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23 ضوابط ولوائح العمل في إدارة الدراسات اإلسالمية

التوصيف الوظيفي  لوظيفة  الوكيل اإلداري لدار القرآن الكرمي

املسمى الوظيفي: الوكيل اإلداري لدار القرآن الكرمي:
الوصف العام للوظيفة:

وظيفة إدارية ضمن الوظائف التربوية، ويختص ش������اغل هذه الوظيفة مبس������اعدة مشرف املركز في 
جميع أعمال املركز وينوب عنه في أثناء غيابه ويشرف إشرافاً مباشراً على االقسام والشعب التابعة 
له واتخاذ ما يلزم من إجراءات تيسير 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:

أ- مجال املنهج:
1- متابعة تنفيذ األنشطة االجتماعية والثقافية )مكتب  التواصل االجتماعي(.

2- متابعة دراس������ة ظاهرة التسرب والعمل على تنفيذ األس������لوب املناسب للتعامل مع هذه الظاهرة، 
واإلطالع على تقومي هذا األس������لوب في ضوء نتائجه واقتراح ما يلزم في ش������أنه ورفعه إلى املشرف 

العتماده.
ب- في مجال العالقات واالتصاالت:

1- تنمية العالقات اإلنسانية في املركز.
2- االتصال بتكليف من مشرف املركز مع اجلهات املعنية في أقسام اإلدارة املختلفة.

3- اقتراح الوس������ائل التي تكفل توثيق الصلة بن املركز واملجتمع احمللي، وحتقيق دور رس������الة القرآن 
الكرمي كمركز إشعاع علمي تربوي، اجتماعي.

4- مش������اركة مشرف املركز في عقد اللقاءات الدورية مع العاملن في املركز كل في مجال تخصصه 
للتعرف على املش������كالت والصعوب������ات التي تواجههم ف������ي تنفيذ مهامهم والعمل عل������ى حلها داخلياً 
أو مبش������اركة اجله������ات املعنية، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات بش������أنها ثم رفعها إلى مش������رف املركز 

العتمادها.
ج- مجاالت عامة:

1- تفق������د أح������وال العمل في املركز م������ن خالل الزي������ارات امليدانية ملكاتب ومرافق املركز وتس������جيل 
املالحظات والتوجيهات عن هذه الزيارات وإحاطة املعنين بها ومتابعة تنفيذها  ومتابعة ماقد يكون 

ملشرف املركز من مالحظات سابقة وإحاطته علماً بنتائج املتابعة.
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2- التعرف من خالل املتابعة - على الصعوبات واملش������كالت التي تعترض س������ير العمل وما قد يكون 
هناك من ظواهر سلبية والعمل على عالجها داخلياً مبشاركة املعنين باملركز وإحاطة مشرف املركز 

علماً بها، ال تخاذ مايراه من إجراءات في حالة احلاجة إلى معاونة اإلدارة بأقسامها املختلفة.
3- املشاركة في اللجان التي يدعى لعضويتها.

4- إبداء الرأي عند إعداد تقارير الكفاءة السنوية للعاملن في املركز.
5- متابعة االستئذان والغياب للعاملن في القسم التابع له.

6- أداء ما يسند إليه من أعمال أخرى في مجال عمل الوظيفة.




