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كلمة الجودة

بداية يمثل وجود دليل وصف وظيفي وهيكل تنظيمي واضح ومحدد لجميع المسميات الوظيفيــة فــي
الكليــة أهمية كبرى وأولوية عالية لما له من أثر كبير في تحقيق الغايات واألهداف التي أنشئت الكلية
من أجلها.
كما أن تنظيم الدليل الوظيفي وتوزيع مهامه ُيسهم في توزيع المسؤوليات وتفعيل المهام المنوطة
بمنسوبي الكلية بشكل فعال وجيد ويرفع من مستوى عطائهم وقدراتهم ويحقق االستفادة القصوى من
اإلمكانيات والموارد المتاحة وذلك في سبيل تحقيق رؤية الكلية ورسالتها.
هذا اإلصدار المحدث والمطور من دليل الوصف الوظيفي قد راعى إدراج المهام والمسؤوليات لجميع
الوظائف المتاحة بالكلية وربطها باألعمال الفعلية والتي يتم تأديتها من قبل جميع الزمالء ،كما ينظم
العالقات التنظيمية الهيكلية بين جميع العناصر البشرية في الكلية ويعمل بشكل كبير على إزالة التداخل
مكن أي ً
في المهام الوظيفية بين مختلف الوظائف ويضع األسس والقواعد المحددة للمسؤوليات و ُي ّ
ضا من
تفعيل المتابعة ومراقبة األداء وضبط الجودة.
نسأل هللا العلي القدير أن يسهم هذا الدليل في رفع مستوى األداء في الكلية.
مع تحيات
وكالة الكلية للجودة
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االدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض

المـهام الوظيفية
عميد الكلية
اعتمــاد تقاريــر األداء والتشــغيل الدوريــة الــواردة مــن الــوكالء
واإلدارات وإبــداء المالحظــات عليهــا
اعتمــاد تقريــر اإلنجــاز الســنوي للكلية ورفعــه إلدارة المنطقــة
اعتمــاد نمــاذج التقويــم الوظيفــي لمنســوبي الكليــة والمعــدة
مــن قبــل وكالء الكليــة ورؤســاء األقســام ومــدراء اإلدارات
اإلشــراف علــى التقييــم الســنوي للخطــط والحقائــب
التدريبيــة وفــق متطلبــات ســوق العمــل بالتنســيق مــع
اإلدارة المعنيــة
اإلشــراف العــام علــى المتدربيــن واتخــاذ السياســات
المالئمــة للتأكــد مــن توفيــر جميــع مــا يحتاجونــه إلتمــام
تدريبهــم كمــا هــو مخطــط لــه
اإلشــراف العــام علــى ســير أعمــال التقويــم واالختبــارات
حســب الخطــة المعتمــدة
اإلشــراف العــام علــى عمليــة القبــول وتســجيل المتدربيــن
واعتما الجــدول التدريبــي للكليــة حســب خطــة معده مســبقاً
اإلشــراف علــى أعمــال الصيانــة والصيانــة الدورية/الوقائيــة
لممتلــكات ومرافــق الكليــة ومــا تحويــه مــن تجهيــزات
ومعامــل وورش والتأكــد مــن توفيــر الصيانــة الدوريــة لهــا

العمــل علــى تحســين وزيــادة العالقــات اإلنســانية مــع
القائميــن علــى العمليــة التدريبيــة فــي الكليــة
اإلشراف العام والمتابعة لسير العملية التدريبية في الكلية
اإلشــراف علــى إعــداد الخطــط االســتراتيجية والتشــغيلية
للكليــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا بشــكل دوري
إعــداد تقييــم األداء الوظيفــي لــوكالء الكليــة ومــدراء اإلدارات
التابعــة لعمادة الكليــة
بنــاء شــراكات مــع الجهــات والقطاعــات المســتفيدة مــن
مخرجــات الكليــة
تفعيــل األفــكار واألســاليب التــي تســاهم فــي تطويــر
عمليــة اإلشــراف والتدريــب فــي الكليــة
تلمــس االحتياجــات التدريبيــة والتطويريــة لمنســوبي الكليــة
واعتمــاد ترشــيحهم للــدورات التدريبيــة
رئاســة وعقــد االجتماعــات الدورية لمجلس الكلية واإلجتماعات
مــع وكالء الكليــة ورؤســاء األقســام التدريبيــة والهيئــة
اإلداريــة والفنيــة لمناقشــة ســير العمليــة التدريبيــة علــى
الوجــه المطلــوب

اإلشــراف علــى أعمــال المــوارد البشــرية والماليــة بالكليــة
والتأكــد مــن ســالمتها ومطابقتهــا لإلجــراءات النظامية

رعايــة األفــكار والمواهــب المتميــزة والمبــادرات واألســاليب
التدريبيــة الحديثــة

اإلشــراف علــى تنفيــذ متطلبــات الســالمة والصحــة المهنيــة
والتأكــد مــن برامــج الوقايــة واتبــاع السياســات الموضوعــة
بهــذا الشــأن

اإلشــراف علــى هيكلــة إدارات الكليــة وتوزيــع المــوارد
البشــرية واإلمكانيــات التدريبيــة بمــا يضمــن االســتفادة
المثلــى
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عميد الكلية

المـهام الوظيفية

سكرتير عميد الكلية
القيام بأعمال السكرتارية
ترتيب المعامالت والخطابات الموجهة إلى سعادة عميد الكلية قبل عرضها
إجراء واستقبال االتصاالت الهاتفية واإللكترونية
تسجيل مواعيد اجتماعات العميد وتنسيق مواعيده الخاصة
تنفيذ ما يسند إليه من أعمال عن طريق العميد أو مدير مكتبه
القيام بأعمال النسخ والطباعة والتصوير
استقبال الزائرين والمراجعين لمكتب العميد وتحديد مواعيد مقابالتهم للعميد أو توجيههم حسب
التعليمات
استقبال البريد الوارد لمكتب العميد وعرضه على مدير المكتب للتوصية بشأنه وعرضه على عميد الكلية
ً
وفقا للتوجيهات الصادرة من عميد الكلية وإرساله لإلدارة المعنية إلكمال إجراءاته
تنظيم البريد الصادر
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عميد الكلية
المـهام الوظيفية

مدير مكتب عميد الكلية

اإلشراف على مكتب العميد وتنظيم نشاطاته
توجيه مراجعي مكتب العميد والشرح على خطاباتهم ومعامالتهم
توجيه المعامالت الواردة الى مكتب العميد
تحرير الخطابات الصادرة من مكتب العميد
صياغة القرارات الصادرة من مكتب العميد ومتابعة تصديرها
تنظيم وترتيب وتحديث ملفات مكتب العميد
اإلشراف على برنامج المراسالت االلكترونية
التأكد من استكمال إجراءات المعامالت الصادرة من مكتب العميد
إعداد التقارير والملخصات الالزمة لتسهيل مهمة العميد في اتخاذ القرارات
متابعة أعمال المجالس واللجان التي يشارك فيها العميد
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إدارة الموارد البشرية

مدير إدارة الموارد البشرية
أخصائي شؤون الموظفين
أخصائي الخدمات المالية
مشرف وحدة الرقابة
موظف اتصاالت إدارية
كاتب
أمين صندوق
أمين مستودع
مراسل خارجي
مراسل داخلي
موظف أرشيف
مأمور مشتريات
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عميد الكلية

المـهام الوظيفية

مدير إدارة الموارد البشرية
متابعــة تنفيــذ وتطبيــق جميــع التعليمــات والقــرارات
المتعلقــة بالشــئون اإلداريــة والماليــة حســب
األنظمــة واللوائــح الصــادرة مــن الجهــات المعنيــة
اإلشــراف علــى تأميــن واســتقبال جميــع طلبــات
األقســام التدريبيــة واإلدارات مــن التجهيــزات
المكتبيــة مرفقــا المواصفــات الدقيقــة لتلــك الطلبــات
اإلشــراف علــى تنفيــذ القــرارات اإلداريــة الصــادرة
عــن صاحــب الصالحيــة
إعــداد التقاريــر الدوريــة الخاصــة بــأداء األقســام
الفرعيــة بــاإلدارة ومتابعــة إنجــازات اإلدارة وتقييمهــا
بهــدف تحســين األداء وســير العمــل
تحديــد االحتياجــات التدريبيــة الالزمــة لتنميــة قــدرات
ومهــارات موظفــي اإلدارة والتنســيق مــع اإلدارات
المختصــة العتمادهــا وتنفيذهــا
مراجعة إعداد التقارير المالية وميزانية الكلية السنوية
اإلشــراف علــى حفــظ المعامــالت والوثائــق فــي
الملفــات العاديــة والســرية لكافــة منســوبي الكليــة

اإلشــراف علــى إعداد الخطة الســنوية للكليــة وتحديد
االحتياجات التدريبية واإلدارية
اإلشراف على إجراءات الصرف من المستودع
الموافقة على صرف السلف المالية
اإلشراف على أعمال لجان الشراء والجرد وبيع الرجيع
تولــي مهــام اإلشــراف علــى الخدمــات الماليــة
(المســتودع ،المشتريات ،المحاســبة ،الصنــدوق)
وتطبيــق األنظمــة والقواعــد واللوائــح واإلجــراءات
الخاصــة بذلــك
تولــي مهــام اإلشــراف علــى خدمــات الموظفيــن
وتطبيــق األنظمــة والقواعــد واللوائــح واإلجــراءات
الخاصــة بذلــك
إعداد تقييم األداء الوظيفي لموظفي اإلدارة

اإلشراف ومتابعة أعمال وحدة الرقابة
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المـهام الوظيفية

تولــي مهــام تنفيــذ خدمــات المــواد البشــرية
(اســتحقاقات الموظفين ،االرشــيف ،االتصــاالت
االداريــة) وتطبيــق االنظمــة والقواعــد واللوائــح
واالجــراءات الخاصــة بخدمــات مــوارد الموظفيــن
تقديم كافة الخدمات واإلجراءات اإلدارية لمنسوبي
الكلية
تحديــث بيانــات كافــة أعضــاء الهيئــة التدريبيــة
واإلداريــة بصفــة دوريــة مــن واقــع الســجالت
والملفــات والحــرص علــى ســرية تلــك البيانــات
إعــداد تقاريــر دوريــة عــن نشــاطات القســم
وانجازاتــه ومقترحــات تطويــر العمــل فيــه ورفعهــا
لمديــر عــام المــوارد البشــرية
إعداد تقييم األداء الوظيفي لموظفي اإلدارة
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مدير إدارة الموارد البشرية

أخصائي شؤون موظفين
تنظيــم شــئون منســوبي الكليــة وتقديــم الخدمــات
ً
وفقا لألنظمة واللوائح
والتســهيالت اإلدارية لهم
اإلشراف على استقبال/إرسال المعامالت
الورقية/اإللكترونية
تحديــث بيانــات ومعلومــات منســوبي الكليــة
وتصنيفهــا وتحليلهــا بحيــث تســهل االســتفادة منهــا
تنظيم وحفظ الملفات والسجالت الخاصة بمنسوبي
الكلية
إعداد جميع النماذج والخطابات
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المـهام الوظيفية

اعــداد ميزانية الكلية بالتعاون والتنســيق مع االقســام
التدريبية واإلدارات فــي الكلية

مدير إدارة الموارد البشرية

أخصائي الخدمات المالية

إعــداد خطــة للصــرف مــن ميزانيــة الكليــة المعتمــدة
ومتابعــة ارصــدة البنــود الماليــة المعتمــدة ودراســة
طلبــات االعتمـادات اإلضافية
استكمال االجراءات الالزمة لتأمين احتياجــات الكلية
مــن المشتريات حسـب االنظمــة واللوائــح
تدقيق الوثائق المالية قبل وبعد الصرف
إصدار تعاميد شراء التجهيزات التدريبية
اإلشراف على حركة صرف السلف ومتابعــة تنفيذهــا
حتى تســديدها الموعد المحــدد

رفــع مطالبــات تعويــض التذاكــر للســعوديين
والمتعاقديــن لإلدارة المعنية
مطابقة دفاتر المحاســبة وإعداد كشــوفات السحوبات
الشــهرية والسنوية
اســتخدام برنامــج المســتودعات ســتركس لتنفيــذ
مهــام نقــل العهــد وطباعــة اســتمارات الجــرد
والرجيــع
حصر جميع أجهزة االتصاالت والفاكسات والمسح
الضوئي والطابعات باألقسام التدريبية واإلدارات،
وتصنيفها حسب الجهات الموردة ،ومتابعة صيانتها أثناء
فترة الضمان
رئاسة لجان الشراء والجرد السنوي وبيع الرجيع
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[]13

مدير إدارة الموارد البشرية
المـهام الوظيفية
مشرف وحدة الرقابة
وضع خطة عمل بالتنسيق مع مدير اإلدارة
مراقبة انتظام حضور وانصراف منسوبي الكلية (إداريين ،مدربين) والرفع بتقارير دورية لمدير اإلدارة
النظر في الشكاوى المحالة من قبل مدير اإلدارة وجمع المعلومات ورفع تقرير كامل عنها
إعداد التنبيهات واإلشعارات المكتوبة للمقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية (إداريين ،مدربين) وإحالتها لمدير
اإلدارة
إعداد تقارير دورية إحصائية وبيانية عن أعمال وحدة الرقابة والمالحظات والتوصيات ورفعها إلى مدير اإلدارة
مراقبة انتظام حضور المحاضرات (عملية ،نظرية) (عن بعد ،مباشر) والساعات المكتبية ألعضاء الهيئة التدريبية
االشتراك في لجان التحقيق الخاصة بالمخالفات التي تتم من قبل منسوبي الكلية

[]14
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مدير إدارة الموارد البشرية
المـهام الوظيفية
موظف االتصاالت االدارية

ً
وفقا لألنظمة
تنظيم شؤون منسوبي الكلية وتقديم الخدمات والتسهيالت اإلدارية لهم
واللوائح
اإلشراف على استقبال/إرسال المعامالت الورقية/اإللكترونية
تحديث بيانات ومعلومات منسوبي الكلية وتصنيفها وتحليلها بحيث تسهل االستفادة منها
تنظيم وحفظ الملفات والسجالت الخاصة بمنسوبي الكلية
إعداد جميع النماذج والخطابات
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[]15

مدير إدارة الموارد البشرية
المـهام الوظيفية

كاتب

استقبال جميع المراسالت الواردة
ارسال جميع المراسالت الصادرة واتخاذ االجراءات السريعة إلرسالها الى الجهات المختصة
متابعة حفظ ملفات المعامالت الواردة والصادرة الورقي

[]16
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مدير إدارة الموارد البشرية
المـهام الوظيفية
أمين الصندوق

القيام بعمليات الصرف وااليداع لدى البنوك ومتابعة ذلك
تحصيل االيرادات وصرف مستحقات الموظفين
والمتدربين

متابعة معامالت السلف المالية والتأكد من صدورها

عمل الجرد الربع سنوي للصندوق بإشراف مدير اإلدارة

اصدار بطاقات الصراف اآللي للمتدربين

رفع مسيرات مكافأة المتدربين ومتابعة صرفها

متابعــة تســليم بطاقــات الصــراف لجميــع متدربــي
الكليــة وإعــادة إصدارها
إنهاء جميع األعمال المتعلقة بالصندوق
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[]17

مدير إدارة الموارد البشرية
المـهام الوظيفية
أمين مستودع

تحديــد احتياجــات الكلية مــن المــواد واألدوات
والقرطاســية الالزمــة ورفعهــا لمديــر اإلدارة
استالم االصناف المختلفة وتنظيم تخزينها في المستودع
على أسس سليمة
المحافظــة علــى المخــزون والعمــل علــى حمايتــه
مــن التلــف والضيــاع وتنظيــم حركــة الصــرف منــه
وتوثيقهــا
تلبيــة احتياجــات االقســام التدريبيــة واالدارات
ً
وفقا من ألوامر
المختلفــة بالصــرف من األصناف المخزنة
الصرف المعتمدة

تنظيــم وحفــظ الملفــات والمســتندات والمذكــرات
والمحاضــر الالزمــة لعمــل المســتودع حســب
األنظمــة والتعليمــات
اإلشــراف علــى إعــداد محاضــر االستالم للتجهيــزات
التدريبيــة مــن قبــل الجهــات الطالبــة
استخدام نظام المستودعات سيتركس الخاص بإدخال
جميع المشتريات المستلمة (محضر استالم/مذكرة
صرف مواد) وتسجيلها عهد على الجهات الطالبة
المشاركة في لجان الجرد السنوية

[]18
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مدير إدارة الموارد البشرية
المـهام الوظيفية
مراسل خارجي

تسليم المعامالت الصادرة إلى الجهات المختصة
مراجعة البريد واستالمه
متابعة وإنهاء إجراءات المتعاقدين في الجوازات والسفارات والخارجية
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[]19

مدير إدارة الموارد البشرية
المـهام الوظيفية
مراسل داخلي

تحديد احتياجات الكلية من المواد واألدوات والقرطاسية الالزمة ورفعها لمدير اإلدارة
متابعة حركة البريد والمعامالت الداخلية

[]20
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مدير إدارة الموارد البشرية
المـهام الوظيفية

موظف أرشيف

حفظ وثائق المدربين والموظفين في المكان المخصص
المحافظة على سرية البيانات الموجودة في االرشيف
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[]21

مدير إدارة الموارد البشرية
المـهام الوظيفية
مأمور مشتريات

اســتقبال جميــع طلبــات األقســام التدريبيــة واإلدارات مــن األجهــزة والمســتلزمات
التدريبيــة والمكتبيــة واألثــاث والخامــات ،مرفق بهــا المواصفــات الدقيقــة لتلــك
الطلبــات
ً
وفقـا لألنظمــة
اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتأميــن طلبــات األقســام التدريبيــة واإلدارات،
واللوائــح والقواعــد المعمــول بهــا
متابعة عمليات الشراء والتوريد
متابعة سداد مستحقات الموردين
عضوية لجنة المشتريات

[]22
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إدارة االتصال المؤسسي

مدير إدارة االتصال المؤسسي
وحدة اإلعالم
وحدة العالقات العامة
وحدة اإلنتاج الرقمي
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[]23

عميد الكلية
المـهام الوظيفية

مدير إدارة االتصال المؤسسي

اإلشــراف علــى مشــاركة الكليــة فــي المؤتمــرات
والمعــارض وورش العمــل المحليــة والخارجيــة

ربــط الكليــة بالمجتمــع الخارجــي مــن خــالل الزيــارات
وإقامــة المناســبات التعريفيــة بالكليــة

المشاركة في استقبال ضيوف الكلية

ربــط منســوبي الكليــة فــي منظومــة واحــدة داخليــة
تجمعهــا المحبــة واإلخــاء

اإلشراف على جميع حفالت ومناسبات الكلية
اإلشــراف علــى طباعــة وشــراء جميــع الهدايــا
والدروع والشــهادات التــي تصدرهــا الكلية
اإلشراف على تنفيذ جميع مطبوعات الكلية
اإلشــراف علــى إصــدار وتحديــث دليــل معلومــات
األقســام التدريبيــة واإلدارات بالكليــة
إعداد تقرير سنوي عن إنجازات الكلية
اإلشــراف علــى إعــداد األخبــار الصحفيــة والمــواد
اإلعالنيــة والتســويقية الخاصــة بالكليــة
اإلشراف على أعمال الوحدات الداخلية لإلدارة

[]24

مراجعــة نشــرات الكليــة الداخليــة وعرضهــا علــى
صاحــب الصالحيــة ألخــذ الموافقــة علــى نشــرها
وتوزيعهــا
اإلشــراف علــى النــدوات والمحاضــرات التــي
تســتضيفها الكليــة بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة
إعــداد تقاريــر وإحصائيــات دوريــة عــن نشــاطات اإلدارة
وإنجازاتهــا واقتراحــات تطويــر العمــل فيهــا ورفعهــا
لعميــد الكليــة
العمــل علــى تقديــم الدعــوات لإلعالمييــن والجهــات
واألشــخاص االعتبارييــن وذلــك لزيــارة الكليــة
واإلشــراف علــى إعــداد جــداول الزيــارات
إعداد تقييم األداء الوظيفي لموظفي اإلدارة
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المـهام الوظيفية

مدير إدارة االتصال المؤسسي

وحدة االعالم

إعــداد األخبــار الصحفيــة الخاصــة بالكليــة والعمــل
علــى إدراجهــا فــي الموقــع اإللكترونــي الخــاص
بالكليــة والصحــف اإللكترونيــة
المشــاركة فــي اإلعــداد لتقديــم الدعــوات لإلعالمييــن
والجهــات األشــخاص االعتبارييــن لزيــارة الكليــة

العمل على توثيق جميع األعمال اإلعالمية للكلية
المشاركة في إعداد التقرير السنوي إلنجازات الكلية

التواصــل مــع اإلذاعــات والقنــوات التلفزيونيــة
المحليــة وتوجيــه الدعــوات لزيــارة الكليــة التعــرف
علــى األعمــال المقدمــة

اإلشــراف علــى وإثــراء محتــوى حســابات التواصــل
االجتماعــي الخاصــة بالكليــة

التنسيق لزيارة الصحف ووكالة االنباء السعودية

العمــل علــى إدراج جميــع االخبــار الخاصــة بالكليــة
علــى حســابات التواصــل االجتماعــي
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[]25

مدير إدارة االتصال المؤسسي
المـهام الوظيفية
وحدة العالقات العامة
العمــل علــى إعــداد وتنســيق جميــع الحفــالت
والمناســبات الداخليــة فــي الكليــة
استقبال ضيوف وزوار الكلية
القيام بأعمال المراسالت الخارجية المتعلقة
بالعالقات العامة
متابعة المطبوعات وتصميم النشرات داخل وخارج
الكلية

العمــل علــى شــراء الهدايــا والــدروع
والشــهادات التــي تصدرهــا الكليــة
المشــاركة فــي المؤتمــرات والمعــارض وورش
العمــل المحليــة والخارجيــة
العمــل علــى إعــداد دليــل خــاص بمعلومــات
األقســام التدريبيــة واإلدارات فــي الكليــة علــى
أن تحــدث بصفــة دوريــة
المشاركة في إعداد التقرير السنوي عن إنجازات
الكلية

[]26
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مدير إدارة االتصال المؤسسي
المـهام الوظيفية
وحدة االنتاج الرقمي

تصميم الخطة التشغيلية للكلية
توفير التصاميم المطلوبة لإلدارات المختلفة في الكلية على مدار العام التدريبي
تطوير األفكار والرسائل وتحويلها إلى انفوجرافك
اإلشراف على المحتوى الرقمي لموقع الكلية على شبكة اإلنترنت
اإلشراف على تصميم المنشورات الدورية (مجالت ،أدلة ،تقارير)
توفير االحتياجات األساسية للكلية من وسائل وأدوات مساعدة
متابعة إنتاج األفالم الخاصة بالكلية
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[]27

مركز تقنية المعلومات

مدير مركز تقنية المعلومات
مهندس الشبكات
مدير أنظمة الشبكة
مشرف الدعم الفني

[]28
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عميد الكلية
المـهام الوظيفية
مدير مركز تقنية المعلومات
وضــع خطــط للصيانــة الدوريــة والطارئــة ألجهــزة الحاســب
اآللــي والطرفيــات وأجهــزة االتصــاالت واألجهــزة
المســاعدة وأجهــزة البنيــة التحتيــة فــي الكليــة
اإلشــراف علــى بنــاء وصيانــة النســخ االحتياطيــة للخــوادم
والبيانــات الهامــة وحمايتهــا وضمــان اســترجاعها عنــد
الحاجــة
االحتفــاظ بالنســخ األصليــة مــن برامــج الحاســب اآللــي
بالكليــة وتحديثهــا
االســتفادة مــن البنيــة التحتيــة فــي مجــال تقنيــة
المعلومــات التــي توفرهــا المؤسســة فــي قطاعاتهــا
المختلفــة والعمــل علــى رفــع مســتوى الكليــة فــي
مجــال التقنيــة
اإلشــراف علــى تحديــد وتحميــل برامــج الحاســب في
معامــل ومكاتــب الكليــة
فتــح حســابات للمســتخدمين علــى الحاســبات الخادمــة،
وإصــدار أســماء المســتخدمين وكلمــات المــرور
إدارة ومراقبــة الشــبكة والخــوادم وتحســين أدائهــا
وتحديثهــا والتأكــد مــن حمايتهــا فــي مجــال أمــن
المعلومــات
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تحديــد احتياجــات الكليــة مــن أجهــزة الحاسب
اآللــي وملحقاتهــا وإعــداد مواصفاتهــا (بالتنســيق
مــع الجهــة المســتفيدة)
اإلشــراف علــى فحــص المشــاريع وأجهــزة
الحاســب اآللــي المــوردة للكليــة وملحقاتهــا
والتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات وإعــداد
محاضــر فنيــة بذلــك
العمــل علــى إيجــاد الحلــول التقنيــة والمعلوماتيــة
بمجــاالت عمــل الكليــة
اإلشــراف علــى تأميــن مســتلزمات ومتطلبــات
الكليــة مــن قطــع الغيــار الالزمــة لصيانــة
الحاســبات عنــد الطلــب وبالتنســيق مــع إدارة
المــوارد البشــرية
اإلشــراف علــى تقديــم خدمــة اإلنترنــت وتوفيــر
الدعــم الفنــي الــالزم لذلــك
إعــداد تقاريــر وإحصائيــات دوريــة عــن نشــاطات
المركــز وإنجازاتــه واقتراحــات تطويــر العمــل فيــه،
ورفعهــا لعميــد الكليــة
إعداد تقييم األداء الوظيفي لموظفي المركز

[]29

مدير مركز تقنية المعلومات

المـهام الوظيفية

مهندس الشبكات

صيانة البنية التحتية للشبكة والتأكد من عملها بشكل صحيح
صيانة البنية التحتية لكاميرات المراقبة
متابعة االتصال باألنترنت والشبكة الداخلية
متابعة أجهزة البصمة والخوادم التابعة لها
متابعة الشبكة الالسلكية وتشغيلها بشكل سليم
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مدير مركز تقنية المعلومات
المـهام الوظيفية
مدير أنظمة الشبكة

تفعيل حسابات منسوبي الكلية على النطاق الحيوي
ربط أجهزة الحاسب بالنطاق الحيوي
أخذ النسخ االحتياطية لجميع ما يخص النطاق الحيوي
تركيب البرامج المطلوبة على األجهزة التابعة لنطاق اإلدارة
صيانة الخوادم واألجهزة التابعة لها
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مدير مركز تقنية المعلومات
المـهام الوظيفية
مشرف الدعم الفني
صيانة أجهزة الحاسب
مباشرة الطلبات المتعلقة بمشاكل حسابات البريد االلكتروني
مباشرة الطلبات المتعلقة بمشاكل حسابات الشبكة الالسلكية
مباشرة الطلبات المتعلقة بصيانة أرقام التحويالت الهاتفية
مباشرة الطلبات المتعلقة بصيانة نقاط الشبكة
تركيب البرمجيات المطلوبة على أنظمة التشغيل
إعداد نسخ من النظام مسبقة اإلعداد Images
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وكالة الكلية للجودة

منسق وكالة الجودة
مشرف وكالة الجودة للتدقيق
مشرف وكالة الجودة للتطوير
إدارة المبادرات والمشاريع
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[]33

عميد الكلية
المـهام الوظيفية
إعداد الخطط الفصلية والسنوية لعمليات ضبط الجودة
ومتابعة تنفيذها
متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للمنشأة التدريبية
تشكيل الفرق الالزمة إلنجاز األعمال المرتبطة بالجودة داخل
المنشأة التدريبية والرفع لعميد  /مدير المنشأة التدريبية
لالعتماد
اإلشراف على وإجراءات ضبط الجودة داخل المنشأة
التدريبية ومتابعة إعداد وتنفيذ خطط التحسين
تقديم الدعم الالزم لفرق عمل الجودة لضمان سير العمل
بجودة وكفاية
متابعة قياس أداء المؤشرات وفقاً لألنظمة اإللكترونية
المتاحة ،ورفع التقارير الدورية والسنوية لإلدارة العامة
للتدريب التقني والمهني بالمنطقة
نشر ثقافة الجودة المنشأة التدريبية واالعتماد وجوائز التميز
المؤسسي بالتعاون مع الجهات المعنية
ترشيح منسوبي المنشأة التدريبية لحضور الدورات التدريبية
والندوات والمؤتمرات الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالجودة
المتابعة واإلشراف على قياس نواتج التدريب في األقسام
التدريبية

وكيل الجودة
أي مهام يكلف بها في مجال جودة التدريب وفق
االختصاص
اإلشراف على سير أعمال التقييم واالختبارات
والمدققين الداخليين
العمل على تحسين وتطوير إجراءات الجودة والنماذج
المعمول بها حالياً في الكلية (البيئة التدريبية)
دعم وتشجيع اإلبداع والتميز وتنمية روح المنافسة في
الكلية
إعداد تقارير وإحصائيات دورية عن مستويات األداء ورضا
المستفيدين ،ونشاطات الوكالة وإنجازاتها واقتراحات
تطوير العمل فيها ،ورفعها لعميد الكلية
المشاركة في إعداد وتحديث الوصف الوظيفي لكافة
إدارات وأقسام الكلية
المشاركة في وضع وتنفيذ الخطط االستراتيجية للكلية
اإلشراف والمتابعة على تحقيق االعتمادات المؤسسية
المحلية والدولية
إعداد تقييم األداء الوظيفي للموظفين بالوكالة
اإلشراف على جميع أعمال إدارة المشاريع والمبادرات
ورفع تقرير دوري عن األعمال المنجزة لعميد الكلية
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وكيل الجودة
المـهام الوظيفية

منسق إدارة التطوير الجودة

القيام باألعمال اللوجستية لإلدارة
إعداد محاصر اجتماعات وكالة الجودة وتوزيعها على األعضاء بعد اعتمادها من عميد الكلية
متابعة االعتمادات األكاديمية
متابعة أعمال جودة االختبارات باألقسام التدريبية
متابعة مهام مدققي الجودة الداخلية باألقسام التدريبية
متابعة أعمال مزودي الخدمة داخل الكلية
مراجعة المهام واألدلة اإلجرائية لجميع وظائف الكلية
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وكيل الجودة
المـهام الوظيفية
مشرف التدقيق
التأكد من توزيع الخطة التدريبية للمقرر على المتدربين
اإلشراف على أعمال المدققين الداخليين باألقسام
التدريبية
التدقيق على البيئة التدريبية وتوثيق ذلك
جمــع نمــاذج التدقيــق الداخلــي بعــد تعبئتهــا
وتحويلهــا إلــى نســخ إلكترونيــة وتحليلهــا وإعــداد
التقاريــر الالزمــة
تزويــد أعضــاء هيئــة التدريــب بصــور مــن نمــاذج
التدقيــق بعــد توثيقها

المشاركة في وضع السياسات واألهداف المتعلقة
بالجودة
اإلشــراف علــى ســير أعمــال تطبيــق منهجيــة
ً
طبقا لإلجــراءات والخطــة
الجــودة الداخليــة
المحــددة لذلــك
المشــاركة فــي التنســيق إلقامــة المحاضــرات
واألنشــطة التدريبيــة المتعلقــة بالجــودة
عمل الدراسات الداخلية الالزمة وتحليلها
تقييم مراكز البيع في الكلية
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وكيل الجودة
المـهام الوظيفية
مشرف التطوير
المشــاركة فــي اإلشــراف علــى البرامــج
التدريبيــة الداخلية بالتنســيق مــع مركــز خدمــة
المجتمــع بالكليــة
نشر الثقافة التدريبية داخل الكلية والوعي بأهمية
التطوير والجودة
نشــر جميــع اإلجــراءات والنمــاذج المتعلقــة بتدريــب
وتطويــر أعضــاء هيئــة التدريــب والموظفين
المشــاركة فــي تحديــد االحتياجــات التدريبيــة
ألعضــاء هيئــة التدريــب والموظفيــن بالتنســيق مع
األقســام التدريبيــة واإلدارات المختصــة

رفــع تقاريــر دوريــة لــكل البرنامــج مــن خــالل
نظــام تدريــب الموظفيــن بعــد تعبئــة اســتمارات
التقييــم للبرامــج المنفذة
تزويــد أعضــاء هيئــة التدريــب بوثائــق وإجــراءات
ونمــاذج الجــودة وتدريبهــم علــى تطبيقاتهــا
التنســيق إلقامــة المحاضــرات واألنشــطة
التدريبيــة المتعلقة بالجــودة

المشــاركة فــي إعــداد الخطــة الفصليــة للــدورات
التدريبيــة المقترحــة مــن األقســام وتحديــد أســماء
المنفذيــن لتلــك الــدورات
التنســيق مــع مركــز خدمــة المجتمــع بالكليــة حيال
ترشــيح منفذين للبرامــج التدريبيــة المقــرر إقامتهــا
بالكليــة واعتمــاد ســيرهم الذاتيــة
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وكيل الجودة

المـهام الوظيفية

مدير إدارة المبادرات والمشاريع

إعــداد حوكمــة المبــادرات بالكليــة بمــا يتوافــق مــع
الخطــة االستراتيجية والتشــغيلية للكليــة
متابعة تخطيط وتنفيذ وإغالق المبادرات والمشاريع
بالكلية
ربــط المبــادرات والمشــاريع باألهــداف االستراتيجية
للكليــة وفــي إطــار زمنــي
تحديــث وتطويــر منهجيــة إدارة المشــاريع بمــا
يتوافــق مــع رؤيــة المملكة 2030

تطبيق حوكمة إدارة المشاريع على فرق العمل
إعــداد التقاريــر الدوريــة لحالــة المشــاريع
االستراتيجية والرفــع بهــا لوكيل الكليــة للجودة
ضمــان تطبيــق منهجيــة إدارة المشــاريع المعتمــدة
مــن مكتــب تحقيــق الرؤيــة بالمؤسســة
متابعة تنفيذ األعمال الواردة من وكيل الكلية للجودة

اإلشــراف علــى إنجــاز مشــاريع الكليــة االستراتيجية
وبحــث معوقــات تنفيذهــا
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مدير إدارة المبادرات والمشاريع
المـهام الوظيفية

زيادة التكافل االجتماعي بين مختلف شرائح
المجتمع
المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة ألفراد
المجتمع
المشاركة في تنمية المهارات لدى أفراد المجتمع

مشرف المسؤولية االجتماعية
بنــاء عالقــات اجتماعيــة وثقافيــة وتدريبيــة وتعليميــة
مــع المجتمــع بجميــع فئاتــه وقطاعاتــه المختلفــة
الحكوميــة والخاصة والســعي للحفــاظ علــى هــذه
العالقــة مــن خــالل االســتثمار فــي المجتمــع فــي
األنشــطة المختلفــة

مســاندة الجهــات المختلفة لتحقيــق أهــداف
التنميــة بمــا يتوافــق مــع رؤيــة المملكــة 2030

تحسين وتطوير صورة الكلية أمام المجتمع

عمــل الشــراكات مــع القطاعــات الخاصــة
لتحقيــق أهــداف المســؤولية االجتماعيــة

التفاعــل مــع قضايــا المجتمــع المختلفــة بمــا يســهم
فــي نمــو الحــس الوطنــي اإليجابــي ألفــراد المجتمع
المســاهمة فــي وضــع الحلــول العلميــة والعمليــة
لتعزيــز المســؤولية االجتماعيــة فــي المجتمــع مــن
خــالل البرامــج المختلفة
تطوير وإثراء المعرفة في مجال المسؤولية االجتماعية
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إدارة الخدمات المساندة
مدير إدارة الخدمات المساندة
منسق إدارة الخدمات المساندة
مشرف الصيانة
مشرف النظافة والعناية بالمزروعات
مشرف األمن
مشرف الحركة
مشرف السالمة المهنية
مشرف صحي
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عميد الكلية
المـهام الوظيفية
االشــراف اإلداري علــى جميــع أعمــال ادارة الخدمــات
المســاندة ومتابعــة تنفيــذ وتطبيــق جميــع التعليمــات
والقــرارات المتعلقــة بذلــك حســب االنظمــة واللوائــح
الصــادرة مــن الجهــات المعنيــة
االشــراف الفنــي واالداري علــى اعمــال الصيانــة
والنظافــة والترميــم والتجديــد للمبانــي القائمــة
بالكليــة والمحافظــة علــى نظافــة األجهــزة داخــل
تلــك المبانــي
اإلشــراف علــى أعمــال األمــن لمنســوبي الكليــة
وممتلكاتهــا والمبانــي والمنشــآت والتجهيــزات
الموجــودة داخــل الكليــة
تلبيــة احتياجــات الكليــة مــن وســائل النقــل
المختلفــة فــي ضــوء األنظمــة واللوائــح
المشــاركة فــي تنســيق جميــع حفــالت ومناســبات
الكليــة ســوا ًء داخــل الكليــة أو خارجهــا ومتابعــة
تنفيــذ مــا يصــدر مــن تعليمــات وذلــك فيمــا يخــص
الخدمــات المســاندة
متابعــة كاميــرات المراقبــة الداخليــة واإلشــراف
علــى صيانتهــا وتحديثهــا
التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطط متكاملة
لعملية اإلخالء والتأكد من جاهزية مخارج الطوارئ
وتحديد أماكن التجمع

مدير إدارة الخدمات المساندة
اإلشراف على أعمال العيادة الصحية بالكلية
اإلشراف على أعمال السالمة المهنية بالكلية
اســتقبال وتنفيــذ طلبــات الصيانــة لبعــض األجهــزة
االلكترونيــة واإلشــراف علــى إنشــاء وصيانــة جميــع
الخدمــات الهاتفيــة وااللكترونيــة والكهربائيــة (نقــاط
شــبكة ،تركيــب ســيرفرات وسويتشــات ،نقــاط
اتصــال هاتفــي ،تكييــف ،إضــاءة ،أفيــاش كهربائيــة،
أعطــال كهربائيــة ..إلــخ)
إعــداد تقاريــر دوريــة عــن نشــاطات اإلدارة
وإنجازاتهــا واقتراحــات تطويــر العمــل فيهــا ورفعهــا
لســعادة لعميــد الكليــة
إعــداد موازنــة إدارة الخدمــات المســاندة ورفعهــا
لعميــد الكليــة
حصر احتياجات الكلية من أجهزة ووسائل اإلنذار واإلطفاء
واإلنقاذ واإلسعافات األولية (أدوية ،ضمادات ،مطهرات،
معدات مكافحة) والعمل على تأمينها
اإلشراف على تنفيذ التعليمات والبروتوكوالت الصحية
الواردة من قبل اإلدارة العامة للسالمة والصحة المهنية
إعداد تقييم األداء الوظيفي لموظفي اإلدارة

تقييم المخاطر داخل الكلية ووضع خطط للطوارئ
لمواجهة حدوث الكوارث ال سمح هللا
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مدير إدارة الخدمات المساندة

المـهام الوظيفية

منسق إدارة الخدمات المساندة

إدارة شئون مكتب مدير الشئون الفنية
القيام بأعمال النسخ والطباعة والتصوير
إجراء واستقبال االتصاالت الهاتفية والطلبات االلكترونية
إعــداد الملفــات الالزمــة لــإلدارة وترتيبهــا وتحديثهــا مثــل (كشــوفات
الحــراس ،كشــوفات الصيانــة ،كشــوفات النظافــة  ...إلــخ)
استالم البريد الوارد لإلدارة (يدويًا أو الكترونيًا) وعرضه على مدير اإلدارة
توزيع معامالت اإلدارة
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المـهام الوظيفية

اإلشــراف علــى أعمــال الصيانــة الدورية لجميــع
األجهــزة الكهربائية والخطــوط الهاتفيــة وأجهزة الســنترال
رفــع تقاريــر دوريــة أســبوعية عــن أعمــال الصيانــة
والنظافــة داخــل الكليــة
المتابعــة اليوميــة لعمليــات الصيانــة والنظافــة ومتابعــة
حضــور وانصــراف العمــال

مدير إدارة الخدمات المساندة
مشرف الصيانة
المســاهمة فــي وضــع التصميمــات الخاصــة بأعمــال
التجديــد واالصــالح وجــداول الكميــات المطلوبــة لمختلــف
المــوارد
اإلشراف على عمل الصيانة الوقائية

جدولــة العمــل ومتابعــة احتياجــات وطلبــات كافــة
االقســام التدريبيــة واإلدارات

حصــر أجهــزة التكييــف واإلضــاءة وتحديــد نــوع الصيانــة
المطلوبــة لــكل جهــاز ورفــع االحتياجــات الخاصــة بقطــع
الغيــار

تحديــد االحتياجــات الالزمــة مــن العمالــة وفــق
التخصصــات المطلوبــة وإعــداد التقاريــر الخاصــة بهــم
ورفعهــا إلــى مديــر االدارة

متابعــة جميــع أعمــال الكهربــاء والهاتــف والســباكة
والنجــارة والبنــاء والدهــان
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مدير إدارة الخدمات المساندة

المـهام الوظيفية

مشرف النظافة والعناية بالمزروعات

اإلشراف على أعمال النظافة بالمباني
اإلشراف على أعمال الزراعة والري والعناية بالمزروعات
رفع تقارير دورية أسبوعية عن أعمال النظافة داخل الكلية
المتابعة اليومية ألعمال النظافة ومتابعة حضور وانصراف العمال
جدولة العمل ومتابعة احتياجات وطلبات كافة األقسام التدريبية واإلدارات
تحديــد االحتياجــات الالزمــة مــن العمالــة وفــق التخصصــات المطلوبــة
وإعــداد التقاريــر الخاصــة بهــم ورفعهــا إلــى مديــر اإلدارة

[]44

دليل الوصف الوظيفي  -كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض 1442

مدير إدارة الخدمات المساندة
المـهام الوظيفية
مشرف األمن
متابعة اشتراطات األمن داخل الكلية
تنفيذ الدورات التدريبية والتثقيفية الخاصة باألمن
إعداد التقارير الالزمة لحالة األمن داخل الكلية
إدارة جميــع عمليــات األمــن بالكليــة والعمــل
علــى منــع وقــوع الحــوادث ومعالجتهــا عنــد
وقوعهــا
مباشــرة التحقيــق المبدئــي فــي المشــكالت
والحــوادث التــي تقــع فــي الكليــة

تنظيــم عمليــة دخــول المراجعيــن إلــى الكليــة
وعــدم الســماح بالدخــول بعــد الــدوام الرســمي
لألشــخاص الذيــن ال يحملــون بطاقــات تعريفيــة
اعــداد جــدول مناوبــات حــراس األمــن بالكليــة
فــي أيــام العمــل والعطــالت واالجــازات
المشــاركة فــي تنظيــم المناســبات والفعاليــات
بالكليــة بالتعاون مــع كافــة اإلدارات ذات العالقــة
وذلــك فيمــا يخــص النواحــي األمنيــة
وضع خطط أمنية أثناء المناسبات ومراقبة موقع
الحفل
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مدير إدارة الخدمات المساندة
المـهام الوظيفية
مشرف الحركة

تنظيم استالم وتسليم السيارات
صيانة السيارات وعمل غيار الزيت
الصيانة الفورية ألي طارئ للسيارات
تنظيم توزيع كروت تعبئة المحروقات للسيارات
متابعة السيارات في حالة حدوث حوادث مرورية والتنسيق مع الجهات ذات العالقة
تنسيق خروج الباصات للمهام خارج الكلية
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مدير إدارة الخدمات المساندة

المـهام الوظيفية

مشرف السالمة المهنية
التنسيق لعقد المحاضرات والندوات وتنفيذ الدورات
التدريبية والتثقيفية عن السالمة المهنية
تطبيق اشتراطات ومتطلبات السالمة المهنية
والوقاية من الحرائق بالمباني والقاعات التدريبية
متابعة أعمال الصيانة لجميع التجهيزات الخاصة
بالسالمة المهنية والـتأكد من جاهزيتها في جميع
الظروف
العمل على توزيع األجهزة الخاصة بالسالمة المهنية
داخل الكلية بشكل مدروس
اإلشراف على أعمال التركيب والتشغيل والتأكد من
وجود تصاريح التركيب والتشغيل لجميع أجهزة
ووسائل السالمة المهنية
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إجراء فحص دوري كل شهرين وحسب خطة معدة
مسبقاً الختبار طفايات الحريق وبكرات الخراطيم
والصمامات وغيرها من مستلزمات مكافحة الحرائق
عمل لوحات إرشادية ونشرات توعوية وقائية داخل
الكلية بالتنسيق مع إدارة العالقات العامة
العمل على حفظ المواد الكيميائية والمواد القابلة
لالشتعال والخطرة في أماكن آمنة وبعيدة عن
الخطر
إعداد التقارير الدورية الالزمة لحالة السالمة
المهنية داخل الكلية
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مدير إدارة الخدمات المساندة

المـهام الوظيفية

المشرف الصحي
إعداد تقارير دورية عن عمل العيادة الصحية بالكلية
تقديم اإلسعافات األولية والرعاية الصحية وعمل القياسات الحيوية لمنسوبي الكلية ومتدربيها
اعتماد التقارير الطبية المقدمة من قبل المتدربين كأعذار للغياب وتمريرها لوكيل الكلية لخدمات
المتدربين
التنسيق إلقامة األنشطة الصحية التوعوية
عمل لوحات إرشادية ونشرات توعوية صحية داخل الكلية بالتنسيق مع إدارة العالقات العامة.
تسجيل الحاالت المرضية لمراجعي العيادة وبشكل يومي
جرد األدوية والضمادات والمطهرات والتأكد من صالحيتها
اإلشراف على المأكوالت والمشروبات المقدمة من قبل مطعم  /بوفيه الكلية
العمل على توزيع صناديق اإلسعافات األولية والضمادات والمطهرات داخل المعامل والقاعات
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مركز خدمة المجتمع

مدير مركز خدمة المجتمع
سكرتير مركز خدمة المجتمع
المنسق المالي لخدمة المجتمع
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المـهام الوظيفية

عميد الكلية
مدير مركز خدمة المجتمع

التسويق لبرامج مركز خدمة المجتمع التدريبية
التنســيق مــع الجهــة المختصــة العتمــاد خطــة تنفيــذ
الــدورات التدريبيــة
التنســيق مــع األقســام التدريبيــة إلعــداد خطــة تنفيــذ
الــدورات التدريبيــة لخدمــة المجتمــع
إعــداد حمــالت إعالنيــة عــن المركــز بالتنســيق مــع إدارة
العالقــات العامــة
العمــل علــى اســتقطاب الجهــات المســتفيدة والحصــول
علــى عقــود تدريبيــة مســتمرة معهــم لعقد دورات
تدريبيــة خاصــة بهــم

التنســيق مــع إدارة المنطقــة ومجلــس مركــز خدمــة
المجتمــع فيما يخــص البرامــج والميزانيــات وكل مــا يتعلــق
باألمــور الماليــة والــرد علــى استفســاراتهم ومالحظاتهــم
اإلشــراف والمتابعــة لتنفيــذ مهــام المركــز :البرامــج
التدريبيــة  -العنايــة بالمتدربيــن  -هويــة المركــز والتســويق
 الشــؤون الماليــةوضع الخطط القصيرة واالستراتيجية للمركز
إعداد الخطط التدريبية للبرامج
التنســيق مــع مشــرفي البرامــج فــي األقســام لمتابعــة
اإلعــداد للبرامــج وتنظيــم الجــداول الدراســية للمتدربيــن
وتوزيعهــم علــى المــواد والقاعــات

تنظيــم الــدورات التدريبيــة فــي المجــاالت التقنيــة
والفنيــة التــي تلبــي االحتياجــات التدريبيــة لألفــراد
والمؤسســات العامــة والخاصــة

حــل المشــاكل التــي تواجــه العمليــة التدريبيــة ســوا ًء
فــي القاعات أو المختبــرات أو فيمــا يتعلــق بالتنفيــذ
والمتدربيــن بالتنســيق مــع مشــرفي البرامــج في
األقســام

عقــد النــدوات والملتقيــات العلميــة فــي الموضوعــات
ذات الصلــة بمجــاالت عمــل المؤسســة واختصاصهــا

إعــداد تقاريــر وإحصائيــات دوريــة عــن نشــاطات الغــدارة
وإنجازاتهــا واقتراحــات تطويــر العمــل فيهــا ورفعهــا لوكيــل
الكليــة لخدمــات المتدربيــن

إعداد ميزانية تنفيذ الدورات واالستشارات

تقويم أداء المركز بنا ًء على نتائج مؤشرات العلمية التدريبية
حصــر حاجــة المجتمــع وســوق العمــل مــن الــدورات
التدريبيــة والبرامــج التأهيليــة

متابعة الجهات المستفيدة والتنسيق معها
إعداد تقييم األداء الوظيفي لموظفي اإلدارة

التسويق لبرامج مركز خدمة المجتمع التدريبية
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مدير مركز خدمة المجتمع

المـهام الوظيفية

سكرتير مركز خدمة المجتمع

القيام بأعمال السكرتارية
توصيل المعامالت لألقسام التدريبية وإدارات الكلية
المساهمة مع وحدات المركز عند الحاجة
العناية بالمتدربين وتشمل :التسجيل والمتابعة الحضور وطباعة النتائج
والشهادات للدورات التدريبية
خدمات المتدربين والضيافة والدعم اللوجستي
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مدير مركز خدمة المجتمع

المـهام الوظيفية

المنسق المالي لخدمة المجتمع

إعداد ميزانيات البرامج وإقفال الميزانية الخاصة بكل برامج
تدقيق الحسابات ومتابعة تسديد السلف
إعداد المسيرات الالزمة للصرف ورفعها لمدير الحساب بالمنطقة
التنسيق مع مركز خدمة المجتمع بالمنطقة فيما يخص متابعة الحساب النقدي للكلية
متابعة معامالت صرف مستحقات المركز من الجهات المستفيدة
التنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة لصــرف مكافــآت منفــذي التدريــب التعاونــي
خــالل فتــرة اإلجــازة الصيفيــة
التنسيق بين المركز وبين األقسام التدريبية فيما يخص األمور المالية
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وكالة الكلية للتدريب
وكيل الكلية للتدريب
منسق مكتب وكيل الكلية للتدريب
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عميد الكلية
المـهام الوظيفية
وكيل الكلية للتدريب
وضع خطة فصلية وسنوية للتدريب بالكلية ،ومتابعة تنفيذها

دراســة المشــاكل والعقبــات التــي تواجــه أعضــاء هيئــة
التدريــب والعمــل علــى حلهــا وتجاوزهــا

إعــداد تقاريــر فصليــة وســنوية عــن ســير العمليــة
التدريبيــة ،ومقترحــات تحســين وتطويــر األداء ،ورفعهــا
لعميــد الكليــة

دعــم وتفعيــل أفــكار ومبــادرات أعضــاء هيئــة التدريــب
واألســاليب التدريبيــة الحديثــة ونشــرها وتعميمهــا

متابعــة تفعيــل أداء رؤســاء األقســام التدريبية والوحــدات
اإلدارية التابعــة لــه ،لتحســين وتطويــر العمليــة التدريبية

تحفيــز العالقــات اإلنســانية بيــن أعضــاء هيئــة التدريــب
بشــكل مســتمر ،واإلشــراف علــى البرامــج التحفيزيــة
ألعضــاء هيئــة التدريــب

اإلشــراف علــى عمليــة متابعــة انضبــاط أعضــاء هيئــة
التدريــب فــي مواعيــد المحاضــرات وتواجدهــم فــي
الســاعات المكتبيــة

اإلشــراف علــى مركــز التــدرب اإللكترونــي ومصــادر
التدريــب ومتابعتــه ،والعمــل علــى تطويــره بشــكل
مســتمر

إعــداد تقاريــر األداء لرؤســاء األقســام التدريبيــة ،ومراجعــة
تقييــم أداء أعضــاء هيئــة التدريب مع رؤســاء األقســام
وإبــداء المالحظات عليــه ومــن ثــم عرضــه علــى عميــد
الكليــة العتمــاده

التوصيــة لعميــد الكليــة بتجديــد عقــود أعضــاء هيئــة
التدريــب المتعاقديــن

متابعــة التقييــم الســنوي للخطــط والحقائــب التدريبيــة
وفقــًا لمتطلبــات ســوق العمــل بالتنســيق مــع رؤســاء
األقســام ،واقتــراح تعديلهــا وتطويرهــا
اإلشــراف علــى تحديــد احتياجــات األقســام التدريبيــة مــن
الخامــات والتجهيــزات التدريبيــة والكتــب والمراجــع العلمية
وذلك بالتنســيق مــع إدارة المــوارد البشــرية بالكليــة
مراجعــة توزيــع األعبــاء التدريبيــة ،وتحديــد حاجة األقســام
التدريبية مــن أعضــاء هيئــة التدريب

اإلشــراف علــى عمليــة تقويــم المتدربيــن ووضــع آليــات
وإجــراءات االختبــارات والتقويــم بالتنســيق مــع وكيــل
الكليــة لخدمــات شــئون المتدربيــن
المتابعــة المســتمرة لمتطلبــات الســالمة المهنيــة
وإجــراءات الوقايــة وتخفيــض مســتوى مخاطــر التدريــب
وذلــك بالتنســيق مــع إدارة الخدمــات المســاندة
المشــاركة فــي إعــداد تقريــر اإلنجــاز الســنوي للوحــدة
التدريبيــة فيمــا يخصــه
اإلشراف على لجنة الجداول بالكلية ومتابعة سير عملها

تقديــم خطــة مالئمــة الحتياجــات أعضــاء الهيئــة التدريبيــة
مــن الــدورات التخصصيــة والتطويريــة ،بالتنســيق مــع
رؤســاء األقســام ومــع إدارة التطويــر والجــودة بالكليــة،
والرفــع بذلــك لعميــد الكليــة لالعتمــاد
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وكيل الكلية للتدريب

المـهام الوظيفية

منسق مكتب وكيل الكلية للتدريب

إدارة شــئون مكتــب وكيــل الكليــة للتدريــب وتنظيــم
نشــاطه وإجراءاتــه
إعــداد الملفــات الالزمــة لمكتــب الوكيــل وترتيبهــا
وتحديثهــا ،وأرشــفة وتوثيــق كافــة أعمــال
وأنشــطة مكتــب الوكيــل
استقبال مراجعي مكتب وكيل الكلية للتدريب
وتوجيههم
اســتالم البريــد الــوارد إلــى مكتــب وكيــل الكليــة
للتدريــب (يدويـًـا أو إلكترونيــا) ،وعرضــه علــى
الوكيــل ،وتســليم كافــة المعامــالت الصــادرة منــه
التنسيق والترتيب لمواعيد الوكيل واجتماعاته
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القيام بأعمال النسخ والطباعة والتصوير
إجراء االتصاالت الهاتفية واإللكترونية
إعــداد التقاريــر والملخصــات الالزمــة لتســهيل مهمــة
الوكيــل فــي اتخــاذ القــرارات
صياغــة الخطابــات والقــرارات الصــادرة مــن مكتب
الوكيــل ومتابعة إصدارها
متابعة أعمال المجالس واللجان التي يشارك فيها الوكيل
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قسم تدريبي أو مركز دراسات عامة

رئيس قسم تدريبي أو مركز دراسات عامة
عضو هيئة تدريب
مشرف التدريب التعاوني
منسق أكاديمية التدريب
منسق الجداول
منسق أعمال القسم
مدقق الجودة
منسق التدرب اإللكتروني
مرشد تدريبي (أكاديمي)
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وكيل الكلية للتدريب
المـهام الوظيفية
رئيس قسم تدريبي أو مركز دراسات عامة
متابعة األعمال اإلشراقية بالقسم
تحديــد احتيــاج القســم مــن العــدد والخامــات واألجهــزة
الضروريــة للتدريــب ورفعهــا إلــى إدارة المــوارد البشــرية
بالكليــة ومتابعــة تأمينهــا مــع اإلدارات المختصــة داخــل الكليــة
تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئة التدريبية بالقسم
عقــد اجتماعــات دوريــة برئاســته مــع أعضــاء هيئة التدريب
بالقســم لمناقشــة ســير العمليــة التدريبيــة وبحــث ســبل
تطويرهــا ثــم متابعــة التوصيــات الصــادرة عــن مجلــس القســم
وضــع الخطــة الفصليــة والســنوية للتدريــب بالقســم
بالتنســيق مــع رؤســاء التخصصــات ومتابعــة تنفيذهــا
توجيــه أعضــاء الهيئــة التدريبيــة بالقســم واإلشــراف عليهــم
تربويــا وعلميــا وفنيــا والعمــل علــى تحســين أدائهــم التدريبــي
دراســة الخطــط التدريبيــة للمقــررات التدريبيــة مــع أعضــاء
الهيئــة التدريبيــة بالقســم وتقويمهــا وإعــداد تقريــر بذلــك يرفــع
لوكيــل الكليــة للتدريــب ليتــم رفعــه إلــى اإلدارة المختصــة
متابعــة انضبــاط أعضــاء هيئــة التدريــب فــي مواعيــد
المحاضــرات وتواجدهــم فــي الســاعات المكتبيــة بالتنســيق
مــع إدارة المــوارد البشــرية بالكليــة
متابعــة أعضــاء الهيئــة التدريبيــة مــن حيــث إعــداد ملــف
المقــرر والتأكــد مــن التزامهــم بالخطــة التدريبيــة للمقــرر
تحفيز العالقات اإلنسانية بين أعضاء الهيئة التدريبية بالقسم
ترشيح رؤساء التخصصات العلمية ومشرفي اللجان التخصصية
اإلشراف على ومتابعة أعمال اإلرشاد التدريبي (األكاديمي)
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تحقيــق العدالــة والمســاواة واالتصــال الفعــال لجميــع
المتدربيــن ومراعــاة الفــروق الفرديــة بينهــم
تقييــم أعمــال المتدربيــن ومــدى إتقانهــم للمهــارات
المطلوبــة وتزويدهــم بمســتواهم بعــد كل تقييــم
توضيــح جميــع المهــارات المطلــوب إتقانهــا مــن المتدربيــن
وآليــة التقييــم للحقيبــة التدريبيــة
العنايــة بالتجهيــزات والمســتلزمات الموضوعــة تحــت
تصرفــه والمحافظــة عليهــا وعلــى العهــد المســلمة اليــه
وأال يســتعملها فــي غيــر مــكان عملــه او لغيــر الغــرض
المعــدة مــن أجلــه وعليــه إخطــار الرئيــس المباشــر او
المســئول عــن مــا يعتريهــا مــن خلــل
متابعــة مــا يســتجد فــي مجــال تخصصــه وأن يســهم مــن
خــالل نشــاطه العلمــي فــي تطويــر تخصصــه
مراجعــة المســؤول المباشــر عــن عملــه وعــدم تجــاوزه
إلــى المســؤولين األخريــن فــي المؤسســة إال فــي حــاالت
الضــرورة وبعــد تقديــم األســباب المشــروعة أو فــي
الحــاالت التــي تقضــي بهــا أنظمــة ولوائــح المؤسســة
إعــداد تقريــر (ملــف لإلنجــاز المهنــي) فــي نهايــة كل عــام
تدريبــي يحتــوي علــى نشــاطاته التدريبيــة والنشــاطات
الميدانيــة والنشــاطات المســاعدة للعمليــة التدريبيــة التــي
قــام بهــا أو شــارك فيهــا وتقديــم التقريــر إلــى رئيــس
القســم الــذي يعمــل بــه
أي واجبات أخرى يقررها مجلس اإلدارة بالمؤسسة

[]57

رئيس قسم تدريبي أو مركز دراسات عامة
المـهام الوظيفية
مشرف التدريب التعاوني
عقــد اجتماع تعريفــي للمتدربيــن خــالل األســبوع الثانــي
مــن الفصــل التدريبــي يتــم فيــه اســتعراض الجوانــب
التاليــة:
 خطــة التدريــب وتتضمــن خطــة المقــرر والجدول الزمنــيوالزيارات الميدانية
 آلية اإلشراف والتنسيق والتقارير والنماذج المطلوبةحضور االجتماع التنسيقي الذي تعقده وحدة التدريب
التعاوني
تقديــم نمــاذج متابعــة الزيــارات الميدانيــة لرئيــس القســم
فــي  aالمواعيــد المحــددة بعــد كل زيــارة

متابعــة المتدربيــن بصــورة مســتمرة ،والتواصــل مــع
المشــرف الميدانــي فــي جهــة العمــل ،باعتبارهــا
المســؤولين عــن توجيــه ومتابعــة وتقويــم المتــدرب
«حيــث يتبــادل المشــرفان منــذ البدايــة النمــاذج
المتضمنــة لبيانــات كل منهمــا «وســيلة االتصــال
بمشــرف التدريــب التعاونــي ومباشــرة المتــدرب «
تقييــم المتدربيــن خــالل فتــرة التدريــب ومناقشــة
التقريــر النهائــي واالحتفــاظ بملــف كامــل للمتــدرب
يتضمــن النمــاذج والمســتندات المثبتــة للحضــور
واالنتظــام فــي الــدوام ،والتقاريــر الدوريــة التــي
يقدمهــا المتــدرب خــالل فتــرة التدريــب وتقريــر
نهائــي ،ونمــاذج المتابعــة ونمــوذج الحضــور
واالنصــراف ونمــوذج تقييــم مشــرف التدريــب
التعاونــي
تقديــم كشــف درجــات التقاريــر الدوريــة لرئيــس
القســم فــي المواعيــد المحــددة
تزويــد رئيــس القســم ملفــات تدريــب المتدربيــن
الذيــن يتولــى اإلشــراف عليهــم ،متضمنــة نســخة
مــن التقريــر النهائــي
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المـهام الوظيفية

رئيس قسم تدريبي أو مركز دراسات عامة

منسق أكاديمية التدريب
يشــارك فــي وضــع الخطــط التدريبيــة وذلــك مــن خــالل
تحليــل المعلومــات والبيانــات الخاصــة بتحديــد االحتياجــات
التدريبيــة بمــا فــي ذلــك المشــاركة بوضع التقديرات المالية
الالزمة لتنفيذها
يصمــم نمــاذج االســتقصاء المســتخدمة فــي البرامــج
التدريبيــة والخاصــة بتحديــد االحتياجــات التدريبيــة ونمــاذج
البرامــج التدريبيــة المنفــذة
يتأكــد مــن تنفيــذ االجــراءات المتعلقــة بخطــط التدريــب بمــا
فــي ذلــك التأكــد مــن توفيــر كافــة المســتلزمات الخاصــة
بتنفيــذ البرامج التدريبيــة مــن تجهيــز قاعــات التدريــب
وتوفيــر الوســائل التدريبيــة
اإلشــراف ومتابعــة تنفيــذ الــدورات مــع ذوي العالقــة
(مدربيــن ومتدربيــن واإلدارة والعمــالء) التنظيــم الداخلــي
للــدورات (القاعــات والتســجيل)

يشــارك فــي تقييــم البرامــج التدريبيــة التــي تــم
تنفيذهــا وإعــداد التقاريــر الالزمــة بشــأنها وتضمينهــا
بالنتائــج والمعوقــات والمقترحــات لتطويــر تلــك البرامــج
ينفــذ اجــراءات التعاقــد مــع المؤسســات التدريبيــة
المنفــذة للبرامــج بمــا فــي ذلــك التأكــد مــن صــرف
نفقــات البرامــج وذلــك بالتنســيق الوحــدات الماليــة
المعنيــة
يتأكــد مــن جمــع وحفــظ وتصنيــف المعلومــات والبيانــات
الخاصــة بالمدربيــن والمتدربيــن والمؤسســات التدريبيــة
المنفــذة للبرامج في قاعدة البيانات المتوفرة لدى الجهة
يشــارك بالبرامــج العلميــة والتدريبيــة والمؤتمــرات
واللقــاءات العلميــة التــي تعقدهــا المؤسســات التدريبيــة
وذلــك بهــدف تطويــر القــدرات الذاتيــة
إعداد التقارير الالزمة
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[]59

المـهام الوظيفية

رئيس قسم تدريبي أو مركز دراسات عامة

منسق الجداول
إعداد د وبنــاء الجــدول التدريبــي وجــداول االختبــارات النهائيــة
بالتنســيق مــع األقســام ومنســقي جــداول األقســام االخــرى
إدخال الجداول التدريبية الى نظام رايات.
إعــداد جــداول االختبــارات النهائيــة ،وتحديــد القاعــات بمــا
يتناســب وعــدد الطالب

معالجــة مشــاكل المتدربيــن فــي الجــداول مــن حــذف
وإضافة وتعديــل

إعداد جدول متابعة سير المحاضرات وتسليمها لوحدة المتابعة

تقديــم اإلرشــاد للمتدربيــن فــي عمليــة تســجيل المقــررات
المناســبة وفــق الخطــة التدريبيــة

متابعة عمليات إسناد الشعب التدريبية للمدربين

حضور اجتماعات لجنة الجداول واي دورة تطويرية

إيجـاد قاعــات بديلــة فــي حالــة انشــغال بعــض القاعــات
ببعــض البرامــج الثقافيــة

تزويد رئيس القسم بنسخة من جداول مدربي القسم وجدول
الوحدة التدريبية
التأكــد مــن تثبيــت جــداول القاعــات واســتبدالها فــي حــال
أي تعديــل
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المـهام الوظيفية

رئيس قسم تدريبي أو مركز دراسات عامة

منسق أعمال القسم
إدارة شئون مكتب رئيس القسم
القيام بأعمال النسخ والطباعة والتصوير
إجراء واستقبال االتصاالت الهاتفية واإللكترونية

استالم البريد الوارد للقسم ( يدويًا أو الكترونيًا ) وعرضه على رئيس
القسم وتسليم كافة المعامالت الصادرة منه

إعــداد الملفــات الالزمــة للقســم وترتيبهــا وتحديثهــا وأرشــفة
وتوثيــق كافــة أعمــال وأنشــطة القســم

تحديــد احتياجــات القســم مــن المــواد واللــوازم المكتبيــة
ومتابعــة تأمينهــا مــن قبــل الجهــة المختصــة

توزيع المعامالت الصادرة من القسم إلى إدارات الكلية

متابعــة اســتكمال وتحضيــر البيئــة الماديــة للمعامــل والقاعــات
التدريبيــة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة داخــل الكليــة
مساعدة المتدربيـن وتوجيههــم للقيــام ببعض اإلجــراءات اإلدارية
والـرد على استفســاراتهم
عمــل ميزانيـة تقديريــة فصليـة للسـلف بالقســم ومتابعــة
الحصــول عليهــا وتســديدها بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة
داخــل الكليــة
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رئيس قسم تدريبي أو مركز دراسات عامة
المـهام الوظيفية
مدقق الجودة
تدقيــق العمليــة التدريبيــة مــع توثيــق ذلــك عــن طريــق
تعبئــة نمــاذج الجــودة
المشاركة في تطوير بيئة الجودة في األقسام التدريبية

أخذ عينات من درجات المتدربين

تقديم المشورة للمقيمين ودعمهم

التأكد من تدوين  /جمع  /حفظ أعمال المتدربين

تقييم العملية التدريبية

متابعة مدى التزام أعضاء هيئة التدريب بخطة المقرر

أخذ عينات ألعمال المتدربين

تقديم اقتراحات واضحة وبناءة للمدرب حول جودة التدريب
الرفــع باألفــكار التطويريــة المقدمــة مــن منســوبي كل قســم
تدريبــي
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رئيس قسم تدريبي أو مركز دراسات عامة
المـهام الوظيفية
منسق التدرب االلكتروني
تقديــم خالصــة شــهرية لرئيــس القســم لعمليــة التقييــم مــن
خــالل التقاريــر الجاهــزة فــي النظــام واعتمادهــا فــي تقييــم
األداء الوظيفــي ونســخة الــى رئيــس المركــز الفرعــي
مســاعدة المدربيــن فــي نشــر ثقافــة التدريــب االلكترونــي
بالقســم بيــن منســوبي القسم
الرفــع بأســماء أعضــاء هيئــة التدريــب المتميزين في تطبيــق
أنظمة التدريــب االلكترونــي بالقســم للحصــول على شــهادات
شــكر

التقييــم المســتمر للخدمــات والبرامــج والــدورات التدريبيــة
الخاصــة بالتدريــب اإللكترونــي والحقائــب اإللكترونيــة علــى
النظــام داخــل القســم وتقديم التوصيــات إلــى إدارة مركــز
التدريــب اإللكترونــي
اإلشراف والتنسيق لالختبارات اإللكترونية داخل القسم
إضافــة أخبــار وأنشــطة القســم علــى موقــع حلقــة النقــاش
الخاصــة بالقســم علــى نظــام التدريــب اإللكترونــي
Blackboard

القيــام بحمــالت توعيــة بالقســم للتعريــف بالنظــام ومميزاتــه
وآليــة التعامــل معــه

تخصيص ساعات مكتبية بالجدول لمتابعة عملية التنسيق

تشــجيع المدربيــن علــى صناعــة محتــوى الكترونــي وحقائــب
إلكترونيــة لنشــرها علــى نظــام التدريــب اإللكترونــي

حضور االجتماعات الدورية لمركز التدريب اإللكتروني بالكلية
لمناقشة سير وتقدم األعمال

حــث أعضــاء القســم علــى تبــادل المحتــوى اإللكترونــي مــن
خــالل ملفــات األرشــفة واألســئلة المرتبطــة بالتدريــب
اإللكترونــي

تطبيــق خطــط العمــل الموفــرة مــن قبــل مركــز التدريــب
اإللكترونــي ومتابعتهــا وتطبيــق الخطــة

اإلشــراف المباشــر علــى جميــع أعمــال مركــز التدريــب
اإللكترونــي داخــل القســم

تشــجيع المدربين علــى اســتخدام النظــام كوســيلة مســاعدة
لعمليــة التــدرب ووســيلة فعالــة فــي التواصــل مــع المتدربيــن

الرفــع بأســماء المرشــحين مــن منســوبي القســم للــدورات
التدريبيــة المرتبطــة بالتدريــب اإللكترونــي

الرفــع بالمقترحــات والمالحظــات الخاصــة بالمقــررات
اإللكترونيــة ونظــام إدارة المقــررات ،مــن قبــل منســوبي
القســم ورفعهــا لرئيــس مركــز التدريــب اإللكترونــي ومصــادر
التدريــب بالكليــة

تقديــم الدعــم المباشــر لمنســوبي القســم والعمــل كوســيط
لحــل المشــكالت التــي تتطلــب الدعــم الفنــي مــن مركــز
التــدرب اإللكترونــي بالكليــة
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تزويــد مركــز التــدرب اإللكترونــي بالكليــة بتقاريــر مشــاريع
التخــرج وتقاريــر التدريــب التعاونــي لمتدربــي القســم

[]63

رئيس قسم تدريبي أو مركز دراسات عامة
المـهام الوظيفية
مرشد تدريبي (أكاديمي)
مســاعدة المتدربيــن علــى التكيــف مــع التخصــص وخاصــة
المســتجدين والعمــل علــى تذليــل العقبــات والمشــكالت
التــي تواجههــم

تعريــف المتــدرب بالحيــاة التدريبيــة فــي الوحــدات التدريبيــة
وأنظمــة التدريــب العامــة ونظــم وطــرق التقويــم بشــكل
خــاص

تعريــف المتــدرب بالمعــدل التراكمــي وبيــان أســباب ارتفاعــه
وانخفاضــه

مســاعدة المتدربيــن علــى حــل مشــكالتهم التــي تؤثــر
بشــكل مباشــر فــي مســتواهم التدريبــي

توضيــح أفضــل طــرق االســتذكار مســتعي ًنا بالكتابــات العلميــة
فــي هــذا ،بمــا يحقــق أفضــل نتائــج ممكنــه للمتدربيــن فــي
كل مجموعــة

رعاية المتدربين المتأخرين أو ذوي المستوى المتدني تدريبيًا

العمــل علــى تحفيــز وتشــجيع المتدربيــن ذوي المواهــب
الخاصــة والمتفوقيــن علميًا والتنســيق مــع وحــدة الخدمــات
اإلرشــادية لتنميــة وتبنــي مواهبهــم حســب األنظمــة
المتوفــرة

تعريــف المتــدرب بمصــادر معلومــات نظــم ولوائــح التدريــب
فــي الكليــات بالرجــوع لوحــدة الخدمــات اإلرشــادية بالكليــة
أو المطبوعــات مثــل حقيبــة المتــدرب المســتجد ،وأســلوب
التعامــل ومشــكالت المقــررات واســتقبال شــكاواهم
ودراســتها ومعالجتهــا

التنســيق المســتمر مــع وحــدة الخدمــات اإلرشــادية فــي
الوحــدة التدريبيــة

تزويــد المتدربيــن بالخبــرة والــرأي العلمــي حــول تنظيــم
أوقاتهــم وحســن اســتثمارها

[]64

دليل الوصف الوظيفي  -كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض 1442

مركز التدرب اإللكتروني ومصادر
التدريب

رئيس مركز التدرب اإللكتروني ومصادر التدريب
منسق مركز التدرب اإللكتروني ومصادر التدريب
مشرف نظام إدارة المقررات اإللكترونية
أمين مصادر التعلم والتدريب
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وكيل الكلية للتدريب
المـهام الوظيفية
رئيس مركز التدرب
اإللكتروني ومصادر التدريب
اإلشــراف المباشــر علــى جميــع أعمــال مركــز التدريــب
اإللكترونــي بالكليــة
اإلشــراف علــى مصــادر التعلــم والتدريــب والعمــل علــى
تطويرهــا بشــكل مســتمر

وضــع خطــة تشــغيلية داخليــة ســنوية ،وتطبيــق خطــط
العمــل الموفــرة مــن قبــل المركــز الرئيــس

اإلشــراف علــى تقييــم الخدمــات والبرامــج والــدورات التدريبيــة
الخاصــة بالتدريــب اإللكترونــي والحقائــب اإللكترونيــة علــى
النظــام داخــل الكليــة ،وتقديــم التوصيــات إلــى إدارة التطويــر
والجــودة بالكليــة ورؤســاء األقســام التدريبيــة

متابعــة توثيــق أعمــال وبرامــج المركــز والرفــع بــه إلــى
ســعادة وكيــل الكليــة للتدريــب لرفعــه للمجلــس والمركــز
الرئيــس

إعــداد تقاريــر وإحصائيــات دوريــة عــن نشــاطات المركــز
وإنجازاتــه واقتراحــات تطويــر العمــل فيــه ،ورفعهــا لوكيــل
الكليــة للتدريــب

متابعــة تقديــم الدعــم الفنــي المباشــر ألنظمــة التدريــب
اإللكترونــي لمنســوبي الكليــة ،والعمــل كوســيط لحــل
المشــكالت التــي تتطلــب دعــم فنــي مــن وحــدات مســاندة
أخــرى

األشــراف علــى صيانــة مصــادر التــدرب (أجهــزة العــرض
والســبورات الذكية)

المشــاركة فــي التنســيق للنــدوات والمحاضــرات العلميــة
التــي تســتضيفها الكليــة بالتعــاون مــع إدارة العالقــات العامــة

اإلشــراف علــى نشــر ثقافــة التدريــب اإللكترونــي بيــن
منســوبي الكليــة وتحفيزهــم علــى اســتخدام النظــام وصناعــة
المحتــوى االلكترونــي

التواصــل مــع اإلدارات المســاندة فــي الكليــة لتوفيــر جميــع
متطلبــات تشــغيل النظــام

إضافــة أخبــار وأنشــطة المركــز الفرعــي علــى الموقــع
اإللكترونــي للكليــة وذلــك بالتنســيق مــع وحــدة اإلنتــاج
الرقمــي بالكليــة
تبــادل المعلومــات والخبــرات مــع المركــز الرئيــس ،ومراكــز
التدريــب اإللكترونــي بالوحــدات التدريبيــة األخــرى
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اإلشراف العام على سير العمل في األكاديميات العالمية
عمــل ميزانيــة تقديريــة فصليــة للمركــز ،ومتابعــة الحصــول
عليهــا وتســديدها بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة
إعداد تقييم األداء الوظيفي لموظفي المركز
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رئيس مركز التدرب اإللكتروني ومصادر التدريب
المـهام الوظيفية
منسق مركز التدرب
اإللكتروني ومصادر التدريب
إدارة شئون مكتب رئيس القسم
القيام بأعمال النسخ والطباعة والتصوير
إجراء واستقبال االتصاالت الهاتفية واإللكترونية
إعــداد الملفــات الالزمــة للقســم وترتيبهــا وتحديثهــا
وأرشــفة وتوثيــق كافــة أعمــال وأنشــطة القســم
توزيع المعامالت الصادرة من القسم إلى إدارات الكلية

استالم البريد الوارد للقسم (يدويًا أو إلكترونيًا) وعرضه على
رئيس القسم وتسليم كافة المعامالت الصادرة منه
تحديــد احتياجــات القســم مــن المــواد واللــوازم المكتبيــة
ومتابعــة تأمينهــا مــن قبــل الجهــة المختصــة
متابعــة اســتكمال وتحضيــر البيئــة الماديــة للمعامــل
والقاعــات التدريبيــة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة داخــل
الكليــة
مســاعدة المتدربيــن وتوجيههــم للقيــام ببعــض اإلجــراءات
اإلدارية والــرد على استفســاراتهم
عمــل ميزانيــة تقديريــة فصليــة للســلف بالقســم ومتابعــة
الحصــول عليهــا وتســديدها بالتنســيق مــع الجهــات ذات
العالقــة داخــل الكليــة
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رئيس مركز التدرب اإللكتروني ومصادر التدريب
المـهام الوظيفية
أمين مصادر التعلم والتدريب

إدارة شئون مكتب رئيس القسم
القيام بأعمال النسخ والطباعة والتصوير
إجراء واستقبال االتصاالت الهاتفية واإللكترونية
إعــداد الملفــات الالزمــة للقســم وترتيبهــا وتحديثهــا وأرشــفة
وتوثيــق كافــة أعمــال وأنشــطة القســم
توزيع المعامالت الصادرة من القسم إلى إدارات الكلية
أرشــفة تقاريــر مشــاريع التخــرج والتدريــب التعاونــي
لمتدربــي الكليــة وجعلهــا متاحــة للجميــع
التعريــف بالمكتبــات الرقميــة المتاحــة عبــر منصــة
 BlackBoardومصــادر التعلــم اإللكترونيــة المتاحــة علــى
شــبكة اإلنترنــت

اســتالم البريــد الــوارد للقسم (يدويًا أو إلكترونيًا) وعرضه
على رئيس القسم وتسليم كافة المعامالت الصادرة منه
تحديــد احتياجــات القســم مــن المــواد واللــوازم
المكتبيــة ومتابعــة تأمينهــا مــن قبــل الجهــة المختصــة
متابعــة اســتكمال وتحضيــر البيئــة الماديــة للمعامــل
والقاعــات التدريبيــة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة
داخــل الكليــة
مســاعدة المتدربيــن وتوجيههــم للقيــام ببعــض
اإلجــراءات اإلدارية والــرد على استفســاراتهم
عمــل ميزانيــة تقديريــة فصليــة للســلف بالقســم
ومتابعــة الحصــول عليهــا وتســديدها بالتنســيق مــع
الجهــات ذات العالقــة داخــل الكليــة
تدريــب المتدربيــن علــى أســاليب البحــث وإعــداد
التقاريــر وتلخيــص الكتــب
التنســيق للبرامــج التدريبيــة التــي تُعنــى وتخــدم
تقديــم المــادة العلميــة بالشــكل المطلــوب
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المـهام الوظيفية

وكالة الكلية لخدمات المتدربين

وكيل الكلية لخدمات المتدربين
منسق مكتب وكيل الكلية لخدمات المتدربين
مشرف مركز الموهبة واالبتكار
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عميد الكلية
المـهام الوظيفية

وكيل الكلية لخدمات المتدربين

وضع خطة سنوية لوكيل شؤون المتدربين بالكلية

التوصيــة حيــال طلبــات اإلعانــات والســلف والقــروض
للمتدربيــن والتوقيــع علــى أوامــر الصــرف بعــد موافقــة
مجلــس الصنــدوق الفرعــي بالكليــة

متابعــة تطبيــق الخطــط الفصليــة والســنوية إلدارات وأقســام
شــؤون المتدربيــن

اإلشــراف علــى ترشــيح المتــدرب لجائــزة معالــي المحافــظ
للتفــوق العلمــي والمشــاركة فــي تقييــم المتــدرب المثالي

اإلشــراف علــى تطبيــق اللوائــح واألنظمــة والتعليمــات
المنظمــة لشــؤون المتدربيــن

متابعــة توفيــر الخدمــات الالزمــة للمتدربيــن والعنايــة الصحيــة
الالزمــة لهــم وذلــك بالتنســيق مــع إدارة الخدمــات المســاندة

التنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة وتهيئــة الظــروف
المناســبة لتســهيل األعمــال المناطــة بشــؤون المتدربيــن

اإلشــراف علــى اكتشــاف ودعــم أفــكار ومواهــب المتدربيــن
وإيجــاد الســبل الكفيلــة بتنميتهــا وصقلهــا واســتثمار أوقــات
فراغهــم باألنشــطة المختلفــة

متابعــة وتفعيــل أداء العامليــن فــي مجــال شــؤون المتدربيــن
لتحســين وتطويــر الخدمــات المقدمــة للمتدربيــن متابعــة
إجــراءات القبــول والتســجيل (النقــل والتحويــل  -طــي القيــد
 التأجيــل  -االنســحاب الفصلــي  -إعــادة القيــد والتخــرجوالقــرارات والمحاضــر الالزمــة) وكل مالــه صلــه بذلــك
وعــرض الحــاالت الخاصــة علــى لجنــة خدمــات المتدربيــن
استقبال طلبات المتدربين ودراستها واتخاذ الالزم حيالها
اإلشــراف علــى القبــول وتســجيل المتدربيــن للمقــررات
التدريبيــة وإصــدار الجــداول التدريبيــة لهــم

االهتمــام بالعالقــات اإلنســانية والتواصــل المســتمر مــع
المتدربيــن ودعــم تفاعــل المتدربيــن مــع المجتمــع
ترشــيح مديري/مشــرفي أقســام شــؤون المتدربيــن والرفــع
بذلــك للعميــد لالعتمــاد
إعــداد تقييــم األداء الوظيفــي لمديري/مشــرفي أقســام
شــؤون المتدربيــن والرفــع بذلــك للعميــد لالعتماد
إعــداد تقريــر اإلنجــاز الســنوي للكليــة فيمــا يخصــه ورفعــه
لعميــد الكليــة

التنســيق مــع وكيــل التدريــب فــي تنظيــم ومتابعــة إجــراءات
تســجيل وإثبــات نتائــج التقييــم وكل مــا يرتبــط بذلــك

اإلشراف على األنشطة التدريبية ومتابعتها وتقييمها

اإلشــراف علــى عمليــة إلحــاق المتدربيــن بالتدريــب
التعاونــي وعلــى برامــج التنســيق الوظيفــي

اإلشــراف علــى مكتــب التوجيــه واإلرشــاد وحــل مشــاكل
المتدربيــن

اإلشــراف علــى توفيــر فــرص وظيفيــة للخريجيــن فــي
القطاعيــن الخــاص والعــام

العمل أمي ًنا للجنة التأديب بالكلية
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وكيل الكلية لخدمات المتدربين
المـهام الوظيفية
منسق مكتب وكيل الكلية
لخدمات المتدربين

إدارة شــئون مكتــب وكيــل الكليــة لخدمــات المتدربيــن
وتنظيــم نشــاطه وإجراءاتــه
إعــداد الملفــات الالزمــة لمكتــب الوكيــل وترتيبهــا وتحديثهــا
وأرشــفة وتوثيــق كافــة أعمــال وأنشــطة مكتــب الوكيــل
اســتقبال مراجعــي مكتــب وكيــل الكليــة لخدمــات
المتدربيــن وتوجيههــم
اســتالم البريــد الــوارد إلــى مكتــب الوكيــل (يدويـًـا والكترونيًا)
وعرضــه علــى الوكيــل وتســليم كافــة المعامــالت الصــادرة
منــه
التنسيق والترتيب لمواعيد الوكيل واجتماعاته

القيام بأعمال النسخ والطباعة والتصوير
إجراء االتصاالت الهاتفية واإللكترونية
إعــداد التقاريــر والملخصــات الالزمــة لتســهيل مهمــة
الوكيــل فــي اتخــاذ القــرارات
صياغــة الخطابــات والقــرارات الصــادرة مــن مكتب الوكيــل
ومتابعة إصدارها
متابعة أعمال المجالس واللجان التي يشارك فيها الوكيل
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وكيل الكلية لخدمات المتدربين
المـهام الوظيفية
مشرف مركز الموهبة واالبتكار

إعداد الخطة الفصلية لمركز الموهبة واالبتكار
تحديد احتياجات مركز الموهبة واالبتكار

اإلشراف على الزيارات التقنية وتنظيم الدورات التقنية

اإلشراف على تنفيذ األنشطة التقنية

اإلشراف على تنظيم المعارض التقنية

المشاركة في مجلس النشاط في الوحدة

إعداد التقارير الدورية والتقارير النهائية عن النشاط التقني

المشاركة في اختيار مقرر النشاط التقني من المتدربين

وضــع برامــج خدميــة لصيانــة األجهــزة التقنيــة المجانيــة
للمتدربيــن ومنســوبي الكليــة

المشــاركة فــي ترشــيح ابتــكارات المتدربيــن للمشــاركة
فــي معــارض التقنيــة
تنســيق وتنظيــم مســابقات التقنيــة العامــة ووضــع اللوائــح
التنظيميــة للمشــاركة فيهــا
تنظيم المحاضرات والندوات التقنية

اإلشراف ووضع البرامج لضيوف الكلية للتخصصات التقنية
دعم وتسويق مشاريع المتدربين التقنية اإلبداعية والتدريبية
نشــر ثقافــة حقــوق الملكيــة الفكريــة وقواعد النشــر اإللكتروني
وتســجيل وحمايــة االبتكار.
التدريــب فــي مجــاالت التقنيــة المختلفــة والبرامــج المفتوحــة
المصــدر كلينكــس وغيرهــا
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إدارة القبول والتسجيل
وشؤون المتدربين
مدير القبول والتسجيل وشؤون المتدربين
مسؤول القبول
مسؤول التسجيل
مسؤول شؤون المتدربين
رئيس قسم متابعة الخريجين
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وكيل الكلية لخدمات المتدربين
المـهام الوظيفية
مدير القبول والتسجيل
وشؤون المتدربين
إعــداد خطــة القبــول لــكل فصــل تدريبــي ورفعهــا إلــى
وكيــل الكليــة لشــؤون المتدربيــن والمشــاركة فــي
اإلشــراف علــى تنفيذهــا
متابعــة إشــعار المتدربيــن بمواعيــد القبــول والتســجيل
فــي البوابــة اإللكترونيــة «رايــات»
المشاركة في أعمال األسبوع التعريفي للمستجدين بالكلية
اإلشــراف علــى توفيــر خدمــات المتدربيــن ،ومتابعــة تنفــي
القــرارات التدريبيــة الصــادرة مــن إدارة الكليــة أو الجهــة
المختصــة بالمؤسســة
متابعــة تســجيل جميــع أعمــال االختبــارات والنتائــج،
وإجــراءات تخريــج المتدربيــن
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إعــداد تقاريــر وإحصائيــات دوريــة عــن نشــاطات اإلدارة
وإنجازاتهــا واقتراحــات تطويــر العمــل فيهــا ،ورفعهــا لوكيــل
الكليــة لخدمــات المتدربيــن
اإلشراف على تسليم الوثائق والملفات للخريجين
دراســة وإبــداء المرئيــات بالموضوعــات المحالــة مــن وكالــة
الكليــة لشــؤون المتدربيــن
إعداد تقييم األداء الوظيفي لموظفي اإلدارة
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مدير القبول والتسجيل وشؤون المتدربين
المـهام الوظيفية
مسؤول القبول

اإلعداد لقبول المتدربين المستجدين ،ومتابعة إنهاء إجراءات قبولهم
متابعــة طلبــات راغبــي الزيــارة والنقــل مــن وإلــى الكليــة ،والقيــام باإلجــراءات
الالزمــة لذلــك وذلــك عبــر البوابــة اإللكترونيــة «رايــات»
القيام بإنهاء ومتابعة إجراءات قبول متدربي التدريب العسكري المهني
إصدار بطاقات الكلية للمتدربين وإصدار بدل الفاقد
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مدير القبول والتسجيل وشؤون المتدربين
المـهام الوظيفية
مسؤول التسجيل

متابعة تسجيل جميع أعمال االختبارات والنتائج ،وإجراءات تخريج المتدربين
تنفيذ إجراءات تغيير التخصص ،وتعديل الدرجات ،وإعادة القيد
معالجة االستقطاع من مكافآت المتدربين
رفع مسيرات مكافآت المتدربين اإلفرادية والتعويضية عبر البرنامج اإللكتروني «رايات»
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مدير القبول والتسجيل وشؤون المتدربين
المـهام الوظيفية
مسؤول شؤون المتدربين

طباعة أرقام المتدربين المستجدين ،وحفظ ملفاتهم ووثائقهم األصلية في حافظة
الملفات
تقديــم الخدمــات للمتدربيــن (تعريــف  -ســجل تدريبــي  -مشــهد  -تعريــف خريــج...
إلــخ) ،وفقــا لألنظمــة والتعليمــات الصــادرة بذلــك
تنفيذ القرارات التدريبية (طي القيد وتسليم الملف – حذف الفصل أو التأجيل)
تنفيذ إجراءات فصل المتدربين من الكلية (بسبب قرار تأديبي)
استقبال المتدربين والرد على استفساراتهم ومساعدتهم
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مدير القبول والتسجيل وشؤون المتدربين
المـهام الوظيفية
رئيس قسم متابعة الخريجين

حصر المتدربين المتوقع تخرجهم
طباعــة وثائــق الخريجيــن (عربي-إنجليــزي)
وتســليمها مــع الســجل التدريبــي للخريجيــن
تقديم كافة الخدمات للخريجين
المشاركة في اإلعداد والتنسيق لحفل الخريجين

االهتمــام بأخبــار المتميزيــن مــن خريجــي الكليــة
ونشــرها فــي مجلــة وموقــع الكليــة بالتنســيق مــع
وحــدة اإلنتــاج الرقمــي بالكليــة
االشراف على استكمال جميع متطلبات التخرج للمتدربين
تصديق السجل األكاديمي
تسليم الوثائق والملفات للخريجين
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إدارة الخدمات اإلرشادية

مدير إدارة الخدمات اإلرشادية
مرشد تدريبي
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وكيل الكلية لخدمات المتدربين
المـهام الوظيفية
مدير إدارة الخدمات اإلرشادية
اســتقبال الحــاالت التحصيليــة والســلوكية واالجتماعيــة
والعمــل علــى إيجــاد الحلــول المناســبة لهــا
اإلشراف على أعمال إدارة التوجيه واإلرشاد بالكلية
اإلعــداد والتنســيق للمحاضــرات والنــدوات واللقــاءات التربويــة
ذات العالقــة باحتياجــات المتــدرب

مســاعدة المتدربيــن علــى تعديــل ســلوكهم ممــن صــدر بحقهــم
قــرار تأديبــي مــن لجنــة تأديــب المتدربيــن فــي الكليــة
إعــداد تقاريــر وإحصائيــات دوريــة عــن نشــاطات اإلدارة وإنجازاتهــا
واقتراحــات تطويــر العمــل فيهــا ورفعهــا لوكيــل الكليــة لشــئون
المتدربيــن

التنســيق مــع وكالــة الكليــة وشــؤون المتدربيــن واألقســام
التدريبيــة فيمــا يخــص التوجيــه واإلرشــاد للحــاالت التــي
تحتــاج الــى عــرض علــى مجلــس الكليــة

تبنــي بعــض البرامــج والــدورات القصيــرة ألعضــاء هيئــة التدريــب
للتعــرف علــى طبيعــة التغيــرات النفســية والســلوكية لــدى
المتدربيــن

المشــاركة فــي إعــداد الحفــل الختامــي وتكريــم المتفوقيــن
بالتعــاون مــع اإلدارات ذات العالقــة

رعايــة المتدربيــن المتفوقيــن تدريبيـًـا وتشــجيعهم وتوجيههــم
ومنحهــم الحوافــز والمكافــآت لتعزيــز قدراتهــم اإلبداعيــة

إعــداد وتنفيــذ وتوزيــع الوســائل اإلرشــادية (بريــد إلكترونــي،
رســائل جــوال ،وســائل التواصــل االجتماعــي ،لوحــات
إرشــادية)

توزيــع المهــام بيــن المرشــدين ،بحيــث يتولــى كل مرشــد
المســاعدة فــي عــالج مشــكالت محــددة (تربويــة ،ســلوكية
وأخالقيــة ،اجتماعيــة ،نفســية وصحيــة)

تعريــف المتدربيــن بخدمــات إدارة التوجيــه واإلرشــاد بالكليــة
وأهدافهــا وحقــوق وواجبــات المتــدرب وذلــك مــن خــالل تنفيــذ
أســبوع التهيئــة اإلرشــادية للمتدربيــن المســتجدين
إعــداد الخطــط العامــة الســنوية لبرنامــج التوجيــه واإلرشــاد
فــي ضــوء التعليمــات المنظمــة لذلــك واعتمادهــا مــن الكليــة
إقامــة معــارض فــي مجــال توجيــه وإرشــاد المتدربيــن
بالتعــاون مــع اإلدارات الحكوميــة ذات العالقــة
تبصيــر المجتمــع التدريبــي بأهــداف التوجيــه واإلرشــاد،
وخططــه ،وبرامجــه ،وخدماتــه ،وبنــاء عالقــات مهنيــة مثمــرة
مــع منســوبي الكليــة
تقديــم خدمــات اإلرشــاد الوقائــي وتبصيرهــم بأضــرار بعــض
الســلوكيات الســلبية وتحصينهــم ضــد األفــكار المخالفــة
للمنهــج القويــم

تحفيــز أعضــاء هيئــة التدريــب إلجــراء البحــوث والدراســات التربويــة
واالجتماعيــة التــي تهــدف إلــى عــالج أو اكتشــاف المشــكالت
الســلوكية بيــن المتدربيــن والخــروج بالتوصيــات الالزمــة
متابعــة تنفيــذ توصيــات البحــوث والدراســات الســابقة مــع وكيــل
الكليــة لشــئون المتدربيــن أو عميــد الكليــة
اإلشــراف علــى ومتابعــة أعمــال لجنــة أعضــاء وحــدة الخدمــات
اإلرشــادية
اإلشراف على ومتابعة أعمال لجنة المتدربين اإلرشادية
تنفيــذ برنامــج تشــغيل المتدربيــن الــوارد فــي الئحــة صنــدوق
المتدربيــن الرئيســي
إعداد تقييم األداء الوظيفي لموظفي اإلدارة
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وكيل الكلية لخدمات المتدربين
المـهام الوظيفية
مدير إدارة الخدمات اإلرشادية

دراسة حاالت المتدربين من النواحي النفسية ،التربوية ،السلوكية واالجتماعية
متابعة السلوكيات الفردية والظواهر السلوكية الغير مقبولة
إعداد اللوحات اإللكترونية والرسائل النصية ورسائل التواصل اإللكتروني
إعداد االستبانات وتوزيعها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع إدارة التطوير والجودة
إعداد وتنسيق التقارير الفصلية
إجراء البحوث والدراسات التربوية التي يتطلبها عمل المرشد
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مركز أنشطة المتدربين

مدير مركز األنشطة
رائد النشاط الثقافي في الكلية
رائد النشاط االجتماعي في الكلية
رائد النشاط الرياضي في الكلية
القائد الكشفي في الكلي
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وكيل الكلية لخدمات المتدربين
المـهام الوظيفية
مدير مركز األنشطة
رعاية األنشطة العامة للمتدربين في الكلية
إعداد وتنظيم الدورات التدريبية للمتدربين

إعداد الميزانية والخطة الفصلية لألنشطة في الكلية

صياغــة اســتراتيجيات وأهــداف النشــاط بالكليــة ووضــع
الخطــط والبرامــج الخاصــة باألنشــطة التقنيــة والرياضيــة
والكشــفية والثقافيــة واالجتماعيــة (المحليــة والداخليــة
والدوليــة) ومتابعــة تنفيذهــا

توزيع المهام على المشرفين والمتدربين

اإلشراف على مناسبات الكلية الخاصة بالمتدربين
اإلشــراف علــى المشــاركات الخارجيــة والرحــالت
والزيــارات الميدانيــة للمتدربيــن
المشــاركة فــي اختيــار المتدربيــن المشــاركين في
البرامــج المحلية والخارجية
التنســيق مــع اإلدارة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي
بمنطقــة الريــاض واإلدارة العامــة لشــئون المتدربيــن
فيمــا يخــص أنشــطة المتدربيــن
العمل على تحقيق أهداف النشاط التدريبي
المشاركة في اختيار رؤساء لجان األنشطة من المتدربين
المشاركة في لجنة صندوق المتدربين الفرعي
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متابعــة تنفيــذ مــا يــرد مــن الجهــات المختصــة مــن
لوائــح وتعليمــات خاصــة بالنشــاط
إعــداد تقاريــر وإحصائيــات دوريــة عــن نشــاطات اإلدارة
وإنجــازات واقتراحــات تطويــر العمــل فيهــا ورفعهــا لوكيــل
الكليــة لشــئون المتدربيــن
تشــغيل أكبــر عــدد ممكــن مــن المتدربيــن فــي مرافــق
النشــاط بما ال يتجاوز  %50من ميزانية النشاط
تأســيس مجلــس للنشــاط ســنوي يمثــل عــدد المتدربيــن
فيــه  %50فأكثر
اإلشراف والمتابعة إلعمال رواد األنشطة داخل الكلية
إعداد التقارير الختامية ألنشطة شؤون المتدربين
المشــاركة فــي تنفيــذ النشــاط الكشــفي التابــع لجمعيــة
الكشــافة العربيــة الســعودية
إعداد تقييم األداء الوظيفي لموظفي المركز
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مدير مركز األنشطة
المـهام الوظيفية
رائد النشاط الثقافي في الكلية

إعداد خطة النشاط الثقافي الفصلية
تحديد احتياجات النشاط الثقافي
اإلشراف على تنفيذ األنشطة الثقافية
المشاركة في مجلس النشاط في الوحدة
المشاركة في اختيار مقرر النشاط الثقافي من المتدربين
اإلشراف على برامج اإلذاعة وتطويرها
المشــاركة فــي ترشــيح المتدربيــن المشــاركين فــي
المشــاركات الثقافيــة

إعــداد المســابقات الثقافيــة العامــة ووضــع اللوائــح
التنظيميــة للمشــاركة فيهــا
المشاركة في تنظيم المحاضرات والندوات التثقيفية
إعداد التقارير الدورية والتقارير النهائية عن النشاط الثقافي
إعــداد مفكــرات الصفحــة الواحــدة الثقافيــة وإجــراء
المســابقات عليهــا
تنفيذ الماراثون الثقافي السنوي
تنفيذ الدورات التثقيفية للمتدربين
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مدير مركز األنشطة
المـهام الوظيفية
رائد النشاط االجتماعي في الكلية

إعداد خطة النشاط االجتماعي الفصلية
تحديد احتياجات النشاط االجتماعي
اإلشراف على تنفيذ األنشطة االجتماعية
المشاركة في مجلس النشاط في الكلية

تنظيم الدورات االجتماعية ،واإلشراف على الزيارات
االجتماعية
المشاركة في إعداد أجنحة الكلية في المعارض الخدمية

المشاركة في اختيار مقرر النشاط الثقافي من المتدربين

اإلشــراف علــى حفــل توزيــع جوائــز البطــوالت المختلفــة
وتكريــم المســتحقين فــي النشــاط فصليًــا

اإلشــراف علــى مشــاركة الوحــدة فــي األســابيع الختاميــة
(المــرور – الدفــاع المدنــي ).... -

تعزيــز ثقافــة الحــوار والنقــاش وتطويــر قــدرات المتدربيــن
الشــخصية بحســب هواياتهــم

اإلشراف على الرحالت والمخيمات االجتماعية

اإلشراف على المسرح وإنتاج منتج درامي سنويًا

تنظيــم المحاضــرات والنــدوات االجتماعيــة وإعــداد برامــج
بديلــة لتنفيذهــا فــي حالــة اعتــذار أو تخلــف المحاضــر
عــن أداء المحاضــرة

الســعي لدمــج الصــم مــع الناطقيــن فــي مختلــف
البرامــج وتطويــر العالقــة بينهم

اإلشراف على حفل استقبال المستجدين
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اإلشراف على المهرجانات العامة المنوعة
إعداد التقارير الدورية والتقارير النهائية عن النشاط
االجتماعي
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مدير مركز األنشطة
المـهام الوظيفية
رائد النشاط الرياضي في الكلية

إعداد خطة النشاط الرياضي الفصلية
تحديــد احتياجــات النشــاط الرياضــي ،واالشــراف علــى
تنفيــذ األنشــطة الرياضيــة
المشاركة في مجلس النشاط في الكلية
المشاركة في اختيار المقرر الرياضي من المتدربين
المشاركة في اختيار منتخب الكلية لأللعاب الرياضية
المشــاركة فــي ترشــيح المتدربيــن المشــاركين علــى
مســتوى المؤسســة فــي األلعــاب الرياضيــة
اإلشــراف علــى المتدربيــن المشــاركين فــي الــدورات
الرياضيــة المحليــة
تنظيم الدورات الرياضية بأنواعها داخل الكلية

الصيانــة الدوريــة لألجهــزة الرياضيــة وتوفيــر احتياجــات
األلعــاب والبطــوالت
تثقيف المتدربين بالمنافسة الشريفة وتقبل النتائج
التدريب على األلعاب المختلفة في الممارسة والقوانين
تنويع األلعاب وتعزيز األلعاب الفردية
التدريــب علــى إدارة البطــوالت والتحكيــم وكتابــة التقاريــر
والتوثيــق وتمكيــن المتدربيــن مــن إدارة أنفســهم
تثقيــف المتدربيــن بالغــذاء الصحــي واللياقــة البدنيــة
والســعي نحــو الــوزن المثالــي

اإلشراف على المركز الترفيهي الرياضي في الكلية

العمــل علــى زيــادة رواد الصالــة الرياضيــة كل فصــل
وحــث المتدربيــن علــى المشــاركة والتفاعــل

المشــاركة فــي تنظيــم الــدورات الرياضيــة التــي
تســتضيفها الكليــة

استقبال ضيوف الصالة الرياضية ووضع برنامج منوع له ّ
م
اإلشــراف علــى نظافــة الصالــة وتوفيــر االحتياجــات
االســتهالكية لأللعــاب الرياضيــة
إعداد التقارير الدورية والتقارير النهائية عن النشاط الرياضي
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مدير مركز األنشطة
المـهام الوظيفية
القائد الكشفي في الكلية

إعداد وتنفيذ الخطة الكشفية لكل فصل تدريبي
تحديد احتياجات نشاط الكشافة – الجوالة

اإلشراف على الزيارات الكشفية

اإلشراف على تنفيذ نشاط الكشافة – الجوالة

المشاركة في ترشيح الجوالة لمخيمات الجوالة المركزية

المشاركة في مجلس النشاط في الكلية

إدارة مقر معسكر الجوالة الدائم  -إذا توفر

المشــاركة فــي اختيــار قيــادة الفــرق الكشــفية لنشــاط
الجوالــة مــن المتدربيــن

المشــاركة فــي خدمــة الجهــات الحكوميــة فــي
المناســبات الدينية واالجتماعيــة والثقافيــة والتطوعيــة
فيمــا يخص الكشــافة

خدمة وتنظيم األنشطة العامة في الكلية كالحفالت وغيرها
اإلشراف على معسكرات ومخيمات الجوالة
تنظيم الدورات الكشفية

تنظيــم الــدورات والمســابقات الكشــفية كأنــواع العقــد
ونصــب الخيــام وإدارة الحيــاة الخلويــة
منــح الشــارات واألنــواط والشــهادات الكشــفية
والتطوعيــة عنــد اســتحقاقها
إدارة فرق التطوع بالكلية ومنح النقاط التطوعية
إعداد التقارير الدورية والتقرير النهائي عن نشاط الجوالة
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إدارة التنسيق الوظيفي والتدريب التعاوني

مدير إدارة التنسيق الوظيفي والتدريب
التعاوني
رئيس قسم التدريب التعاوني
منسق وظيفي
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وكيل الكلية لخدمات المتدربين

المـهام الوظيفية
مدير إدارة التنسيق الوظيفي
والتدريب التعاوني
إنشــاء قاعــدة بيانــات للخريجيــن ،يمكــن مــن خاللهــا
معرفــة أعــداد الخريجيــن وتخصصاتهــم ،ونشــر ذلــك
علــى موقــع الكليــة

اإلعداد والتنسيق ليوم المهنة

التنسيق لعقد ورش عمل لتهيئة الخريجين لسوق العمل

توثيق العالقات والروابط بين الكلية وخريجيها

التنســيق مــع الجهــات الخارجيــة حكومية/خاصة/أهليــة
لتوظيــف الخريجيــن

مســاعدة الخريجيــن فــي الحصــول علــى وظائــف
تناســب تخصصاتهــم

تبــادل الزيــارات مــع القطاعــات الحكوميــة والخاصــة
واألهليــة للتعــاون والتنســيق فــي مجــال التدريــب
والتوظيــف ومعرفــة احتيــاج ســوق العمــل والتعريــف
بمخرجــات الكليــة

االهتمــام بأخبــار المتميزيــن مــن خريجــي الكليــة
ونشــرها فــي مجلــة وموقــع الكليــة

تنفيذ اللقاءات والندوات التي تخدم التنسيق الوظيفي
دعــوة مســؤولي التوظيــف فــي الشــركات
والمؤسســات والمصانــع لزيــارة الكليــة
مســاعدة الشــركات والمؤسســات الباحثــة عــن
موظفيــن فــي الوصــول إلــى الخريجيــن بســهولة

حضــور االجتماعــات الدوريــة الخارجيــة مــع
القطاعــات الحكوميــة واألهليــة ،والمشــاركة فــي
لقــاءات وورش عمــل التوظيــف فــي المجالــس
والوحــدات التدريبيــة
حث الخريجين على التسجيل في موقع «مهنة»
إعداد تقييم األداء الوظيفي لموظفي االدارة

اإلشراف على أعمال قسم التدريب التعاوني
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المـهام الوظيفية

مدير إدارة التنسيق الوظيفي والتدريب التعاوني
رئيس قسم التدريب التعاوني

التنســيق بيــن األقســام التدريبيــة بالكليــة وبيــن ســوق
العمــل فيمــا يتعلــق بــردود قطاعــات العمــل عــن
مخرجــات الكليــة
إعــداد خطــة فصليــة متكاملــة للتدريــب التعاونــي والرفــع
بهــا إلــى وكيــل الكليــة لشــؤون المتدربيــن
العمــل علــى توفيــر وحصــر الفــرص التدريبيــة لمتدربــي
الكليــة فــي القطاعيــن الخــاص والعــام
عقــد لقــاءات دوريــة لتهيئــة المتدربيــن المرشــحين
للتدريــب التعاونــي

اإلشراف والمتابعة على أعمال التدريب التعاوني
حصــر المتدربيــن المرشــحين للتدريــب التعاونــي
بالتنســيق مــع األقســام التدريبيــة
االجتماع بالمتدربين قبل توجيههم إلى جهات التدريب
اإلشــراف والمتابعــة لنتائــج التدريــب التعاونــي
النهائيــة ،وإعــداد التقاريــر الالزمــة
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األدلة اإلجرائية واللوائح واألنظمة والتعاميم

من هنا

حقائب تدريبية وخطط وعروض تقديمية ونماذج تدريبية

من هنا
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المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني
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