالّ طًبات اإلدازات ٚاألقطاّ املدتًف١ يصسفٗا َٔ  -

اإلغساف ع٢ً اضتالّ ٚتٓعِٝ املٛاد بايػهٌ ايصشٝح باملطتٛدعات ٚٚضع بطاق١ بٝإ عًٝ٘ عٝح  -

 ٜطٌٗ   ايٛصٍٛ إيٝٗا دٕٚ عٓا٤.

 اإلغساف ع٢ً ادتسد ايطٟٓٛ بايتعإٚ َع ايٛسدات اإلداز١ٜ املدتص١. -

 حتدٜد االستٝادات ايط١ٜٛٓ َٔ ايًٛاشّ املطًٛب١. -

 تدقٝل ناف١ املطتٓدات ايٛازد٠ ٚايصادز٠ َٔ ٚإىل ايكطِ ٚايتٛقٝع عًٝٗا. -

 تأَني طًبات ايٛسدات اإلداز١ٜ َٔ ايٛدبات ٚايطٝاف١. -

 دٚز١ٜ.صسف ايعٗد يًُٛظفني ٚاضتعادتٗا ْٚكًٗا َٚتابعتٗا ٚدسدٖا بصٛز٠  -

 ايعًُٝات.بداع١ٝ يتشطني شتسدات تكدِٜ اذتًٍٛ ايع١ًُٝ ٚاإل -

 

  

 يًكطِ:املطُٝات ايٛظٝف١ٝ 
 .ِز٥ٝظ ايكط 

  ايصٝا١ْ.َٓطل  

  ايطٝازات.َٓطل  

  َػرتٜات.َٓطل  

  .َٓدٚب ادتٗات اذته١َٝٛ ٚارتاص١ 

 عاٌَ ضٝاف١ 

 ضا٥ل 

  سازع 

 َطتٛدع.َني أ 
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 اخلدمات التقهيةقسم 

 

 امل١ُٗ ايس٥ٝط١

ٚبساَر الضتدداّ اذتاضب اآليٞ صٝا١ْ غبه١ ٚأدٗص٠ اذتاضب اآليٞ  تكدِٜ ايدعِ ايفين ٚإعداد خطط

 ًَٚشكاتٗا بصٛز٠ َطتُس٠

 

 القسم:أبزس مهام 

 يًتأند َٔ خًٖٛا َٔ فريٚضات ايهُبٝٛتس. يًذُع١ٝاختباز ايرباَر ٚايبٝاْات ادتدٜد٠ ايٛازد٠  -
 اضتكباٍ ايسضا٥ٌ ايربٜد١ٜ ٚايسد عًٝٗا. -

يٞ إلدازات ٚاألقطاّ املدتًف١ ع٢ً اضتدداّ ايرباَر ارتاص١ ايدعِ ايفين ملا خيص اذتاضب اآل -

 .ادتُع١ٝب

 . ع٢ً اذتاضب اآليٞ  ادتُع١ٝإعداد بساَر  -
إعداد خطط ٚبساَر الضتدداّ اذتاضب اآليٞ يف ضسع١ تٛفري املعًَٛات ٚايبٝاْات ايالش١َ يطري  -

 .ادتُع١ٝأعُاٍ 

 .ادتُع١١ٝ ع٢ً اضتدداّ ايرباَر ارتاص١ بتأٌٖٝ ٚتدزٜب ايعاًَني باإلدازات ٚاألقطاّ املدتًف -

 .ادتُع١ٝتصُِٝ ٚتطٜٛس بساَر تك١ٝٓ مبا ٜتال٤ّ َع استٝادات  -

 صٝا١ْ غبه١ ٚأدٗص٠ اذتاضب اآليٞ ًَٚشكاتٗا بصٛز٠ َطتُس٠. -

 َتابع١ أَٔ املعًَٛات بإدسا٤ ْطذ استٝاطٞ دٚزٟ. -
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 ٚاالعالّ إداز٠ ايعالقات ايعا١َ

 ٖٝهٌ اإلداز٠:

 

 الزئيسية:املهمة 

تٛفري املٛازد املاي١ٝ ايالش١َ يتٓفٝر ايرباَر ي آَاغطٗ ٚإبساش  ادتُع١ٝبٓا٤ ٚتهٜٛٔ صٛز٠ ذ١ٖٝٓ شا١ٖٝ عٔ 

 .يًذُع١ٝٚاملػازٜع ايدع١ٜٛ ٚاملصازٜف ايتػػ١ًٝٝ 

 

 

 

 

 العامةمدير إدارة العالقات 
 واإلعالم

 العالقات

 االستقبال والضيافة 

المراكز 
 االعالمية

بيانات 
 العمالء

 اإلعالم

التنسيق 
 اإلعالمي

 التصميم

التصوير 
 والمونتاج

الموقع 
 والتواصل

 السكرتارية
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 اإلدارة:أبزس مهام 

  ٚشٚازٙ. ادتُع١ٝاضتكباٍ ضٝٛف  -
  إعداد قاعد٠ ايبٝاْات ختص ايعالقات ايعا١َ. -

ع٢ً َطت٣ٛ األفساد أٚ اهل٦ٝات  ٚاملتعاْٚنياملتطٛعني ٚإعداد اذتفٌ ايطٟٓٛ يتهسِٜ ايداعُني  -

  ٚاملؤضطات اذته١َٝٛ أٚ األ١ًٖٝ.

 ايعٌُ ع٢ً إجياد َٛقع يًذُع١ٝ ع٢ً غبه١ االْرتْت ٚحتدٜج٘ باضتُساز. -

  ٚأْػطت٘. ادتُع١ٝعات اإلعال١َٝ عٔ إصداز ايٓػسات ايدٚز١ٜ ٚاملطبٛ -

  ٚأْػطت٘ املدتًف١. ادتُع١ٝاملػازن١ يف املعازض ايٛط١ٝٓ إلبساش دٚز  -

  ٚايتٛاصٌ َعِٗ. ادتُع١ٝاضتكطاب غدصٝات بازش٠ يصٜاز٠  -

ٚعٌُ خالص١ ٚاضش١  ادتُع١ٝ كّٛ بٗاتإلصتاشات ٚاألعُاٍ ايػٗس١ٜ اييت سصس ٚتٛثٝل نٌ ا -

 الَٝا.ٖا إعإبساشٚ يريو نٌ غٗس
 يد٣ ادتٗات اذته١َٝٛ ٚاملؤضطات. ادتُع١ٝايتعسٜف مبُٝصات  -

 االتصاٍ باملؤضطات ٚاهل٦ٝات اييت تكّٛ مبٗاّ مماث١ً بػسض مجع املعًَٛات ٚتبادٍ ارتربات. -

 اييت تكدِٜ ارتدَات ايتط١ًٝٝٗ اييت ٜتطًبٗا تٓفٝر بعض ايرباَر أٚ عكد ايٓدٚات ٚايًكا٤ات -

 .ادتُع١ٜٝٓعُٗا 

 أ ايتعإٚ ٚايتهاٌَ يف أعُاٍ ايدع٠ٛ ٚايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد بني األدٗص٠ ذات ايعالق١.حتكل َبد -

ٚتعسٜفِٗ    ادتُع١ٝٚعٌُ دٛالت داخٌ  ادتُع١ٝاضتكباٍ ايصٚاز ايساغبني يف ايتعسف ع٢ً أْػط١  -

 باألْػط١ ٚايسد ع٢ً اضتفطازاتِٗ بايتعإٚ َع زؤضا٤ األقطاّ املدتًف١.

 .ادتُع١ٝبٓػاطات ٚإصتاشات  ٚشٜازتِٗ ٚتعسٜفِٗعًُا٤ ٚايدعا٠ إقا١َ عالقات ٚثٝك١ َع اي -

 .ادتُع١ٝبيًتعسٜف اإلعال١َٝ يف شتتًف ايٛضا٥ٌ املتاس١ ايكٝاّ باذتُالت  -

 مجع قاعد٠ ايبٝاْات يًتذاز ٚاملؤضطات املاضت١ ٚتػرٜتٗا دٚزًٜا. -

ِ بعض اهلداٜا ٚإٖداؤٖ ادتُع١ٝع٢ً أخباز  ٚاطالعِٗاملتربعني بصٛز٠ دٚز١ٜ، ايتٛاصٌ َع  -

 .ادتُع١ٝايدع١ٜٛ ٚايترناز١ٜ املػذع١ ع٢ً اضتُسازِٖ يف دعِ 

 .ادتُع١ٝٓعُٗا تملتُٝصٜٔ ذتطٛز املٓاضبات اييت دع٠ٛ ايداعُني ا -
ٚعسض املكرتسات ايتطٜٛس١ٜ ٚتكدميٗا إىل َدٜس عاّ  ادتُع١ٝإعداد تكازٜس دٚز١ٜ عٔ ْػاطات  -

 .ادتُع١ٝ

ٚعسضٗا ع٢ً  ادتُع١ٝحتدٜد األخباز ٚاملٛضٛعات ارتاص١ بَٚتابع١ ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٚايتٛاصٌ  -

 .يالطالع ٚايتٛدٝ٘املدٜس 
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بايتٓطٝل َع َدٜس عاّ  ادتُع١َٝكاب١ً ايصشفٝني َٚٓدٚبٞ أدٗص٠ اإلعالّ ٚتصٜٚدِٖ بأخباز  -

 .ادتُع١ٝ

 ٚأْػطت٘ املدتًف١. ادتُع١ٝاملػازن١ يف املعازض ايٛط١ٝٓ إلبساش دٚز  -

مبدتًف ايطسم ٚايٛضا٥ٌ  ادتُع١ٝيف إطاز األٖداف ٚايطٝاضات ارتاص١ بٚضع ايرباَر اإلعال١َٝ  -

 .ادتُع١ٝاملٓاضب١ يت١ُٝٓ ايٛعٞ يف اجملتُع يًتػذٝع ٚاملػازن١ يف أعُاٍ 

 .ادتُع١ٝعٌُ اإلعالْات املعتُد٠ ٚتٛشٜعٗا ع٢ً َط٦ٛيٞ ايكطاعات ٚإبساشٖا يف يٛس١ اإلعالْات يف  -
 ٚأْػطت٘. ادتُع١ٝاإلعال١َٝ عٔ  إصداز ايٓػسات ايدٚز١ٜ ٚاملطبٛعات -

 تصُِٝ بساَر دع١ٜٛ َتعًك١ بايتك١ٝٓ ْٚكٌ احملاضسات ايدع١ٜٛ عرب غبه١ االْرتْت. -

 اضتالّ ايتربعات ٚاالغرتانات َٔ األغداص ٚاملؤضطات مبٛدب إٜصاالت اضتالّ. -

 تطًِٝ بٝاْات املتشصالت يًُشاضب١ إلعداد أٚاَس ايكبض. -

 إعداد بساَر تسف١ٝٗٝ. -
 بساَر ٚيكا٤ات ادتُاع١ٝ ٚثكاف١ٝ ٚتسب١ٜٛ أضس١ٜ. إعداد -

 

 

 يإلداز٠:ملطُٝات ايٛظٝف١ٝ ا

  اإلداز٠َدٜس 

 َػسف املسانص االعال١َٝ 

 ََٞٛظف َسنص اعال 

 ضهستري 

  ََٞٓطل إعال 

  االدتُاعٞ ايتٛاصٌٚضا٥ٌ ٚاإليهرتْٚٞ املٛقع َػسف 

 َصُِ دسافٝو 

 زاْتٛس َٜٚصٛفين ت 

 ٍَٛظف االضتكبا 
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 املرْب ١ٚتٛع١ٝ ادتايٝات مبشافع

 مية املوارد املاليةإدارة تن

 اإلداز٠:ٖٝهٌ 

 

 الزئيسية:املهمة 

 املاي١ٝ.ٚت١ُٝٓ َصادز ايدخٌ ٚحتكٝل االضتدا١َ  يًذُع١ٝتٛفري ايدعِ املايٞ 

 اإلدارة:أبزس مهام 

  إعداد ارتط١ ايتػػ١ًٝٝ يت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ. -
  إعداد بساَر مجع ايتربعات َٚتابع١ تٓفٝرٖا. -

  ٚتطبٝكٗا. ادتُع١ٝ١ٝ يت١ُٝٓ َٛازد سصس أبسش ايسؤ٣ ايتطٜٛك -

  إعداد املػسٚعات االضتجُاز١ٜ. -

  ايطعٞ يتٛفري األٚقاف. -
  بايتٓطٝل َع ايعالقات ايعا١َ. ايداع١ُ َٔ أفسد َٚؤضطات ٚغسنات ايتٛاصٌ املطتُس َع ادتٗات -
 ق١.االضتجُاز١ٜ ايكا١ُ٥ سايٝا بايتٓطٝل َع ادتٗات ذات ايعال ادتُع١ٝاإلغساف ع٢ً عكازات  -

 بإجياد ٚإداز٠ أٚقاف ٚاضتجُازات ذات عا٥د زتص يًذُع١ٝحتكٝل االضتدا١َ املاي١ٝ  -

ٚضع ارتطط ايتٓفٝر١ٜ يًُػازٜع االضتجُاز١ٜ ٚاألٚقاف ٚتستٝب املٛازد ايالش١َ هلا ٚاإلغساف ع٢ً  -

 تٓفٝر ارتطط ٚإدازتٗا

 .َتابع١ إعداد دزاضات ادتد٣ٚ يألٚقاف ٚاملػازٜع االضتجُاز١ٜ -

 .ٚاالضتجُاز١ٜإْٗا٤ املعاَالت ايعكاز١ٜ َتابع١  -

 .ٚاألٚقافَتابع١ ضري ايعٌُ يف املػازٜع االضتجُاز١ٜ  -

 مدير إدارة تنمية الموارد المالية

 المؤسسات المانحة كبار المتبرعين األوقاف

 السكرتارية



 وثيقة الهيكل اإلداري                                                               

   [14 ] 

 مجع١ٝ ايدع٠ٛ ٚاإلزغاد
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 .ايبشح عٔ داعُني إلصتاش املػازٜع االضتجُاز١ٜ ٚاألٚقاف -

 .ٚعح أفطٌ ايطبٌ يتُٓٝتٗا يًذُع١ٝاقرتاح َٛازد اضتجُاز١ٜ ددٜد٠  -

 

 

 يإلداز٠:املطُٝات ايٛظٝف١ٝ 

  َدٜس اإلداز٠ 

 ضهستري 

 َ ٓطل َٛازد َاي١ٝ 

  َٓطل تطٜٛل 

  اضتجُاز.َٓطل  

 َػسف األٚقاف . 
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 مجع١ٝ ايدع٠ٛ ٚاإلزغاد

 املرْب ١ٚتٛع١ٝ ادتايٝات مبشافع

 اجلاليات قسن 
 :ايكطِ ٖٝهٌ 

 

 ايس٥ٝط١ٝ:امل١ُٗ 

ٚإقا١َ ايرباَر ٚاألْػط١ ايدع١ٜٛ  ايعسب١ٝايٓاطكني بػري ايًػ١  ٚدع٠ٛ غري املطًُني ٛع١ٝ املطًُنيت

 .بايًػات املدتًف١

يًُطًُني ٚغري املطًُني بػت٢ ايًػات ٚاضتشداخ ايطسم ايٛضا٥ط ايدع١ٜٛ املدتًف١ ٚايهتب ٚإْتاز تٛفري 

 املدتًف١.يتٛصًٝٗا يًُطتفٝدٜٔ ٚتٛشٜعٗا بعدد َٔ ايطسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير إدارة الجاليات

الشؤون 
 التعليمة

 المسلم الجديد البرامج الدعوية

 السكرتير
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 مجع١ٝ ايدع٠ٛ ٚاإلزغاد

 املرْب ١ٚتٛع١ٝ ادتايٝات مبشافع

 :القسمأبزس مهام 

ايتٓطٝل  املطًٛب١ بعدعداد ٚتسمج١ َٓاٖر َٚكسزات ايدٚزات ايػسع١ٝ ايدع١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ بايًػات إ -

 ٚادتٗات املع١ٝٓ. َع األقطاّ
 عٌُ دٚزات يًدعا٠ ادتدد. -

 إعداد بسْاَر شٜاز٠ ملهاتب ادتايٝات يف املٓطك١. -

ملطُٛع١ ٚاملس١ٝ٥ ٚغريٖا َٔ املٛاد ايدع١ٜٛ املتٓٛع١ اإعداد ٚتأيٝف ٚتسمج١ ٚتٛشٜع ايهتب ٚاملطٜٛات ٚ -

 َع ايرتنٝص ع٢ً املٛاضٝع امل١ُٗ ٚاييت مل ٜطبل طسسٗا.

 ٚاملٛظفني ٚاملتعاْٚني ٚايسفع بتكسٜس قبٌ ْٗا١ٜ ايػٗس.تكِٝٝ أعُاٍ ايدعا٠  -

 تٛفري املطبٛعات املرتمج١. -

 يًتعسٜف باإلضالّ بايًػات املدتًف١. ادتُع١ٝتستٝب ايًكا٤ات داخٌ  -

 تهٜٛٔ ٚسد٠ يًُعًَٛات عٔ ادتايٝات. -

 ايتٓطٝل َع ايدعا٠ ٚايتٛاصٌ َعِٗ. -
 ددٚي١ ٚتٓطٝل ايدزٚع اي١َٝٛٝ داخٌ َكس ايكطِ. -

 اد بساَر يًكا٤ات ايػٗس١ٜ.إعد -

 .اإلضهاْات ٚاملطاددإقا١َ احملاضسات ٚايدزٚع ايع١ًُٝ يف  -
 

 :التعليمية الشؤونقسم أبزس مهام 

 تٓفٝرٖا.ٚضع خط١ يطباع١ ٚتسمج١ ايهتب َٚتابع١  -

 ايٛافد٠.تٛشٜع ايهتب ٚإٜصاهلا يًذايٝات  -

 املدتًف١.ْطذ األغسط١ ٚصٛز ايتك١ٝٓ اذتدٜج١ بايًػات  -

اذتل ٚزد ايػب٘ ايباط١ً ٚإٜطاح  ٚايعبادات،يسضا٥ٌ ٚايهتٝبات اييت تتٓاٍٚ قطاٜا ايعكٝد٠ طباع١ ا -

 يطايب٘

 ايٛافد٠.ايًػات ٚتٛشٜعٗا ع٢ً ادتايٝات  مبدتًف -

 ادتايٝات.ْطذ األغسط١ اإلضال١َٝ مبدتًف ايًػات ٚتٛشٜعٗا ع٢ً  -

ٚايًػات اييت جيٝدْٚٗا  ١يًذُعٝتسمج١ بعض ايهتب بايًػات املدتًف١ سطب اإلَهاْات املتاس١  -

         ايدعا٠.

 ٠.ادتُع١ٝتٛفري ايهتٝبات ظُٝع ايًػات ٚبعض املسادع ٚأَٗات ايهتب يف  -
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 أبزس مهام وحدة املسلم اجلديد:

 . إعداد بساَر ٚأْػط١ يدع٠ٛ غري املطًُني 

 .تستٝب ٚتٓطٝل ايصٜازات املٝدا١ْٝ ملٛاقع إضهاْات ايٛافدٜٔ األداْب 

  يًُطًِ ادتدٜد ايرٟ أعًٔ إضالَ٘ عٔ طسٜل ايكطِ.َتابع١ خاص١ 

  ٌْٝٚػس اإلضالّ ايصشٝح ٚفل ايهتاب ٚايط١ٓ.غري املطًُني  اإليهرت١ْٝٚ يدع٠ٛ دع٠ٛايتفع 

 

 :للقسماملسميات الوظيفية 

  ِادتايٝات.َدٜس قط 

 ضهستري 

 َ ِايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝػسف قط. 

 َػسف ايدعا٠ .  

  َرتدِ / َتعإٚ.داع١ٝ / 
 ٠ٛ اإليهرت١ْٝٚ َػسف ايدع 
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 واإلرشاد الدعوة قسن

 :اإلداز٠ٖٝهٌ 

 

 ١:امل١ُٗ ايس٥ٝط

 دع١ٜٛ يتشكٝل ذيو.ايػسانات ايٚعكد املدتًف١، ع١ًُٝ يف٦ات اجملتُع ايدع١ٜٛ ٚاي األْػط١رباَر ٚاي تٓفٝر

 :القسمأبزس مهام 

 دت١ٓ ايرباَر ايدع١ٜٛ:

 .احملافع١ ٚايكس٣ ايتابع١ هلا١ يف ايدعٜٛ ٚاألْػط١ ايرباَرٚتٓطٝل تصُِٝ  -

  املدتًف١.ٚتسغٝشِٗ يًُػازن١ يف ايرباَر ايتع١ًُٝٝ ايسمسٝني ٚاملتعاْٚني االتصاٍ بايدعا٠  -
  ايتٓطٝل إلقا١َ احملاضسات ٚايٓدٚات ٚايدٚزات ايتع١ًُٝٝ ع٢ً َداز ايعاّ. -

 ايدع١ٜٛ.ٚادتٛالت إقا١َ املًتكٝات  -
  ع )املطتٗدفني(.إعداد َػازٜع دع١ٜٛ يف٦ات اجملتُ -

 إجياد ٚتٓفٝر بساَر ْٛع١ٝ يًػباب. -
 تٓفٝر املٓاغط ايدع١ٜٛ.  -
  تفعٌٝ َطادد األسٝا٤ بإقا١َ ايفعايٝات ايدع١ٜٛ. -
 ايتعسف ع٢ً االستٝادات ايدع١ٜٛ يف املٓطك١ ٚٚضع آيٝات يعالدٗا -

  حتدٜح قٛا٥ِ بأمسا٤ ايدعا٠ ٚطًب١ ايعًِ يالضتفاد٠ َِٓٗ يف ايرباَر ايع١ًُٝ. -

 فعٌٝ االغرتانات ٚايتشايفات يًُػازٜع ايدع١ٜٛ.ت -
 إعداد َطابكات ثكاف١ٝ غسع١ٝ يف٦ات اجملتُع املدتًف١. -

 مدير قسم الدعوة

 األمن الفكري وحدة البرامج الشبابية وحدة البرامج الدعوية وحدة

 السكرتير
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 الوظيفية:مسمياتها 

 ايكطِ َدٜس 

 ضهستري 

  املطتُس٠َٓطل ايرباَر 

 َ املػازٜع ٓطل 
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 مجع١ٝ ايدع٠ٛ ٚاإلزغاد

 املرْب ١ٚتٛع١ٝ ادتايٝات مبشافع

 

 إداز٠ ايكطِ ايٓطا٥ٞ

 ايٓطا٥ٞ:إداز٠ ايكطِ  ٖٝهٌ

 
 

 :ايس٥ٝط١ٝامل١ُٗ 

 االزتكا٤ باملسأ٠ ٚايفتا٠ املط١ًُ َٔ خالٍ بساَر ٚأْػط١ دع١ٜٛ فاع١ً. -
 اذتط١ٓ.غري املطًُات باذته١ُ ٚاملٛعع١ دع٠ٛ  -

 

 ايٓطا٥ٞ:أبسش َٗاّ إداز٠ ايكطِ 

 يف األٚضاط ايٓطا١ٝ٥. اَٚٓاغطٗ ادتُع١ٝايتعسٜف ب -
 اضتكباٍ ايٛفٛد ايٓطا١ٝ٥ اييت تصٚز قطِ ايٓطا٤. -

 افٌ ٚايرباَر ايٓطا١ٝ٥.يف احمل ادتُع١ٝمتجٌٝ  -

 ايتٛاصٌ َع ضٝدات األعُاٍ يت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ. -
تٓعِٝ ٚتٓطٝل األْػط١ ايدع١ٜٛ املتٓٛع١ )نًُات، ستاضسات ، َطابكات ... إخل( ٚاملٛد١ٗ يًٓطا٤  -

 داخٌ ٚخازز َكس ايكطِ.

 .عِٝ املًتكٝات ايدع١ٜٛ ٚايًكا٤اتتٓ -

 اييت ختاطب املسأ٠. إعداد ٚتصُِٝ املٛاد ايع١ًُٝ ٚايدع١ٜٛ -

 االٖتُاّ بدع٠ٛ األخٛات ايٛافدات. -

 تفعٌٝ ايرباَر ايدع١ٜٛ اييت تٗتِ بايطفٌ. -

 إقا١َ ايرباَر ايدع١ٜٛ يًفتٝات. -

  تٓفٝر بساَر دع١ٜٛ يًُسأ٠. -

 

 

 

 مديرة إدارة القسم النسائي

 العالقات واإلعالم الدعوة  الجاليات الشؤون اإلدارية

 السكرتيرة
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 مجع١ٝ ايدع٠ٛ ٚاإلزغاد

 املرْب ١ٚتٛع١ٝ ادتايٝات مبشافع

 

 ايٛظٝف١ٝ:َٗاّ األقطاّ ايفسع١ٝ َٚطُٝاتٗا 

 :ايػؤٕٚ اإلداز١ٜقطِ  .1

 امل١ُٗ ايس٥ٝط١:

بايتٓطٝل َع  ٚذيو دَات املطاْد٠ إلدازات ايكطِ ٚاضتكطاب ٚت١ُٝٓ ايعاَالتتكدِٜ ايدعِ اإلدازٟ ٚارت

 .ادتُع١ٝبإداز٠ ايػ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ 

 ايكطِ:أبسش َٗاّ 
 ضبط ايٓٛاسٞ اإلداز١ٜ يًكطِ ايٓطا٥ٞ. -
 إدسا٤ املكابالت ايػدص١ٝ يًعاَالت َٚتابع١ إدسا٤ات ايتعٝني ٚايكبٍٛ. -

 رتدَات املتعًك١ بػؤٕٚ املٛظفات.تطبٝل ايًٛا٥ح ٚاألْع١ُ ٚا -

 عٌُ اإلدسا٤ات اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ ايالش١َ ضتٛ َطتشكات ايعاَالت. -

 .ٚاالْصساف(َساقب١ ايدٚاّ )َساقب١ ضذٌ اذتطٛز  -
 َتابع١ سطٛز ٚاْصساف املٛظفات. -

 تٓعِٝ اإلداشات يًُٛظفات ٚاملتعاْٚات بايتٓطٝل َع أقطاَِٗ. -

 ُات املتعًك١ بػؤٕٚ املٛظفات.تطبٝل ايًٛا٥ح ٚاألْع١ُ ٚايتعًٝ -

فرت٠   املط٦ٛيني عٔ املٛظفني أثٓا٤ايتأند َٔ َباغس٠ ايعاَالت املعٝٓات سدٜجًا ٚزفع ايتكازٜس إىل -

 .ايتذسب١

 اختاذ اإلدسا٤ات ايالش١َ ضتٛ إداشات ايعاَالت ٚاْتداباتٗٔ. -

املدتًف١ ٚتعٝني َا حتدٜد ايٛظا٥ف ايػاغس٠ ْٚٛعٝتٗا ٚغسٚط غػًٗا ٚذيو بايتعإٚ َع األقطاّ  -

 ددد.حيتاد٘ ايكطِ َٔ َٛظفات 

 اضتالّ ناف١ املساضالت ايصادز٠ ٚقٝدٖا يف بٝاْات ايصادز ٚايكٝاّ بإدسا٤ تصدٜسٖا إىل دٗاتٗا. -

 َتابع١ املعاَالت ايسمس١ٝ املتعًك١ بأعُاٍ ايكطِ ٚايعاَالت ب٘ يد٣ ادتٗات اذته١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ. -
 طتُس ع٢ً زفع َطت٣ٛ أدا٥ٗٔ.يكطِ ٚايعٌُ املَتابع١ ٚتكِٝٝ أدا٤ ايعاَالت با -

 ايكطِ.ٚفسٚع٘ بايتٓطٝل َع باقٞ اإلدازات يف  ادتُع١ٝٚضع ْعاّ يتكِٝٝ أدا٤ ايعاَالت ب -
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 :يإلداز٠املطُٝات ايٛظٝف١ٝ 

 َدٜس اإلداز٠ ايٓطا١ٝ٥ 

  َػسف١ غؤٕٚ املٛظفات املاي١ٝ 

  ضهستري٠ 
 

 :)ايٓطا٥ٞ( ادتايٝات قطِ .2

 

 
 امل١ُٗ ايس٥ٝط١:

 ُات ايٓاطكات بػري ايًػ١ ايعسب١ٝ. تٛع١ٝ املطً

  املٗاّ:أبسش 

ايتٓطٝل  املطًٛب١ بعدإعداد ٚتسمج١ َٓاٖر َٚكسزات ايدٚزات ايػسع١ٝ ايدع١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ بايًػات  -

 َع األقطاّ ٚادتٗات املع١ٝٓ.
 عٌُ دٚزات يًداعٝات ادتدد. -

 إعداد بسْاَر شٜاز٠ ملهاتب ادتايٝات يف املٓطك١. -

ٚاألغسط١ املطُٛع١ ٚاملس١ٝ٥ ٚغريٖا َٔ املٛاد  ٚاملطٜٛإد ٚتأيٝف ٚتسمج١ ٚتٛشٜع ايهتب إعدا -

 ايدع١ٜٛ َع ايرتنٝص ع٢ً املٛاضٝع امل١ُٗ ٚاييت مل ٜطبل طسسٗا.

 تكِٝٝ أعُاٍ ايدعا٠ ٚاملٛظفني ٚاملتعاْٚني ٚزفع تكسٜس قبٌ ْٗا١ٜ ايػٗس. -

 تٛفري املطبٛعات املرتمج١. -

 يًتعسٜف باإلضالّ بايًػات املدتًف١. ادتُع١ٌٝ تستٝب ايًكا٤ات داخ -

 تهٜٛٔ ٚسد٠ يًُعًَٛات عٔ ادتايٝات. -

 ايتٓطٝل َع ايدعا٠ ٚايتٛاصٌ َعِٗ. -

 إعداد بساَر يًكا٤ات ايػٗس١ٜ. -

 إقا١َ احملاضسات ٚايدزٚع ايع١ًُٝ يف اإلضهاْات ٚاملطادد. -

 مشرفة الجاليات

 وحدة الشؤون التعليمية وحدة المسلمة الجديدة
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 املرْب ١ٚتٛع١ٝ ادتايٝات مبشافع

 يًكطِ:املطُٝات ايٛظٝف١ٝ  

  ًِادتدٜد.َطؤٚي١ املط 

 ايتع١ًُٝٝ.ػؤٕٚ َطؤٚي١ اي 
 غؤٕٚ ايداعٝات: .3

 :امل١ُٗ ايس٥ٝط١

 عٝات ٚعكد غسانات دع١ٜٛاٚز ايدتٓفٝر بساَر َٚػازٜع دع١ٜٛ ٚع١ًُٝ َتُٝص٠ يف٦ات اجملتُع ٚتفعٌٝ د

 يتشكٝل ذيو.

 

 ايكطِ:أبسش َٗاّ 
 تٓعِٝ املًتكٝات ايدع١ٜٛ ٚايًكا٤ات ايتٓطٝك١ٝ يًداعٝات. -
 عٝات.إقا١َ دٚزات تدزٜب١ٝ ٚتطٜٛس١ٜ يًدا -

 تٓعِٝ دداٍٚ ٚبساَر دع١ٜٛ يًداعٝات. -

 تصُِٝ ايرباَر ايدع١ٜٛ ادتدٜد٠ ايٓٛع١ٝ يف املٓطك١. -

  املدتًف١.عٝات املتطٛعات ٚتسغٝشٗٔ يًُػازن١ يف ايرباَر ايتع١ًُٝٝ ااالتصاٍ بايد -
 إقا١َ املًتكٝات ايدع١ٜٛ يف أسٝا٤ مشاٍ ايسٜاض. -
  فات(.عداد َػازٜع دع١ٜٛ يف٦ات اجملتُع )املطتٗدإ -

 إجياد ٚتٓفٝر بساَر ْٛع١ٝ يًفتٝات. -
 تٓفٝر املٓاغط ايدع١ٜٛ.  -

 يعالدٗا.ايتعسف ع٢ً االستٝادات ايدع١ٜٛ يف املٓطك١ ٚٚضع آيٝات  -

 إعداد ضٛابط ٚغسٚط ادتا٥ص٠ املجاي١ٝ يًرباَر ايدع١ٜٛ  -

  ايتٓطٝل إلقا١َ احملاضسات ٚايٓدٚات ٚايدٚزات ايتع١ًُٝٝ ع٢ً َداز ايعاّ. -

  عٝات ٚطايبات ايعًِ يالضتفاد٠ َٓٗٔ يف ايرباَر ايع١ًُٝ.اا٥ِ بأمسا٤ ايدحتدٜح قٛ -

 تفعٌٝ االغرتانات ٚايتشايفات يًُػازٜع ايدع١ٜٛ. -

 دا٥ص٠ بسْاَر ايتُٝص. -

 ايدعٟٛ.تدزٜب ايعاَالت ع٢ً َعاٜري ايتُٝص يف ايعٌُ  -
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 املرْب ١ٚتٛع١ٝ ادتايٝات مبشافع

 املطُٝات ايٛظٝف١ٝ يًكطِ:
 َػسف١ غؤٕٚ ايداعٝات 

 

 :العالقات

 ٥ٝط١ٝ:ايسامل١ُٗ 

 ٚإبساش َٓاغط٘. ٓا٤ ٚتهٜٛٔ صٛز٠ ذ١ٖٝٓ شا١ٖٝ عٔ ايكطِب

 

 اإلداز٠:أبسش َٗاّ 

  ٍايكطِ ٚشا٥سات٘ضٝٛف اضتكبا.  
 .إعداد قاعد٠ ايبٝاْات ختص ايعالقات ايعا١َ  

 .إعداد اذتفٌ ايطٟٓٛ يتهسِٜ ايداعُات ٚاملتعاْٚات  

 .ايتٛاصٌ املطتُس َع ادتٗات ايداع١ُ َٔ َؤضطات ٚغسنات  

 ٚأْػطت٘. ادتُع١ٝصداز ايٓػسات ايدٚز١ٜ ٚاملطبٛعات اإلعال١َٝ عٔ إ  

  ٚأْػطت٘ املدتًف١. ادتُع١ٝاملػازن١ يف املعازض ايٛط١ٝٓ إلبساش دٚز  

  ٚايتٛاصٌ َعِٗ. ادتُع١ٝاضتكطاب غدصٝات بازش٠ يصٜاز٠  

 .إعداد سفٌ تهسِٜ املتطٛعات  

 ُاٍ ايػٗس١ٜ اييت ٜكّٛ بٗا ٚعٌُ خالص١ إبساش ْػاط ايكطِ عصس ٚتٛثٝل نٌ اإلصتاشات ٚاألع

 نٌ غٗس. ٚاضش١ يريو
 .ايتعسٜف مبُٝصات ايكطِ يد٣ ادتٗات اذته١َٝٛ ٚاملؤضطات األص١ًٝ 

 .االتصاٍ باملؤضطات ٚاهل٦ٝات اييت تكّٛ مبٗاّ مماث١ً بػسض مجع املعًَٛات ٚتبادٍ ارتربات 

 ٜٓعُٗا أٚ عكد ايٓدٚات ٚايًكا٤ات اييت  تكدِٜ ارتدَات ايتط١ًٝٝٗ اييت ٜتطًبٗا تٓفٝر بعض ايرباَر

 .ايكطِ

 .حتكل َبدأ ايتعإٚ ٚايتهاٌَ يف أعُاٍ ايدع٠ٛ ٚايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد بني األدٗص٠ ذات ايعالق١ 

  ٔٗاضتكباٍ ايصا٥سات ايساغبات يف ايتعسف ع٢ً أْػط١ ايكطِ ٚعٌُ دٛالت داخٌ ايكطِ ٚتعسٜف

 األقطاّ املدتًف١. باألْػط١ ٚايسد ع٢ً اضتفطازاتٗٔ بايتعإٚ َع

 .ْٞٚاضتجُاز املٛقع اإليهرت 
 .ٍاضتجُاز زضا٥ٌ ادتٛا 
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 يًكطِ:املطُٝات ايٛظٝف١ٝ 
 .أخصا١ٝ٥ عالقات 

 

 

 

 املهتب١ : .4

 :امل١ُٗ ايس٥ٝط١

 ضتشداخ ايطسم يتٛصًٝٗا يًُطتفٝداتبػت٢ ايًػات ٚا تٛفري ايهتب ٚاألغسط١ يًُطًُات ٚغري املطًُات

 املدتًف١. ٚتٛشٜعٗا بعدد َٔ ايطسم

 

 ايكطِ:بسش َٗاّ أ

 تٓفٝرٖا.ٚضع خط١ يطباع١ ٚتسمج١ ايهتب َٚتابع١  -

 ايٛافد٠.تٛشٜع ايهتب ٚاٜصاهلا يًذايٝات  -

 املدتًف١.ْطذ األغسط١ ٚصٛز ايتك١ٝٓ اذتدٜج١ بايًػات  -

اذتل ٚزد ايػب٘ ايباط١ً ٚإٜطاح  ٚايعبادات،طباع١ ايسضا٥ٌ ٚايهتٝبات اييت تتٓاٍٚ قطاٜا ايعكٝد٠  -

 ايٛافد٠.ايًػات ٚتٛشٜعٗا ع٢ً ادتايٝات  طايب٘ مبدتًفي

 ادتايٝات.ْطذ األغسط١ اإلضال١َٝ مبدتًف ايًػات ٚتٛشٜعٗا ع٢ً  -

ٚايًػات اييت جيٝدْٚٗا  يًذُع١ٝتسمج١ بعض ايهتب بايًػات املدتًف١ سطب اإلَهاْات املتاس١  -

         ايدعا٠.

 .املهتب١ات ايهتب يف تٛفري ايهتٝبات ظُٝع ايًػات ٚبعض املسادع ٚأَٗ -

 

 يًكطِ:املطُٝات ايٛظٝف١ٝ 
  املهتب١ َػسف١ 

 


