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 مقدمة .3
 

واإلضاءة ، (إرادة) للجمعية اخلريية لذوي االحتياجات اخلاصة يف اجلبيلأتيت هذه الوثيقة لتبيان اهليكل التنظيمي املقرتح 
 :خذت النقاط التالية بعني االعتبار عند تصميمهوقد أ  . على املهام واملتطلبات الوظيفية ألجزائه

ّكن  (1)  .سرتاتيجية املنشودة على املدى البعيدمن حتقيق األهداف اال اجلمعيةإجياد التصميم التنظيمي الذي ُي 
 .احلاجةقابلية تطبيق اهليكل التنظيمي املقرتح ابلتدريج حبسب  (2)
زدواجية املهام أو تداخلها أو تضارهبا، لضمان سرعة إجناز امع جتنب  اجلمعيةتعزيز التخصص الوظيفي يف  (3)

 .األعمال وإتقاهنا

 اهليكل التنظيمي املقرتح .2
 

 :للجمعيةتطبيق اهليكل التنظيمي التايل 
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 األوصاف الوظيفية .1
 

 جملس اإلدارة .1.3
 

 نطاق العمل
 

، ااسرتاتيجياً لتحقيق أهدافه اوتوجيهه ا، واإلشراف الكامل على أعماهلللجمعيةوضع السياسة العامة واملوازنة التشغيلية 
 .اجلمعيةواستخدام العالقات يف تنمية املوارد املالية لصاحل 

 
 مسؤوليات اجمللس

 
 توجيه اجمللس، من خالل: 

o وضع الرؤية واألهداف االسرتاتيجية. 
o رسم السياسات العامة، واليت تشتمل على: 

 السياسة التشغيلية 
 السياسة التسويقية 
 السياسة املالية 
  واالستثمارسياسة تنمية املوارد املالية 
  يف حال توفرها-سياسة إدار املمتلكات الوقفية- 
 سياسة إدارة العالقات مع اجلهات اخلارجية 
  للجمعيةسياسة الرقابة الداخلية وتقييم األداء املؤسسي 

o تصميم املوازانت املالية السنوية، وإقرارها. 
o إصدار التعليمات اليت حتافظ على سالسة سري العمل اليومي. 
o ود األنظمة واللوائح الداخلية، املعدة من قبل اجلهات اليت خيوهلا اجمللس للقيام بتلك املهام، مراجعة بن

 .والتوصية إبجراء التعديالت الالزمة عليها، ومن مث إقرارها عند جاهزيتها
o األداء  مستوىفع من عمل، مبا ير مراجعة الدراسات املعدة وتوصياهتا املقرتحة واملتعلقة بتعديل سياسات ال

 .يعزز مبادئ الشفافية واملساءلةو 
o  مراجعة اخلطة االسرتاتيجية اخلمسية، والتوصية إبجراء التعديالت الالزمة عليها، ومن مث إقرارها عند

 .جاهزيتها
o  اليت تستهدف إصالح اخلطة االسرتاتيجية  –واملدعمة ابملربرات–املصادقة على طلبات التعديل اجلزئية
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 .مبا يضمن احلفاظ على قابليتها للتطبيق مع تغري الظروف واألولوايتلمقرة، لاخلمسية 
o  مبا يضمن حتقيق أهدافه أو التأقلم مع الظروف الطارئة اجلمعيةإعادة هيكلة. 
o  مني العام ومدراء املراززاألاختيار وتعيني. 
o  اجلمعيةاختيار البنك أو البنوك اليت تودع فيها أموال. 
o ارجياختيار مراجع احلساابت اخل. 

 اإلدارة الرشيدة للمجلس، من خالل: 
o إرساء قواعد احلوزمة املؤسسية. 
o  لقواعد النظام األساسي وتعديالته املصادقة اجلمعيةفرض امتثال. 
o  (.أي تفويض الصالحيات وإرساء املسؤوليات) اجلمعيةتوزيع السلطات بني العاملني يف 
o  اجلمعيةقيادة التغيري والتطوير داخل. 
o  احلل األمثل للمشكالت اليت مت تصعيدها عرب الفئات اإلدارية لتصل إىل جملس اإلدارة الختاذ اختيار

 .القرار بشأهنا
o  على  ا، من خالل قياس وتقييم املخاطر املرتبطة أبعماهلاجلمعيةإدارة التحدايت واملخاطر اليت تواجه

 .مجيع الصعد، وتطوير حلول لتسكينها
o  واإلشراف على تقدم املشاريع اجلمعيةاختيار الشرزات االستشارية اليت يتم اللجوء إليها لتطوير ،

 .االستشارية املربمة، ومراجعة املخرجات ونتائج الدراسات والبحوث وإقرارها
o  وإقرارها للجمعيةمراجعة القوائم املالية واحلساب اخلتامي. 
o واختيار أعضائها، ومراجعة تقييم أدائهاتشكيل اللجان املستدُية، وحتديد مهامها ،. 
o  للجمعية األمني العامتقييم أداء. 

 رقابة اجمللس، من خالل: 
o  ابخلطة االسرتاتيجية والسياسات واإلجراءات املعتمدة أو املطلوبة اجلمعيةمراقبة تقيد. 
o التأزد من تنفيذ احللول املعتمدة للمشكالت اليت متت دراستها. 
o اطر املتوقعة قد مت إدارهتا بشكل سليم لتجنبهاالتأزد من أن املخ. 
o التأزد من تلبية متطلبات اجلهات اإلشرافية واحلكومية واملاحنة. 
o  املتابعة على قيم مؤشرات القياس اخلاصة ابألهداف اإلسرتاتيجية، للتأزد من تطبيق اخلطة

 .اإلسرتاتيجية
 

 مسؤوليات رئيس جملس اإلدارة
 
  اإلدارة، وهذا يشملرائسة جلسات جملس: 

o  تشجع على إبداء الرأي واحلوار املتبادل والنقاش الفعال  –خالل اجتماعات جملس اإلدارة–خلق ثقافة
 .واحرتام تباين اآلراء
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o  واملواضيع غري التقليدية اليت ستتم مناقشتها( إن لزم)حتديد مواعيد اجللسات. 
o إعالن بدء وهناية مداوالت زل جلسة. 
o  االجتماعات زمنسق ومشارك وموجه لألدوار ومدير للحوارإدارة. 
o  االهتمام إبعطاء زافة األعضاء الوقت الكايف للمشارزة يف إبداء الرأي والنقاش، لضمان انسياب أزرب

 .قدر ممكن من املعلومات بني األعضاء
o للجمعيةاسي قيادة عمليات التصويت على القرارات، حبسب آلية التصويت املذزورة يف النظام األس. 
o  مبا عليه أن يقوم به حىت موعد اجللسة التالية( أو جلنة فرعية منبثقة عن اجمللس)تذزري زل عضو. 

 الدعوة إىل اجتماعات اجمللس العادية والطارئة. 
 إقرار جدول أعمال اجتماعات اجمللس العادية والطارئة. 
 اوموظفيه اجلمعيةة التأزد من حل مجيع القضااي العالقة واملؤجلة مبا يضمن مصلح. 
 اعتماد حماضر اجتماعات اجمللس. 
 اعتماد القرارات النهائية للمجلس. 
  وله حق تفويض من يراه مناسباً اجلمعيةالتوقيع على الشيكات واألوراق املالية ومستندات الصرف مع أمني عام ،

 .من أعضاء اجمللس لذلك
 

 مسؤوليات عضو اجمللس
 
  اجلمعيةحضور اجتماعات اجمللس بشكل دائم ومنتظم، واملشارزة يف مناقشاته واختاذ قراراته، مبا حيقق أهداف ،

وتفويض من يراه مناسباً من األعضاء زتابياً للتصويت عنه يف حال تعذر حضوره، على أن تتم  أخذ موافقة رئيس 
  .اجمللس على ذلك التفويض العتبار سراينه

 سرار اجمللس وعدم إفشائهااحملافظة على أ . 
 التقيد بقرارات اجمللس. 
 القيام ابملهام املوزلة إليه مبوجب واجبات اللجان الفرعية املنبثقة عن جملس اإلدارة. 
 

 مسؤوليات مقرر اجمللس
 
 إعداد جدول أعمال اجتماعات جملس اإلدارة ابلتنسيق مع رئيس اجمللس أو انئبه. 
  األمور التنظيمية النعقاد اجتماعات جملس اإلدارةالتحضري واإلشراف على. 
 هتيئة الواثئق املتعلقة ابملوضوعات املدرجة على جدول األعمال، أو اليت يطلبها جملس اإلدارة. 
 تلخيص ما دار يف االجتماعات وما مت التوصل إليه من نتائج قبيل االنتهاء من االجتماع. 
 إعداد حماضر اجتماعات جملس اإلدارة. 
 إعداد التقرير الدوري عن األنشطة اليت قام هبا جملس اإلدارة. 
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 خماطبة اجلهات املعنية لتقدمي املعلومات والبياانت واالستشارات الىت تساعد جملس اإلدارة على القيام أبعماله. 
 متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات جملس اإلدارة. 
 

 اللجان الفرعية املنبثقة عن جملس اإلدارة
 

 التنفيذية اللجنة
  لضمان تنفيذ وتطبيق مجيع اخلطط االسرتاتيجية اخلاصة ابجلمعية، وتنفيذ املشاريع اخلاصة هبا، ينبثق عن جملس

 اإلدارة اللجنة التنفيذية، وتتألف من عضوين
  جيب أن يتوافر لدى عضوْي اللجنة التنفيذية املعرفة العامة يف أمور التخطيط واملتابعة، وأن يكون لدى أحدهم

 .يف جمال اإلدارة والتخطيط أو اجملاالت األخرى ذات العالقةعلى األقل اخلربة العملية املكتسبة مسبقاً 
  تقوم اللجنة التنفيذية مبا يلي: 
 .اليت مت وضعها للجمعية، والتنسيق مع املوازز واإلدارات املعنية يف تطبيقها تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية  ..11
 .يف تسهيل تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية للجمعيةاملعنية  اخلارجية والداخلية االتفاق والتعاون مع اجلهات  ..22
 .اإلشراف على اجلهات الداخلية يف اجلمعية واملعنية يف تنفيذ اخلطط  ..33
 .اليت مت وضعها لألهداف املرجوة منها التأزد من حتقيق اخلطط  ..44
 .ورفع التقارير الالزمة إىل جملس اإلدارةاإلشراف على تنفيذ اخلطط التطويرية اخلاصة ابجلمعية   ..55
 

 املراجعة والتدقيقجلنة 
 
  بتعليمات إفصاح املؤسسات غري الرحبية، واملعايري احملاسبية املعتمدة، ومعايري املراجعة املالية  اجلمعيةلضمان تقيد

وتتألف من  املراجعة والتدقيقينبثق عن جملس اإلدارة جلنة  ابإلضافة إىل معايري اجلودة وحتسني األداء النافذة،
 .عضوين

  إدارة املوارد البشرية ويف  رفة العامة يف األمور املالية واحملاسبيةاملع املراجعة والتدقيقجيب أن يتوافر لدى عضوْي جلنة
، وأن يكون لدى أحدهم على األقل اخلربة العملية املكتسبة مسبقاً يف جمال اإلدارة املالية أو احملاسبة والتدقيق الفين

 .اجملاالت األخرى ذات العالقةاملوارد البشرية أو أو 
  االجتماع مبراجع احلساابت اخلارجي دون حضور أي من أشخاص اإلدارة العليا أو من  املراجعة والتدقيقعلى جلنة

 .ُيثلها، مرة واحدة على األقل يف السنة
  مبا يلي املراجعة والتدقيقتقوم جلنة: 

 ، ومناقشتها يف جملس اإلدارة لالعتمادللجمعيةوضع املوازنة املالية السنوية املبدئية  .1
 والتأزد من جودة القرارات املاليةحتديد سياسات احملاسبة  .2
 الدائم بتطبيق األنظمة والتعليمات اجلمعيةالتأزد من التزام  .3
 من منظور مايل ابجلمعيةحتديد وإدارة املخاطر احملدقة  .4
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 إدارة شؤون مراجعي احلساابت اخلارجيني .5
 لالعتمادمراجعة القوائم املالية ومناقشتها واملوافقة عليها قبل عرضها على جملس اإلدارة  .6
 .من الكفاءات البشرية على مستوى املوظفني واملقرئني، وأسس اختيارهم اجلمعيةحتديد احتياجات  .7
 .ترشيح األفراد املناسبني لتويل مناصب املدير التنفيذي ورؤساء األقسام .8
، للموظفني، وسلم احلوافز اجلمعيةتصميم سلم الرواتب والتعويضات واملزااي الوظيفية للعاملني يف  .9

 .ومناقشة ذلك مع جملس اإلدارة لالعتماد أو إجراء التعديالت
 .اجلمعيةاعتماد السياسة اخلاصة إبدارة املوارد البشرية والتدريب يف  .11
وبقية املوظفني  األمني العاماإلفصاح عن ملخص مكافآت أعضاء جملس اإلدارة زل على حده ورواتب  .11

 .يف التقارير املالية السنوية
 

 جلنة املشروعات
  لضمان تنفيذ وتطبيق املشاريع االسرتاتيجية الداخلية واخلارجية اخلاصة ابجلمعية، ينبثق عن جملس اإلدارة جلنة

 املشروعات، وتتألف من عضوين
  وأن يكون لدى إدارة املشاريع والتخطيطجيب أن يتوافر لدى عضوْي جلنة املشروعات املعرفة العامة يف أمور ،

 .أو اجملاالت األخرى ذات العالقة إدارة املشاريععملية املكتسبة مسبقاً يف جمال أحدهم على األقل اخلربة ال
 :تقوم اللجنة التنفيذية مبا يلي 

يف  املسامهة، والتنسيق مع املوازز واإلدارات املشاريع االسرتاتيجية الداخلية واخلارجية اخلاصة ابجلمعيةتنفيذ   ..11
 .تطبيقها

 .االسرتاتيجية للجمعية املشاريعجية والداخلية املعنية يف تسهيل تنفيذ االتفاق والتعاون مع اجلهات اخلار   ..22
 .حتديد امليزانية اخلاصة ابملشاريع االسرتاتيجية، وعرضها على جملس اإلدارة لالعتماد  ..33
 .خلطط اخلاصة هبااب من التزامهاالتأزد متابعة تنفيذ املشاريع االسرتاتيجية الداخلية واخلارجية،   ..44
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 األمني العام .1.2
 

 -- :املركز

 -- :اإلدارة

--  :مسمى القسم

 األمني العام :مسمى الوظيفة

 رئيس جملس اإلدارة :الرئيس املباشر
الوظائف اليت 

 :يشرف عليها
 مدير مرزز شؤون املستفيدين 
 مدير مرزز الرعاية النهارية 
 مدير مرزز التأهيل 
 مدير مرزز اإلدماج اجملتمعي 
 مدير مرزز اخلدمات اإلدارية 

 األعمال املكتبية  :ظروف الوظيفة
 :العملنطاق 

 
التشغيلية واملالية من خالل التخطيط والتوجيه واملتابعة؛ للوصول  اجلمعيةمهام حتقيق أهداف  يناط ابألمني العام

املتاحة، وضبط التكاليف يف املالية والبشرية ملستوى األداء األمثل والذي يتضمن رفع درجة االنتفاع من املوارد 
، واحلفاظ على عالقات طيبة مع اجلمعيةاملستفيدين من برامج حدودها الدنيا، وحتقيق أعلى مستوايت رضى 

 .ووسائل اإلعالماألطراف اخلارجية 
 

 :األدوار
 

  مع األطراف ذات العالقة، واملسامهة يف  اوطبيعة عالقته ا، وآلية عملهاجلمعيةبناء تصور زامل عن مسؤوليات
 .ابستمرار اتطوير ممارساهت

  التعاون مع جملس اإلدارة، وإنفاذ التعليمات والتوجيهات الصادرة عنه، واالمتثال للسياسات النافذة، وإبقاء
تشغيلية الجملس اإلدارة يف دائرة االطالع على زافة القضااي والفرص واملشكالت، وأخذ موافقاته على اخلطط 

 .اوموازانهت
  للجمعيةواملرحلية  األهداف االسرتاتيجيةمشارزة جملس اإلدارة يف تعديل وتثبيت. 
 واخلدمات  املشاريع، فيما يتعلق بتنفيذ للجمعيةتقييم واختيار الشرزاء االسرتاتيجيني  مشارزة جملس اإلدارة يف

 .اليت تتطلب االستعانة ابختصاصيني خارجيني
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  شبكة العالقات الشخصية  توسيعوالفرص التدريبية، والسعي ل واملقابالت الرمسية املهمةحضور الفعاليات
 .، زما يلزمواملهنية

  مبا يف ذلك األطراف املهتمة به ابجلمعيةبناء عالقات طيبة مع مجيع األطراف الداخلية واخلارجية ذات العالقة ،
 .أمام الرأي العام احمللي اجلمعيةمن اجلهات اإلعالمية واحلكومية ومتتينها، واحلفاظ على مسعة 

  وإصدار القرارات التشغيلية املناسبة حلل املشكالتللجمعيةترؤس االجتماعات الدورية الداخلية ،. 
  (إن مت تشكيلها) ، وإدارة املوظفني واللجاناجلمعية التنظيمية داخلللوحدات متابعة أنشطة العمل اليومية ،

 .التشغيلية اجلمعيةوتقييم أدائهم، والتأزد من امتثال اجلميع للوائح وزافة متطلبات 
  اليت يرى جملس اإلدارة تشكيلها ملصلحة العمل،  للجمعيةاللجان الداخلية أحد أو بعض أو مجيع املشارزة يف

 .لسبقرار من اجمل
 والسعي للتأثري هبم وحتفيزهم، وتكرمي زل من يظهر منوذجاً متميزاً يف التفاين بناء عالقات طيبة مع املوظفني ،

 .اجلمعيةخدمة أهداف القيام بواجباته و واإلخالص يف 
 إيالء االهتمام مبتابعة معايري اإلنتاجية وجودة األداء، واالرتقاء هبا. 
 اليومية منها واألسبوعية والشهرية والفصلية –رير العمل التشغيلية واملالية وضع اخلطوط العريضة لنماذج تقا

 .ومراجعتها زما يلزم نياملعنيلية إصدار تلك التقارير من قبل ، واإلشراف على عم–والسنوية
  للحد من  ، وختطيط اإلجراءات الوقائية الالزمةابجلمعيةإدراك املخاطر احملتملة، الرئيسية منها والثانوية احمليطة

 .تلك املخاطر، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت تبديد املخاطر
  وختطيط اإلجراءات التصحيحية اجلمعيةمتابعة التحدايت الواقعة، الرئيسية منها والثانوية اليت يعاين منها ،

 .الالزمة ملعاجلة تلك التحدايت، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت جتاوز التحدايت
  واملوازنة  االحتياجات التدريبية للموظفني، والسعي لتأمني تلبية تلك االحتياجات حبسب األولويةإدراك

 .املرصودة
  ضمن حدود سياسات تنظيم العمل املوضوعة؛ هبدف احملافظة على  ابجلمعيةتطوير إجراءات العمل اخلاصة

 .األداء األمثل
  وفرص االستعانة ابألنظمة التقنيةالتوصية إبجراء التحسينات على مستوى ممارسات العمل. 
 ابجلمعيةمتلكات اخلاصة املتشغيل وعمليات  اإلشراف على سري عمل املشاريع اإلنشائية. 
 إعداد تقارير دورية جمللس اإلدارة عن النشاطات واإلجنازات ومقرتحات تطوير العمل، ومناقشتها. 
  ،ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفيالقيام أبي مسؤوليات أخرى قد تطلب من قبل جملس اإلدارة. 

 

 اإلدارة العامة أو إدارة األعمال أو علم االجتماعيف  البكالوريوس  :املؤهل العلمي
  اإلدارة العامة أو إدارة األعمال أو علم االجتماع أو ما شابه الدراسات العليا يف

 تعترب ميزة إضافية
 القيادة الرؤيوية والتنفيذيةمهارات  املهارات واملعارف 
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 مهارات التخطيط والتنظيم  :والقدرات املطلوبة
 مهارات إدارة املوارد البشرية 
 مهارات إدارة املشكالت واملخاطر واألزمات 
 التحكيم واختاذ القرار 
 مهارة تقدمي العروض املرئية 
 مهارات اخلطابة العامة 

 ثالثعشرة سنة من اخلربة العملية يتخللها ما ال يقل عن  مثاينما ال يقل عن   :اخلربات الالزمة
 سنوات من اخلربة يف اإلدارة املؤسسية

 

 مدير مركز شؤون املستفيدين .1.1
 

 مرزز شؤون املستفيدين :املركز

 -- :اإلدارة

--  :مسمى القسم

 مدير مرزز شؤون املستفيدين :مسمى الوظيفة

 األمني العام :الرئيس املباشر
اليت  الوظائف

 :يشرف عليها
 مدير إدارة التشخيص والكشف املبكر 
 مدير إدارة التسجيل ومتابعة احلاالت 

 األعمال املكتبية  :ظروف الوظيفة
 :نطاق العمل

 
شؤون املستفيدين مهمة اإلشراف على مهام التشخيص والكشف املبكر لذوي االحتياجات مبدير مرزز يناط 

 .احلاالت ومتابعتهااخلاصة ابإلضافة إىل مهام تسجيل 
 

 :األدوار
 

 مبرزز الرعاية النهارية والتأزد من التزام اإلدارات يف حتقيقهااخلاصة  التشغيلية األهداف حتقيق. 
 للمرزز ابلتنسيق مع مديري اإلدارات التابعة يف ضوء االسرتاتيجية املؤسسية املعتمدة اخلطط التشغيلية إعداد. 
  التواصل مع األمني العام وإبقائه على إطالع زامل أبنشطة املرزز وخططه وإجنازاته، وأخذ موافقته عند اعتماد
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 خطة وميزانية املرزز
  اإلشراف على عمليات التشخيص والكشف املبكر عن حاالت ذوي االحتياجات اخلاصة اليت يتم عالجها

 من قبل املرزز
  واحلرزي اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة واليت يتم تقدُيها النفسي اإلشراف على عمليات وأنشطة الفحص

 .عند استقبال احلالة وحتديد الوضع احلاىل هلا
  اإلشراف على عمليات وأنشطة قياس املستوى الرتبوي اخلاص بذوي االحتياجات اخلاصة واليت يتم تقدُيها

 .عند استقبال احلالة وحتديد الوضع احلاىل هلا
 عمليات وأنشطة فحص اضطراابت النطق اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة واليت يتم تقدُيها  اإلشراف على

 .عند استقبال احلالة وحتديد الوضع احلاىل هلا
  اإلشراف على عمليات وأنشطة فحص احلالة الفيزايئية والوظيفية اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة واليت يتم

 .د الوضع احلاىل هلاتقدُيها عند استقبال احلالة وحتدي
 اعتماد التقارير اليت توضح حالة ذوي االحتياجات اخلاصة احلالية وحاجتها إىل العالج. 
 اإلشراف على أنشطة إدارة امللفات الطبية اخلاصة بدوي االحتياجات اخلاصة. 
  قبلهااعتماد احلاالت اليت يتم ترشيحها للقبول داخل اجلمعية واالستفادة من اخلدمات املقدمة من. 
  اعتماد اخلطة العالجية اخلاصة بكل حالة بناء آراء املختصني وبناء على الوضع احلايل لذوي االحتياجات

 .اخلاصة
 إدارة عمليات تسجيل احلاالت من ذوي االحتياجات اخلاصة داخل اجلمعية 
 ء على اخلطط العالجية متابعة احلاالت اليت يتم قبوهلا داخل اجلمعية وقياس مدى تطور احلاالت مع الزمن وبنا

 .املعتمدة
 اعتماد تطوير اخلطط العالجية بناء على تقييم احلاالت اليت يتم عالجها وتطبيق اخلطة العالجية اخلاصة هبا. 
  وإصدار القرارات التشغيلية املناسبة حلل شؤون املستفيدينملرزز ترؤس االجتماعات الدورية الداخلية ،

 .املشكالت
  وإدارة املوظفني، وتقييم أدائهم، والتأزد من امتثال زللمرز اخلاصة ابإلدارات التابعةمتابعة أنشطة العمل ،

 .اجلميع لّلوائح وزافة متطلبات املرزز التشغيلية
 إيالء االهتمام مبتابعة معايري اإلنتاجية وجودة األداء، واالرتقاء هبا. 
 وختطيط اإلجراءات الوقائية شؤون املستفيدينرزز إدراك املخاطر احملتملة، الرئيسة منها والثانوية احمليطة مب ،

 .الالزمة للحد من تلك املخاطر، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت تبديد املخاطر
  متابعة التحدايت الواقعة، الرئيسة منها والثانوية اليت يعاين منها املرزز، وختطيط اإلجراءات التصحيحية الالزمة

 .عها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت جتاوز التحدايتملعاجلة تلك التحدايت، ووض
  والسعي لتأمني تلبية تلك االحتياجات حبسب شؤون املستفيدينإدراك االحتياجات للموظفني يف مرزز ،

 .األولوية
  تطوير إجراءات العمل اخلاصة ابملرزز ضمن حدود سياسات تنظيم العمل املوضوعة؛ هبدف احملافظة على األداء
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 .األمثل
 إعداد تقارير دورية لألمني العام عن النشاطات واإلجنازات ومقرتحات تطوير العمل، ومناقشتها. 
 القيام أبية مسؤوليات أخرى قد ت طَلب من قبل املدير املباشر، ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي. 
 

يفضل أن يكون . علم النفس، علم االجتماع، الرتبية اخلاصة ة يفيالشهادة اجلامع  :املؤهل العلمي
 .حامل شهادة الدراسات العليا يف نفس اجملاالت أو جماالت اإلدارة

املهارات واملعارف 
 :والقدرات املطلوبة

 مهارات القيادة الرؤيوية والتنفيذية 
 مهارات التخطيط والتنظيم 
 مهارات إدارة املوارد البشرية 
 مهارات إدارة املشكالت واملخاطر واألزمات 
  واختاذ القرارالتحكيم 
 مهارة تقدمي العروض املرئية 
 مهارات اخلطابة العامة 
 اإلملام بقانون العمل الساري 

 مثاينما ال يقل عن مثاين عشرة سنوات من اخلربة العملية يتخللها ما ال يقل عن   :اخلربات الالزمة
 .سنوات من اخلربة يف اإلدارة املؤسسية

 

 التشخيص والكشف املبكرمدير إدارة  .1.6
 

 مرزز شؤون املستفيدين :املركز

 إدارة التشخيص والكشف املبكر :اإلدارة

--  :القسم

 مدير إدارة التشخيص والكشف املبكر :مسمى الوظيفة

 مدير مرزز شؤون املستفيدين :الرئيس املباشر
الوظائف اليت 

 :يشرف عليها
 جلنة الفحص النفسي واحلرزي 
 جلنة قياس املستوى الرتبوي 
 اضطراابت النطق جلنة فحص 
 جلنة فحص احلالة الفيزايئية والوظيفية 
 جلنة تقييم امللفات الطبية 
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 جلنة القبول والتخطيط العالجي 
 األعمال املكتبية  :ظروف الوظيفة

 :نطاق العمل
 

مبدير إدارة التشخيص والكشف املبكر تشكيل اللجان الفرعية اخلاصة ابلتشخيص والكشف املبكر للحاالت يناط 
 .واإلشراف على العمليات اخلاصة هبا، واعتماد التقارير اخلاصة حبالة زل حالة من ذوي االحتياجات اخلاصة

 
 :األدوار
 

 واإلشراف والتأزد من التزام اإلدارة ابألنشطة اخلاصةالتدخل املبكراألهداف واخلطة اخلاصة إبدارة  وضع ، 
 .االحتياجات اخلاصةابلتشخيص والتدخل املبكر لذوي 

  وأخذ اوإجنازاهت اوخططه اإلدارةوإبقائه على إطالع زامل أبنشطة  مدير مرزز الرعاية النهاريةالتواصل مع ،
 .اإلدارةموافقته عند اعتماد خطة وميزانية 

  العمل مع جلنة الفحص النفسي واحلرزي على التشخيص والكشف املبكر للحالة النفسية واحلرزية لذوي
 .اد تقرير حول زل حالة يتم تشخيصهااالحتياجات اخلاصة، واعد

  العمل مع جلنة قياس املستوى الرتبوي على التشخيص والكشف املبكر للمستوى الرتبوي لذوي االحتياجات
 .اخلاصة، واعداد تقرير حول زل حالة يتم تشخيصها

  العمل مع جلنة فحص اضطراابت النطق على التشخيص والكشف املبكر الضطراابت النطق لذوي
 .االحتياجات اخلاصة، واعداد تقرير حول زل حالة يتم تشخيصها

  العمل مع جلنة فحص احلالة الفيزايئية والوظيفية على التشخيص والكشف املبكر للحالة الفيزايئية والوظيفية
 .لذوي االحتياجات اخلاصة، واعداد تقرير حول زل حالة يتم تشخيصها

 شخيصها من قبل اللجنان املعنية ابلتشخيص والكشف املبكراعتماد التقارير اخلاصة بكل حالة يتم ت. 
  اإلشراف على عمليات إدارة امللفات الطبية اخلاصة بكل حالة من ذوي االحتياجات اخلاصة، واإلشراف على

 .تعديلها حسب تطور احلالة
 خلاصة بتقييم حالتهااملوافقة على احلاالت اليت يتم ترشيحها للقبول داخل اجلمعية وذلك بناء على التقارير ا. 
  اإلشراف على عملية وضع اخلطط العالجية اخلاصة بكل حالة من قبل اإلخصائيني املعنيني، وذلك بناء على

 .التقرير اخلاص بكل حالة
 وإصدار القرارات التشغيلية املناسبة التشخيص والكشف املبكرإلدارة الداخلية  ترؤس االجتماعات الدورية ،

 .حلل املشكالت
  وإدارة املوظفني، وتقييم أدائهم، والتأزد من امتثال اجلميع لّلوائح وزافة ابإلدارةمتابعة أنشطة العمل اخلاصة ،

 .التشغيلية اإلدارةمتطلبات 
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 إيالء االهتمام مبتابعة معايري اإلنتاجية وجودة األداء، واالرتقاء هبا. 
 وختطيط اإلجراءات التشخيص والكشف املبكرإبدارة ة إدراك املخاطر احملتملة، الرئيسة منها والثانوية احمليط ،

 .الوقائية الالزمة للحد من تلك املخاطر، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت تبديد املخاطر
  وختطيط اإلجراءات التصحيحية الالزمة اإلدارةعاين منها تمتابعة التحدايت الواقعة، الرئيسة منها والثانوية اليت ،

 .لتحدايت، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت جتاوز التحدايتملعاجلة تلك ا
  والسعي لتأمني تلبية تلك االحتياجات حبسب األولويةاإلدارةإدراك االحتياجات للموظفني يف ،. 
  اإلشراف املباشر على تنفيذ اخلطة التشغيلية ملرحلة التطوير املستقبلي، واحلرص على حتقيق األهداف

 .االسرتاتيجية
  ضمن حدود سياسات تنظيم العمل املوضوعة؛ هبدف احملافظة على  ابإلدارةير إجراءات العمل اخلاصة تطو

 .األداء األمثل
  عن النشاطات واإلجنازات ومقرتحات تطوير العمل،  شؤون املستفيدينملدير مرزز إعداد تقارير دورية

 .ومناقشتها
  املباشر، ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفيالقيام أبية مسؤوليات أخرى قد ت طَلب من قبل املدير. 

 
يفضل أن . علم النفس، أو علم االجتماع أو الرتبية اخلاصةة يف يالشهادة اجلامع  :املؤهل العلمي

 .يكون حامل شهادة الدراسات العليا يف نفس اجملاالت أو جماالت اإلدارة
املهارات واملعارف 
 :والقدرات املطلوبة

  الرؤيوية والتنفيذيةمهارات القيادة 
 مهارات التخطيط والتنظيم 
 مهارات إدارة املوارد البشرية 
 مهارات إدارة املشكالت واملخاطر واألزمات 
 التحكيم واختاذ القرار 
 مهارة تقدمي العروض املرئية 
  التشخيص والتدخل املبكر لذوي االحتياجات اخلاصةاإلملام مببادئ. 

يتخللها ما ال يقل عن مخس ، سنوات من اخلربة العملية اثين عشرةما ال يقل عن   :اخلربات الالزمة
 .سنوات من اخلربة يف اإلدارة املؤسسية
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 التسجيل ومتابعة احلاالتمدير إدارة  .1.3
 

 مرزز شؤون املستفيدين :املركز

 إدارة التسجيل ومتابعة احلاالت :اإلدارة

--  :القسم

 ومتابعة احلاالتمدير إدارة التسجيل  :مسمى الوظيفة

 مدير مرزز شؤون املستفيدين :الرئيس املباشر
الوظائف اليت 

 :يشرف عليها
 رئيس قسم التسجيل والبحث االجتماعي 
 جلنة املتابعة وإعادة التقسيم 

 األعمال املكتبية  :ظروف الوظيفة
 :نطاق العمل

 
إدارة التسجيل ومتابعة احلاالت مهمة اإلشراف على عمليات التسجيل والبحث االجتماعي للحاالت  مبديريناط 

 .اليت يتم قبوهلا داخل اجلمعية، ابإلضافة إىل متابعة وإعادة تقييم احلاالت اليت يتم رعايتها وأتهيلها داخل املرزز
 

 :األدوار
 

 واإلشراف والتأزد من التزام اإلدارة ابألنشطة ومتابعة احلاالتالتسجيل األهداف واخلطة اخلاصة إبدارة  وضع ،
 .ومتابعة احلاالت اخلاصة هبا ذوي االحتياجات اخلاصةبتسجيل  اخلاصة

 اعتماد أمساء املستفيدين الذين يتم قبوهلم، واإلشراف على عمليات تسجيل احلاالت. 
 الذين مت مجع املعلومات اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة و  البحث االجتماعي اإلشراف على عملية

 .تسجيلهم داخل اجلمعية
  اإلشراف على عمليات متابعة وتقييم احلاالت بشكل دوري، بناء على اخلطط العالجية اخلاصة هبم، ومقارنة

 .حالتهم ابألهداف املرجوة من اخلطة العالجية
 يتم حتقيق األهداف املرجوة من اخلطة العالجية اقرتاح اخلطط التصحيحية لكل حالة، يف حال مل. 
 اعتماد حتديث اخلطط العالجية بناء على تقييم ذوي االحتياجات اخلاصة. 
  وأخذ اوإجنازاهت اوخططه اإلدارةوإبقائه على إطالع زامل أبنشطة  شؤون املستفيدينمدير مرزز التواصل مع ،

 .اإلدارةموافقته عند اعتماد خطة وميزانية 
 وإصدار القرارات التشغيلية املناسبة حلل التسجيل ومتابعة احلاالتإلدارة الداخلية  االجتماعات الدورية ترؤس ،

 .املشكالت
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  وإدارة املوظفني، وتقييم أدائهم، والتأزد من امتثال اجلميع لّلوائح وزافة ابإلدارةمتابعة أنشطة العمل اخلاصة ،
 .التشغيلية اإلدارةمتطلبات 

  االهتمام مبتابعة معايري اإلنتاجية وجودة األداء، واالرتقاء هباإيالء. 
  وختطيط اإلجراءات التسجيل ومتابعة احلاالتإبدارة إدراك املخاطر احملتملة، الرئيسة منها والثانوية احمليطة ،

 .الوقائية الالزمة للحد من تلك املخاطر، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت تبديد املخاطر
 وختطيط اإلجراءات التصحيحية الالزمة اإلدارةعاين منها تبعة التحدايت الواقعة، الرئيسة منها والثانوية اليت متا ،

 .ملعاجلة تلك التحدايت، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت جتاوز التحدايت
  ولوية، والسعي لتأمني تلبية تلك االحتياجات حبسب األاإلدارةإدراك االحتياجات للموظفني يف. 
  اإلشراف املباشر على تنفيذ اخلطة التشغيلية ملرحلة التطوير املستقبلي، واحلرص على حتقيق األهداف

 .االسرتاتيجية
  ضمن حدود سياسات تنظيم العمل املوضوعة؛ هبدف احملافظة على  ابإلدارةتطوير إجراءات العمل اخلاصة

 .األداء األمثل
  عن النشاطات واإلجنازات ومقرتحات تطوير العمل،  املستفيدين ملدير مرزز شؤونإعداد تقارير دورية

 .ومناقشتها
 القيام أبية مسؤوليات أخرى قد ت طَلب من قبل املدير املباشر، ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي. 

 
يفضل أن . علم النفس، أو علم االجتماع أو الرتبية اخلاصةة يف يالشهادة اجلامع  :املؤهل العلمي

 .حامل شهادة الدراسات العليا يف نفس اجملاالت أو جماالت اإلدارةيكون 
املهارات واملعارف 
 :والقدرات املطلوبة

 مهارات القيادة الرؤيوية والتنفيذية 
 مهارات التخطيط والتنظيم 
 مهارات إدارة املوارد البشرية 
 مهارات إدارة املشكالت واملخاطر واألزمات 
 التحكيم واختاذ القرار 
  تقدمي العروض املرئيةمهارة 
  التشخيص والتدخل املبكر لذوي االحتياجات اخلاصةاإلملام مببادئ. 

يتخللها ما ال يقل عن مخس ، سنوات من اخلربة العملية اثين عشرةما ال يقل عن   :اخلربات الالزمة
 .سنوات من اخلربة يف اإلدارة املؤسسية
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 مدير مركز الرعاية النهارية .1.4
 

 الرعاية النهاريةمرزز  :املركز

 -- :اإلدارة

--  :مسمى القسم

 مدير مرزز الرعاية النهارية :مسمى الوظيفة

 األمني العام :الرئيس املباشر
الوظائف اليت 

 :يشرف عليها
 مدير إدارة التدخل املبكر 
 مدير إدارة الرعاية الرتبوية اخلاصة 

 األعمال املكتبية  :ظروف الوظيفة
 :نطاق العمل

 
مبدير مرزز الرعاية النهارية مهمة اإلشراف على أنشطة التدخل املبكر املوجهة لذوي االحتياجات اخلاصة، يناط 

 .ابإلضافة إىل خدمات الرعاية اخلاصة سواء ملرضى متالزمة داون أو التوحد
 

 :األدوار
 

 والتأزد من التزام اإلدارات يف حتقيقها لرعاية النهاريةمبرزز ااخلاصة  التشغيلية األهداف حتقيق. 
 للمرزز ابلتنسيق مع مديري اإلدارات التابعة يف ضوء االسرتاتيجية املؤسسية املعتمدة اخلطط التشغيلية إعداد. 
  التواصل مع األمني العام وإبقائه على إطالع زامل أبنشطة املرزز وخططه وإجنازاته، وأخذ موافقته عند اعتماد

 وميزانية املرززخطة 
 بتقدمي خدمات التدخل املبكر هلمتقبال األطفال اجلدد والقيام اس. 
 زل حسب حسب حاجته، سواء يف قسم متالزمة   ذوي االحتياجات اخلاصةل الرتبوية اخلاصة رعايةلالقيام اب

 داون أو قسم التوحد 
 اعتماد خطة التدخل املبكر اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة. 
  خطط الرعاية الرتبوية اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة بعد إعدادها من قبل األخصائينياعتماد.  
 احتياجات الفريق الفين التدريبية واألدوات املستخدمة اعتماد. 
 ألفراد الوحدات وتدريبهم على طرق ( التدريب العملي ) تقدمي الدعم الفين اإلشراف على العمليات اخلاصة ب

 وفقاً لسياسة عمل املرزز الفنية التأهيل املختلفة
  ابلتدريب الداخلي لفريق العمل ابملرزز يف التخصصات املختلفةاإلشراف على عمليات 
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 حضور الدورات التدريبية املؤهلة للمستوايت األعلى من اإلدارة الفنية 
  ة املناسبة حلل املشكالت، وإصدار القرارات التشغيليالرعاية النهاريةملرزز ترؤس االجتماعات الدورية الداخلية. 
 وإدارة املوظفني، وتقييم أدائهم، والتأزد من امتثال زللمرز متابعة أنشطة العمل اخلاصة ابإلدارات التابعة ،

 .اجلميع لّلوائح وزافة متطلبات املرزز التشغيلية
 إيالء االهتمام مبتابعة معايري اإلنتاجية وجودة األداء، واالرتقاء هبا. 
  وختطيط اإلجراءات الوقائية الالزمة الرعاية النهاريةإدراك املخاطر احملتملة، الرئيسة منها والثانوية احمليطة مبرزز ،

 .للحد من تلك املخاطر، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت تبديد املخاطر
 طيط اإلجراءات التصحيحية الالزمة متابعة التحدايت الواقعة، الرئيسة منها والثانوية اليت يعاين منها املرزز، وخت

 .ملعاجلة تلك التحدايت، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت جتاوز التحدايت
  والسعي لتأمني تلبية تلك االحتياجات حبسب األولويةالرعاية النهاريةإدراك االحتياجات للموظفني يف مرزز ،. 
 تنظيم العمل املوضوعة؛ هبدف احملافظة على األداء  تطوير إجراءات العمل اخلاصة ابملرزز ضمن حدود سياسات

 .األمثل
 إعداد تقارير دورية لألمني العام عن النشاطات واإلجنازات ومقرتحات تطوير العمل، ومناقشتها. 
 القيام أبية مسؤوليات أخرى قد ت طَلب من قبل املدير املباشر، ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي. 
 

يفضل أن يكون . علم النفس، علم االجتماع، الرتبية اخلاصة ة يفيالشهادة اجلامع  :املؤهل العلمي
 .حامل شهادة الدراسات العليا يف نفس اجملاالت أو جماالت اإلدارة

املهارات واملعارف 
 :والقدرات املطلوبة

 مهارات القيادة الرؤيوية والتنفيذية 
 مهارات التخطيط والتنظيم 
  البشريةمهارات إدارة املوارد 
 مهارات إدارة املشكالت واملخاطر واألزمات 
 التحكيم واختاذ القرار 
 مهارة تقدمي العروض املرئية 
 مهارات اخلطابة العامة 
 اإلملام بقانون العمل الساري 

 مثاينما ال يقل عن مثاين عشرة سنوات من اخلربة العملية يتخللها ما ال يقل عن   :اخلربات الالزمة
 .سنوات من اخلربة يف اإلدارة املؤسسية
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 مدير إدارة التدخل املبكر .1.3
 

 مرزز الرعاية النهارية :املركز

 إدارة التدخل املبكر :اإلدارة

--  :القسم

 مدير إدارة التدخل املبكر :مسمى الوظيفة

 ةمدير مرزز الرعاية النهاري :الرئيس املباشر
الوظائف اليت 

 :يشرف عليها
  قسم اخلدمات الصحية املساندةرئيس 
  (احلضانة)رئيس قسم الرعاية املبكرة لألطفال 
 رئيس قسم إعداد األمهات واملربيات 

 األعمال املكتبية  :ظروف الوظيفة
 :نطاق العمل

 
مهمة اإلشراف على اخلدمات الصحية املساندة املقدمة لذوي االحتياجات اخلاصة مبدير إدارة التدخل املبكر يناط 

من عالج اضطراابت نطق وعالج طبيعي ووظيفي و تغذية صحية، وطوارئ وإسعافات أولية، ابإلضافة إىل 
 خدمات الرعاية املبكرة لألطفال وإعدات األمهات واملربيات

 
 :األدوار
 

 واإلشراف والتأزد من التزام اإلدارة ابألنشطة اخلاصةالتدخل املبكراألهداف واخلطة اخلاصة إبدارة  وضع ، 
 .ابلتدخل املبكر لذوي االحتياجات اخلاصة

  وأخذ اوإجنازاهت اوخططه اإلدارةوإبقائه على إطالع زامل أبنشطة  الرعاية النهاريةمدير مرزز التواصل مع ،
 .اإلدارةة وميزانية موافقته عند اعتماد خط

 القيام ابعتماد أنشطة التدخل املبكر اخلاصة ابجلمعية. 
 اإلشراف على اخلدمات الصحية املساندة اليت يتم تقدُيها من قبل اجلمعية. 
  اإلشراف على خدمات عالج اضطراابت النطق اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة، واليت يتم تقدُيها بناء

 .صة هبمعلى اخلطط العالجية اخلا
  اإلشراف على خدمات العالج الطبيعي والوظيفي املقدمة لذوي االحتياجات اخلاصة بناء على اخلطة العالجية

 .اخلاصة هبم
 اإلشراف على خدمات التغذية الصحية اليت يتم تقدُيها إىل ذوي االحتياجات اخلاصة. 
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 اإلشراف على قسم الطوارئ واإلسعافات األولية اخلاص ابجلمعية. 
  اعتماد اخلطط العالجية املقدمة لذوي االحتياجات اخلاصة يف وحدة عالج اضطراابت النطق، وحدة العالج

 .، وقسم الطوارئ واإلسعافات األوليةالطبيعي والوظيفي، ووحدة التغذية الصحية
 اإلشراف على خدمات الرعاية املبكرة املقدمة لألطفال، واعتماد اخلطة اخلاصة هبا. 
  األنشطة املعنية إبعداد األمهات واملربيات للتعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة واملسامهة يف اإلشراف على

 .عالجهم
 اعتماد اخلطة اخلاصة واجلدول الزمين اخلاص إبعداد األمهات واملربيات للتعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة. 
 القرارات التشغيلية املناسبة حلل املشكالت ، وإصدارالتدخل املبكرإلدارة الداخلية  ترؤس االجتماعات الدورية. 
  وإدارة املوظفني، وتقييم أدائهم، والتأزد من امتثال اجلميع لّلوائح وزافة ابإلدارةمتابعة أنشطة العمل اخلاصة ،

 .التشغيلية اإلدارةمتطلبات 
 إيالء االهتمام مبتابعة معايري اإلنتاجية وجودة األداء، واالرتقاء هبا. 
 وختطيط اإلجراءات الوقائية الالزمة التدخل املبكرإبدارة اطر احملتملة، الرئيسة منها والثانوية احمليطة إدراك املخ ،

 .للحد من تلك املخاطر، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت تبديد املخاطر
  ءات التصحيحية الالزمة ، وختطيط اإلجرااإلدارةعاين منها تمتابعة التحدايت الواقعة، الرئيسة منها والثانوية اليت

 .ملعاجلة تلك التحدايت، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت جتاوز التحدايت
  والسعي لتأمني تلبية تلك االحتياجات حبسب األولويةاإلدارةإدراك االحتياجات للموظفني يف ،. 
  على حتقيق األهداف اإلشراف املباشر على تنفيذ اخلطة التشغيلية ملرحلة التطوير املستقبلي، واحلرص

 .االسرتاتيجية
  ضمن حدود سياسات تنظيم العمل املوضوعة؛ هبدف احملافظة على  ابإلدارةتطوير إجراءات العمل اخلاصة

 .األداء األمثل
  عن النشاطات واإلجنازات ومقرتحات تطوير العمل، ومناقشتها الرعاية النهاريةملدير مرزز إعداد تقارير دورية. 
  مسؤوليات أخرى قد ت طَلب من قبل املدير املباشر، ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفيالقيام أبية. 

 
يفضل أن . علم النفس، أو علم االجتماع أو الرتبية اخلاصةة يف يالشهادة اجلامع  :املؤهل العلمي

 .يكون حامل شهادة الدراسات العليا يف نفس اجملاالت أو جماالت اإلدارة
 املهارات واملعارف
 :والقدرات املطلوبة

 مهارات القيادة الرؤيوية والتنفيذية 
 مهارات التخطيط والتنظيم 
 مهارات إدارة املوارد البشرية 
 مهارات إدارة املشكالت واملخاطر واألزمات 
 التحكيم واختاذ القرار 
 مهارة تقدمي العروض املرئية 
  لذوي االحتياجات اخلاصة التدخل املبكراإلملام مببادئ. 
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يتخللها ما ال يقل عن مخس ، سنوات من اخلربة العملية اثين عشرةما ال يقل عن   :اخلربات الالزمة
 .سنوات من اخلربة يف اإلدارة املؤسسية

 

 الرعاية الرتبوية اخلاصةمدير إدارة  .1.3
 

 مرزز الرعاية النهارية :املركز

 إدارة الرعاية الرتبوية اخلاصة :اإلدارة

--  :القسم

 مدير إدارة الرعاية الرتبوية اخلاصة :الوظيفةمسمى 

 مدير مرزز الرعاية النهارية :الرئيس املباشر
الوظائف اليت 

 :يشرف عليها
 رئيس قسم متالزمة داون 
 رئيس قسم التوحد 

 األعمال املكتبية  :ظروف الوظيفة
 :نطاق العمل

 
األنشطة اخلاصة ابلرعاية الرتبوية لذي االحتياجات  مبدير إدارة الرعاية الرتبوية اخلاصة مهمة اإلشراف علىيناط 

 .اخلاصة من مرضى متالزمة داون والتوحد
 

 :األدوار
 

 واإلشراف والتأزد من التزام اإلدارة ابألنشطة الرعاية الرتبوية اخلاصةاألهداف واخلطة اخلاصة إبدارة  وضع ،
 .برعاية ذوي االحتياجات اخلاصة تربوايً  اخلاصة

  وأخذ اوإجنازاهت اوخططه اإلدارةوإبقائه على إطالع زامل أبنشطة  مدير مرزز الرعاية النهاريةالتواصل مع ،
 .اإلدارةموافقته عند اعتماد خطة وميزانية 

 اعتماد خطط الرعاية الرتبوية اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة من مرضى متالزمة داون والتوحد. 
  الرعاية الرتبوية اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصةاإلشراف على تنفيذ خطط. 
 التأزد من تطور حالة ذوي االحتياجات اخلاصة مع الزمن بناء على الرعاية الرتبوية اليت تقدم هلم. 
 اعتماد احلاالت اليت يتم خترجيها والتأزد من استفائها للرعية الرتبوية الالزمة حلالتها. 
 وإصدار القرارات التشغيلية املناسبة حلل الرعاية الرتبوية اخلاصةإلدارة الداخلية  ترؤس االجتماعات الدورية ،

 .املشكالت
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  وإدارة املوظفني، وتقييم أدائهم، والتأزد من امتثال اجلميع لّلوائح وزافة ابإلدارةمتابعة أنشطة العمل اخلاصة ،
 .التشغيلية اإلدارةمتطلبات 

 إلنتاجية وجودة األداء، واالرتقاء هباإيالء االهتمام مبتابعة معايري ا. 
  وختطيط اإلجراءات الوقائية الرعاية الرتبوية اخلاصةإبدارة إدراك املخاطر احملتملة، الرئيسة منها والثانوية احمليطة ،

 .الالزمة للحد من تلك املخاطر، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت تبديد املخاطر
  وختطيط اإلجراءات التصحيحية الالزمة اإلدارةعاين منها تمتابعة التحدايت الواقعة، الرئيسة منها والثانوية اليت ،

 .ملعاجلة تلك التحدايت، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت جتاوز التحدايت
  األولوية ، والسعي لتأمني تلبية تلك االحتياجات حبسباإلدارةإدراك االحتياجات للموظفني يف. 
  اإلشراف املباشر على تنفيذ اخلطة التشغيلية ملرحلة التطوير املستقبلي، واحلرص على حتقيق األهداف

 .االسرتاتيجية
  ضمن حدود سياسات تنظيم العمل املوضوعة؛ هبدف احملافظة على  ابإلدارةتطوير إجراءات العمل اخلاصة

 .األداء األمثل
  عن النشاطات واإلجنازات ومقرتحات تطوير العمل، ومناقشتها لرعاية النهاريةملدير مرزز اإعداد تقارير دورية. 
 القيام أبية مسؤوليات أخرى قد ت طَلب من قبل املدير املباشر، ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي. 

 
يفضل أن . علم النفس، أو علم االجتماع أو الرتبية اخلاصةة يف يالشهادة اجلامع  :املؤهل العلمي

 .يكون حامل شهادة الدراسات العليا يف نفس اجملاالت أو جماالت اإلدارة
املهارات واملعارف 
 :والقدرات املطلوبة

 مهارات القيادة الرؤيوية والتنفيذية 
 مهارات التخطيط والتنظيم 
 مهارات إدارة املوارد البشرية 
 مهارات إدارة املشكالت واملخاطر واألزمات 
 التحكيم واختاذ القرار 
 مهارة تقدمي العروض املرئية 
  لذوي االحتياجات اخلاصة الرعاية الرتبوية اخلاصةاإلملام مببادئ. 

يتخللها ما ال يقل عن مخس ، سنوات من اخلربة العملية اثين عشرةما ال يقل عن   :اخلربات الالزمة
 .سنوات من اخلربة يف اإلدارة املؤسسية
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 التأهيلمدير مركز  .1.3
 

 التأهيلمرزز  :املركز

--  :اإلدارة

--  :القسم

--  :الوحدة

 التأهيلمدير مرزز  :مسمى الوظيفة

 األمني العام :الرئيس املباشر
الوظائف اليت 

 :يشرف عليها
 مدير إدارة التأهيل النفسي واالجتماعي 
 مدير إدارة التأهيل املهين 

 وامليدانية املكتبيةاألعمال   :ظروف الوظيفة
 :نطاق العمل

 
مرزز التأهيل مهمة اإلشراف على عمليات التأهيل النفسي واالجتماعي املوجهة لذوي االحتياجات مبدير يناط 

 .، ابإلضافة إىل عمليات التأهيل املهين املعنية إبدماجهم مهنياً يف اجملتمعاخلاصة
 

 :األدوار
 

 اإلدارات يف حتقيقهامبرزز التأهيل والتأزد من التزام اخلاصة  التشغيلية األهداف حتقيق. 
 للمرزز ابلتنسيق مع مديري اإلدارات التابعة يف ضوء االسرتاتيجية املؤسسية املعتمدة اخلطط التشغيلية إعداد. 
  التواصل مع األمني العام وإبقائه على إطالع زامل أبنشطة املرزز وخططه وإجنازاته، وأخذ موافقته عند اعتماد

 .خطة وميزانية املرزز
  ي االحتياجات اخلاصة مع نفسه من جهة ومع العامل و اخلدمات النفسية اليت هتتم بتكيف ذ علىاإلشراف

 .احمليط به من جهة أخرى
 وقدرهتم على  ومشازلهم منفسهأفهم ت يف ذوي االحتياجات اخلاصةساعدة مب اإلشراف على األنشطة املعنية

 .، والتخفيف من اآلاثر السلبية إلعاقتهمالتحكم يف حياهتم
  حتقيق أقصى درجة من التوافق  يفاإلشراف على االنشطة اخلاصة مبساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة

 .الشخصي واالجتماعي
  ختفيض التوتر والكبت والقلق الذي يعاين منه ذوي االحتياجات اخلاصة اإلشراف على األنشطة املعنية يف
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 .وضبط عواطفه وانفعاالته
 اإلشراف على األنشطة املعنية يف تعديل بعض العادات السلوزية اخلاطئ . 
  توفري خدمات مهنية مثل بتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة مهنياً، وذلك باإلشراف على األنشطة اخلاصة

ي االحتياجات اخلاصة من ضمان عمل مناسب واالحتفاظ و التوجيه املهين والتدريب املهين متكني الشخص ذ
 .الرتقي فيهبه و 

 تطلبات اليومية ي االحتياجات اخلاصة على تطوير قابليته للقيام ابملو ساعدة ذاإلشراف على األنشطة اخلاصة مب
 . تمع، للتوافق االجتماعي يف األسرة ويف اجملاحتياجهضمن حدود 

 ذوي االحتياجات اعتماد اجلدول الزمين اخلاص أبنشطة التأهيل النفسي واالجتماعي والتأهيل املهين اخلاص ب
 .اخلاصة

 حضور الفعاليات واألنشطة اخلاصة بتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة مهنياً ونفسياً واجتماعياً بشكل دوري. 
  وإصدار القرارات التشغيلية املناسبة حلل املشكالتالتأهيلملرزز ترؤس االجتماعات الدورية الداخلية ،. 
  التابعة للمرزز، وإدارة املوظفني، وتقييم أدائهم، والتأزد من امتثال متابعة أنشطة العمل اخلاصة ابإلدارات

 .اجلميع لّلوائح وزافة متطلبات املرزز التشغيلية
 إيالء االهتمام مبتابعة معايري اإلنتاجية وجودة األداء، واالرتقاء هبا. 
  يط اإلجراءات الوقائية الالزمة للحد من ، وختطالتأهيلإدراك املخاطر احملتملة، الرئيسة منها والثانوية احمليطة مبرزز

 .تلك املخاطر، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت تبديد املخاطر
  متابعة التحدايت الواقعة، الرئيسة منها والثانوية اليت يعاين منها املرزز، وختطيط اإلجراءات التصحيحية الالزمة

 .حىت جتاوز التحدايت ملعاجلة تلك التحدايت، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها
  والسعي لتأمني تلبية تلك االحتياجات حبسب األولويةالتأهيلإدراك االحتياجات للموظفني يف مرزز ،. 
  تطوير إجراءات العمل اخلاصة ابملرزز ضمن حدود سياسات تنظيم العمل املوضوعة؛ هبدف احملافظة على األداء

 .األمثل
 لنشاطات واإلجنازات ومقرتحات تطوير العمل، ومناقشتهاإعداد تقارير دورية لألمني العام عن ا. 
 القيام أبية مسؤوليات أخرى قد ت طَلب من قبل املدير املباشر، ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي. 

 
يفضل أن يكون حامل . علم النفس، علم االجتماع، الرتبية اخلاصة ة يفيالشهادة اجلامع  :املؤهل العلمي

 .العليا يف نفس اجملاالت أو جماالت اإلدارةشهادة الدراسات 
املهارات واملعارف 

والقدرات 
 :املطلوبة

 مهارات القيادة الرؤيوية والتنفيذية 
 مهارات التخطيط والتنظيم 
 مهارات إدارة املوارد البشرية 
 مهارات إدارة املشكالت واملخاطر واألزمات 
 التحكيم واختاذ القرار 
 مهارة تقدمي العروض املرئية 
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 مهارات اخلطابة العامة 
 اإلملام بقانون العمل الساري 

سنوات  مثاينما ال يقل عن مثاين عشرة سنوات من اخلربة العملية يتخللها ما ال يقل عن   :اخلربات الالزمة
 .من اخلربة يف اإلدارة املؤسسية

 

 مدير إدارة التأهيل النفسي واالجتماعي .1.33
 

 التأهيلمرزز  :املركز

 التأهيل النفسي واالجتماعي :اإلدارة

--  :القسم

--  :الوحدة

 التأهيل النفسي واالجتماعيمدير إدارة  :مسمى الوظيفة

 التأهيلمدير مرزز  :الرئيس املباشر
الوظائف اليت 

 :يشرف عليها
  قسم اإلانث واألطفالرئيس 
 رئيس قسم الذزور 
 رئيس قسم زبار السن من اإلانث 

 املكتبيةاألعمال   :ظروف الوظيفة
 :نطاق العمل

 
على األنشطة اخلاصة بتأهيل ذوي االحتياجات اإلشراف  التأهيل النفسي واالجتماعي مهمةمبدير إدارة يناط 

 .اخلاصة نفسياً واجتماعياً عن طريق قسم اإلانث واألطفال، وقسم الذزور وقسم زبار السن من اإلانث
 

 :األدوار
 

 واإلشراف والتأزد من التزام اإلدارة التأهيل النفسي واالجتماعياألهداف واخلطة اخلاصة إبدارة  وضع ،
 .تأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة نفسياً واجتماعياً ب ابألنشطة اخلاصة

  وأخذ موافقته اوإجنازاهت اوخططه اإلدارةوإبقائه على إطالع زامل أبنشطة  التأهيلمدير مرزز التواصل مع ،
 .اإلدارةعند اعتماد خطة وميزانية 

  بناء برانمج مفصل لألنشطة اخلاصة بتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة نفسياً واجتماعياً، واعتمادها من قبل
 .مدير إدارة التأهيل النفسي واالجتماعي
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 جهة ومع العامل احمليط به  ي االحتياجات اخلاصة مع نفسه منو اخلدمات النفسية اليت هتتم بتكيف ذ القيام ب
 .من جهة أخرى

 وقدرهتم على التحكم يف  م ومشازلهمنفسهأفهم ت يف ذوي االحتياجات اخلاصةساعدة مب األنشطة املعنية تنفيذ
 .حياهتم، والتخفيف من اآلاثر السلبية إلعاقتهم

 التوافق الشخصي  القيام ابالنشطة اخلاصة مبساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة يف حتقيق أقصى درجة من
 .واالجتماعي

 ختفيض التوتر والكبت والقلق الذي يعاين منه ذوي االحتياجات اخلاصة وضبط األنشطة املعنية يف  تنظيم
 .عواطفه وانفعاالته

 ةألنشطة املعنية يف تعديل بعض العادات السلوزية اخلاطئاب القيام. 
  ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجملتمعتنظيم األنشطة الرتوحيية واالجتماعية املعنية يف دمج. 
 وإصدار القرارات التشغيلية املناسبة التأهيل النفسي واالجتماعيإلدارة الداخلية  ترؤس االجتماعات الدورية ،

 .حلل املشكالت
  وإدارة املوظفني، وتقييم أدائهم، والتأزد من امتثال اجلميع لّلوائح وزافةابإلدارةمتابعة أنشطة العمل اخلاصة ، 

 .التشغيلية اإلدارةمتطلبات 
 إيالء االهتمام مبتابعة معايري اإلنتاجية وجودة األداء، واالرتقاء هبا. 
  وختطيط اإلجراءات التأهيل النفسي واالجتماعيإبدارة إدراك املخاطر احملتملة، الرئيسة منها والثانوية احمليطة ،

 .التنفيذ ومتابعتها حىت تبديد املخاطرالوقائية الالزمة للحد من تلك املخاطر، ووضعها حيز 
  وختطيط اإلجراءات التصحيحية الالزمة اإلدارةعاين منها تمتابعة التحدايت الواقعة، الرئيسة منها والثانوية اليت ،

 .ملعاجلة تلك التحدايت، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت جتاوز التحدايت
  والسعي لتأمني تلبية تلك االحتياجات حبسب األولوية، اإلدارةإدراك االحتياجات للموظفني يف. 
  اإلشراف املباشر على تنفيذ اخلطة التشغيلية ملرحلة التطوير املستقبلي، واحلرص على حتقيق األهداف

 .االسرتاتيجية
  ضمن حدود سياسات تنظيم العمل املوضوعة؛ هبدف احملافظة على  ابإلدارةتطوير إجراءات العمل اخلاصة

 .األمثلاألداء 
  عن النشاطات واإلجنازات ومقرتحات تطوير العمل، ومناقشتها التأهيلملدير مرزز إعداد تقارير دورية. 
 القيام أبية مسؤوليات أخرى قد ت طَلب من قبل املدير املباشر، ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي. 

 
يفضل أن . االجتماع أو الرتبية اخلاصةعلم النفس، أو علم ة يف يالشهادة اجلامع  :املؤهل العلمي

 .يكون حامل شهادة الدراسات العليا يف نفس اجملاالت أو جماالت اإلدارة
املهارات واملعارف 
 :والقدرات املطلوبة

 مهارات القيادة الرؤيوية والتنفيذية 
 مهارات التخطيط والتنظيم 
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 مهارات إدارة املوارد البشرية 
  واملخاطر واألزماتمهارات إدارة املشكالت 
 التحكيم واختاذ القرار 
 مهارة تقدمي العروض املرئية 
 مهارات اخلطابة العامة 
  التأهيل النفسي واالجتماعي لذوي االحتياجات اخلاصةاإلملام مببادئ. 

يتخللها ما ال يقل عن مخس ، سنوات من اخلربة العملية اثين عشرةما ال يقل عن   :اخلربات الالزمة
 .اخلربة يف اإلدارة املؤسسيةسنوات من 
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 مدير مركز اخلدمات اإلدارية .1.33
 

 اخلدمات اإلداريةمرزز  :املركز

--  :اإلدارة

--  :القسم

--  :الوحدة

 اخلدمات اإلداريةمدير مرزز  :مسمى الوظيفة

 األمني العام :الرئيس املباشر
الوظائف اليت 

 :يشرف عليها
 مدير إدارة الشؤون الفنية 
  إدارة الشؤون املاليةمدير 
 مدير إدارة تنمية املوارد املالية 
 مدير إدارة املوارد البشرية 
 مدير إدارة تقنية املعلومات والدعم الفين 
 مدير إدارة الشؤون اإلدارية 

 وامليدانية املكتبيةاألعمال   :ظروف الوظيفة
 :نطاق العمل

 
مبدير مرزز اخلدمات اإلدارية مهمة إدارة الشؤون الفنية من تطوير وضبط جودة، وإجراء البحوث والدراسات، يناط 

املالية وتنمية املوارد املالية، وإدارة املوارد البشرية، وإدارة تقنية املعلومات والدعم الفين،  إدارة الشؤونابإلضافة إىل 
 .وإدارة الشؤون اإلدارية

 
 :األدوار
 

 للمرزز ابلتنسيق مع مديري اإلدارات التابعة يف ضوء االسرتاتيجية املؤسسية املعتمدة اخلطط التشغيلية إعداد. 
 والتأزد من التزام اإلدارات يف حتقيقها اخلدمات اإلداريةاخلاصة مبرزز  التشغيلية األهداف حتقيق. 
 وخططه وإجنازاته، وأخذ موافقته عند اعتماد  التواصل مع األمني العام وإبقائه على إطالع زامل أبنشطة املرزز

 .خطة وميزانية املرزز
  وإصدار القرارات التشغيلية املناسبة حلل ملرزز اخلدمات اإلداريةترؤس االجتماعات الدورية الداخلية ،

 .املشكالت
  واملتمثلة يف التخطيط والتطوير وضبط اجلودة، وإجراء البحوث اجلمعيةاخلاصة داخل  الشؤون الفنيةإدارة ،
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 .اإلشراف على اإلدارة املعنية يف تنفيذها ابإلضافة إىل. والدراسات بشكل دائم، وإعداد الكوادر الداخلية
  ة املشرتايت اخلاصة ابجلمعية، واملتمثلة يف إدارة احلساابت، والتحليل والتخطيط املايل، وإدار إدارة الشؤون املالية

 .واملستودعات، ابإلضافة إىل اإلشراف على اإلدارة املعنية يف تنفيذها
  إدارة تنمية املوارد املالية، واملتمثلة يف إدارة االستثمارات واستقطاب املوارد املالية، ابإلضافة إىل اإلشراف على

 .اإلدارة املعنية يف تنفيذها
  ،وذلك عن طريق إدارة خدمات وعالقات املوظفني والتوظيف وتنمية املوارد إدارة املوارد البشرية داخل اجلمعية

 .البشرية، ابإلضافة إىل اإلشراف على اإلدارة املعنية يف تنفيذها
 إدارة تقنية املعلومات والدعم الفين اخلاص ابجلمعية، واإلشراف على اإلدارة املعنية يف تنفيذها. 
 دارة قسم احلرزة وإدارة صيانة املرافق واستدامتها، ابإلضافة إىل اإلشراف على إدارة الشؤون اإلدارية واملتمثلة يف إ

 .اإلدارة املعنية يف تنفيذها
  متابعة أنشطة العمل اخلاصة ابإلدارات التابعة للمرزز، وإدارة املوظفني، وتقييم أدائهم، والتأزد من امتثال

 .اجلميع لّلوائح وزافة متطلبات املرزز التشغيلية
 االهتمام مبتابعة معايري اإلنتاجية وجودة األداء، واالرتقاء هبا إيالء. 
  وختطيط اإلجراءات الوقائية الالزمة اخلدمات اإلداريةإدراك املخاطر احملتملة، الرئيسة منها والثانوية احمليطة مبرزز ،

 .للحد من تلك املخاطر، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت تبديد املخاطر
 حدايت الواقعة، الرئيسة منها والثانوية اليت يعاين منها املرزز، وختطيط اإلجراءات التصحيحية الالزمة متابعة الت

 .ملعاجلة تلك التحدايت، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت جتاوز التحدايت
  سب ، والسعي لتأمني تلبية تلك االحتياجات حباخلدمات اإلداريةإدراك االحتياجات للموظفني يف مرزز

 .األولوية
  اإلشراف املباشر على تنفيذ اخلطة التشغيلية ملرحلة التطوير املستقبلي، واحلرص على حتقيق األهداف

 .االسرتاتيجية
  تطوير إجراءات العمل اخلاصة ابملرزز ضمن حدود سياسات تنظيم العمل املوضوعة؛ هبدف احملافظة على األداء

 .األمثل
 ام عن النشاطات واإلجنازات ومقرتحات تطوير العمل، ومناقشتهاإعداد تقارير دورية لألمني الع. 
 القيام أبية مسؤوليات أخرى قد ت طَلب من قبل املدير املباشر، ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي. 

 
يفضل أن يكون حامل شهادة . اإلدارة، إدارة املوارد البشرية ة يفيالشهادة اجلامع  :املؤهل العلمي

 .العليا يف نفس اجملاالت أو جماالت اإلدارةالدراسات 
املهارات واملعارف 

والقدرات 
 :املطلوبة

 مهارات القيادة الرؤيوية والتنفيذية 
 مهارات التخطيط والتنظيم 
 مهارات إدارة املوارد البشرية 
 مهارات إدارة املشكالت واملخاطر واألزمات 
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 التحكيم واختاذ القرار 
 مهارة تقدمي العروض املرئية 
 مهارات اخلطابة العامة 
 اإلملام بقانون العمل الساري 

سنوات  مثاينما ال يقل عن مثاين عشرة سنوات من اخلربة العملية يتخللها ما ال يقل عن   :اخلربات الالزمة
 .من اخلربة يف اإلدارة املؤسسية

 

 املاليةالشؤون مدير إدارة  .1.32
 

 اخلدمات اإلداريةمرزز  :املركز

 املاليةالشؤون  :اإلدارة

--  :القسم

--  :الوحدة

 املاليةالشؤون مدير إدارة  :مسمى الوظيفة

 اخلدمات اإلداريةمدير مرزز  :الرئيس املباشر
الوظائف اليت 

 :يشرف عليها
 رئيس قسم احلساابت 
 رئيس قسم التحليل والتخطيط املايل 
 رئيس قسم املشرتايت واملستودعات 

 املكتبيةاألعمال   :ظروف الوظيفة
 :نطاق العمل

 
مهمة اإلشراف على احلساابت اخلاصة ابجلمعية، وإدارة عمليات التحليل والتخطيط مبدير إدارة الشؤون املالية يناط 

 .املايل، ابإلضافة إىل إدارة املشرتايت واملستودعات التابعة للجمعية
 

 :األدوار
 

 واإلشراف والتأزد من التزام اإلدارة ابألنشطة اخلاصةالشؤون املاليةاألهداف واخلطة اخلاصة إبدارة  وضع ، 
 .إبدارة احلساابت، والتحليل والتخطيط املايل، وإدارة املشرتايت واملستودعات اخلاصة ابجلمعية

  وأخذ اوإجنازاهت اوخططه اإلدارةوإبقائه على إطالع زامل أبنشطة  اخلدمات اإلداريةمدير مرزز التواصل مع ،
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 .اإلدارةتماد خطة وميزانية موافقته عند اع
  إدارة العالقات واملعامالت املالية مع البنوك ومصلحة الززاة والدخل والتأمينات االجتماعية، والشرزة املعتمدة

 .للتأمني الصحي للموظفني
 احلساابت، ابلتنسيق مع رئيس قسم اخلاصة ابجلمعية إدارة األصول الثابتة، و إدارة احلساابت، والعمليات املالية. 
  ،وذلك القوائم والتقارير واعتماداإلدارة املالية، وتشمل التحليل املايل، وإدارة املوازانت املالية، والرقابة املالية ،

 .ابلتنسيق مع رئيس قسم التحليل والتخطيط املايل
 اتواملستودعات اخلاصة ابجلمعية، ابلتنسيق مع رئيس قسم املشرتايت واملستودع إدارة املشرتايت. 
 وإصدار القرارات التشغيلية املناسبة حلل املشكالتالشؤون املاليةإلدارة الداخلية  ترؤس االجتماعات الدورية ،. 
  وإدارة املوظفني، وتقييم أدائهم، والتأزد من امتثال اجلميع لّلوائح وزافة ابإلدارةمتابعة أنشطة العمل اخلاصة ،

 .التشغيلية اإلدارةمتطلبات 
  االهتمام مبتابعة معايري اإلنتاجية وجودة األداء، واالرتقاء هباإيالء. 
  وختطيط اإلجراءات الوقائية الالزمة الشؤون املاليةإبدارة إدراك املخاطر احملتملة، الرئيسة منها والثانوية احمليطة ،

 .للحد من تلك املخاطر، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت تبديد املخاطر
 وختطيط اإلجراءات التصحيحية الالزمة اإلدارةعاين منها تايت الواقعة، الرئيسة منها والثانوية اليت متابعة التحد ،

 .ملعاجلة تلك التحدايت، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت جتاوز التحدايت
  والسعي لتأمني تلبية تلك االحتياجات حبسب األولويةاإلدارةإدراك االحتياجات للموظفني يف ،. 
 إلشراف املباشر على تنفيذ اخلطة التشغيلية ملرحلة التطوير املستقبلي، واحلرص على حتقيق األهداف ا

 .االسرتاتيجية
  ضمن حدود سياسات تنظيم العمل املوضوعة؛ هبدف احملافظة على  ابإلدارةتطوير إجراءات العمل اخلاصة

 .األداء األمثل
  عن النشاطات واإلجنازات ومقرتحات تطوير العمل،  اإلداريةاخلدمات ملدير مرزز إعداد تقارير دورية

 .ومناقشتها
 القيام أبية مسؤوليات أخرى قد ت طَلب من قبل املدير املباشر، ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي. 

 
يفضل أن يكون حامل شهادة . احملاسبة أو اإلدارة املاليةة يف يالشهادة اجلامع  :املؤهل العلمي

 .العليا يف نفس اجملاالت أو جماالت اإلدارةالدراسات 
املهارات واملعارف 
 :والقدرات املطلوبة

 مهارات القيادة الرؤيوية والتنفيذية 
 مهارات التخطيط والتنظيم 
 مهارات إدارة املوارد البشرية 
 مهارات إدارة املشكالت واملخاطر واألزمات 
 التحكيم واختاذ القرار 
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 مهارة تقدمي العروض املرئية 
 مهارات اخلطابة العامة 
 اإلملام مببادئ اإلدارة املالية، وإعداد القوائم املالية 
 اإلملام مببادئ املشرتايت وإدارة املستودعات 
 اإلملام أبساسيات الرقابة املالية والتدقيق 

ما ال يتخللها يف اإلدارة املالية سنوات من اخلربة العملية  اثين عشرةما ال يقل عن   :اخلربات الالزمة
 .يقل عن مخس سنوات من اخلربة يف اإلدارة املؤسسية

 

 تنمية املوارد املاليةمدير إدارة  .1.31
 

 اخلدمات اإلداريةمرزز  :املركز

 تنمية املوارد املالية :اإلدارة

--  :القسم

--  :الوحدة

 تنمية املوارد املاليةمدير إدارة  :مسمى الوظيفة

 اخلدمات اإلداريةمدير مرزز  :الرئيس املباشر
الوظائف اليت 

 :يشرف عليها
 رئيس قسم االستثمارات 
 رئيس قسم استقطاب املوارد املالية 

 املكتبيةاألعمال   :ظروف الوظيفة
 :نطاق العمل

 
تنمية املوارد املالية املهام املتعلقة إبدارة االستثمارات اخلاصة ابجلمعية ابإلضافة إىل االشراف على مبدير إدارة يناط 
 .استقطاب املوارد املالية أنشطة

 
 :األدوار
 

 واإلشراف والتأزد من التزام اإلدارة ابألنشطة اخلاصةاملالية تنمية املوارداألهداف واخلطة اخلاصة إبدارة  وضع ، 
 .االستثمارات اخلاصة ابجلمعية واستقطاب املوارد املالية إبدارة

  وأخذ اوإجنازاهت اوخططه اإلدارةوإبقائه على إطالع زامل أبنشطة  مدير مرزز اخلدمات اإلداريةالتواصل مع ،
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 .اإلدارةموافقته عند اعتماد خطة وميزانية 
 ثمارات وذلك عن طريق اعتماد االستثمارات إدارة االستثمارات اخلاصة ابجلمعية ابلتنسيق مع رئيس قسم االست

 .املقرتحة بعد حتليل ودراسة اجلدوى اخلاصة هبا
  متابعة االستثمارات والتأزد من جناحها وحتقيقها لإليرادات املرجوة منها، واعتماد التقارير اليت اإلشراف على

 .يتم رفعها من قبل رئيس قسم االستثمارات
 يتم تقدُيها من قبل رئيس قسم يحية اخلاصة ابستثمارات اجلمعية واليت اعتماد اخلطط التطويرية والتصح

 .االستثمارات
  اختاذ القرارات املناسبة حول االستثمارات اخلاصة ابجلمعية، سواء ابلتوصية يف االستمرار هبا أو االنسحاب

 .منها
  من املصادر التالية، ابلتنسيق مع رئيس قسم استقطاب املوارد املاليةاإلشراف على أنشطة تنمية املوارد املالية : 

o اهليئة امللكية ابجلبيل. 
o الشرزات واملنشآت الصناعية يف مدينة اجلبيل الصناعية. 
o  زربى الشرزات املسامهة العامة املدرجة يف السوق املايل السعودي، ذات املسؤولية االجتماعية وتوجهات

 .استدامة األعمال
o رجال األعمال املستقلني وزبار الشخصيات، املهتمني بقطاع ذوي االحتياجات اخلاصة. 
o  العائلية»الشرزات القابضة واملؤسسات اخلريية». 
o اجلماهري الشعبية. 

  ،واستدامة العالقة معهماالشراف على عمليات استقطاب الداعمني والتواصل معهم. 
 وشكر الداعمني اخلاصني ابجلمعيةاعتماد تصور األنشطة اخلاصة ابستقطاب وتكرمي . 
 وإصدار القرارات التشغيلية املناسبة حلل  تنمية املوارد املاليةإلدارة الداخلية  ترؤس االجتماعات الدورية

 .املشكالت
  وإدارة املوظفني، وتقييم أدائهم، والتأزد من امتثال اجلميع لّلوائح وزافة ابإلدارةمتابعة أنشطة العمل اخلاصة ،

 .التشغيلية اإلدارةمتطلبات 
 إيالء االهتمام مبتابعة معايري اإلنتاجية وجودة األداء، واالرتقاء هبا. 
  طيط اإلجراءات الوقائية ، وختتنمية املوارد املاليةإبدارة إدراك املخاطر احملتملة، الرئيسة منها والثانوية احمليطة

 .الالزمة للحد من تلك املخاطر، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت تبديد املخاطر
  وختطيط اإلجراءات التصحيحية الالزمة اإلدارةعاين منها تمتابعة التحدايت الواقعة، الرئيسة منها والثانوية اليت ،

 .ومتابعتها حىت جتاوز التحدايتملعاجلة تلك التحدايت، ووضعها حيز التنفيذ 
  والسعي لتأمني تلبية تلك االحتياجات حبسب األولويةاإلدارةإدراك االحتياجات للموظفني يف ،. 
  اإلشراف املباشر على تنفيذ اخلطة التشغيلية ملرحلة التطوير املستقبلي، واحلرص على حتقيق األهداف

 .االسرتاتيجية
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  ضمن حدود سياسات تنظيم العمل املوضوعة؛ هبدف احملافظة على  دارةابإلتطوير إجراءات العمل اخلاصة
 .األداء األمثل

  عن النشاطات واإلجنازات ومقرتحات تطوير العمل،  ملدير مرزز اخلدمات اإلداريةإعداد تقارير دورية
 .ومناقشتها

 ملنصب الوظيفيالقيام أبية مسؤوليات أخرى قد ت طَلب من قبل املدير املباشر، ضمن نطاق عمل هذا ا. 
 

يفضل أن يكون حامل شهادة . احملاسبة أو اإلدارة املاليةة يف يالشهادة اجلامع  :املؤهل العلمي
 .الدراسات العليا يف نفس اجملاالت أو جماالت اإلدارة

املهارات واملعارف 
 :والقدرات املطلوبة

 مهارات القيادة الرؤيوية والتنفيذية 
 مهارات التخطيط والتنظيم 
 مهارات إدارة املوارد البشرية 
 مهارات إدارة املشكالت واملخاطر واألزمات 
 التحكيم واختاذ القرار 
 مهارة تقدمي العروض املرئية 
 مهارات اخلطابة العامة 
 اإلملام مببادئ اإلدارة املالية، وإعداد القوائم املالية 
 اإلملام مببادئ املشرتايت وإدارة املستودعات 
  الرقابة املالية والتدقيقاإلملام أبساسيات 

يتخللها ما ال يف اإلدارة املالية سنوات من اخلربة العملية  اثين عشرةما ال يقل عن   :اخلربات الالزمة
 .يقل عن مخس سنوات من اخلربة يف اإلدارة املؤسسية

 

 مركز اإلدماج اجملتمعيمدير  .1.36
 

 مرزز اإلدماج اجملتمعي :املركز

--  :اإلدارة

--  :القسم

--  :الوحدة

 مدير مرزز اإلدماج اجملتمعي :مسمى الوظيفة

 األمني العام :الرئيس املباشر
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الوظائف اليت 
 :يشرف عليها

 مدير إدارة األنشطة الرتوحيية 
 مدير إدارة التمكني 
 مدير إدارة التواصل اجملتمعي والتثقيف 

 وامليدانية املكتبيةاألعمال   :ظروف الوظيفة
 :نطاق العمل

 
دماج ذوي االحتياجات على العمليات واألنشطة اخلاصة إباإلشراف  مهمة مبدير مرزز اإلدماج اجملتمعي يناط

 التوظيفو والتدريب على مهارات احلياة التأهيل املهين  عن طريق ومتكينهماألنشطة التعليمية والرتوحيية، يف  اخلاصة
 .والتوجيههبدف التوعية والتثقيف اجملتمعي  اإلعالمي التواصل إدارةابإلضافة إىل . والتزويج

 
 :األدوار
 

 للمرزز ابلتنسيق مع مديري اإلدارات التابعة يف ضوء االسرتاتيجية املؤسسية املعتمدة اخلطط التشغيلية إعداد. 
 والتأزد من التزام اإلدارات يف حتقيقها اخلاصة مبرزز اإلدماج اجملتمعي التشغيلية األهداف حتقيق. 
  األمني العام وإبقائه على إطالع زامل أبنشطة املرزز وخططه وإجنازاته، وأخذ موافقته عند اعتماد التواصل مع

 .خطة وميزانية املرزز
 العمل مع إدارة األنشطة الرتوحيية على إدارة جممع النشاطات الرايضية، واملنتزة الرتفيهي. 
  والفعاليات التعليمية والرتفيهية اخلاصة بذوي االحتياجات تنظيم األنشطة العمل مع إدارة األنشطة الرتوحيية على

 .اخلاصة
  السنوي  اجلمعيةاعتماد التصورات التفصيلية اخلاصة ابألنشطة الرتوحيية والتعليمية املراد إقامتها، واعتماد

 .لألنشطة اليت مت اعتمادها
 توظيف االحتياجات اخلاصة مهنياً و أتهيل ذوي  يف التخطيط والتنفيذ لعمليات التمكني إدارة التعاون مع

 .منهماحلاالت املؤهلة 
  ذوي االحتياجات اخلاصة، والتأزد بنفسه من أهلية املرشحني للزواج تزويجمراجعة ملفات. 
  مشارزة أسر ذوي االحتياجات اخلاصة يف جاهات أبنائهم من ذوي االحتياجات اخلاصة، ومناسبات اخلطوبة

 .والزواج
 حتديد احتياجات ذوي االحتياجات اخلاصة من مهارات احلياة، وتريبهم بناء على تلك  اإلشراف على عمليات

 .االحتياجات
 التواصل اجملتمعي والتثقيف ابألنشطة اخلاصة ابلتواصل اجملتمعي والتثقيف، واليت تتمثل يف  إدارةمن التزام  التأزد

لوعي حول ذوي االحتياجات الجتماعي يف نشر اتنظيم الندوات التثقيفية، وإدارة واستغالل االنتاج والتواصل ا
 اخلاصة
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 توجيه أسر ذوي االحتياجات اخلاصة وإرشادهم حول زيفية التعامل مع أبنائهم من  اإلشراف على عمليات
 .ذوي االحتياجات اخلاصة

  ةتثقيف وتوعية اجملتمع حول ذوي االحتياجات اخلاصاإلشراف على تنظيم الندوات والفعاليات املعنية يف 
 دارة وتفعيل املتطوعني يف إدماج ومالزمة ذوي االحتياجات اخلاصةاإلشراف على العمليات اخلاصة إب . 
  ترؤس االجتماعات الدورية الداخلية ملرزز اإلدماج اجملتمعي، وإصدار القرارات التشغيلية املناسبة حلل

 .املشكالت
  ،وإدارة املوظفني، وتقييم أدائهم، والتأزد من امتثال متابعة أنشطة العمل اخلاصة ابإلدارات التابعة للمرزز

 .اجلميع لّلوائح وزافة متطلبات املرزز التشغيلية
 إيالء االهتمام مبتابعة معايري اإلنتاجية وجودة األداء، واالرتقاء هبا. 
  اإلجراءات الوقائية الالزمة إدراك املخاطر احملتملة، الرئيسة منها والثانوية احمليطة مبرزز اإلدماج اجملتمعي، وختطيط

 .للحد من تلك املخاطر، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت تبديد املخاطر
  متابعة التحدايت الواقعة، الرئيسة منها والثانوية اليت يعاين منها املرزز، وختطيط اإلجراءات التصحيحية الالزمة

 . جتاوز التحدايتملعاجلة تلك التحدايت، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت
  إدراك االحتياجات للموظفني يف مرزز اإلدماج اجملتمعي، والسعي لتأمني تلبية تلك االحتياجات حبسب

 .األولوية
  اإلشراف املباشر على تنفيذ اخلطة التشغيلية ملرحلة التطوير املستقبلي، واحلرص على حتقيق األهداف

 .االسرتاتيجية
 ملرزز ضمن حدود سياسات تنظيم العمل املوضوعة؛ هبدف احملافظة على األداء تطوير إجراءات العمل اخلاصة اب

 .األمثل
 إعداد تقارير دورية لألمني العام عن النشاطات واإلجنازات ومقرتحات تطوير العمل، ومناقشتها. 
 القيام أبية مسؤوليات أخرى قد ت طَلب من قبل املدير املباشر، ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي. 

 
يفضل أن يكون حامل . ة يف علم النفس، علم االجتماع، تربية خاصةيالشهادة اجلامع  :املؤهل العلمي

 .شهادة الدراسات العليا يف نفس اجملاالت أو جماالت اإلدارة
املهارات واملعارف 

والقدرات 
 :املطلوبة

 مهارات القيادة الرؤيوية والتنفيذية 
 مهارات التخطيط والتنظيم 
  إدارة املوارد البشريةمهارات 
 مهارات إدارة املشكالت واملخاطر واألزمات 
 التحكيم واختاذ القرار 
 مهارة تقدمي العروض املرئية 
 مهارات اخلطابة العامة 
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سنوات  مثاينما ال يقل عن مثاين عشرة سنوات من اخلربة العملية يتخللها ما ال يقل عن   :اخلربات الالزمة
 .من اخلربة يف اإلدارة املؤسسية

 
 

 مدير إدارة األنشطة الرتوحيية .1.33
 

 مرزز اإلدماج اجملتمعي :املركز

 األنشطة الرتوحيية :اإلدارة

--  :القسم

--  :الوحدة

 مدير إدارة األنشطة الرتوحيية :مسمى الوظيفة

 مدير مرزز اإلدماج اجملتمعي :الرئيس املباشر
الوظائف اليت 

 :يشرف عليها
 مشرف جممع النشاطات اإلدارية 
 نتزه الرتفيهيمشرف امل 
 رئيس قسم الفعاليات واألنشطة التعليمية والرتوحيية 

 املكتبيةاألعمال   :ظروف الوظيفة
 :نطاق العمل

 
اإلدماج اجملتمعي مهمة اإلشراف على جممع النشاطات اإلدارية واملنتزه الرتفيهي، ابإلضافة إىل  مبدير مرززيناط 

 .اإلشراف على الفعاليات واألنشطة التعليمية والرتوحيية
 

 :األدوار
 

 األهداف واخلطة اخلاصة إبدارة األنشطة الرتوحيية، واإلشراف والتأزد من التزام اإلدارة ابألنشطة اخلاصة  وضع
بتصميم وإنشاء وصيانة جممع النشاطات الرايضية واملنتزه الرتفيهي اخلاص بذوي االحتياجات اخلاصة، ابإلضافة 

 .ة بذوي االحتياجات اخلاصةإىل تنظيم األنشطة والفعاليات التعليمية والرتفيهية اخلاص
 لرتوحيية مع األخذ بعني االعتبار اخلطة إلنشاء وإدارة جممع النشاطات وضع اخلطة التشغيلية إلدارة األنشطة ا

 .الرايضية واملنتزه الرايضي، ابإلضافة إىل خطة تنسيق وتنفيذ وإدارة الفعاليات واألنشطة التعليمية والرتوحيية
  وأخذ اوإجنازاهت اوخططه اإلدارةوإبقائه على إطالع زامل أبنشطة  اإلدماج اجملتمعيمدير مرزز التواصل مع ،
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 .اإلدارةموافقته عند اعتماد خطة وميزانية 
  التعاون والتنسيق مع اجلهات املعنية  ، ابإلضافة إىلجممع للنشاطات الرايضية إدارةاإلشراف على عمليات

 .بصيانته وتنظيفه
  ابإلضافة إىل التعاون والتنسيق املنتزه الرتفيهي اخلاص بذوي االحتياجات اخلاصة،  رةإدااإلشراف على عمليات

 .تطلبات ذوي االحتياجات اخلاصة، والتأزد من مالءمة تصميمه ملمع اجلهات املعنية بصيانته وتنظيفه
  لذوي االحتياجات اإلشراف على عمليات التخطيط والتنفيذ لألنشطة والفعاليات التعليمية والرتوحيية املوجهة

  .اخلاصة، والعمل على إدارة الفعاليات أثناء انعقادها وتقييمها وتطويرها بعد حدوثها
  حضور الفعاليات واألنشطة الرتوحيية والتعليمية اليت يتم عقدها، للتأزد من جودهتا وحتقيقها لألهداف املرجوة

 .منها
 ية، ومناقشة تفاصيلها وميزانيتها مع رئيس قسم الفعاليات اعتماد التصورات اخلاصة ابألنشطة الرتوحيية والتعليم

 .واألنشطة التعليمية والرتوحيية
  اعتماد جدول الفعاليات اخلاص مبجمع النشاطات الرايضية واملنتزه الرتفيهي، والتنسيق مع املشرفني املعنيني يف

 .تنفيذها وإدارهتا
 وإصدار القرارات التشغيلية املناسبة حلل لرتوحييةإلدارة األنشطة االداخلية  ترؤس االجتماعات الدورية ،

 .املشكالت
  وإدارة املوظفني، وتقييم أدائهم، والتأزد من امتثال اجلميع لّلوائح وزافة ابإلدارةمتابعة أنشطة العمل اخلاصة ،

 .التشغيلية اإلدارةمتطلبات 
 هبا إيالء االهتمام مبتابعة معايري اإلنتاجية وجودة األداء، واالرتقاء. 
  وختطيط اإلجراءات الوقائية إبدارة األنشطة الرتوحييةإدراك املخاطر احملتملة، الرئيسة منها والثانوية احمليطة ،

 .الالزمة للحد من تلك املخاطر، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت تبديد املخاطر
  وختطيط اإلجراءات التصحيحية الالزمة دارةاإلعاين منها تمتابعة التحدايت الواقعة، الرئيسة منها والثانوية اليت ،

 .ملعاجلة تلك التحدايت، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت جتاوز التحدايت
  والسعي لتأمني تلبية تلك االحتياجات حبسب األولويةاإلدارةإدراك االحتياجات للموظفني يف ،. 
 ر املستقبلي، واحلرص على حتقيق األهداف اإلشراف املباشر على تنفيذ اخلطة التشغيلية ملرحلة التطوي

 .االسرتاتيجية
  ضمن حدود سياسات تنظيم العمل املوضوعة؛ هبدف احملافظة على  ابإلدارةتطوير إجراءات العمل اخلاصة

 .األداء األمثل
  عن النشاطات واإلجنازات ومقرتحات تطوير العمل،  ملدير مرزز اإلدماج اجملتمعيإعداد تقارير دورية

 .ومناقشتها
 القيام أبية مسؤوليات أخرى قد ت طَلب من قبل املدير املباشر، ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي. 

 
يفضل أن يكون . ة يف علم النفس، علم االجتماع، تربية خاصةيالشهادة اجلامع  :املؤهل العلمي
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 .العليا يف نفس اجملاالت أو جماالت اإلدارةحامل شهادة الدراسات 
املهارات واملعارف 
 :والقدرات املطلوبة

 مهارات القيادة الرؤيوية والتنفيذية 
 مهارات التخطيط والتنظيم 
 مهارات إدارة املوارد البشرية 
 مهارات إدارة املشكالت واملخاطر واألزمات 
 التحكيم واختاذ القرار 
 مهارة تقدمي العروض املرئية 
 مهارات اخلطابة العامة 

سنوات من اخلربة العملية يتخللها ما ال يقل عن مخس  اثين عشرةما ال يقل عن   :اخلربات الالزمة
 .سنوات من اخلربة يف اإلدارة املؤسسية

 

 مدير إدارة التمكني .1.34
 

 مرزز اإلدماج اجملتمعي :املركز

 التمكني :اإلدارة

 -- :القسم

--  :الوحدة

 مدير إدارة التمكني :الوظيفةمسمى 

 مرزز اإلدماج اجملتمعيمدير  :الرئيس املباشر
الوظائف اليت 

 :يشرف عليها
-- 

  املكتبيةاألعمال   :ظروف الوظيفة
 :نطاق العمل

 
اإلدارة اخلطة اخلاصة إبدارة التمكني، واإلشراف والتأزد من التزام بناء املهام املتعلقة ب مبدير إدارة التمكنيناط ي

ابألنشطة اخلاصة بتمكني ذوي االحتياجات اخلاصة، واملتمثلة بتوظيف احلاالت املؤهلة وتزوجيهم وأتهيلهم للزواج، 
 .ابإلضافة إىل تدريب وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة على مهارات احلياة

 
 :األدوار
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 هيل بتأ، واإلشراف والتأزد من التزام اإلدارة ابألنشطة اخلاصة تمكنياخلاصة إبدارة ال األهداف واخلطة وضع

يف األمازن اليت تتالءم مع ظروفهم،  ذوي االحتياجات اخلاصة أبهم املهارات الالزمة للعمل، مث توظيفهم
 . ابإلضافة إىل تزويج ذوي االحتياجات اخلاصة وأتهيلهم للزواج، وتدريبهم على مهارات احلياة

 مع األخذ بعني االعتبار اخلطة اخلاصة بتوظيف وتزويج ذوي  التمكنيشغيلية إلدارة وضع اخلطة الت
 .االحتياجات اخلاصة، وتدريبهم على مهارات احلياة

  وأخذ اوإجنازاهت اوخططه اإلدارةوإبقائه على إطالع زامل أبنشطة  مدير مرزز اإلدماج اجملتمعيالتواصل مع ،
 .اإلدارةموافقته عند اعتماد خطة وميزانية 

  اإلشراف على العمليات اخلاصة بتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة وتزويدهم ابملهارات الالزمة للعمل واالخنراط
الالزمة لكتابة السرية ملهارات واملعارف تزويدهم اب على أزمل وجه، ابإلضافة إىل مهامهميف السوق، وأداء 

 .الذاتية وإجراء املقابالت
 خلاصة ابلتواصل مع اجلهات املعنية بتأمني فرص عمل لذوي االحتياجات اخلاصة، اإلشراف على العمليات ا

 .ومعرفة متطلباهتم من املهارات الفنية والشخصية، وربط ذوي االحتياجات اخلاصة بتلك الفرص
  اإلشراف على عمليات التأزد من مالءمة الوظائف للمستفيدين من ذوي االحتياجات اخلاصة بعد عملية

 .الـتأزد من حتقيق عملية التوظيف لألهداف املرجوة منهاالتعيني و 
  على املهارات احلياتية اخلاصة ابلزواج والتأزد من اإلشراف على عمليات أتهيل ذوى االحتياجات اخلاصة

 مقدرهتم على حتمل مسؤوليات الزواج واألسرة
 صة، واملتابعة معهم للتأزد من اإلشراف على عمليات تزويج املستفيدين املؤهلني من ذوي االحتياجات اخلا

 .استقرار األسرة
  اإلشراف على عملية حتديد احتياجات ذوي االحتياجات اخلاصة من الدورات التدريبية يف جمال املهارات

 .احلياتية، وعمل خطة تدريب واضحة هلم
 ابملهارات  اإلشراف على عمليات إقامة وتنظيم برامج تدريبية خاصة بذوي االحتياجات اخلاصة لتزويدهم

 .احلياتية الالزمة
 اإلشراف على عمليات تقييم وتطوير الدورات التدريبية احلياتية اليت عقدها لذوي االحتياجات اخلاصة 
  اإلشراف على عمليات التعاقد والتعاون مع أي جهات خارجية لتسهيل توظيف ذوي االحتياجات اخلاصة أو

 .تزوجيهم أو تدريبهم على مهارات احلياة
  وتطويرهم  وتقييم األداء اخلاص هبمإدارة التمكنياإلشراف وإدارة املوظفني داخل ،. 
 التمكنيإلدارة الداخلية  االجتماعات الدورية إدارة. 
 إيالء االهتمام مبتابعة معايري اإلنتاجية وجودة األداء، واالرتقاء هبا. 
  وختطيط اإلجراءات الوقائية الالزمة للحد ارة التمكنيإبدإدراك املخاطر احملتملة، الرئيسة منها والثانوية احمليطة ،

 .من تلك املخاطر، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت تبديد املخاطر
  وختطيط اإلجراءات التصحيحية إدارة التمكنيعاين منها تمتابعة التحدايت الواقعة، الرئيسة منها والثانوية اليت ،
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 .ها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت جتاوز التحدايتالالزمة ملعاجلة تلك التحدايت، ووضع
  عن النشاطات واإلجنازات ومقرتحات تطوير العمل،  ملدير مرزز اإلدماج اجملتمعيإعداد تقارير دورية

 .ومناقشتها
 القيام أبية مسؤوليات أخرى قد ت طَلب من قبل املدير املباشر، ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي. 

 
يفضل أن يكون . ة يف علم النفس، علم االجتماع، تربية خاصةيالشهادة اجلامع  :املؤهل العلمي

 .حامل شهادة الدراسات العليا يف نفس اجملاالت أو جماالت اإلدارة
املهارات واملعارف 
 :والقدرات املطلوبة

 مهارات القيادة الرؤيوية والتنفيذية 
 مهارات التخطيط والتنظيم 
  البشريةمهارات إدارة املوارد 
 مهارات إدارة املشكالت واملخاطر واألزمات 
 التحكيم واختاذ القرار 
 مهارة تقدمي العروض املرئية 
 مهارات اخلطابة العامة 

سنوات من اخلربة العملية يتخللها ما ال يقل عن مخس  اثين عشرةما ال يقل عن   :اخلربات الالزمة
 .سنوات من اخلربة يف اإلدارة املؤسسية
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 إدارة التواصل اجملتمعي والتثقيفمدير  .1.33
 

 مرزز اإلدماج اجملتمعي :املركز

 التواصل اجملتمعي والتثقيف :اإلدارة

 -- :القسم

--  :الوحدة

 مدير إدارة التواصل اجملتمعي والتثقيف :مسمى الوظيفة

 مدير مرزز اإلدماج اجملتمعي :الرئيس املباشر
الوظائف اليت 

 :يشرف عليها
-- 

 وامليدانية املكتبيةاألعمال   :الوظيفةظروف 
 :نطاق العمل

 
وعلى عمليات االنتاج  ة التواصل اجملتمعي والتثقيف مهمة اإلشراف على إدارة جممع الندوات،مبدير إدار ناط ي

زما يعترب مسؤول   .أنشطة اإلرشاد والتوجيه األسري، والتوعية والتثقيف اجملتمعي إىلابإلضافة والتواصل اإلعالمي، 
 . عن إدارة شؤون املتطوعني املراد جذهبم لدعم ذوي االحتياجات اخلاصة

 
 :األدوار

 
 األقسام التابعة لإلدارة  من حتقيق والتأزد، التواصل اجملتمعي والتثقيفاخلاصة إبدارة  األهداف واخلطة وضع

 . ذه األهدافهل
  ط اخلاصة ابإلقسام مع األخذ بعني االعتبار اخلط والتثقيفالتواصل اجملتمعي وضع اخلطة التشغيلية إلدارة

 .التابعة لإلدارة
  وأخذ اوإجنازاهت اوخططه اإلدارةوإبقائه على إطالع زامل أبنشطة  مدير مرزز اإلدماج اجملتمعيالتواصل مع ،

 .اإلدارةموافقته عند اعتماد خطة وميزانية 
  على اجلهات املعنية بصيانته وتنظيفهإدارة جممع الندوات التابع للجمعية، واإلشراف. 
 اعتماد جدول الندوات والفعاليات الشهرية املراد عقدها داخل جممع الندوات. 
 اإلشراف على ختطيط وتنظيم الندوات واألنشطة املراد إقامتها داخل جممع الندوات. 
 وتقييمها والتأزد من جودهتاحضور األنشطة والندوات اليت يتم عقدها ،. 
  ابجلمعية واليت توضح أنشطة وخدمات اجلمعية اإلشراف على حتضري املواد الدعائية والتسويقية اخلاصة
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 .وإجنازاهتا
  على حتضري املواد الدعائية املعنية بنشر التوعية حول ذوي االحتياجات اخلاصة وزيفية التعامل معهم اإلشراف

 .وإدماجهم يف اجملتمع
 لتسويق ألنشطة وخدمات وفعاليات اجلمعية، والوصول إىل الفئات اإلشراف على عمليات اإلعالن وا

 .املستهدفة
 اإلشراف على انتاج احملتوايت التسويقية املرئيةوالسمعية اخلاصة ابجلمعية. 
 اإلشراف على إدارة مواقع التواصل االجتماعي اخلاصة ابجلمعية، وإدارة احملتوى اخلاص هبا. 
  واإلرشاد ألسر ذوي االحتياجات اخلاصةاإلشراف على برامج التوجيه. 
  بشكل مستمر، والتأزد من حصوهلم على اإلرشاد والتوعية املناسبة التواصل مع أسر ذوي االحتياجات اخلاصة

 .حلاالت أبنائهم وزيفية التعامل معها
  االحتياجات ذوي اإلشراف على برامج وأنشطة التثقيف اجملتمعي اليت هتدف إىل توعية وتثقيف اجملتمع حول

 .اخلاصة وزيفية التامل معهم وزيفية إدماجهم يف اجملتمع
 اعتماد الربانمج الشهري ألنشطة وفعاليات التثقيف اجملتمعي اليت يتم عقدها من قبل اجلمعية. 
 حضور جزء من برامج وأنشطة التثقيف اجملتمعي والتأزد من جودهتا وحتقيقها لألهداف املرجوة منها. 
 اء برامج خاصة للمتطوعني، واعتماد األهداف واخلطة اخلاصة هبااإلشراف على بن. 
  واختيارهم والتواصل معهمإدارة عمليات استقطاب املتطوعني. 
  إدارة عمليات توجيه املتطوعني وعقد حماضرات تثقيفية هلم حول ذوي االحتياجات اخلاصة وزيفية التعامل

 .معهم
  مالزمتهم لذوي االحتياجات اخلاصة، وقياس مدى استفادة ذوي وشؤوهنم، ومتابعة إدارة املتطوعني

 .االحتياجات اخلاصة وتطورهم
  وتطويرهم  وتقييم األداء اخلاص هبمالتواصل اجملتمعي والتثقيفاإلشراف وإدارة املوظفني داخل إدارة ،. 
 التواصل اجملتمعي والتثقيفإلدارة الداخلية  االجتماعات الدورية إدارة. 
  االهتمام مبتابعة معايري اإلنتاجية وجودة األداء، واالرتقاء هباإيالء. 
  وختطيط اإلجراءات التواصل اجملتمعي والتثقيفإبدارة إدراك املخاطر احملتملة، الرئيسة منها والثانوية احمليطة ،

 .الوقائية الالزمة للحد من تلك املخاطر، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت تبديد املخاطر
  وختطيط التواصل اجملتمعي والتثقيفإدارة عاين منها تمتابعة التحدايت الواقعة، الرئيسة منها والثانوية اليت ،

 .اإلجراءات التصحيحية الالزمة ملعاجلة تلك التحدايت، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها حىت جتاوز التحدايت
  شاطات واإلجنازات ومقرتحات تطوير العمل، عن النملدير مرزز اإلدماج اجملتمعي إعداد تقارير دورية

 .ومناقشتها
 القيام أبية مسؤوليات أخرى قد ت طَلب من قبل املدير املباشر، ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي. 

 
التسويق أ اإلعالم اجملتمعي أو علم النفس أو أي جماالت ة يف يالشهادة اجلامع  :املؤهل العلمي
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حامل شهادة الدراسات العليا يف نفس اجملاالت يفضل أن يكون . ذات عالقة
 .أو جماالت اإلدارة

املهارات واملعارف 
 :والقدرات املطلوبة

 مهارات القيادة الرؤيوية والتنفيذية 
 مهارات التخطيط والتنظيم 
 مهارات إدارة املوارد البشرية 
 مهارات إدارة املشكالت واملخاطر واألزمات 
 التحكيم واختاذ القرار 
  تقدمي العروض املرئيةمهارة 
 مهارات اخلطابة العامة 

سنوات من اخلربة العملية يتخللها ما ال يقل عن مخس  اثين عشرةما ال يقل عن   :اخلربات الالزمة
 .سنوات من اخلربة يف اإلدارة املؤسسية

 
 
 
 


