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25 ضوابط ولوائح العمل في إدارة الدراسات اإلسالمية

التوصيف الوظيفي  لوظيفة  الوكيل الفني لدار القرآن الكرمي

الوصف العام للوظيفة:
وظيفة فنية ضمن الوظائف التربوية، ويختص شاغل هذه الوظيفة مبساعدة مشرف املركز في جميع 
أعمال املركز وينوب عنه في أثناء غيابه ويشرف إشرافاً مباشراً على األقسام والشعب التابعة له مع 
اتخاذ ما يلزم من إجراءات تس������يير ورفع كفاءة أداء العمل في مجاالته املختلفة باملركز ويعمل حتت 

اإلشراف املباشر ملشرف املركز.
شروط شغل الوظيفة:

1- احلصول على مؤهل جامعي تربوي + 14 سنة خبرة في مجال التعليم.
2- احلصول في آخر تقريري كفاءة على درجة »ممتاز«.

3- أن يكون إسناد الوظيفة بالندب ملدة عام على األقل قبل التثبيت.
4- التدرج في شغل الوظائف اإلشرافية التعليمية.

5- أن يكون قد أمضى سنتن ميالديتن كاملتن في خدمة الوزارة.
أواًل الواجبات واملسؤوليات:

1- اإلشراف على توفير متطلبات العملية التعليمية في املركز.
2- التعرف من خالل املعلمن على مدى حتقيق املناهج الدراسية مبا فيها التقنيات التربوية ألهدافها 

وإبداء الرأي في شأنها والتوصية مبا يراه مناسباً.
3- تنظيم أعمال الكنترول ورفع النتائج اخلاصة بذلك إلى مشرف املركز.

> في مجال الهيئة التعليمية والعاملني باملركز:
1- اقتراح اجلدول الدراسي واإلشراف على تنفيذه بعد اعتماده من مشرف املركز.

2- وضع وتنفيذ خطة لزيارة فصول املركز بالتنس������يق مع مش������رف املركز، وذلك بهدف التعرف على 
مدى كفاءة املعلم في حتقيق رسالته ومستوى التحصيل العلمي للدارسن.

3- اقتراح الوسائل املناسبة لتنمية مستوى أداء العاملن في املركز وعرضها على مشرف املركز.
4- تقدي������ر االحتياجات التدريبية للعاملن في املركز ونوعية هذه االحتياجات من خالل املالحظات 

التي تكشف عنها املتابعة الدورية ألعمالهم وما يدون بشأنها في السجالت اخلاصة بذلك.
5- إبداء الرأي عند إعداد تقارير الكفاءة السنوية للعاملن في املركز.

6- تعري������ف املعلمن اجلدد بالنظم واللوائح املعمول بها في ال������وزارة وعلى زمالئهم القدامى وحثهم 
على نقل خبراتهم لهم.

7- متابعة العمل املهني للمعلمن.
8- عقد اللقاءات الدورية مع املعلمن للتعرف على مشكالت العمل ووضع احللول املناسبة لها.

9- متابعة توزيع حصص االحتياط للمعلمن.
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> مجال الدارسني:
1- اقتراح خطة رفع املستوى التحصيلي للدارسن ضعاف املستوى ومتابعة تنفيذها.

2- اقتراح ما يلزم بش������أن رعاية الدارسن املتفوقن ومتابعة ما مت االتفاق عليه بهذا الشأن وعرض 
النتائج على مشرف املركز.

3- دراسة الوسائل املناسبة لتشجيع الدارسن على االنتظام في الدراسة.
4- دراس������ة ما يصدر عن الدارس������ن من مخالفات اللوائح واألنظمة املتبعة واتخاذ اإلجراء املناسب 

حيالها وفقاً للنظم املعتمدة في هذا الشأن.

> في مجال اللجان:
1- مشاركة مشرف املركز في عقد اللقاءات الدورية مع العاملن في املركز للتعرف على الصعوبات 
التي تواجههم في تنفيذ مهامهم والعمل على حلها داخلياً أو مبش������اركة اجلهات املعنية، ومتابعة ذلك 

بعد اعتماد مشرف املركز مبا سيتخذ من إجراءات بشأنها ومتابعة النتائج.
2- املشاركة في اللجان التي يدعى لعضويتها.

3- تعبئة التقارير املعتمدة لإلدارة واعتمادها من مشرف املركز.
4- أداء ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة في مجال عمل الوظيفة.




