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 الهيكل التنظيمي

 الهيكل التنظيمي واإلدارات الداعمة

 هيكل تنظيمي مالئم ومعتمد

 ومت تعديله  22/9/2122( وبتاريخ  2معهد هيكل تنظيمي معلن ومعتمد من جملس إدارة املعهد جبلسةةةةةة  ر      يتوافر لل
حىت يناسةةةةةةةةةةة  تعوير حش  املعهد وي ةةةةةةةةةةةمل  6/8/2126( وبتاريخ  22وحتديثه من جملس إدارة املعهد جبلسةةةةةةةةةةةته ر     

 اإلدارات املستحدث  ويسمح بالتعاون املتبادل بني مستوياته.
  مدخل املعهد .اهليكل التنظيمي معلن على صفح  املعهد على اإلنرتنت وىف لوح  جداريه يف 

 ويتكون اهليكل التنظيمي للمعهد من :

   عميد املعهد. أمني املعهد ومكت  رارات جمالس األ سام ، ويتبعهل ئون العلمي  واإلداري  وتعبيق عميد املعهد : يتوىل ا .2
بعه مكت  وكيل توكيل املعهد ل ةةةةةةئون التعلي  والعتو : يتوىل إدارة لةةةةةةئون العتو ولةةةةةةئون ا،روني ورعاي  العتو ، وي .2

 رتاحات وإدارة رعاي  العتو وإدارة لةةةةةةئون لةةةةةةئون الدراسةةةةةة  ومكت  ال ةةةةةةكاو  واإل املعهد وإدارة لةةةةةةئون العتو و سةةةةةة 
 ا،روني .

عام املعهد : ويتبعه إدارة ال ةةةةةةةةةئون اإلداري  وإدارة املسةةةةةةةةةابات واملواان  وإدارة ال ةةةةةةةةةئون الفني  وإدارة امل ةةةةةةةةةرتيات وإدارة أمني  .3
 دارة التأمينات واملعالات وإدارة ال ئون القانوني  .املخاان وإ

 املراكز والوحدات ذات العابع ا،اص وت مل : .4
 . وحدة ضمان اجلودة 
 . مركز ا،دمات الفني  واملعملي 
 ست ارات اهلندسي .مركز الدراسات واإل 
 : وهىاأل سام العلمي  : ي مل املعهد أربع أ سام  .2
   س  اهلندس  املدني  
   اهلندس  الكيميائي  س 
 لكرتونيات  س  اهلندس  اإلتصاالت واإل 
  واهلندسي   س  العلوم األساسي 
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عقاد إند ويت  املعه  والئح للشامعاتوخيتص رئيس القسةةةةة  العلمي بال ةةةةةئون التعليمي  بالقسةةةةة  وسكمها  وانني ا لس األعلى 
د ومنها إدارة حتياجات الناجت  عن التغيري وتعوير املعهبي  اإلبعض اإلدارات باملعهد لتل سةةةتحدا كما مت إجملس القسةةة  لةةةهريا  

 األمني ، اإلدارة اهلندسي  ، أدارة التدري  .

 يتميز الهيكل التنظيمي بتوضيح كال من :

 عت ات السلع  : -أ
لعميد هو ختصاصات لكل عضو من أعضائها ، فاعهد بوضوح خعوط السلع  وحتديد اإليتصف اهليكل التنظيمي املايل للم 

رئيس املعهد ويعاونه الوكيل فيما خيصةةةةةةةةه ، ويدار املعهد بواسةةةةةةةةع  جملسةةةةةةةةها املقرر  بقا لقانون تنظي  املعاهد . ويعتمد هيكل 
ارئ  ات العختاذ القرار إرؤسةةةةةةةةةا  األ سةةةةةةةةةام يف و املعهد على التفويض يف السةةةةةةةةةلعات إىل حد ما ، حيع يفول املعهد الوكت  

التام  لتسةةةةةةري العمل ماعدا أمور التعيني والم تت  من ختل ا لس إال أن هل  سةةةةةةلع  عقد ا الس العارئ  لبحع ومنا  ةةةةةة  
 القضايا العارئ  ا،اص  بأ سامه  .

 
 ختصاصات :املسئوليات واإل  -و
عهد بأن يميع عهد ويتصةةةةةةةةةةةةف املالتنفيذي  باملختاذ القرارات سةةةةةةةةةةةةوا  للقيادات األكاد ي  أو د يق للمسةةةةةةةةةةةةئوليات وإيوجد حتديد  

يف اهليكل التنظيمي يف أماكنه  املناسب  هل  ، ومتفق  مع ال هادات العلمي  املاصلني عليها ، والتخصصات الد يق   أعضاؤه
 عهد .ملالوجداني  لكل عضو يف ا، واملهارات العلمي  ، وا،صائص  ، وا،ربات واملهارات املياتي  ، والقدرات العقلي 

 
 لي  التعليمي  :   ماإلدارات املتخصص  ،دمات دع  الع  -ت
 .تقوم اإلدارات املتخصص  بتقدمي خدمات الدع  يف املعهد 
  وتتميز كل اإلدارات بالكفا ة إىل حد كبري ىف أدا  املهام حيع توجد لكل إدارة مدير ، وأعضةةةةةةةةا  متخصةةةةةةةةصةةةةةةةةني وتعبق كل

 .يع األعمال كما تقوم بتدري  العاملني هبا لضمان حسن األدا  إدارة نظام الثواو والعقاو ىف أدا  يم
 لكل إدارة من اإلداراتسةةتعتآ ارا  عين  من املعنيني باألمر داخل املعهد ىف مد  كفا ة إدارات خدمات الدع  و د مت إ   ،

 ستقصا  أرا  العتو ىف أدا  هذه اإلدارات.كما مت إ
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 التوصيف الوظيفي :

توصةةةةةةةةةةةيف وايفي يتضةةةةةةةةةةةمن اإلدارات الوايفي  القيادي  واألكاد ي  واإلداري  والفني  ومت اعتماده من  بل جملس  ام املعهد بعمل 
املعهد .  ثل التوصةةةةةةةةيف الوايفي األسةةةةةةةةا  للعمل بالواائف املختلف  داخل املعهد وهذا التوصةةةةةةةةيف م ةةةةةةةةتق من لوائح املعاهد 

، ومبا سقق التوافق بني سةةةةةياسةةةةةات العمل واللوائح والقوانني من جه  و انون املعاهد مبا يضةةةةةمن وضةةةةةع الفرد املناسةةةةة  من جه  
 أخر .

 ويتمثل التوصيف فى :

 . دليل توصيف وايفي معتمد ومعلن 
 . دليل اليات املسأل  واحملاسب  ونظام املوافز واملكافآت معتمد ومعلن 
  معهد على لةةةبك  رفعه  على املو ع اإللكرتوين للمت توايع أدل  التوصةةةيف الوايفي على يميع األ سةةةام العلمي  واإلداري  ومت

 االنرتنت ، كما يوجد لوحات جداريه ت مل التوصيف الوايفي لكل وايفي  يف أماكن العمل .

 إدارة األزمات والكوارث :

   2127/  6/   21(  وبتاريخ  36عتماد اهليكل التنظيمي لوحدة إدارة األامات والكوار  مبشلس املعهد جلسةةةةةةةةةةةةة  ر    مت إ
 ويتمثل ىف :   2126/ 8/  6(   بتاريخ 22ومت تعديل اهليكل التنظيمي للوحدة جبلس  جملس املعهد ر     

 عميد املعهد أو من ينوو عنه . .2
 مدير الوحدة . .2
 البيئي  . والرعاي مسئول التدري   .3
 مسئول الستم  والصح  املهني  . .4
 املسئول املايل واإلداري . .2
 مات .تصاالت واملعلو مسئول اإل .6

أصةةةةةةدر املعهد دليل األمن والسةةةةةةتم  املعني  والذي يضةةةةةة  إجرا ات األمن والسةةةةةةتم  أثنا  األامات والكوار  ومت توايعه على 
 و ع اإللكرتوين .املاأل سام العلمي  واإلداري  وإعتنه على 
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 تتميز اإلدارة بمكافئة الوسائل المتاحة للتعامل مع األزمات والكوارث : 

 بني العاملني والعتو وتدريبه  على السلوك األمثل للتعامل مع األامات .ن ر الوعي  .2
 وفر املعهد غرف  جمهزة لوحدة األامات والكوار  . .2
 وفر املعهد رس  توضيحي ملرافق ومن ات املعهد موضحا عليه لبكات املرافق . .3
 توثيق كل األحدا  يف سشل األامات . .4
 والكوار  .املعهد به فريق مدرو إلدارة األامات  .2

 مسئولية إدارة األزمات والكوارث :

 مسئولية إدارة األزمات والكوارث فى المراحل األتية : تتلخص

   ما  بل األام  ( األولى ةالمراحل

 التخعيط لألام  مبعىن التنبؤ والتو ع لألامات والكوار  املتو ع حدوثها ومكان حدوثها . .2
 حتوائها .إلجرا ات الو ائي  ملنع حدوثها وإا ختاذداد ا،عط ورس  السيناريوهات مع إإع .2
 ن ر الوعي الثقايف وعقد ورش تدريبي  . .3
 العمل على تعوير اليات الرصد واإلنذار املبكر ىف جمال األامات والكوار  . .4

 حتوا  (  مرحل  املواجه  واإل  المرحلة الثانية

 تنفيذ ا،عط والسيناريوهات السابق التدري  عليها . .2
 أعمال املواجه  واإلغاث  وفقا لنوعي  األام  أو الكوار  .تنفيذ  .2
 القيام بأعمال العوارئ العاجل   .3
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   مرحل  التواان (  المرحلة الثالثة

 حصر ا،سائر بالنسب  لألفراد واملن آت . .2
 ستئناف الن اط .التأهيل مبعىن إ .2
 وضع أسالي  للحماي  من أخعار املستقبل . .3
 تقيي  اإلجرا ات . .4
 ام املعهد بعمل جتارو لإلخت  األمن من ختل التعاون مع إدارة الدفاآ املدين . و د  
  كما يت  عقد ورش عمل ودورات عن اإلخت  األمن ومواجه  األامات والكوار  لكل الفئات باملعهد منها هيئ  التدريس

 و.هليئ  املعاون  والعاملني والعتوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


