شعبت المعاون لشؤون الطلبت
ذٌقسن شؼثح الوؼاّى إلٔ شالز ّحذاخ كوا يلي:
-1وحدة التسجيل الطلبت
أ -ذٌاط هِوح الرسجيل تصالز هْظفيي احذُن قاًًْي لوصادقح كفاالخ الطلثح
ب -ذٌظن ُزٍ الْحذج أضاتيش الطلثح ّحفظِا سٌْيا
جــ  -هراتؼــح كــل هــا يرطلثــَ تلــ ّى الطلثــح هــي ــال ا ّاهــش الصــادسج ت قِــن ّحفظِــا ــي
أضاتيشُن ّذ ذيصِا سٌْيا
د – ذٌظن ُزٍ الْحذج السكي ي ا قسام الذا ليـح ػلـٔ أسـاط الكليـاخ ّحسـة الطاقـح االسـريؼاتيح
لكل قسن دا لي تالرؼاّى هغ السادج أهٌاء ا قسام الذا ليح
ُ  -إصذاس ُْياخ للطلثح سٌْيا اصح تالسكي تا قسام الذا ليح
 -2وحدة المتابعت
أ -ذٌاط هِوح الوراتؼح توْظفيي احذُوا لوْقغ هشجاى ّالصاًي لوْقغ الرشتيح الفٌيح
ب –هِوح ُزٍ الْحذج ًقل الوؼلْهاخ تيي الوذيشيح ّا قسام الذا ليـح ػلـٔ هـذاس  42سـاػح ًِـاسا
ّليال
ج  -هراتؼح حضْس السادج الولش يي الليليي
د -هراتؼح الؼالقح الثٌاءج تيي اإلششاف ّالطلثح
ُ  -هراتؼح الورغيشاخ الخذهيح (الواء ّالكِشتاء) ّاإلتالؽ ػي ال االخ الطاسئح ْسا
ّهؼالجاذِا ّقد قياسي تالرؼاّى هغ ّحذج الصياًح

 -3وحدة األقسام الداخليت
أ -ذركــْى ُــزٍ الْحــذج هــي هجوْػــح هــْظفيي هٌاطــَ تِــن هس ـ ّليح أهاًــَ ا قســام تْاقــغ أهــيي
ّهساػذيَ لكل قسن دا لي
ب – هِوح أهيي القسن ُي ذٌظين ال ياج اليْهيح للقسن الذا لي (ذـاهيي الوٌـام الوٌاسـة لكـل طالـة
ذْ يش الوسرلضهاخ الوٌاسثح لوٌام كل طالـة ذْصيـغ الطلثـح ػلـٔ الغـشف حسـة الطلثـح ّالوشحلـح
الذساسيح جِذ اإلهكاى هراتؼح هلاكل الطلثح الخاصح ّالؼاهح)
ج  -ذٌظين هِام اإلششاف الليلي ّهراتؼح اإلػوا ّالوِام الوٌاطح تالولش يي تالرؼـاّى هـغ ّحـذج
الوراتؼح
د –هراتؼح أهْس ا قسام ّذذّيٌِا ي سجالخ اصح تكل قسن
ُ  -هراتؼـح ا هـْس الخذهيـح لاقسـام الذا ليـح هـي ـال ذْجيـَ ػوـا الخذهـح ّال ـش

اللـذيذ

ػلٔ اػلٔ هسرْٓ ًظا ح تكل هايخص ساحح الطالة
 -4وحدة اإلشراف الليلي
أ -ذرألف ُزٍ الْحذج هي هجوْػح هي الوْظفيي تا رصاصاخ هخرلفـح ذٌـاط تِـن هِوـح اإلشـشاف
الليلي ػلٔ ش ّى الطلثح
ب – يٌظن ػوـل ُـزٍ الْحـذج تطشيقـح الوٌاّتـح حيـس ذـٌظن اإلػوـا تـصالز ّجثـاخ ػوـل ّكـل
ّجثَ ذركْى هي شالز هلش يي ليليي ّإػوالِا ذثـذأ هـي اًرِـاء الـذّام الشسـوي الصـثاحي ّيسـروش
ليال حرٔ يثذأ الذّام الشسوي ُّكزا ػلٔ هذاس أيام اللِش لكل قسن دا لي
جـ  -يقــْم اإلشــشاف تالســِش ػلــٔ هراتؼــح شـ ّى الطلثــح ّاذخــار اإلجــشاءاخ الضــشّسيح الالصهــح
لوؼالجرِا ّ ْسا ّحسة السياقاخ الورثؼح هغ االداسج
د -االُروام تالطلثح ّاذخار اإلجشاءاخ الالصهح ْسا هصل ال االخ الص يح الطاسئح ًّقل الوشيض
إلٔ اقشب هسرلفٔ ّػلٔ هذاس الساػح

ُ  -هؼالجح كل أًْاع الولاكل الري ذ صل تيي الطلثح تلكل ّقري ل يي ػشضِا ي اليْم الرـالي
ػلٔ إداسج القسن
ّ – تالرؼاّى هغ الوراتؼح هؼالجح هلاكل الخذهاخ (الواء ّالكِشتاء)
ص -لق ا جْاء الوٌاسثح قذس الوسرطاع لشاحح الطلثح

