
 

 

 

 

 

 

  مسىق امػيه وامذأهيه جيػيح ديكيُ امقياداخ منذدزيث

Tamkeen Association of Leaders Training & Qualification 

 

 

 هـ 14/        /           

 م20      /           /    

 الرقم:

 

 ءالحدود الشمالية | محافظة رفحاة منطق

مسجلة في وزارة الموارد البشرية 

 1614والتنمية االجتماعية برقم/ 

info@tamkensa.org 

 

 

  

 سياست نصفوفت الصالحياث بين نجلس اإلدارة واإلدارة الحنفيذيت

 جهكين القياداث للحذريب والحأهيل لسوق العهللجهعيت 

 

 اعحهاد نجلس االدارة

اإلدارة واإلدارة الحنفيذيت بجهعيت جهكين القياداث للحذريب جو اعحهاد سياست نصفوفت الصالحياث بين نجلس 

 م30/6/2021ه الهوافق 20/11/1442( بحاريخ 6والحأهيل لسوق العهل في االجحهاع رقو )
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 جدول المحتويات
 2 ................................................................................................................. مقدمة

 2 ................................................................................................................ النطاق

 2 ................................................................................................................. البيان

 2 .......................................................................... أوالً: مصفوفة صالحيات مجلس اإلدارة:

 3 ......................................................................... ثانياً: مصفوفة صالحيات اإلدارة التنفيذية:

 4 ................................... ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية:

 5 .......................................................................................................... المسؤوليات
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 قدىحى

 ئٌ سياسةةةةح ىةةةةةالىيح امةةةةةلسياخ ةةةةةيُ ىرنةةةةن اذدازج واذدازج امذَاليريةةةةح دػةةةةد ىبنتةةةةاب  ساسةةةةياب ىةةةةُ ىذبنتةةةةاخ  ةةةةىاة  امس اةةةةةح امدا نيةةةةح يةةةة  امريػيةةةةح

امذَاليريةةةح امػنيةةةا  غذيةةةاد امقةةةسازاخ واميػةةةاىلخ يةةة  امريػيةةةح  سيةةةن  ٍتةةةا دػيةةةه غنةةةئ ديديةةةد اميسةةةتىمياخ وامةةةةلسياخ م ةةةا ن  امى ةةةاة  اذدازيةةةح 

 .وامذ  ىُ شأٍتا  ٌ دػصش ىُ  ت  وسىكيح ىسازاخ دديق اميػاىلخ وا جساءاخ  مذيَؼ ىخاطس امالساد وا سذيال.

 امَباق

يػيح  ويسذثَئ ىُ ذمك ىُ دةدز متً سياساخ ديدد هرِ امسياسح اميسإومياخ امػاىح غنئ كايح امػاىنيُ وىُ متً غل اخ دػا ديح ودبىغيح ي  امر

 و ياليح  اصح ويقاب مألٍظيح.

 امتياٌ

: ىةالىيح صلسياخ ىرنن اذدازج:   و ب

 غذياد امذىجيتاخ األساسيح واألهداف امسةيسيح منريػيح واذشساف غنئ دَاليرها.ئ .1

يذتةةةةؼ ذمةةةةك ىةةةةُ ديديةةةةد منيتةةةةاو وا  ذةاصةةةةاخ وامىاجتةةةةاخ غذيةةةةاد األٍظيةةةةح وامنةةةةىاةل وامةةةةةىاة  منس اةةةةةح امدا نيةةةةح واذشةةةةساف غنيتةةةةا  وىةةةةا ئ .2

 .واميسإومياخ ةيُ اميسذىياخ امى ياليح اميخذنالح

 ةةةةال ةامريػيةةةةح واذشةةةةساف امػةةةةاو غنيةةةةه وىسا تةةةةح ىةةةةدي ياغنيذةةةةه ودػدينةةةةه ئٌ دغةةةةر امياجةةةةح  ةيةةةةا   يذػةةةةاز  ىةةةةؼ ىةةةةا  هو ةةةةؼ ٍظةةةةاو منيىكيةةةة .3

 دقسزِ جتح ا شساف غنئ امريػيح.

 ىؼ  صياب اميةامل ىُ  جه سيايذتً وسالظ سقى تً. امػل حذىةح دَظً و ؼ واغذياد سياسح ىك .4
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 .و ؼ واغذياد سياسح مذالىيض ودَالير األغيال اميَىطح ةاذدازج امذَاليريح .5

و ةةةةةؼ واغذيةةةةةاد امسياسةةةةةاخ واذجةةةةةساءاخ امذةةةةة  دةةةةةةيُ امذةةةةةصاو امريػيةةةةةح مألٍظيةةةةةح وامنةةةةةىاةل وامذصاىتةةةةةا ةاذيةةةةةةا  غةةةةةُ اميػنىىةةةةةاخ امرىهسيةةةةةح  .6

 ةامل ىؼ امريػيح.ألصياب امي

 اغذياد امسياساخ امدا نيح اميذػنقح ةػيه امريػيح ودبىيسها. .7

ديديةةةد امةةةةةلسياخ وا  ذةاصةةةةاخ واميسةةةةإومياخ امذةةةة  يةةةةذً دالىيةةةةةتا مةةةة دازج امذَاليريةةةح  وئجةةةةساءاخ ادخةةةةاذ امقةةةةساز وىةةةةدج امذالةةةةىيض. كيةةةةا ييةةةةدد  .8

 .اميرنن اميى ىغاخ امذ  ييذالظ ةةلسيح امتر ييتا

 اييس غاىح ملسذثيازاخ.و ؼ ىىجتاخ وىػ .9

 .ئدازج ا سذثيازاخ واألٍ بح امػقازيح منريػيح .11

 ديديد امذةىز امػاو منيخاطس امذ  دىاجه امريػيح. .11

 .ىساجػح ودقييً  داء امسةين/اميديس امذَاليري ودىييس امدغً مه .12

 ا غذياداخ امياميح وامذى يػاخ غنئ  واىس امةسف وام يكاخ. .13

 م ا ن  امى اة  اذدازيح امػنياامتر ي  امذػييُ وامالةه  .14

 ئ ساز واغذياد امتيكه امذَظيي  وامذػديلخ امبازةح غنيه   .15

: ىةالىيح صلسياخ اذدازج امذَاليريح:    ثاٍياب

 امقيادج اميثنئ مالسيق امػيه ىُ  لل ىػاييس ىسسنيح ىذبىزج. .1

 .زة  األهداف ةا سذساديرياخ وامخب  وامذقييً امدوزي .2

 .ميرنن اذدازج ة أٌ ىيازسادتا منةلسياخ اميالى ح ةتازيؼ دقازيس دوزيح  .3

 زيؼ امذقازيس امياميح وى سوع اميىاشٍح امذقديسيح  غذيادِ. .4
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 زيؼ امذقىيً امى يال  منػاىنيُ  غذيادِ. .5

 ئصداز امذػاىيً وامذػنيياخ امخاصح ةسيس امػيه. .6

 امذىصيح ي  امذػييُ منى اة  ام ا سج  غذيادها. .7

 امػقىد امى ياليح منيرنن.زيؼ دقسيس ةاٍتاء  .8

   

: امىاجتاخ دراِ امسؤساء امذىاصه ةيُ  غةاء اميرنن واذدازج امذَاليريح:  ثامثاب

 .يذً دىجيه امدغىج مػقد اجذياع ىُ  ته زةين اميرنن  و  سد امنراٌ امالسغيح غُ اميرنن .1

 .اميرنن  و زةين امنرَحغدو ئمغاء  و دأجيه ا جذياغاخ اميردومح ئ  ةػد امذَسيق وامذ اوز ىؼ زةين  .2

 مسةين اميرنن  ٌ يدغى  جذياع طازب  يس ىردول ىذئ ز ي  سوزج ذمك   و ةَاءب غنئ طنث ىُ  غةاء اميرنن. .3

 . ٌ يذً امذَسيق ةيُ زةين اميرنن و ىيُ امسس واألغةاء وامسةين امذَاليري غَد و ؼ جدول  غيال ا جذياع .4

 .اذدازج ةذقسيس شتسي يذةيُ  داةتايذىجث غنئ اذدازج امذَاليريح دصويد ىرنن  .5

 ىةةةةيُ ىرنةةةةن اذدازج هةةةةى جتةةةةح امذىاصةةةةه ىةةةةؼ  غةةةةةاء ىرنةةةةن اذدازج يةةةة  األىةةةةىز اميذػنقةةةةح ة ةةةةإوٌ ىرنةةةةن اذدازج  ويةةةة  سةةةةال  ياةةةةةه يقةةةةىو  .6

تيةةةةح ىقاىةةةةه ىالةةةةى  ىةةةةُ اذدازج امذَاليريةةةةح ىيةةةةُ متةةةةً غل ةةةةح و تةةةةسج ةأغيةةةةال اميرنةةةةن ةيىجةةةةث دىجيةةةةه ىةةةةُ اميةةةةديس امذَاليةةةةري ةامقيةةةةاو ةامي

 .ئمئ سيُ غىدج  ىيُ اميرنن

 ألغةاء ىرنن اذدازج وامنراٌ امذىاصه ىؼ اميديس امذَاليري واميديس اميام   و  ي ىُ  غةاء اذدازج امذَاليريح غَد امياجح مرمك .7
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 اميسإومياخ

غنةئ األٍظيةح اميذػنقةح  طلعاذامريػيح دبتق هرِ امسياسح  يُ  ٍ بح امريػيح وغنئ جييؼ امػاىنيُ واميَذستيُ امريُ يػينىٌ دير ئدازج واشساف 

وغنةئ اذدازج ةػينتً وغنئ هرِ امسياسةح واذميةاو ةتةا وامذى يةؼ غنيتةا  وا مذةصاو ةيةا وزد ييتةا ىةُ  سكةاو غَةد  داء واجتةادتً وىسةإوميادتً امى ياليةح. 

 .امذَاليريح دصويد جييؼ اذدازاخ واأل ساو ةَسخح ىَتا

 


