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األقسام والمهام التفصيلية: وحدة النشر
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األقسام والمهام التفصيلية: وحدة النشر
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األقسام والمهام التفصيلية: وحدة النشر
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التبعية االدارية: وحدة النشر
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مركزية العمل: وحدة النشر

رشفة اعداد المخرجات والترويج لها والتوثيق واال: مركزية النشر1.

ل يتم االشراف على جميع العمليات من قب)وفق معايير محددة 

(وحدة النشر

االدارات )اعداد المخرجات بصورة غير مركزية : ال مركزي2.

التوثيق )وفق معايير واجراءات عمل محددة (الفنية

!!!!(واالرشفة

االدارات الفنيةمن قبلالمخرجاتاعداد : مركزي وال مركزي3.

مهاموحدة النشر، عمل تشرف عليها معايير واجراءاتوفق 

االرشفة والتوثيق محددة في دائرة النشر



االحتياجات البشرية والوصف الوظيفي: وحدة النشر

:العامةاألهداف

مستفيدينالمنممكنعددألكبروتوفيرهاوتعميمهااإلحصائيةالبياناتنشر•

.المختلفةالنشروسائلخاللمن

.المجتمعفيودورهبالجهازالمستفيدينجمهورتعريف•

.يةالعملالحياةفيودورهااإلحصاءاتبأهميةالمستفيدينجمهورتوعية•

يتعلقمافيالمتواصلالحوارخاللمنالمستفيدينجمهورمعالعالقةتمتين•

.والمضمونالشكلحيثمنالجهازينتجهاالتيباإلحصائيات

متميزةبطريقةالجمهورخدمة•

روالمعاييالسياساتوضعخاللمنالجهازفياإلحصاءاتنشرمأسسة•

.والضوابط



االحتياجات البشرية والوصف الوظيفي: وحدة النشر

:االستراتيجيةالمهام

الجهازيفاإلحصائيةالبياناتنشروسياساتاستراتيجيةوتطبيقإعداد•

اإلحصائيةالبياناتوتوثيقأرشفة•

العاملالستخدامالخامالبياناتتأهيل•

الحديثةالنشروسائلخاللمناإلحصائيةوالنشراتالبياناتوتعميمنشر•

المستفيدينجمهورمعالتواصل•

المناسبةوالطريقةبالوقتالجمهورخدمة•

ائيةاإلحصالبياناتلنشررئيسيةكوسيلةاإلنترنتاستخدامتفعيل•

سسةالمؤفيوتعميمهاالنشرعمليةفياتباعهاالواجبالمعاييرتطوير•

تنفيذهاعلىوالمتابعة

الجهازداخلالمعلوماتلتدفقكوسيلةاإلنترانيتتطوير•



االحتياجات البشرية والوصف الوظيفي: وحدة النشر

اإللكترونيالنشر

والقيام،واإلنترانيتاالنترنتعلىالجهازصفحةوتطويرادارةعملياتعلىاالشراف

:التاليةالرئيسيةبالمهام

العالميةالشبكةعلىللجهازااللكترونيالموقعتطوير•

Mailingوتحديثتطوير• Listالجهازصفحةبمستخدميالخاصة

مستمرةبصورةالجهازوأخباربمخرجاتااللكترونيةالصفحةتحديث•

االلكترونيةالصفحةعلىالبياناتنشرمعاييرومتابعةتطوير•

االنترنتعلىموادبنشرالخاصةالمعياريةالكراساتوتطويراعداد•

بذلكالخاصةاالدلةوإعداداالنترنتاستخدامعلىالجهازموظفيتدريب•

جهازالداخلالمعلوماتلتدفقكوسيلةاستخدامهاوتفعيلاإلنترانيتتطوير•

متابعاتالالجهاز،مكتبة)االنترانتعلىالبياناتبقواعدخاصةصفحاتتطوير•

(الخ...االدارية،

فحةالصزواروتقريرالشهريالصفحةتحديثتقرير)الدوريةالتقاريراعداد•

(الشهري



االحتياجات البشرية والوصف الوظيفي: وحدة النشر

الجمهورخدمات

:التاليةالرئيسيةبالمهاموالقيامالجمهورخدماتعملياتعلىاالشراف

الردوديزوتجهمصادرهامنالبياناتوتوفيرالجمهورمنالبياناتطلباتاستقبال•

الطالبةللجهاتوإرسالها

توثيقهاالهاتفيةالجمهوراستفساراتعلىالرد•

المختلفةاالداراتمعبالتنسيقالتراكميةاالحصائيةالجداولتحديث•

والمستخدمينالمنتجينحوارفيالفاعلةالمشاركة•

Micro)الخامالبياناتبيعاتفاقياتإعداد• Data)بهاالمستخدمينوتزويد

اإلحصائيةالمخرجاتتسويقاستراتيجيةتطوير•

لجهازامنتجاتلتسويففلسطينفيوالمؤتمراتالكتبمعارضفيالمشاركة•

مننةمعيفئاتتستهدفإحصائيةمخرجاتونشربإعدادالعالقةذاتالجهودقيادة•

....الجمهور

مستمرةبصورةوتحديثهاالمستفيدينبياناتقواعدتطوير•

الدوريةالتقاريراعداد•



االحتياجات البشرية والوصف الوظيفي: وحدة النشر

والتوثيقاألرشفةقسم

راتونشلبياناتواالرشفةالتوثيقعملياتوتطويرادارةعملياتعلىاالشراف

:التاليةالرئيسيةبالمهاموالقيامالجهاز،

النشردليلحسبالنشراتمراجعة•

المسوحتوثيق•

المطبوعاتأرشفة•

إليهاعالرجويسهلبطريقةوحفظهاالمختلفةمصادرهامنالخامالبياناتتوثيق•

الطالبةللجهاتوتوفيرهاالعاملالستخدامالبياناتتأهيل•

البياناتبنشرالخاصةاألدلةإعداد•

المعياريةالكراساتاعدادخاللمنالمختلفةالعملاجراءاتتطوير•

الدوريةالتقاريراعداد•



االحتياجات البشرية والوصف الوظيفي: وحدة النشر

المكتبة

:التاليةالرئيسيةبالمهاموالقيامالجهاز،مكتبةادارةعلىاالشراف

خدماتوتقديمالجهازوخارجداخلمنالمكتبةلروادالمكتبيةالخدمةتوفير•

اإلعارة

.المقتنياتوترتيبوتصنيففهرسة•

بةالمكتبمقتنياتالعنايةمستمرة،بصورةالمكتبةبياناتقاعدةتحديث•

(التصويرالطباعة،اإلنترنت،)المختلفةالمكتبةخدماتعلىاإلشراف•

بطاقة،اجاستخراعتماد،تسجيل،االشتراكخدماتتقديم)المشتركينمعالمتابعة•

(ومتابعات

بةالمكتفيالجديدةالمقتنياتعلىللحصولاإلداراتمعوالمتابعةالتزويد•

المطبوعاتتبادلعملياتعلىوالمتابعةاإلشرافالمختلفة،المكتباتمعالتواصل•

كينالمشتربياناتقاعدةوتحديثتطويرالمكتبة،فيالعملإجراءاتتطوير•

الدوريةالتقاريراعداد•



االحتياجات البشرية والوصف الوظيفي: وحدة النشر

Desktopالخاصالنشر Publishing

:التاليةالرئيسيةبالمهاموالقيامبالجهاز،الخاصالنشرادارةعلىاالشراف

(CD-ROM)مثلالخاصللنشراالحصائيةالجهازمخرجاتتصميم•

CD-ROMمثلالحديثةالوسائلباستخداماالحصائيةالجهازمخرجاتتجهيز•

اميمتصالورقية،للمخرجاتالغالفصفحات)المختلفةالجهازمخرجاتتصميم•

(االلكترونيةللمخرجات

بالجهازالخاصالنشرعمليةتنظممعاييرتطوير•

الدوريةالتقاريراعداد•

•Info graphic and Data Visualization

•Animated Info graph Videos



الكادر البشري: وحدة النشر

احصائي

مكانللالطلباتوتوجيهالردودواعتمادالجمهورلخدماتالفنيالدعمتقديم•

.الجهازفيالصحيح

للتأهيلمالخاالبياناتملفاتلتجهيزاإلحصائيةاإلداراتمعالفنيةالمتابعة1.

.العاملالستخدام

.والوصفيةاإلحصائيةالبياناتقواعدوتحديثتطويرفيالمساهمة2.

.اتحديثهعلىوالمتابعةالجهازصفحةعلىالمنشورةاإلحصاءاتاعتماد3.

تعزيزووالمستفيدينالمنتجينحواربرامجفياإلحصائيةاإلداراتمشاركة4.

.المستفيدينمعالعالقة

.النشرمعاييروتطويرإعدادفيالمشاركة5.

المستفيدينرضىحولخاصةدراساتتنفيذعلىاالشراف6.



الكادر البشري: وحدة النشر

التسويقمسؤول

االحصائيةالجهازمنتجاتلتسويقاستراتيجيةتطوير•

االحصائيةالجهازمنتجاتتسعيرسياسةتطوير•

الجهازمخرجاتلتسويقاإلحصائيةاإلداراتمعوالمتابعةالتنسيق•

المستفيدينرضىحولخاصةدراساتتنفيذفيالمساعدة•

المستفيديناحتياجاتحسبالجهازمنتجاتتطوير•

فلسطينفيالكتبمعارضفيالمشاركة•



الكادر البشري: وحدة النشر

جرافيكيمصمم

وااللكترونيةالورقيةاالحصائيةالجهازنشراتتصميم•

الجهازمخرجاتلجميعالغالفصفحاتتصميم•

الخاصالنشراحتياجاتحسبالمناسبةالتصاميماعداد•

االنترنتخاللمنالنشرالغراضالمناسبةالتصاميماعداد•

الخاصللنشرموادتجهيزفيالمشاركة•

التفاعليةالمرئيةوالتصوراتاالنفوجرافيك•



المؤهالت المطلوبة: وحدة النشر

الجمهورخدماتمسؤول

االنجليزيةباللغةجيدةمعرفة•

الجمهورمعالتعاملعلىقدرة•

المخاطباتاعدادعلىقدرة•

الجمهورخدماتبعملمعرفة•

العملضغطتحملعلىالقدرة•

والتوثيقاالرشفةمسؤول

بالجهازعمليةخبرة•

الحاسوبباستخداممعرفة•

الجهازعملوخططببرامجواسعةمعرفة•

اإلحصائيةالمسوحتنفيذفيعمليةخبرة•

اإلحصائيةالتقاريرإعدادفيعمليةخبرة•



المؤهالت المطلوبة: وحدة النشر

االلكترونيالنشرمسؤول

االنترنتعلىالبياناتقواعدوتطويرادارةفيعمليةخبرة•

,JSP))باإلنترنتالخاصةالحديثةالبرمجياتفيخبرة-1. ASP, XML

المكتبةمسؤول

مكتباتعلومبكالوريوس1.

المكتباتادارةفيعمليةخبرة2.



االحتياجات المادية : وحدة النشر

طابعات ملونة1.

.2CD duplicator

.3CD printers

Graphic design softwareبرامج تصميم 4.

اجهزة حاسوب بمواصفات محددة5.
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