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 ( 4)  سلسلة اللوائح والسياسات الداخلية                                    1(                                           3الالئحة األساسية ملحق ) 

 

 

دمةـــــــــــكـــم  

 

اسبُد هلل ٚسدٙ ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً أغسف األْبٝا٤ ٚاملسضًني ْبٝٓا ضبُد ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ 

 أمجعني ... ٚبعد :

       ا نإ ايعٌُ املسضطٞ ٜطددعٞ ياجا  يٛا٥  ٚأْع١ُ ٜط ر عًٝٗا ٜٚسٜ  ايكا٥ُني عًٝ٘   ٚضعٝا  مل

( َٔ ايال٥ش١ 8َٔ ي از٠ ازبُع١ٝ يف ذبكٝل أٖداؾٗا ٚايكٝاّ باملطسٚيٝات املٓٛط١ بٗا ٚبٓا٤ً ع٢ً املا ٠ )

ايعٌُ يف َهاتب اإلغساف األضاض١ٝ    يرا دس٣ يعدا  ٖرٙ ايال٥ش١ املددصس٠ ٚذبدٜجٗا يدٓعِٝ 

 . ٚاهلل املٛؾل ٚايعٌُ ع٢ً ض٥ٛٗا َٚا ٜدبعٗا َٔ تعًُٝات َطدكب١ًٝ

 
                                                                     
 هـ37/7/2553حرر في                                                                     
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 ( 4)  سلسلة اللوائح والسياسات الداخلية                                    2(                                           3الالئحة األساسية ملحق ) 

 

 الئحة تيظيه مكاتب اإلشراف

 

 أحكاو عامة :-أواًل

أعزاء يختار  وال يزيد عن سبعة ثالثةعن  ايقل عدد أعزائه ال لجشة( يتألف مكتب اإلشراف من 2)
 من بيشهم الرئيس ونائبه ومدير السكتب ويجهز تعيين السدير من غيرهم .ااااا 

حدود خدماته  مخاطباته لمجهات الرسسية خارج( يرتبط مكتب اإلشراف بالجسعية مباشرة وتكهن جسيع 3)
 بهاسطة الجسعية .ااااا 

 مكتب اإلشراف باألغمبية . لجشة( تردر قرارات 4)
  حدود السكتب باإلشراف عمى حمق تحفيظ القرآن الكريم والدور الشدائية الهاقعة في لجشةختص ت( 5)

 . ثانياً وفقًا لمهاجبات والسهام الهاردة في البشد فشيًا خدمات السكتب إداريًا وماليًا و ااااا 
 فقط .وتدبرًا تعميم القرآن الكريم تالوة وحفعًا وتجهيدًا و  التعريف بالجسعية ( تقترر مشاشط السكتب عمى6)
 والجسعية . والهزارة ( يعتبر السكتب مدؤواًل عن تطبيق األنعسة والتعميسات السعتسدة من الجهة اإلشرافية7)
 السكتب تعيين الطاقات والكفاءات البذرية السشاسبة لمعسل فيه . لجشةقترح ت( 8)

 املواو والواجبات والصالحيات : -ثاىيًا

           السحددة والبرامج الخطط وفق الشدائية والدور الحمقات في التعميسية العسمية سير عمى اإلشراف (2)
 . الجسعية من  ااااا 

 . التعميم تهاجه التي السذاكل ومعالجة السداجد في البشين حمقات عمى اإلشراف (3)
 . التعميم تهاجه التي السذاكل وحل الشدائية الدور عمى اإلشراف (4)
 .  الجسعية مع والتشديق السكتب مدتهى  عمى السدابقات إجراء عمى اإلشراف (5)
 . لمجسعية ورفعها السشاسب واقتراح الشدائية والدور الحمقات فتح طمبات دراسة (6)
 ومهاجهة العسل سير عن قرب عن لمتعرف والدور لمحمقات الدورية الزيارات ترتيب عمى اإلشراف (7)

 . حمها عمى والعسل بالحمقات التعميسية العسمية تهاجه التي والرعهبات لسذاكلا ااااا 
 . مومتابعته والسذرفات والسذرفين والسعمسات السعمسين أعسال عمى اإلشراف (8)
 واعتساد الختبارهم لمجسعية أسسائهم ورفع تعييشهم واقتراح األكفاء السذرفين و السدرسين عن البحث (9)

 . التعميسات حدب تعييشهمااااا 



 مكاتب اإلشرافالئحة تيظيه                                                        مجعية حتفيظ الكرآن الكريه بالكويعية                                                                                          

 
 

33         
 

 ( 4)  سلسلة اللوائح والسياسات الداخلية                                    3(                                           3الالئحة األساسية ملحق ) 

 

 إلجراء لمجسعية أسسائهن ورفع الشدائية الدور في تعييشهن واقتراح والسذرفات السدرسات عن البحث (:) 
 . التعميسات حدب شهنتعيي واعتساد لهن االختبارااااا 

 . لمجسعية أسسائهم ورفع وغيرهم السهظفين من السكتب يحتاجه ما تعيين اقتراح (21)
    الجسعية قبل من االختبار إجراء دبع تعييشهم واقتراح الحمق حاجة حدب السدرسين عدد زيادة (22)

 . السعتسدة السيزانية في اإلمكانيات وتهفر   ااااا 
 : اآلتي وبذرط العسل مرمحة تقتزيه ما حدب العاممين رواتب لرفع اإلضافية العقهد إجراء (32)

 . والسؤهالت والتقدير الكفاءة مراعاة (أ)        
 . العقد عمى الجسعية مهافقة (ب)       
 . السعتسدة السيزانية في اإلمكانيات تهفر (ج)       
 . العقد من بشدخة الجسعية تزويد (د)       

 . لمجسعية ورفعها له التابعة والدور والحمق بالسكتب العاممين مدتحقات تشعيم عمى شرافاإل (42)
 . الجسعية وإشعار خدماتهم عن االستغشاء أو وتهابعه السكتب في العاممين عقهد تجديد (52)
 . الشدائية والدور الحمقات في والسعمسات لمسعمسين التأهيمية الدورات إقامة (62)
 . الجسعية مع والتشديق والطالبات لمطالب والرمزانية الريفية الدورات إقامة (72)
 . الجسعية مهافقة بعد والطالبات لمطالب التكريسية الحفالت إقامة (82)
 . والسباني والسهاصالت التعميسية الهسائل من السكتب احتياجات تهفير (92)
           اإلمكانيات تهفر عشد وتأميشها والديارات واألجهزة األثاث من وتهابعه السكتب احتياجات دراسة (:2)

 . الجسعية وبسهافقة السكتب حداب في السعتسدة السيزانية في  ااااا 
 . الجسعية عمى وعرضها السكتب نذاط تبرز التي والشذرات السطهيات طباعة اقتراح (31)
 .  السطبهعات إصدار عشد الجسعية عم والتشديق وتهابعه لمسكتب والسطبهعات اإلرشادية المهحات عسل (23)
 . طباعتها العتساد الجسعية مع والتشديق واألختام الرسسية واألوراق الدشدات دفاتر طباعة اقتراح (33)
 . الجسعية مع بالتشديق اإلعالم وسائل في وأنذطته وأهدافه بالسكتب التعريف (43)
 واستقطابهم معهم التهاصل لزيادة السكتب بشذاط لمتعريف البمد وجهاء مع والمقاءات الزيارات إجراء (53)

 . لمسكتب والسادي السعشهي  لمدعم   ااااا 
 . واألفراد والذركات والسؤسدات الحكهمية الجهات مع العالقات تكهين (63)
 . فهراً  السكتب حدابات في وإيداعها السكتب مقر في التبرعات استقبال (73)
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  الدبل من وغيرها االستقطاعات أو الحمق كفالة أو الهقف أو بالتبرع سهاءً  السكتب مهارد تشسية (83)
 . بها السرخصااااا 

 . السكتب لدعم والتجار والهجهاء الثراء أهل مخاطبة (93)
 . عيةالجس مهافقة بعد واستثسارها واألوقاف االستثسارية السذاريع إقامة (:3)
 . السكتب وأوقاف عقارات وترميم وصيانة تأجير عمى اإلشراف (41)
     . رسالته تحقيق عمى السكتب تعين ومدتسرة ثابتة مهارد عن البحث (42)
 . الجسعية من اعتسادها بعد تشفيذها ومتابعة لمسكتب التشفيذية والخطة التقديرية السهازنة وضع (43)
 . لمجسعية ورفعها وتهابعه السكتب أنذطة عن الدورية التقارير إعداد (44)
 . السكتب في العسل سير لستابعة شهرية اجتساعات عقد (45)
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 وظائف مكاتب اإلشراف :

 اسه الوظيفة رقه الوظيفة

5-2 السكتب لجشة رئيس   
5-3 المجشة نائب رئيس   

5-4  مدير السكتب 
5-5  سكرتير مدير السكتب 
5-6 ندائيةمذرف دار    
5-7  مذرف تعميسي 
5-8  معمم 
5-9  مذرف تشسية مهارد 
5-:  مشدق إعالمي 
5-21  مذرف خدمات 
5-22  سائق 
5-23  عامل خدمات 
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 ( 4)  سلسلة اللوائح والسياسات الداخلية                                    6(                                           3الالئحة األساسية ملحق ) 

 

 الرئيس املباشر اإلدارة مسنى الوظيفة رقه الوظيفة

 املكتب واجلنعية جليةمسؤول أماو  مكتب اإلشراف جلية املكتبرئيس  4-1

 والواجبات :املواو 

 ( اإلغساف ايعاّ ع٢ً املهدب يدشكٝل أٖداؾ٘ ٚايكٝاّ بٛادبات٘ . 1) 

 ٚتسؤع االددُاع . ايعكد اددُاعاتٗ زب١ٓ املهدب(  ع٠ٛ  2) 

 َساقب١ تٓؿٝر قسازات٘ .زب١ٓ املهدب ( اعدُا  ددٍٚ أعُاٍ اددُاعات  3) 

 ( متجٌٝ املهدب أَاّ ازبٗات املددص١ ٚأَاّ ايػ ر . 4) 

 ( طًب ايدكازٜس ٚاملعًَٛات عٔ ْػاطات املهدب . 5) 

 ( يبساّ ايعكٛ  ٚااليدصاَات سطب ايصالسٝات املُٓٛس١ ي٘ . 6) 

 ( يبساش  ٚز املهدب يًُذدُع ٚايدعسٜـ ب٘ أَاّ املطسٚيني . 7) 

 ًُهدب .( قبٍٛ ايدربعات ٚاإلعاْات ٚاملٓ  ٚايٛصاٜا ٚاألٚقاف ع٢ً أال تدعازض َع األٖداف األضاض١ٝ ي 8) 

 ( اإلغساف ع٢ً يعدا  املٝصا١ْٝ ايدكدٜس١ٜ ٚاسبطابات اشبدا١َٝ .  9) 

 متطلبات شغل الوظيفة :

 غٗا ٠ داَع١ٝ يف ربصص َٓاضب .-1

 ( ضٓٛات يف صباٍ ايعٌُ . 5خد١َ ال تكٌ عٔ ) -2

 غدص١ٝ ذات عًِ ٚ ٜٔ ٚداٙ ٚقبٍٛ يف اجملدُع .-3

 غدص١ٝ قٝا ١ٜ .-4

 

 الرئيس املباشر اإلدارة الوظيفةمسنى  رقه الوظيفة

 اللجيةرئيس  مكتب اإلشراف اللجيةىائب رئيس  4-2

 املواو والواجبات :

 ٜٓٛب عٔ ايس٥ٝظ يف ساٍ غٝاب٘ ٜٚكّٛ مبٗاَ٘ .

 متطلبات شغل الوظيفة :

 غٗا ٠ داَع١ٝ يف ربصص َٓاضب .-1

 ( ضٓٛات يف صباٍ ايعٌُ . 5خد١َ ال تكٌ عٔ ) -2

 ٚ ٜٔ ٚداٙ ٚقبٍٛ يف اجملدُع .غدص١ٝ ذات عًِ -3

 غدص١ٝ قٝا ١ٜ .-4
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 الرئيس املباشر اإلدارة مسنى الوظيفة رقه الوظيفة

 إدارة املكتب جليةرئيس  مكتب اإلشراف مدير املكتب 4-3

 املواو والواجبات :

 ي از٠ غسٕٚ املهدب ٚاإلغساف ع٢ً ايعاًَني ؾٝ٘ . (1)

 . ايًذ١ٓاملهدب ٚعسض٘ ع٢ً ز٥ٝظ  زب١ٓيعدا  ددٍٚ أعُاٍ اددُاعات   (2)

 تأَني اسدٝادات املهدب َٔ ايعٗد٠ املاي١ٝ املصسٚؾ١ ي٘ ٚتطٜٛدٗا َع ازبُع١ٝ . (3)

 َدابع١ تٓعِٝ َطدشكات ايعاًَني باملهدب ٚتٛابع٘ ٚزؾعٗا يًذُع١ٝ . (4)

 اسبؿاظ .ايدٓطٝل َع ازبُع١ٝ إلدسا٤ اخدبازات املعًُني ٚاملعًُات ٚاملػسؾني ٚاملػسؾات ٚ (5)

 .  زب١ٓ املهدباضدالّ ناؾ١ املساضالت ٚايدٛدٝ٘ مبا ًٜصّ ارباذٙ سٝاهلا َٔ يدسا٤ات ٚعسض َا ًٜصّ ع٢ً ز٥ٝظ  ( 6)

 ايدٛقٝع ع٢ً ضٓدات ايكبض ٚايصسف ٚاالضدالّ . ( 7)

 َدابع١ دبدٜد عكٛ  ايعاًَني أٚ االضدػٓا٤ عِٓٗ ٚايسؾع بريو يًذُع١ٝ . (8)

 تصٜٚد ازبُع١ٝ خبالص١ ايػٝاب يًعاًَني ايدابعني يًُهدب . ( 9)

 َٚدابع١ ْطدٗا ٚتٛقٝعٗا َٔ األعطا٤ . زب١ٓ املهدبذبسٜس ضباضس اددُاعات   (11)

 املهدب . زب١ٓ احملاؾع١ ع٢ً أَٛاٍ املهدب ٚصٝاْدٗا ٚعسض َا ٜطسأ عًٝٗا ع٢ً ز٥ٝظ (11)

 ب سطب ساد١ ايعٌُ .ايدهًٝـ بطاعات ايعٌُ اإلضاؾ١ٝ ٚاالْددا (12)

 َدابع١ دبدٜد عكٛ  ايدٚز املطدأدس٠ يًُهدب ٚتٛابع٘ ٚايسؾع يًذُع١ٝ يصسف أدستٗا . ( 13)

 ( َدابع١ تأد ر ٚتسَِٝ ٚصٝا١ْ عكازات ٚأٚقاف املهدب .14)

 َدابع١ ذبصٌٝ أدٛز ايعكازات ايدابع١ يًُهدب .( 15)

 َدابع١ ذبصٌٝ االغرتانات ايط١ٜٛٓ . (16)

 د ازبُع١ٝ خبالص١ املكبٛضات نٌ ثالث١ أغٗس .تصٜٚ ( 17)

 يذا طًب َٓ٘ ذيو . زب١ٓ املهدب( سطٛز اددُاعا ت  18) 

 ( االغرتاى يف ٚضع املٛاش١ْ ايدكدٜس١ٜ ٚاشبطط ايدٓؿٝر١ٜ يًُهدب . 19) 

 ( املػازن١ يف يعدا  ايدكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ أْػط١ املهدب ٚزؾعٗا يًذُع١ٝ . 21) 

 تٓطٝل ايصٜازات ٚايًكا٤ات َع ٚدٗا٤ ٚأعٝإ ايبًد يًدعسٜـ بٓػاط املهدب . (21)

 ايطعٞ يف ت١ُٝٓ َٛاز  املهدب ٚتريٌٝ ايصعٛبات اييت تعرتض ض ر ايعٌُ . (22)

 َدابع١ تطدٜد ؾٛات ر اشبدَات . ( 23)

 يعدا  تكِٝٝ األ ا٤ ايٛظٝؿٞ يًعاًَني اإل ازٜني يف املهدب . ( 24)

 يصداز تصازٜ  اسبًل ٚايدٚز ايٓطا١ٝ٥ َع ازبُع١ٝ ٚٚضعٗا يف أَانٔ ايدزاض١ .َدابع١  ( 25)
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 املػازن١ يف اإلغساف ع٢ً أعُاٍ املعًُني ٚاملػسؾني ايدابعني يًُهدب . ( 26)

 اضدكباٍ طًبات َٓ  اإلداش٠ ايط١ٜٛٓ ٚاالضدجٓا١ٝ٥ ٚاملسض١ٝ ٚزؾعٗا يًذُع١ٝ يف ساٍ املٛاؾك١ عًٝٗا . ( 27)

 از قسازات َٓ  اإلداشات ايطاز١٥ يًعاًَني اإل ازٜني ٚاملدزضني املدؿسغني .يصد ( 28)

 ايعٌُ ع٢ً تسغٝد اإلْؿام ٚربؿٝض ايدهايٝـ ٚارباذ اإلدسا٤ات ايالش١َ يدشكٝل ٖرٙ األٖداف . ( 29)

 تبًٝؼ ايدعاَِٝ ٚايدعًُٝات ايٛاز ٠ َٔ ازبُع١ٝ أٚ املهدب يًُعًُني َٚػسيف ايدٚز . ( 31)

 ٚصبًظ ازبُع١ٝ يف سدٚ  خدَات املهدب . زب١ٓ املهدبتٓؿٝر ايكسازات ايصا ز٠ عٔ  ( 31)

 ايكٝاّ مبا ٜطٓد ييٝ٘ َٔ أعُاٍ ملصًش١ ايعٌُ . (32)

 متطلبات شغل الوظيفة :

 غٗا ٠ داَع١ٝ يف ربصص َٓاضب .-1

 ( ضٓٛات يف صباٍ ايعٌُ . 3خد١َ ال تكٌ عٔ ) -2

 غدص١ٝ قٝا ١ٜ .-3

 تٓعِٝ ٚتٓطٝل ايعٌُ .ايكدز٠ ع٢ً -4

 ايكدز٠ ع٢ً قٝا ٠ اآلخسٜٔ ٚايعٌُ ضُٔ ؾسٜل ايعٌُ .-5

 يدا ٠ اضددداّ اسباضب اآليٞ .-6
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 الرئيس املباشر اإلدارة مسنى الوظيفة رقه الوظيفة

 مدير مكتب اإلشراف مكتب اإلشراف سكرتري 4-4

 املواو والواجبات :

يف ايٛاز  ٚتصٓٝؿٗا ٚيسايدٗا  ايٛاز ٠ يًُهدب ٚعسضٗا ع٢ً َدٜس املهدب ٚتطذًٝٗا اشبطاباتاضدالّ ناؾ١ (1)

 يألقطاّ املددص١ َٚدابع١ ايس  عًٝٗا .اااا

  ٚاحملاضس ٚايكسازات ٚتٛقٝعٗا َٔ املددصني .دبٗٝص ٚيعدا  اشبطابات  (2)

 ًذٗات املسض١ً ييٝٗا سطب األسٛاٍ .ايصا ز٠ يف ضذٌ ايصا ز ٚتٛ ٜعٗا ٚتطًُٝٗا يًربٜد أٚ ي اشبطاباتتطذٌٝ  (3)

 تٓعِٝ ٚسؿغ ناؾ١ اشبطابات ايٛاز ٠ ٚاحملاضس ٚاألٚاَس ٚاألْع١ُ ٚايدعًُٝات ٚتصٓٝؿٗا يف ًَؿات خاص١ . (4)

 املهدب ٚتٓطٝل االددُاعات . زب١ٓايدشط ر الددُاعات  (5)

 املسادعني ٚايطٝٛف . تٓعِٝ ٚتٓطٝل أٚقات املكابالت ٚاالددُاعات َع َدٜس املهدب ٚاضدكباٍ (6)

          َدابع١ ٚصٍٛ األٚاَس ٚايدعًُٝات ٚايكسازات ايصا ز٠ عٔ ازبُع١ٝ أٚ َدٜس املهدب يىل ازبٗات املع١ٝٓ  (7)

 يف سدٚ  خدَات املهدب .ااااا

 َدابع١ َعاَالت املهدب ٚطًبات٘ ٚايدعكٝب عًٝٗا إلجناشٖا . (8)

 ١ عًٝٗا ٚسطٔ اضدعُاهلا .َدابع١ صٝا١ْ ضٝازات املهدب ٚاحملاؾع (9)

 (َدابع١ تأد ر ٚتسَِٝ ٚصٝا١ْ عكازات ٚأٚقاف املهدب .11)

 املهدب . َع َدٜس اضدكباٍ االتصاالت ٚايسضا٥ٌ ٚايطًبات ايٛاز ٠ َٔ ي از٠ ازبُع١ٝ َٚدابع١ ايس  عًٝٗا بايدٓطٝل (11)

 ايكٝاّ مبا ٜطٓد ييٝ٘ َٔ أعُاٍ املهدب . (12)

 متطلبات شغل الوظيفة :

 غٗا ٠ ايجا١ْٜٛ .-1

 خد١َ ال تكٌ عٔ ضٓدني يف أعُاٍ ايطهستاز١ٜ .-2

 يدا ٠ اسباضب اآليٞ .-3

 اق١ ٚسطٔ ايدصسف يف ايدعاٌَ َع اآلخسٜٔ .ًباي-4
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 الرئيس املباشر اإلدارة مسنى الوظيفة رقه الوظيفة

 مدير مكتب اإلشراف مكتب اإلشراف مشرف دار ىسائية 4-5

 : املواو والواجبات

 ( اإلغساف ع٢ً ايداز ٚسٌ املػهالت اييت تعرتض ض ر ايعٌُ .1)

 ( زؾع تكازٜس  ٚز١ٜ عٔ ض ر ايعٌُ يف ايداز باالضدعا١ْ بإسد٣ َٓطٛبات ايداز .2)

 ( تًكٞ طًبات ايداز َٔ االسدٝادات اإل از١ٜ ٚٚضع خط١ يدأَٝٓٗا ٚؾل املٛاش١ْ املعدُد٠ يًداز .3)

( ايعٓا١ٜ باملٛاز  املاي١ٝ يًداز ٚتسغٝب احملطٓني يف  عُٗا عٔ طسٜل االضدكطاع أٚ ايهؿاي١ أٚ غ رٖا بايدٓطٝل َع 4)

 َػسف ت١ُٝٓ املٛاز  يف املهدب .ااااا 

 ( اإلغساف ع٢ً تأَني املػرتٜات َٔ ايًٛاشّ املهدب١ٝ ٚاألثاخ ٚحنٖٛا ٚتصٓٝؿٗا ٚتطًُٝٗا يًداز . 5)

 عٌُ املٓاضب١ يف ايداز ناإلضا٠٤ ٚايٓعاؾ١ ٚايدهٝٝـ ٚاسبساض١ ٚغ رٖا .( ت١٦ٝٗ ظسٚف اي6)

 ( اإلغساف ع٢ً أعُاٍ ايصٝا١ْ ايدٚز١ٜ يًُب٢ٓ ٚاألدٗص٠ ٚاملعدات ايهٗسبا١ٝ٥ .7)

 ( َدابع١ تأَني خدَات االتصاالت ٚخدَات ايهٗسبا٤ ٚاملا٤ .8)

 ٗا ٚصٝاْدٗا .صالسابع١ ا( اإلغساف ع٢ً اضددداّ ضٝازات ايسنٛب اشباص١ بايداز َٚد9)

 ( ايدعإٚ َع ناؾ١ األدٗص٠ ايعا١ًَ يف ايداز يًُشاؾع١ ع٢ً ض ر ايعٌُ .11)

 ( َدابع١ طًبات ايداز يف املهدب ٚازبُع١ٝ ٚاسبح ع٢ً يجناشٖا .11)

 ( ايدٓطٝل َع ايكطِ ايٓطا٥ٞ يف ازبُع١ٝ عٓد ايسؾع ي٘ إلدسا٤ اخدباز املعًُات ٚاملػسؾات .13)

 ( َدابع١ زؾع بٝإ اسبطٛز ٚاالْصساف ٚايػٝاب ملٓطٛبات ايداز . 14)

 ( اقرتاح اؾدداح سًكات ددٜد٠ يف ايداز بايدٓطٝل َع َػسف ايدٚز ايٓطا١ٝ٥ بازبُع١ٝ .15) 

 ( ايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ أخس٣ ٜهًؿ٘ بٗا ز٥ٝط٘ املباغس ٚتدعًل بطبٝع١ عًُ٘ .16)

 متطلبات شغل الوظيفة :

 . ايعا١َايجا١ْٜٛ غٗا ٠ -1

 ايدٜا١ْ ٚسطٔ اشبًل .-2

 إٔ ٜهٕٛ َدصٚدا  .-3

 يدا ٠ اسباضب اآليٞ .-4
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 الرئيس املباشر اإلدارة مسنى الوظيفة رقه الوظيفة

 مدير مكتب اإلشراف مكتب اإلشراف مشرف تعليني 4-6

 املواو والواجبات :

 ( شٜاز٠ املعًِ َٚدابع١ َا ٜس ٜ٘ َع طالب٘ .1)

 املػٛز٠ ايدع١ًُٝٝ ملعًُٞ اسبًكات اييت ٜصٚزٖا .( تكدِٜ 2)

 ( ايدعسف ع٢ً َا ٜعرتض ض ر ايع١ًُٝ ايدع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ َٔ َػهالت ٚاملطاعد٠ ع٢ً سًٗا .3)

( َطاعد٠ املعًُني ع٢ً تطٜٛس أْؿطِٗ ٚايدشكل َٔ تطبٝل املٓاٖر ٚاألْع١ُ ٚايدعًُٝات ٚتريٌٝ ايصعٛبات اييت 4)

 قد تعرتضِٗ ْٚكٌ اشبربات ٚايدذازب ايرتب١ٜٛ بني املعًُني . ااااا 

         ( تكِٜٛ ايع١ًُٝ ايدع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ حبٝح تدٓاٍٚ ايطايب ٚاملعًِ ٚاملكسز ايدزاضٞ ٚطسم ايددزٜظ ٚايٛضا5ٌ٥)

ٛقٛف ع٢ً املػهالت ايدع١ًُٝٝ ٚأضايٝب تكِٜٛ ايطايب ٚاإلَهاْٝات املا ١ٜ ٚايعالق١ بني نٌ ٖرٙ ايعٓاصس ٚايااااا

 ٚاملعٛقات اييت ٜهػـ عٓٗا ايدكِٜٛ .ااااا

 ( ايدأند َٔ َطد٣ٛ ايطالب ايدعًُٝٞ ٚايرتبٟٛ َٚطاْد٠ املعًِ يف َٓاقػ١ األضايٝب ايرتب١ٜٛ .6)

 ( تصٜٚد املعًُني باألؾهاز ٚاملطدذدات ايدع١ًُٝٝ .7)

 ملداطب١ ٚيٞ أَسٙ .( َدابع١ سطٛز ٚغٝاب ايطالب ٚايدٓبٝ٘ ع٢ً َٔ ٜدهسز غٝاب٘ 8)

 ( يعدا  ايدكازٜس ايالش١َ عكب نٌ شٜاز٠ ٚزؾعٗا يًس٥ٝظ املباغس .9)

 ( نداب١ تكسٜس نؿا١ٜ عٔ نٌ َدزع بٛاقع تكسٜس يف نٌ ؾصٌ  زاضٞ .11)

 ( ٚضع بسْاَر يًصٜازات حبٝح ال تكٌ عٔ َستني يف ايػٗس يًشًك١ ايٛاسد٠ .11)

 متطلبات شغل الوظيفة :

 ) تسب١ٜٛ ( .غٗا ٠ داَع١ٝ -1

 يدا ٠ اضددداّ اسباضب اآليٞ .-2

 يتكإ ايدذٜٛد .-3

 اإلملاّ مبٗازات ايددزٜظ يف اسبًكات .-4

 سؿغ أدصا٤ َٔ ايكسإٓ سطب َا ٜكسزٙ صبًظ اإل از٠ .-5
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 الرئيس املباشر اإلدارة مسنى الوظيفة رقه الوظيفة

 مدير مكتب اإلشراف مكتب اإلشراف معله 4-7

 والواجبات:* املواو 

 ذبؿٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ صبٛ ا  يًطالب املطذًني يف اسبًك١ .( 1)

 املطسٚي١ٝ ايدا١َ عٔ ي از٠ اسبًك١ ٚطالبٗا .( 2)

          اسرتاّ ايطايب َٚعاًَد٘ َعا١ًَ تسب١ٜٛ ذبكل ي٘ األَٔ ٚايطُأ١ْٓٝ ٚتُٓٞ غدصٝد٘ ٚتػعسٙ بكُٝد٘ ٚتسع٢( 3)

 َٛاٖب٘ ٚتػسع يف ْؿط٘ سب ايكسإٓ ٚتعًُ٘ . ااااا 

 تعًِٝ ايطالب أسهاّ ايدذٜٛد ايٓعسٟ .( 4)

 تٓؿٝر خط١ ايدزاض١ املكسز٠ ٚايكٝاّ بهٌ َا تدطًب٘ يدشكٝل األٖداف املٛضٛع١ . ( 5)

  ايؿا٥د٠ .ٚايٓؿع ايدكٝد مبٛاعٝد اسبطٛز ٚاالْصساف ٚبدا١ٜ اسبًك١ ْٚٗاٜدٗا ٚاضدجُاز ٚقدٗا ؾُٝا ٜعٛ  ع٢ً ايطالب ب( 6)

ٚحبح ساالت   ايكٝاّ بايدٚز ايرتبٟٛ ايػاٌَ يًطالب َٚدابع١ ذبصًِٝٗ ٚت١ُٝٓ َٛاطٔ اإلبداع ٚايدؿٛم يدِٜٗ( 7)

 ايطعـ ٚايدكص ر ٚعالدٗا .

 َدابع١ ضًٛنٝات ايطالب . ( 8)

 ٚآ اب٘ . ايعٓا١ٜ بدٛدٝ٘ ايطالب يىل االيدصاّ بدعايِٝ ايدٜٔ اسبٓٝـ ٚايددًل بأخالم ايكسإٓ( 9)

 ايدعإٚ َع ي از٠ اسبًك١ أٚ اجملُع ؾُٝا حيكل األٖداف ايطا١َٝ .( 11)

 سطٛز اددُاعات صبايظ املهاتب أٚ اجملُعات يذا ُطًب َٓ٘ ذيو .( 11)

  زاض١ ايرباَر ايدع١ًُٝٝ ٚاقرتاح َا ٜساٙ َٓاضبا  يدطٜٛسٖا .( 12)

 ٚضذالت املدابع١ .تطذٌٝ أمسا٤ ايطالب ٚٚادباتِٗ يف  ؾرت اسبًك١ ( 13)

 يقا١َ عالقات ٚ ١ٜ َع أٚيٝا٤ أَٛز ايطالب سبٌ املػهالت اييت تٛاد٘ املعًِ .( 14)

 يعدا  ايدكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ اسبًك١ ٚطالبٗا ٚزؾعٗا يس٥ٝط٘ املباغس .( 15)

 املػازن١ يف االسدؿاالت اييت تكُٝٗا ازبُع١ٝ .( 16)

 ٝٗاتِٗ .ايدعإٚ ايداّ َع املػسؾني ٚتكبٌ تٛد( 17)

 يعدا  ايطالب يًدخٍٛ يف االخدبازات ايدٚز١ٜ اييت تكُٝٗا ازبُع١ٝ .( 18)

 تطذٌٝ غٝاب ايطالب ٚاْكطاعِٗ ٚعسض٘ ع٢ً املػسف أٚ ي از٠ اجملُع .( 19)

 االٖدُاّ بايطالب املدُٝصٜٔ بصٛز٠ أنجس ٚتػذٝعِٗ ٚيعدا ِٖ يًُػازن١ يف املطابكات  ٚاألْػط١ .( 21)

 رتسات املؿٝد٠ ٚاييت تسؾع َٔ َطد٣ٛ األ ا٤ .  تكدِٜ املك( 21)

 ايكٝاّ مبا ٜطٓد ييٝ٘ َٔ أعُاٍ يف سدٚ  اخدصاص٘ .( 22)
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 متطلبات شغل الوظيفة :

 يتكإ تال٠ٚ ايكسإٓ ٚدبٜٛدٙ .-1

 سؿغ َا ٜٓاضب َسس١ً ايددزٜظ سطب تكدٜس ايًذ١ٓ ايدع١ًُٝٝ .-2

 سصٛي٘ ع٢ً  ٚزات تدزٜب١ٝ يف صباٍ ايعٌُ .-3

 املعٗس ايال٥ل ٚايكد٠ٚ اسبط١ٓ .-4

 ضال١َ ايعكٝد٠ ٚايكدز٠ ع٢ً تصشٝ  املؿاِٖٝ املعازض١ يدعايِٝ ايدٜٔ اسبٓٝـ .-5

 ( ض١ٓ . 19أال ٜكٌ عُسٙ عٔ ) -6

 

 

 الرئيس املباشر اإلدارة مسنى الوظيفة رقه الوظيفة

 مدير مكتب اإلشراف مكتب اإلشراف مشرف تينية املوارد 4-8

 والواجبات :املواو 

 اضدكباٍ ايدربعات ايٓكد١ٜ ٚذبسٜس ضٓدات ايكبض هلا ٚيٜداع املبايؼ يف سطابات املهدب يف ايبٓٛى . (1)

َدابع١ املػرتنني باألٚاَس املطددمي١ ٚاالتصاٍ باملٓكطعني َِٓٗ ٚتسغٝبِٗ باالضدُساز  يف االغرتاى ٚايبشح ( 2)

 عٔ َػرتنني دد  .ااااا 

 األٚاَس املطددمي١ ايٛاز ٠ يف نػٛف سطابات املهدب ٚتطذًٝٗا سطب  ازب١ٗ ايٛاز ٠ َٓٗا .َدابع١ ٚتصٓٝـ ( 3)

 َدابع١ يٜصاٍ تكازٜس ايرباَر ٚاألْػط١ يًداعُني  . ( 4)

 تطذٌٝ ايعٓاٜٚٔ ايها١ًَ يًُدربعني ٚاملػرتنني ازبد  .( 5)

        ي از٠ املهدب  زب١ٓٝرٟ يعسض٘ ع٢ً يعدا  تكسٜس غٗسٟ أٚ ؾصًٞ ملٓذصات ايكطِ ٚتكدمي٘ يًُدٜس ايدٓؿ( 6)

 ٚتصٜٚد ازبُع١ٝ بٓطد١ َٓ٘ .ااااا 

 املطا١ُٖ يف ياجا  َٛاز  ثابد١ َٚطدُس٠ تعني املهدب ع٢ً ذبكٝل أٖداؾ٘ .( 7)

 شٜازتِٗ .ٚ ايدٛاصٌ َع ايداعُني يًُهدب َٚدابع١ ٚزٚ  تربعاتِٗ بصؿ١  ٚز١ٜ ٚذبسٜس خطابات ملٔ اْكطعت تربعاتِٗ( 8)

 ايعٓا١ٜ باملدربعني ٚتكدِٜ ايػهس ٚايدكدٜس هلِ َٚٛاؾاتِٗ بطٓد قبض َا ٚز  َِٓٗ .( 9)

 ايكٝاّ مبٗاّ ٚٚادبات املٓطل اإلعالَٞ يًُهدب .( 11)

 ايكٝاّ مبا ٜطٓد ييٝ٘ َٔ أعُاٍ أخس٣ ملصًش١ ايعٌُ .( 11)

 متطلبات شغل الوظيفة :

 غٗا ٠ ايجا١ْٜٛ .-1

 اٍ ايدطٜٛل .خد١َ ال تكٌ عٔ ضٓدني يف صب-2

 ايكدز٠ ع٢ً اسبٛاز ٚاإلقٓاع ٚايدطٜٛل .-3
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 الرئيس املباشر اإلدارة مسنى الوظيفة رقه الوظيفة

 مدير مكتب اإلشراف مكتب اإلشراف ميسل إعالمي 4-9

 املواو والواجبات :

 اضدكباٍ اشبطابات ٚاألٚزام اإلعال١َٝ ٚتصٓٝؿٗا ٚسؿعٗا .( 1)

 املطٜٛات ٚايهدٝبات ٚايٓػسات اييت تربش دٗٛ  املهدب َٚدابع١ طباعدٗا .املػازن١ يف يصداز ( 2)

 املػازن١ يف اضدكباٍ شٚاز املهدب َٚساؾكدِٗ أثٓا٤ ايصٜاز٠ .( 3)

 يعدا  اهلداٜا ٚايٓػسات ايدعسٜؿ١ٝ باملهدب يًصٚاز .( 4)

 تكدِٜ َٚدابع١ ضذٌ ايصٜازات ٚاالسدؿاظ ب٘ ٚاالضدؿا ٠ َٓ٘ .( 5)

 املهدب . َدٜسايدٓطٝل َع ٚضا٥ٌ اإلعالّ يدػط١ٝ املٓاغط  ٚاملٓاضبات اييت ٜكُٝٗا املهدب بعد يذٕ ( 6)

 املهدب .  َدٜسَدابع١ ْػس أخباز املهدب يف ايصشـ ٚاملٓددٜات بعد اعدُا ٖا َٔ ( 7)

 خاص١ . ايعٓا١ٜ باملًـ اإلعالَٞ يًُهدب َٚدابع١ َا ٜهدب عٔ ازبُعٝات عا١َ ٚعٔ ازبُع١ٝ بصؿ١( 8)

 َدابع١ تصٜٛس ٚتطذٌٝ مجٝع املٓاضبات ٚايهًُات املدعًك١ باملهدب بهاؾ١ ايٛضا٥ٌ املداس١ .( 9)

 يعدا  تكازٜس  ٚز١ٜ عٔ َٓذصات املهدب يبعجٗا يًداعُني يًُهدب.( 11)

 اصٌ َعِٗيعدا  بسْاَر زضا٥ٌ ازبٛاٍ ٚسصس أزقاّ ناؾ١ األعطا٤ ٚايداعُني ٚغ رِٖ ٚاالضدؿا ٠ َٓ٘ يف ايدٛ( 11)

 ٚتصٜٚدِٖ بأخباز املهدب ٚترن رِٖ بدطدٜد اغرتاناتِٗ .ااااا 

 يعدا  ٚدبٗٝص َهإ ايصٚاز يف املهدب  َٚدابع١ تستٝب٘ . (12)

 َدابع١ ايًٛسات ايدابع١ يًُهدب ٚايهداب١ يًُدٜس مبا ٜالسغ عًٝٗا َٚا ذبداد٘ .( 13)

 ا ٙ ٚعسض٘ ع٢ً َدٜس املهدب .  مجع املٛا  ايالش١َ إلصداز تكسٜس عٔ املهدب ٚيعد( 14)

 أ ا٤ َا ٜطٓد ييٝ٘ َٔ أعُاٍ .( 15)

 متطلبات شغل الوظيفة :

 غٗا ٠ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ .-1

 خد١َ ال تكٌ عٔ ضٓدني يف صباٍ اإلعالّ .-2

 ايكدز٠ ع٢ً صٝاغ١ األخباز .-3

 اايكدز٠ ع٢ً ايدعاٌَ َع اإلْرتْت .-4
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 الرئيس املباشر اإلدارة مسنى الوظيفة رقه الوظيفة

 مدير مكتب اإلشراف مكتب اإلشراف مشرف خدمات 4-11

 * املواو والواجبات:

 تًكٞ طًبات املهدب َٔ االسدٝادات اإل از١ٜ ٚغ رٖا ٚتأَٝٓٗا بعد َٛاؾك١ صاسب ايصالس١ٝ . ( 1)

 ٚتصٓٝؿٗا ٚربصٜٓٗا ٚتٛشٜعٗا .اإلغساف ع٢ً تأَني ناؾ١ املػرتٜات َٔ ايًٛاشّ املهدب١ٝ ٚغ رٖا َٚدابع١ تٛزٜدٖا ( 2)

 ٚايدهٝٝـ ٚاإلْاز٠ ٚأعُاٍ ايٓعاؾ١ ٚاحملاؾع١ ع٢ً َعٗس املهدب .    املهدبَدابع١ صٝا١ْ ( 3)

 اإلغساف ع٢ً ايصٝا١ْ ايدٚز١ٜ يألدٗص٠ ٚاملعدات املهدب١ٝ .( 4)

 اإلغساف ع٢ً اضددداّ ايطٝازات ٚصٝاْدٗا ْٚعاؾدٗا  ٚزٜا  . ( 5)

 دَات االتصاٍ ناهلاتـ ٚايؿانظ ٚاالْرتْت .َدابع١ تأَني خ( 6)

 َدابع١ َعاَالت ايهدب بازبُع١ٝ ٚازبٗات األخس٣ .( 7)

 هدب مبا حيكل أٖداف َط رت٘ ايدع١ًُٝٝ .ايدعإٚ َع ايعاًَني يف امل( 8)

 ايكٝاّ مبا ٜطٓد ييٝٗا َٔ أعُاٍ يف سدٚ  اخدصاص٘ .( 9)

 متطلبات شغل الوظيفة :

 ايعا١َ .غٗا ٠ ايجا١ْٜٛ -1

 خد١َ ال تكٌ عٔ ض١ٓ يف عٌُ َٓاضب .-2

 اإلملاّ بازبٛاْب ايؿ١ٝٓ يألدٗص٠ ٚايطٝازات .-3

 ايكدز٠ ع٢ً ايدعاٌَ َع اآلخسٜٔ .-4
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 الرئيس املباشر اإلدارة مسنى الوظيفة رقه الوظيفة

 مدير مكتب اإلشراف مكتب اإلشراف سائل 4-11

 * املواو والواجبات:

 سطب خط١ ايعٌُ. املهدبقٝا ٠ َسنبات ( 1)

 االيدصاّ مبٛاعٝد ايط ر ذٖابا  ٚيٜابا .( 2)

 تعب١٦ املسنبات بايٛقٛ  ٚتؿكد سايدٗا ٚاسدٝاداتٗا يًصٝا١ْ ٚاإلصالح بػهٌ  ٚزٟ.( 3)

 يصالح األعطاٍ ايبطٝط١ اييت تطسأ ع٢ً املسنبات أثٓا٤ ايكٝا ٠ ٚيبالؽ ز٥ٝط٘ عٔ ذيو.( 4)

 ايطٝاز٠ َٔ ايداخٌ ٚاشبازز.تٓعٝـ ( 5)

 تعدرب ايطٝاز٠ يف عٗدت٘ َٓر اضدالَٗا ٖٚٛ َطسٍٚ عٓٗا.( 6)

 االيدصاّ بكٛاعد ٚتعًُٝات املسٚز.( 7)

 ايدأند َٔ زنٛب مجٝع ايطالب ٚيغالم ايباب عٓد بد٤ ايكٝا ٠ .( 8)

 ايدأند َٔ ْصٍٚ نٌ طايب عٓد َٓصٍ أًٖ٘ .( 9)

 باص َٚٓع ايعبح ؾٝ٘ .َساقب١ تصسؾات ايطالب يف اي( 11)

 ايكٝاّ بإٜصاٍ ايسضا٥ٌ املسض١ً يًربٜد ٚاإل ازات األخس٣ ٚاألؾسا  .( 11)

 ايكٝاّ مبا ٜطٓد ييٝ٘ َٔ أعُاٍ يف سدٚ  اخدصاص٘ .( 12)

 متطلبات شغل الوظيفة :

 ايكدز٠ ع٢ً ايكسا٠٤ ٚايهداب١ .-1

 اسبصٍٛ ع٢ً زخص١ قٝا ٠ ضاز١ٜ املؿعٍٛ .-2

 املسنبات ال تكٌ عٔ ضٓدني .خرب٠ يف قٝا ٠ -3

 املعسؾ١ بكٛاعد ٚتعًُٝات قٝا ٠ املسنبات .-4

 

 

 

 

 

 

 



 مكاتب اإلشرافالئحة تيظيه                                                        مجعية حتفيظ الكرآن الكريه بالكويعية                                                                                          

 
 

1717         
 

 ( 4)  سلسلة اللوائح والسياسات الداخلية                                    17(                                           3الالئحة األساسية ملحق ) 

 

 الرئيس املباشر اإلدارة مسنى الوظيفة رقه الوظيفة

 مدير مكتب اإلشراف مكتب اإلشراف عامل خدمات 4-12

 * املواو والواجبات:

 اشبد١َ ٚ ٚزات املٝاٙ ٚغ رٖا.ايكٝاّ بأعُاٍ ايٓعاؾ١ يف املهاتب ٚاملُسات ٚاألضٛاز ٚغسف ( 1)

 ايكٝاّ بأعُاٍ املساض١ً ايداخ١ًٝ ٚتصٜٛس األٚزام ٚايدػًٝـ.( 2)

 ايكٝاّ بأعُاٍ ايدشٌُٝ ٚايدٓصٌٜ ٚايٓكٌ .( 3)

 ايكٝاّ بع١ًُٝ ايطٝاؾ١ ايداخ١ًٝ.( 4)

 دبٗٝص ٚتكدِٜ املػسٚبات ٚايٛدبات اشبؿٝؿ١ .( 5)

 ايكٝاّ مبا ٜطٓد ييٝ٘ َٔ أعُاٍ .( 6)

 متطلبات شغل الوظيفة :

 ٜطدطٝع ايكسا٠٤ ٚايهداب١ .-1

 تٛؾس ايكدز٠ ازبط١ُٝ ٚاسبط١ٝ املٓاضب١ يدٓؿٝر َا ٜٛنٌ ييٝ٘ َٔ َٗاّ .-2
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