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 رئيس)ة( مصلحة امشؤون الإدارية واملامية وامبناءات وامتجهزيات واملمتلاكتاختصاصات 

 اختصاصاهتا املصاحل

مصلحة 

امشؤون 

 الإدارية

 واملامية

وامبناءات 

 وامتجهزيات

 واملمتلاكت

 الإدارية واملاميةأ : يف جمال امشؤون 

  ؽداد برانمج امؾمل امس نوي وحصيةل  اخلاصة ابملصلحة؛ الإجنازاتاإ

 ؽداد مرشوع مزياهية ال اكدميية؛  املسامهة يف اإ

 امسهر ؽىل ثنفيذ مزياهية املديرية الاكلميية وثليمي امؾمليات املرثبطة هبا؛ 

  لميية؛ثوزيػ الاؼامتدات ؽىل املؤسسات امتؾلميية امتابؾة نلمديرية الإك 

 ثتبػ ومراكبة مصاريف جس يري املؤسسات امتؾلميية امتابؾة نلمديرية الإكلميية؛ 

 هناء همام امشس يؾني؛  ثتبػ امؾمليات املتؾللة بتؾيني واإ

  برام امصفلات امؾمومية وس ندات امطلب املتؾللة ابملديرية جنازها؛الإ الإرشاف ؽىل اإ  كلميية وثتبػ اإ

 ؽداد وجتميػ املؾطيا  ت املتؾللة ابموضؾية احملاسبية نلمديرية الإكلميية؛الإرشاف ؽىل اإ

 ؽداد امربامج الإكلميية ندلمع الاجامتؼي والإرشاف ؽىل ثنفيذها؛  اإ

 اخلدمات املفوضة(؛)صفلات احلراسة وامنغافة وامطهيي وامبستنة ثدبري 

 ثدبري خدمات الإطؾام املدريس وادلاخليات؛ 

 ثدبري هفلات املاء وامكهرابء؛ امسهر ؽىل 

  .ثتبػ وثنفيذ ال داءات ومراكبهتا 

 ب: يف جمال امبناءات وامتجهزيات واملمتلاكت

 جناز مشاريػ امبناء وامتوزيػ وا ؽداد ملفات طلبات امؾروض اخلاصة ابإ  صالحات امكربى وامتجهزي ابملؤسسات امتؾلميية؛لإ اإ

  جناز مشاريػ امبناء وامتوس يػ والاصالحات امكربى وامتجهزي ابملؤسسات  امتؾلميية امتابؾة نلنفوذ امرتايب نلمديرية الإكلميية؛ثتبػ اإ

 حالت املؤسسات امتؾلميية املتواجدة ابلإكلمي وجودة صيانهتا ومدى ثوفرها ؽىل وسائل امؾمل امرضورية؛ امسهر ؽىل مراكبة 

  ؽداد ملفات ال داء ومراكبهتا؛اإ امتنس يق بني خمتلف املتدخلني يف جمالت امبناءات املدرس ية و 

  سامهة يف اشغال جلان اكتناء ال رايض وثتبػ املساطر املؾمول هبا يف هذا امشأ ن؛امل 

 ثدبري امتجهزيات املدرس ية ؽىل مس توى الاس تلبال وامتخزين وامتوزيػ واجلرد؛ 

 امسهر ؽىل ثدبري املمتلاكت املنلوةل وغري املنلوةل املوضوؽة حتت ثرصف املديرية الإكلميية واحملافغة ؽلهيا؛ 

 ؽىل ثدبري امسكنيات اموعيفية والإدارية؛ الإرشاف 

 املسامهة يف أ شغال جلان اختيار امبلػ ال رضية لإحداث املؤسسات امتؾلميية؛ 

 ...؛املشاركة يف جلان ثلمي املطػ ال رضية موضوع الاكتناء 

 ق حتديد اموضؾيات احملاس باثية ئ، مبا فهيا واثاحلرص ؽىل حفظ وارشفة مجيػ امللفات وامواثئق املتؾللة ابختصاصات املصلحة مػ امؾمل ؽىل رمقنهتا

 وملفات امصفلات وس ندات امطلب واخلوةل وغريها.
 


