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 لجمعيت العمىميت ا

 مجلس اإلدارة  

 رئيس مجلس اإلدارة  

وائب رئيس مجلس 

 اإلدارة  

 المشزف المالي   

   اإلدارة االستزاتيجيت    اللجان التخصصيت

    المذيزة التىفيذيت 

    الجىدة والتطىيز 

المىارد البشزيت 

   والشؤون اإلداريت 

مزكز العىايت 

   بالمستفيذيه  

 المشاريع واالستثمار 

   المزكز اإلعالمي     الشؤون الماليت  

    المشتزياث 

    أميه الصىذوق 

    المحاِسبت  

    وحذة التطىع 
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      التذريب والتطىيز

  االتصاالث اإلداريت

  خذمت العمالء

  الخذماث المساوذة 

 عاللاث المستفيذيه    البحث االجتماعي   

 المستىدع   دور االيتام   

عاللاث الذاعميه والماوحيه 
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 التسىيك اإللكتزووي
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  المهـ مــ 
 

 علي الجمعيية إن أساس أي عمل مإسسي هو التنظييم  ويميمل موميوم التنظييم  اخيل 
مجييا ع ع ييي : هيييف توويييف الوظييا فل وت،سيييم العمييلل واختيييار  –وجييا التي ييي  

النيييو الييسي يسييمب لمييم بتيمييل المسيي ولية وال،يييام بالعمييل  عليي العيياملين وإعيي ا هم 
طير  المسياةلة والمياسيبة التيي تذويل  لكوط بممل ووضع الخطط والبيرام  وذيسالمن

 علي  الجمعيةجو : ونزاهة عملية تطبيق الخطط الموضوعة  وتتوقف ذواة: وفعالية 
ن بالويور: التيي  ن ومرنيا م ي قو: وتماسك ومرونة التنظييمل فذلميا ذيان التنظييم ميذميا

و الو ية أ إلي ة أن تويل جمعييواعل مع الواقع ذلميا اسيتطاعع الالت نم لجمعيةاتمذن 

 .  الو اع المستم فةل وأن تي،ق األه اف التي قامع لتي،ي،ما
يذتسب الووف الوظيوي أهميتا مين طرفيي العميل الر يسييينف الجمعيية والميوظوينل 
فمو من جانب يساع  الجمعية عل  وضع التوقعاع التي تري ها في ماغلي الوظيويةل 

ن المييوظوين بييالتعرف عليي  الميي ف الر يسييي  المطلييوب ميينمم ميين أجييل ويسيياع  أيضييا
 توزيع أعباة العمل واأل وار وتغييب التضارب وا ز واجية 
والتعليمياع المعميول بميا  من أهم أ وارنا هنا في الجمعية هو يمايية الينظم وال،يوانين

في النظام ال اخلي للجمعية او ا نظمة المعمول بما في ال،طيا  األهليي مين  في سواةن 
 التآذل واإلهمالل ومن بينما الووف الوظيوي   

سليك ولسلك ذان ا هتمام منوبا علي  ان نيولي الوويف اليوظيوي اهتميام بالغيا  ا ميا 
 ضي بت ارس الووف الوظيوي لذل وظيوة والتؤذ  من أن الت،ي  بؤيذاما م،نع ومر

ويت    يضوي سلك يالة من الجمو  علي  أ اة الجمعيية يمذين اللجيوة إلي  مراجعية 
الووييف الييوظيوي ميين فتيير: ألخييرم لتتناسييب مييع المتطلبيياع العاميية للعمييل وليييس 
لتناسب متطلباع مخٍص مي  ل فالووف اليوظيوي   يوويل علي  قي راع ورغبياع 

 األمخاصل سواة ذانع عالية أو متواضعة 
نل ينبغيي ل،ي راع وممياراع األفيرا  أن تنمي  بيييق تعيزز قي راتمم عل  العذس  تماميا

عل  ال،يام بالممام واألعمال التي يتطلبما الووف اليوظيوي   ليسلك ينبغيي أن تسي رس 
ا يتياجاع الت ريبية للموظوين بيييق يخليق التي ريبل بعي  إتماميال يالية مين التيوا م 

ع بما الموظف والوظيوة المناطة إلييا يسيب بين المماراع وال، راع الوعلية التي يتمت
   ما هي موووفة بالووف الوظيوي الخاص بمسه الوظيوة
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 موموم الووف الوظيوي
 

الووف الوظيوي هو وثي،ة يتم اع ا ها لذل وظيوة علـ  الميذل التنظيميل بييق تتضـــب 
المسمـــــــــ  الوظيويل مذان العملل فــــــي الووف الوظيوي مجموعة عناور هامة مثلف 

المسإول المبامرل رقم الوظيوـــــــــةل تاريخ استي اق الماغرل اإل ار: التي ي،ع بما 
المــــاغـــــــر الوظيويل وأخيرا وا هم واجباع الوظيوة التي يناقممـــــــــا الووف الوظيوي 

تمتع بما وايب الوظيوة والمإهالع العلمية المعنيل واألهلية أو المإهالع التي يجـــب أن ي
 والت ريبية المطلوبة من وايب الوظيوة 

في المملذة ييق  الجمعياع ا هليةو  تتمابا الوووفاع الوظيوية لنوس الوظيوة عـنـــ  ذـــــل 
توزيع الواجباع الخاص بمال  االخاوةل ولم االخاوةل ولا طبيعتم اأنمطتم الم جمعيةأن ذل 
لك ليس من السمل تطبيق نوس الووف الوظيوي لوظيوة مــ ير العالقاع العامة مثال عل  لــــس

وان ذانع هناك ممام وواجباع  الخيريةلالجمعياع ذافة م راة العالقاع العامة في ذـــــــل 
ب.بمثال الجمعياع الخيريةممترذـــــة بيـــن ذافة م راة العالقاع العامة في ذافة 

ب

  الوظيويتعريف الووف 
 

يمير الووف الوظيوي إل  ووف مذــتــوب للعــمــــــل الــــــــسي يإ يا الموظفل ب اية من 
عناور بياناع العمل األساسيــــــة التي تي  ِّ  العمل  ويتذون بوجا عــــام مـــن معلوماع 

ـــ  العـمـــل الوظيوي وف،ر:  ملخَّوـــــة قوير: عن أساسيــــة عن العمل وتتضمن مسمَّ
األه اف األساسية التي يجب علــ  المـــوظــــف تي،ي،مال وعباراع توويلية عن الواجباع 

 والمسإوليــاعل مـــع ووــف ذـــل واجـــب ومسإولية في ف،ر: منوولة 
ل،ـا م ويبين الووف أيضا عالقــــــاع الوظــيـوـةل والمــعــرفــة والممـاراع الالزم توفرها با

 .بؤعـمـــال الـوظـيـــوـــة
 

 فأهمية الووف الوظيوي

بل   بعنعادعتبالعفعبي:  1 بالسيد  فوجو  نظام متذامل لتيليل الوظا ف يساع  في  ال ح د 
التي ي  السليم لع   ونوعياع الوظا ف المطلوبة لتي،يق األه اف اليالية والمتوقعة وما هي 
المروط والمإهالع المطلوبة لمغل تلك الوظا ف يت  يمذن اتخاس الت ابير الالزمة بتوفير 

 .من خارجا ا يتياجاع من قو: العمل سواة من  اخل المذتب أو
بعال  ددة:  2 إن عملية ا ختيار تستم ف انت،اة أفضل العناور لمغل الوظا ف  االخ دعن

ويت  يتي،ق سلك فإن األمر يتطلب م،ارنة مإهالع ومماراع وق راع وميول  الماغر:ل
المخص المت، م بالمروط الموجو : في ذموف تيليل الوظا ف يت  يمذن اليذم بمذل 

لمغل الوظيوة  فعنوان أو اسم الوظيوة وي ه   يذوي عن  اليذم  سليم عل  م م والييتا
 .عل  م م واليية المت، م و ب  من المعلوماع التوويلية التي تتضمنما ذموف التيليل
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بلأللعن:  3 باع و بهدكو يتطلب وضع نظام عا ل لألجور تي ي  ال،يمة النسبية لذل  عضع
من خالل ما يسم  بت،ويم الوظا فل ويت  تتم عملية وظيوة بالم،ارنة مع الوظا ف األخرم 

الت،ويم بمذل سليم فالب  من وزن ذل العناور المتعل،ة بذل وظيوة )الواجباعل المس ولياعل 
ظروف العملل المإهالعل الخبر:ل ال، راع وا ستع ا اع الالزمةل الجم  الب ني والع،لي 

المو ر األساسي لذل تلك المعلوماع وبالطبع فإن ذموف تيليل الوظا ف هي      الخ( 
 .التوويلية

فسواة ذان األمر بالنسبة للموظوين فان ذموف تيليل الوظا ف توفر  ال  ندببعال نمد :  4
المعلوماع التي يمذن ا عتما  عليما في تي ي  المجا ع أو الموضوعاع التي يجب أن 

اراع والم،ابالع للموظوين ما تسور عنا نتا   ا ختب وتذون بناةن عل يمملما الت ريب 
الج  ل وفي ضوة ما تسور عنا نتا   ت،ارير األ اة وخطط تنمية المسار الممني بالنسبة 
للموظوين ال، ام  ييق تذمف هسه الموا ر عن نوايي ا يتياجاع التي ينبغي أن يلبيما 

 .الت ريب
يستطيع األفرا  من  ينبغي أن تذون الورص الوظيوية المتاية والتي  نمد بالمسعنبالم ن،:  5

خاللما إمبا  طموياتمم الوظيوية م،ترنة بوجو  ذمف تيليل لذل فروة من تلك الورص 
يوضب المروط والمإهالع المطلوبة ألنا في ضوة سلك يستطيع الور  أن يخطط مساره 

 .الممني عل  أساس سليم
فالبياناع التي توفرها ذموف تيليل الوظا ف يمذن في ضو ما وضع معايير   هعد باأل اء:  6

 قي،ة لأل اة تستطيع اإل ار: من خالل م،ارنتما باأل اة الوعلي اليذم عل  مستوم أ اة 
 .األفرا  في العمل

توفير ذموف تيليل الوظا ف المعلوماع األساسية التي يمذن ا عتما   إاع  ب ظمد بال مو:  7
إعا : توميم العمل لتي،يق بعض األغراض مثل تيسين وتطوير طر  وأساليب  عليما في
 .العمل

 

 نوساف ــالتوويف الوظيوي للموظف  أهمية

باستخ ام ت،نية التيليل الوظيويل يمذنك أيضا ذموظف اليوول عل  فمم جي  للذيوية التي 

يساع ك عل  إ ار: اإلجما  تمذنك من التوو  في عملك  ذما ستومم أيضا أولوياع عملك  هسا 

الزا   للعمل من خالل المساع : عل  تي ي  الوظا ف الغير هاما التي يمذن التخلص منما أو 

 تؤجيلما 

هسه األنوا  وغيرها من الت،نياع تساع ك عل  يل المماذل الميذلية  اخل مجال العملل وا  اة 

 العمل تيسين طري،ة أ اة فريق بمذل أذثر فاعلية مع ر يسك في العمل او سوي النووسل و

معرفا المطلوب منك بالضبط توبب أذثر يزما وتورض عل  الجميع ايترام ي،ك بع م إجبارك 

لجعل ضغوط العمل تيع السيطر:ل لتيسين نوعية  عل  العمل الزا    هسه ذلما ت،نياع مممة

 .ومن أجل تي،يق النجاح في الييا: الممنية الموظوينلييا: العمل لذل 
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 ف الموظف بناة عوامل

ييق يعتم  هيذل الموظف عل  مجموعا من العوامل في بناة الموظف التي تذون الميذل 
 من العوامل المتوفر: في الموظف  والتي تع الوظيوي 

 ف ذالتاليعامل من هسه العوامل  ونمرح ذلييق يمذننا أن نعرف 
ف فذلما زا  مستوم تعليم الور  زا ع إمذانية نمو ومستوم التعليمالمإهالع التعليمية للور    1

وسرعة طابع العلمي ال ويضوي لاالموظف  والت ريب هيذلهيذلا الوظيوي ييق ي عم التعليم 
  ا ستيعاب

الخبراع الوظيويةف ييق تع  سنواع العمل التي ي،ضيما الموظف في وظا ف متع  : منبع   2
ما الموظف في وظيوة روتينية واي ه أي انا ذل ما للخبر: أذثر من سنواع العمل التي ي،ضي

 الموظف للموظف از ا  يجم هيذل  والخبراع الوظيويةتع  ع الوظا ف 
الرغبة في التطوير سوف يذون هنالك إ خال  وتطوير الساعف عنالرغبة في التطوير   3

استخ ام  ج ي : في العمل تضوي جانب ج ي  من الخبر: الوظيوية من خالل وآلياعلت،نياع 
 أساليب ج ي : تطور المماراع المخوية باإلضافة لتطوير بي ة العمل بالمذتب

للور ف أي أن الور  ذل ما ذان سو مخوية تواعلية  والوواع الساتيةالمإهالع المخوية   4 
اآلخرين من  وتجاربإليا خبراع  ون،لعخبراع أذثر  واجتماعي اذتسبمنوتية مع المجتمع 
 ممارسا العمل معمم خالل ا يتذاك بمم و

ال، ر: عل  ا ستيعاب سريعا  اذلما ذان المخص ل ية الرغبة في التعلم ول ي التعلمفسرعة   5
 الموظف من التراذماع المعرفية التي تثري هيذل  أذبريراذم ل يا ذمية يجمع واستطا  أن 

ذلما ذان ل م المخص ال، ر: اإلب اعية ذلما فتب أفا  ج ي : لمخيلتا  اإلب ا فال، ر: عل    6
 الموظف يتعزز هيذل ا خترا  بالتالي ي،وم ومن الخبر: تز ا  من خالل التجربة وويويلتا 

 

 -للوظيوةف  الجي  التوميم اهميا

 الجي من خالل  رجا النمو المخوي التي ق  يوفرها التوميم  -ف  العملالرضاة عن  زيا :  1
 ييق ي،لل من ايساس الور  با نعزالية  -ف  ا نعزاليةت،ليل   2
وع م  الجمعيةا ستمرار في  فييزي  من رغبا ا فرا   -ف  ا فرا ت،ليل مع ل  وران   3

   الرغبة في ترذما
ق ر من ا فرا  تجاه  أذبرفبع  الرضاة عن العمل سيلتزم  -ا  اةف ا نتاج ومع  ع  زيا :  4

 األ اة  ا نتاج ومع  ع  لزيا :يمغلونما مما سيإ م  والوظا ف التي الجمعية
 

بب:بال علد د ط بال ظمد باللد بلإل ان بم  عمعب  ظديدعبعاضحعباةباألمعنبب-

 ما يرا  تي،ي،ا من الوظيوة  1
 ما مطلوب عملا وأ اإه  2
 مستوم ا نتاج المطلوب  3
 ظروف العمل الما ية التي تإ م من خاللما األعمال  4
 ا خطار الموايبة أل اة الوظيوة  5
 الخوا ص الموايبة أل اة الوظيوة  6
 الخوا ص التي تتسم بما الوظيوة   7
 موقع الوظيوة اإل اري  8
 الظروف ا جتماعية الموايبة للعمل  9
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 ال ليل في الوار : العامة التعريواع

 الم ير التنويسي ومن في يذما اإل ان بال يدع:ب
 الوي : اإل ارية التي يتبعما المنوب الوظيوي في الميذل التنظيمي  العح  بال نفدمد :
بال نفدم،: هو اإلطار السي يوضب الت،سيماع أو الوي اع اإل ارية التي تتذون منما  ال دكو
 مي   فيا المستوياع الوظيوية  جمعيةا  اراع في ال

 مختوة لغاياع توضيبهي مجموعة من الممام والواجباع التي تي  ها السلطة ال العفد  :
ن أليذام ال،انون  معيةاأل وار الخاوة التي تتضمنما الوظيوة  اخل الج  وف،ا

معين  هو السي يمير إل   ور مي   في الوظيوة التي تم ت،ييمما عل  مستوم المسم بالعفد ،:
 في الميذل التنظيمي 

 قسم الموار  البمرية يسب معاير الجو : المعتم : في الجمعية  الملعوب:
 

بنم بالظ ح بالعظيبالعفد ،ب 
  الم ير التنويسيب .1

  مساع  الم ير التنويسي ب .2

  ر يس قسم الموار  البمرية ب .3

  ابمياسِّ ب .4

   جتماعيااخوا ي ب .5

  تطو ال وي : مسإولب .6

  اخوا ي تنمية موار  مالية ب .7

  اإلعالمي المرذز ر يسب .8
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

 MGA-001بانرقى انىظٍفً:باللم د بال معمد  اضع املسًى  : 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بمنكزبال نمد باالل معاد برمحعلف بالطعبيباإلدارة انتابعت هلا:

اإلشنايباي بمليسباإل ان بعم عر  بآ ابهبعمنال  بعاا مع بمناناتبمليسباإل ان بالكرنىبعال هعندنبال عند ببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفت:

 ال ،ب ظ نهعباللم د بلضمعةبال ؤك بمةبلعايد بآ اءباللم د بعمظ امد  عبعاس  ام  ع.

 أخنىكعموبببببببببببببببببببلزب،ببببببببببببببببببببب فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

ب--------- املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بإ ان باللم د بببببببببببب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(: أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     باه باالل معاعتبال ع د بمن بكوبسن . .1

     بعمنعمش  ع. هندنبمليسباإل ان باةبأامعوباللم د بخالوبالسن بالمن  د ب .2

ب هندنبعزان بالمعان بالرشند بعال نمد باالل معاد بعمالحفع  عباي باللم د بإةبعل ت. .3
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

منعمش ب هندنبالمحعسببالهعنعن،بليلم د بعال ظ دقباي بالحسعرعتبالخ عمد بليسن بالمعلد ب .4
بال ه دند بليسن بالمعلد بالل د  .إذابل بدكةبعم باا ناضعتب خوبر عبعإمنانبالمدزاند ب

     

رحيبعإمنانبأعب   دوبرننعمجبال موبالذيبده نحهبمليسباإل ان بليسن بالهع م بعا خعذبمعب .5
ب ناهبرشؤنه.

     

     باه باالل معاعتبغدنبال ع د بلينفنبل،بعاح بأعبأكعن. .6

     باضطناببأامعوباللم د بالمعلد بأعباإل اند . .7

     ب   دوبنفعم عباألسعس،بأعبل حبلنععبل ع. .8

بعال نمد ب .9 بالرشند  بالمعان  بعزان  بمعاله  بر   بال هعند  بمم يكع  ع بر ض بل، ال ظني
باالل معاد .

     

     بحوباللم د بأعب مل عبل،بلم د بأخنىبأعبان معجبأخنىبلد ع. .11

     بأعبان  عءباضعد   .ان خعببأاضعءبمليسبإ ان  عبأعب ل د ب .11

     ب ناس بمر أباس عمعنبأمعاوباللم د بعام ناحبملعال  ع. .12

     بآد بأمعنبطعنب بأخنىب س علبباه بال مععبطعنئ. .13

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م عن باعلد بل،بالهدع  بعاالشنايبعال خطدطباالس نا دل،. .1
 الهناناتبع حموبالمسبعلد بعال علدهبعال حيدوبالمنطه،.با خعذم ن باعلد باي ب .2
بم نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم . .3

 *باالمعن بببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد .بببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيق. انصفاث انشخصٍت
بعرشعش بالعله.ببب*بالسالم باللسمد .بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكن.*باليدعم بل،بالح ديب
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

بMBD-002بانرقى انىظٍفً:باضعبمليسباإل ان ببببببباملسًى : 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبببببجهت انعًم:

بال معمد :ببببببباللم د باإلدارة انتابعت هلا

  ن دذباأله ايبالمشنعا بال ،ب نسم عباللم د بال معمد بانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

باللم د بال معمد  املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بالم دنبال ن دذيببببببببببب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي(: ٌىيً     )ع(: أسبىعً      )ش(: شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

   بببالمشعنك بل،بظدعغ باالس نا دلد بليلم د ب. .1

ذلكبمةبإشنايباي بنشعطعتباألاضعءبكعلرتببمرعشن بال المعتبال اخيد بليلم د بعمعبد طيره .2
بل،بطيرعتباالنضمع بل ضعد باللم د بع شكدوباليلعةبال ابم بعالمإم  .

ببببب

ببببببمرعشن بال المعتبالخعنلد بعشإعن ع. .3

بل،بنطعقبأه ايباللم د .بوإ ان بالمشنعاعتبال نمعد بعاالل معاد بعمعبد خ .4
ب
ب

ب
ب

ب
ب

ب
ب

ب
ب

ب .5 بعمعبإ ان  بك عد  ع بعضمعة بعاإل اند  بالمعلد  بعمشنعاعتباألل ز  بليلم د  بالنبدس، المنكز
بذلكبمةبال  عم بمعبالمعف دةبعالمس خ مدة.ببد طي

ببببب

ببببببإ ان بمم يكعتباللم د بعأمعال عبعال ظنيبلد عبعلهعبلألظعوبالم ر  . .6

بببببب ح د بالرنعكبال ،ب ع عبلد عباألمعاو. .7

بببببب اع باللم د بال معمد بلالن هع . .8

بمةبل عتب .9 بال  يدمعتبالعان   بعكعل  بال معمد  بمناناتباللم د  بعم عر   اإلشنايباي ب ن دذ
باالخ ظعص.

ببببب

بال هندنب .11 بعاإلشنايباي  بعم عر   ع باللم د  بعنشعطعتبعأامعو بعرنامج بخطط اإلشنايباي 
بعمنلزا  ع.السنعيباةبأامعوباللم د ب

ببببب

باللم د ب .11 بأمع  بمنعمش  ع بع عل، بليلم د  بالخ عمد  بعالحسعرعت بال معمد  بالمدزاند   ناس 
بال معمد .ب

ببببب

ببببببام ناحبالمدزاند بال ه دند بع عل،بمنعمش  عبأمع باللم د بال معمد . .12

ب .13 بال ، بعال نفدمد  بعاإل اند  بالمعلد  باليعابح باي  باللم د باإلشناي ب اخو بال مو بسدن  نف 
بع ه دم عبليلم د بال معمد بالا مع هع.

ببببب

بببببب  ددةبم دنب ن دذيبليلم د بعأمدةباع ب)أمدةبسنبمليسباإل ان (بان باالح دعجبلذلك. .14

 معدوباللم د بل ىبكعل بال دبعتبالحكعمد بعاألهيد بعالهضعبد برمعل عبمةبحهعقبعمعبايد عب .15
بعالرعت.مةب

ببببب

باخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م عن باعلد بل،بالهدع  بعاالشنايبعال خطدطباالس نا دل،. .1
 م ن باعلد باي بإ خعذبالهناناتبع حموبالمسبعلد بعال علدهبعال حيدوبالمنطه،. .2
بم نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم . .3

 االمعن ببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد .ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيق.*ب انصفاث انشخصٍت
ب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعله.ببب*بالسالم باللسمد .بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكن.
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

بCBD-003بانرقى انىظٍفً:بنبدسبمليسباإل ان باملسًى: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

باللم د بال معمد بباإلدارة انتابعت هلا:

 اإلشنايبال ع باي باللم د بعإ ان بأامعل عبعمدع  بأاضعءبمليسباإل ان بل حهدقبأه ايباللم د ببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى املطهىبت:فرتة انذواو 

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بمليسباإل ان ب املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بل دهبظالحد باال ظعوبمعبكعل بالكعا نب اخوباللم د . صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     بظدعغ باالس نا دلد بليلم د ب.المشعنك بل،ب .1

     ب نإسبال معاعتبمليسباإل ان بعاللم د بال معمد بعإ ان ب يكباالل معاعت. .2

 معدوباللم د بل ىبالل عتبالنسمد بعالهضعبد بعاألهيد بع عمدعباال  عمدعتبالمرنم بمعبأيب .3
بل  برعلندعر باةباللم د .

     

باليلعةبالمخ ظ بالمنرعه بمةبمليسباإل ان .اإلشنايباي ب .4
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     باإلشنايباي بكعل بأامعوباللم د بعاليلعةبالمنرعه بمن ع. .5

إمنانبل اعوباألامعوب رعاعًبألهمد  عبعأعلد  عبل،بالمنعمش بعاس ال بكوباالم ناحعتبع نسده عب .6
بع ه دم عبليمنعمش .

     

     بالمعاله بلي ضعبالذيبدطيببالكيم بعالذيبلهبالحقبل،بذلك.إاطعءب .7

لنضبأظعوبالمنعمشعتباللمعاد بردةباألاضعءبعمدع  بالليس بعمنااع بال زا باألاضعءب .8
برهعاا بعنف بالليس .

     

     بالمسعهم بل،ب نفد باليلعة.ب .9

ل تبان رعهباألاضعءبكيمعبلز باألمنبإل بنهعطبم دن ب س علببمعاا بعممعنسعتبمح   ب .11
بلم علل بالمسعبوبال ،بدنفنبلد ع.ب

     

     بال ؤك بمةبمدع باللم د بر س د بال زامع  عبع ن دذبا  عمدع  ع. .11

     باإل ان باي بال موبال طعا،. شلدعبع ح دزبأاضعءباللم د بال معمد بعأاضعءبمليسب .12

طيببال هعندنبمةبالل عتبالم ند ب اخوباللم د بحعوبسدنبال موبل،باللم د بعمشعند  عب .13
بالمخ ي  .

     

ال ؤك بمةبسالم باإللناءاتبالمعلد بل،باللم د بمةبحديب س د باالل زامعتبعمرضب .14
باإلدنا ات.

     

ال ؤك بمةبسالم باإللناءاتباإل اند بل،باللم د بعلهعًبليعابحبعاألنفم بعال  يدمعتبعخططبب .15
بال موبالم  قبايد ع.ب

     

     بمدع  بال طعدنبال نفدم،بل،باللم د .ب .16
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     بمدع  ب طعدنباموباللم د بنحعب رن،ب طردهعتب كنعلعلدعبالم يعمعتبل،بأامعل ع.ب .17

     باي بمحعضنباالل معاعتبعكوباألامعوبعاإللناءاتبعاألعامنبالم  يه برعللم د .ال عمدعب .18

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 .م عن باعلد بل،بالهدع  بعاالشنايبعال خطدطباالس نا دل،ب 
 .م ن باعلد باي بإ خعذبالهناناتبع حموبالمسبعلد بعال علدهبعال حيدوبالمنطه،ب 
 .م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب 

*باالمعن ببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقببب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*ب انصفاث انشخصٍت
بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

 DCB-004بانرقى انىظٍفً:ببنعبببنبدسبمليسباإل ان املسًى  : 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

ببمليسباإل ان باإلدارة انتابعت هلا:

 الهدع برعإلشنايباي بأامعوباللم د بعم عر   عبل،بحعوبغدعببنبدسبمليسباإل ان .بانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بنبدسبمليسباإل ان ب املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

نإسعءبب–نإسعءباألمسع بب–الم دنبال ن دذيبب–نبدسبمس باللع  بعال طعدنب–نبدسبمليسباإل ان ب صالحٍاث االتصال اإلداري 2
باليلعةبالمخ ظ .

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

        المشعنك بل،بظدعغ باالس نا دلد بليلم د   1

 نإسبال معاعتبمليسباإل ان بعاللم د بال معمد بعإ ان ب يكباالل معاعتبل،بحعوبغدعبب .2
بنبدسبمليسباإل ان .ب

     

     بالهدع بركعل بالم ع بال ،بدكي هبلد عبنبدسبمليسباإل ان . .3

بالهدع برؤامعوبنبدسبمليسباإل ان بل،بحعوبغدعر . .4
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 وانصفاث انشخصٍتاخلرباث واملهاراث 

 املهاراث
 م عن باعلد بل،بالهدع  بعاالشنايبعال خطدطباالس نا دل،. .1
 م ن باعلد باي با خعذبالهناناتبع حموبالمسبعلد بعال علدهبعال حيدوبالمنطه،. .2
بم نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم . .3

 االنضرعطبعال م بل،بالمعااد .ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيق.*باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*ب انصفاث انشخصٍت
ب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعله.ببب*بالسالم باللسمد .بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكن.
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

بFS-005بانرقى انىظٍفً:بالمشنيبالمعل،باملسًى: 

 ل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبلم د بجهت انعًم:

بمليسباإل ان بباإلدارة انتابعت هلا:

ال عمدعباي بالشدكعتبعخطعرعتبال حعدوبردةبالحسعرعتبع ح دععتبحسعرعتبالرنعكبالمظنلد بمنال  ببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

  المدزاند بال عم بعال عمدعبايد ع

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى انذواو املطهىبت:فرتة 

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بنبدسبمليسباإل ان ب املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بمس بالمحعسر بب–الم دنبال ن دذيبب–نبدسبمليسباإل ان ب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     بل،بظدعغ باالس نا دلد بليلم د ب.المشعنك ب .1

اإلشنايباي بمرضبالمرعلغبال ،ب ن بإل باللم د برمعلببإدظعالتبنسمد بمخ عم ب .2
برخع  باللم د بعمعم هبمةبمروبالم عض بليرنعك.

     

     باإلشنايباي بإد اعبكعل بالمرعلغبل،بالمظنيبالذيبدهننهبمليسباإل ان . .3

اي ب لعبالمظنعلعتبالم ن ر باي باللم د بر  بمعاله بمليسباإل ان باإلشنايب .4
بع عمد هباي بأعامنبالظني.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     باإلشنايباي بال هعندنبال عند بحعوبالنرعبالمعل،بليلم د بعنل  عبلمليسباإل ان .ب .5

     بندعر بانه.اإلشنايبالمرعشنبمنهباي بمحعسببالظن عقبل،باألامعوبال ،بد عضهبر عب .6

     بال عمدعباي بالشدكعتبال ،بدظ نهعبل لعبأيبال زا باي باللم د .ب .7

     بال عمدعباي باا مع بال سعدعتبالرنكد .بب .8

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م عن باعلد بل،بالهدع  بعاالشنايبعال خطدطباالس نا دل،. .1
 م ن باعلد باي بإ خعذبالهناناتبع حموبالمسبعلد بعال علدهبعال حيدوبالمنطه،. .2
بم نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب. .3

 *باالمعن ببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد .ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيق. انصفاث انشخصٍت
بالح ديبعرشعش بالعله.ببب*بالسالم باللسمد .بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكن.*باليدعم بل،ب
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  بطاقت وصف وظٍفً

بEC-006بانرقى انىظٍفً:باليلن بال ن دذد املسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بالمشنيبالمعل،باإلدارة انتابعت هلا:

 منعمش بأامعوباللم د بمعبالم دنبال ن دذيبعمةبع بانض عباي بمليسباإل ان بلالا مع .بانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بالم دنبال ن دذيبب–مليسباإل ان ب املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بالم دنبال ن دذيب–مليسباإل ان ب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     بالمشعنك بل،بظدعغ باالس نا دلد بليلم د ب. .1

ب .2 بمع بع   دال ه بعالمحعسر، بالمعل، بالنفع  ب  دب  بلمليسبم عر   بالمنعسر  بال عظدعت  ه د 
باإل ان .

     

بال عظدعتب .3 بعنلع بالمعلد  بالنمعر  بل،بملعو باخ ظعظ ع ب هعبضمة بمعلد  بأمعن بأد  منعمش 
بالمنعسر بإل بمليسباإل ان بإذابنأتبذلكبليضنعن .

     

اإل ان بلنلعب ناس بأد بطيرعتبمعلد ب نلعبمةبال دنبال ن دذيبليلم د بع هعبضمةباخ ظعصب .4
بال عظدعتبالمنعسر برشؤن عبإل بالمليسب م د اًبال خعذبالهنانبمةبالمليس.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     باالس  عن برعلخرناءبالمنعسردةبل ن دذبأامعل عبإذابنأتبذلكبضنعندعً. .5

     بمنعسرعًبمةباالس عمعنبل نمد بمعان باللم د .بهنلعبال عظدعتبليمليسبرخظعصبمعب نا .6

بعإاال ب .7 باإل ان  بمليس بمة بل ع بالمح    بالظالحدعت بح ع  بل، بالمنعسر  بالهنانات ا خعذ
بالمليسبر عبالحهعً.

     

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .8

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 عال خطدطباالس نا دل،.م عن باعلد بل،بالهدع  بعاالشنايب .1
 م ن باعلد باي بإ خعذبالهناناتبع حموبالمسبعلد بعال علدهبعال حيدوبالمنطه،.ب .2
بم نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم . .3

 الطرععبعالخيق.*باالمعن ببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد .ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئب انصفاث انشخصٍت
ب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعله.ببب*بالسالم باللسمد .بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكن.
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  بطاقت وصف وظٍفً

بAFC-007بانرقى انىظٍفً:بللن بال  مدقبعالم عر  املسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

ب:بالمشنيبالمعل،اإلدارة انتابعت هلا

  اإلشنايباي باللع  بعال طعدنبألامعوباللم د بانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بمليسباإل ان  املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بالمشنيبالمعل،ب–الم دنبال ن دذيبب–مليسباإل ان ب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     بالمشعنك بل،بظدعغ باالس نا دلد بليلم د ب. .1

الضنعند بألحكع بالضرطبال اخي،باي بكعل ب ه د بالمشعن بلنبدسبمليسباإل ان بل،بكعل بالنعاح،ب .2
بأامعوب بن عبج باي  بعاطالاه باللم د  بل، بر ع بالم معو بالم  م   بعال  يدمعت بعاإللناءات ال شند عت
بل،ب حهدقبسدعسعتب بعم ىبل علد  ع ب طرده ع بلم ىبسالم  بال ع  بال هدد  بل،بذلك ال  مدقبال اخي،برمع

با بم ضمن  بال هعندن بعإا ا  بعإزال بعأه ايباللم د  ب طعدنهع ل عظدعتبعالمه نحعتبال ،ب   يبإل 
بنهعطبالض يبلد عبعنل  عبلنبدسبمليسباإل ان بال خعذبالهناناتبالمنعسر برشؤن ع.

     

بعسعبوب .3 بإ خعو بمةبخالو ب طعدنهع باي  بعال مو بال اخيد  بال  يدمعتبعإلناءاتبالنمعر  اإلشنايباي 
بضرطبل د  بعم طعن .ب

     

بالسلالتبعال لع نب .4 باي  بالمنال   بعالمحعسر،بعد ضمة بالمعل، برعلنفع  باي بم ىباالل زا  المنال  
عالمس ن اتبعالهدع بعالحسعرعتبرمعبلد عبكشعلعتبالنعا ببعاأللعنبعال ؤمدنعتبعالمظعنديبعالنه د ب

بعم  بعل ح بليظن عق بالمعل، بعاللن  بالمس حهعت بظني بإلناءات بأة بمة بعال ؤك  عر  بعالمش ندعت
بحسبب بلمد  ع ب سدن بالم ر   بالمعلد  بعالنمعر  بال خطدط بعل علدعت بالمظنلد  بعال سعدعت المش ندعت

باإللناءاتبالمعضعا .

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

بال  ددةب .5 بل، بالم  م   باإللناءات بذلك بل، برمع بالمعف دة بشإعة برنفع  باالل زا  بم ى باي  المنال  
عان  عءبالخ معتبعال ؤك بمةبال زا بالمسبعلدةبعالمعف دةبعاإللناءاتبال  ندرد بعال عا بعاإللعزاتب

برعلعظيبالعفد ،بالم  م بليعفعبيبال ،بدشغيعن عبعالظالحدعتبالمح   بلكوبمن  .
     

بل،بذلكبال ؤك بمةبأةب .6 برنفع بالمش ندعتبعالمس ع اعتبعاإللناءاتبرمع المنال  باي بم ىباالل زا 
الشناءبعاإللناءاتبالم ر  بل،ب هدد بالمعن دةبعاخ دعنه ب   بحسببطيرعتبعأعامنبعاهع بعا  عمعتب

باإللناءاتبالم  م  .
     

ال ؤك بمةبأةبلمدعبالعععبقبعالمس ن اتبعالسلالتبرؤنعاا عبع عزد  عبع ح دع عبعإ الل عب   بحسبب .7
ب بعخعظ  بالمطرعاعت بكعل  بأة بمة بال ؤك  بلد ع برمع بالم  م   بعال  يدمعت بالهرضباإللناءات )سن ات

بعال عا دنبعسن اتباإل خعوبعاإلخناج(بالب طرعبإالبرمعلببك ببنسمد بعحسببالمعاظ عتبالم  م  .

     

باللم د ب .8 بمم يكعت بلحمعد  بر ع بم معو بال مو بعاح دعطعت بالسالم  بال  يدمعتبعم طيرعت بأة بمة ال ؤك 
بعال عميدةبر ع.

     

عاال  عمدعتبعاالل زامعتبال ،ب نرطباللم د برعلغدنبرعل  ععةبعال نسدقبمعبمنال  بكعل بأنعاعبال هع ب .9
بالمس شعنبالهعنعن،.

     

بعاآلالتب .11 بالرشند  بالطعم  باةباس خ ا  بالنع ل  باألخطعء بعلمدع بمم يكعتباللم د  بمةبأةبكعل  ال ؤك 
بمغطع بر هع بال ؤمدةبالمنعسر بعالسعند بالم  عو.

     

بعد ضمةببالمنال   .11 بليلم د بعاإللناءاتبعال  يدمعتبالم  م   باللع   بإ ان  برنفع  اي بم ىباالل زا 
بال نسدقبردةبالعح اتب بعكذلك باي باللع   بال ،ب إعن بعل علدعتباللم د  بأنشط  بمةبكعل  بال ؤك  هذا

ب  .اإل اند بالمسبعل باةبهذهبال  علدعتب   برشكوبدضمةب حهدقبسدعسعتباللم د بالم  يه برعللع

     

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م عن باعلد بل،بالهدع  بعاالشنايبعال خطدطباالس نا دل،ب. .1
 م ن باعلد باي بإ خعذبالهناناتبع حموبالمسبعلد بعال علدهبعال حيدوبالمنطه،ب. .2
بم نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب. .3

 *بالسالم باللسمد ب.بب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب.المعااد ب.ببببب*باالنضرعطبعال م بل،باالمعن بببب*ب انصفاث انشخصٍت
ب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.ببببببب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب
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  بطاقت وصف وظٍفً

 SD-008بانرقى انىظٍفً:بم دنباس نا دل،باملسًى انىظٍفت: 

 ل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبلم د بانعًم:جهت 

بمليسباإل ان باإلدارة انتابعت هلا:

 بعال موباي ب ن دذهع.بعنس بالخططبالك دي ب اللم در ح د بأه ايبالهدع ببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 أخنىكعموبببببببببببببببببببلزب،ببببببببببببببببببببب فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بمليسباإل ان ب املرجعٍت اإلدارٌت:

 :حذود صالحٍاث انىظٍفت
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بنإسعءباالمسع .ب–مس بال طعدنبعاللع  بب–الم دنبال ن دذيبب–نبدسبمليسباإل ان ب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     باالل زا بعاالم ععوبر ع. طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي ب .1

     بالمشعنك بل،بال معاعتباللع  بعمنال  باإل ان . .2

     ب.عم غدنات هدد بعضعباللم د بالحعل،ب اخيدعبعخعنلدعبرمعب  ضمنهبمةبمعىب .3

عال ،ب  ضمةبارعناتباعم ب  كسبغنض عبالنبدس،بباللم د ظدعغ بم م بأعبنسعل ب .4

ب.عليس   عبعأه ال ع
     

اخ دعنبملمعا بمةباأله ايبطعدي باأللوبعاالس نا دلدعتبال عم بال ،بدمكةبأةب سعا بل،ب .5

ب.ال نصبلعذرد ب حهدقبأكعن
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     ب.ل حهدقباأله ايبالمطيعر باالس نا دلد عضعب .6

مةبحديباللعذرد بل،بضعءبنسعل بالمنفم بباالس نا دلد الر ابوببع حيدوبأكعن ح د ب .7

ب.عمعان هعبعفنعل عبالردبد 
     

     ب.عمنامر  عباالس نا دلد  ن دذب .8

حعل بل بنظوبإل بالن عبجبالمطيعر ببل،عال   دوبايد عبباالس نا دلد  هدد بم ىبنلعحبال ميد ب .9

ب.لد هباالس نا دلد أعب هدد بع   دوباإللناءاتبإذابكعنتب
     

     بالمس هريد .باالس نا دلد االس  ع  برعلم يعمعتبالم عل  بل،بزدع  بل علد بالهناناتب  .11

ب .11 بالمنفم  ب اخو باال ظعو باميد  بالمعان  س دو باالس خ امعتببع خظدص باي  الم عح 
ببالر دي .ب

     

     ب.عال ،ب ُفِ نبفنعل عبعم نا  عبعمعان هعبال اخيد باللم د  نمد بظعن ب .12

 حيدوبالر ابوباالس نا دلد بمةبخالوبمحععل بإح ايبال عالقبردةبمعان هعبعالفنعيبالسعب  ب .13

ب.ل،بالردب بالخعنلد 
     

ب .14 بال ميد  بم ىبنلعح بل علد بباالس نا دلد   هدد  بزدع   بل، بالم عل   برعلم يعمعت عاالس  ع  
بالمس هريد .الهناناتباالس نا دلد ب

     

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م عن باعلد بل،بالهدع  بعاالشنايبعال خطدطباالس نا دل،. .1
 الهناناتبع حموبالمسبعلد بعال علدهبعال حيدوبالمنطه،.بم ن باعلد باي بإ خعذ .2
بم نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب. .3

 *بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيق.بببببببب*باالمعن ببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد . انصفاث انشخصٍت
ب*بمع بالمالحف بعال ذكن.بباللسمد ببببب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعله.ببب*بالسالم ب

بحعظوباي بالمعلس دنبكح بأ ن بأعبأيب خظصبذيباالم ب. انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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  بطاقت وصف وظٍفً

 Ss-009بانرقى انىظٍفً:بأخظعب،باس نا دل،باملسًى انىظٍفت: 

 ل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيلم د ببجهت انعًم:

باال ان باالس نا دلد بباإلدارة انتابعت هلا:

النبدسد  بع حهدقببعضعبع ن دذباالس نا دلدعتبعالخططبإل بلعنبب ه د بال ا بل،بإا ا بمإشناتباأل اءبانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 .اللم د األه ايباالس نا دلد بطعدي باأللوبل،ب

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى انذواو املطهىبت:فرتة 

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

باإل ان باالس نا دلد بب املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

باإل ان باالس نا دلد ب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     بالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. طردقبنفع باللع  بعال مدزب .1

     بالمشعنك بل،بال معاعتباللع  بعمنال  باإل ان . .2

     ب. الا مع هعباللم د إا ا بالخططباالس نا دلد بل نض عباي بمليسبإ ان ب .3

إا ا بمعاا بال موبعاإلنشع اتبعالنمعذجبالخعظ بر ميدعتبال خطدطباالس نا دل،بع خطدطب .4

ب .ال مو
     

بالنبدسد .اتبالحعلد برعأله ايباالس نا دلد بعمإشناتباأل اءبننرطبالمشعندعبعالمرع  .5
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

عمكعنع  عبمةبخالوب مجبأيب ح ديبأعب غددنبطنأبخالوبباللم د  طعدنبع ح ديباس نا دلد ب .6
باالس نا دلد .ال معاعتبمنال  ب

     

     باالس نا دل،.ال عاظوبمعباألطنايبالم ند بإلا ا بع ن دذبخط بلي عاظوب .7

     بلم د .بإا ا بع ح ديبرطعمعتباأل اءبالم عازن بللمدعبإ اناتبال .8

     بدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  .أد بم ع بأخنىب .9

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م عن باعلد بل،بالهدع  بعاالشنايبعال خطدطباالس نا دل،ب. .1
 م ن باعلد باي بإ خعذبالهناناتبع حموبالمسبعلد بعال علدهبعال حيدوبالمنطه،ب. .2
بعاالنفم ب.م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةب .3

 *باالمعن بببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد .ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيق. انصفاث انشخصٍت
ب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعله.ببب*بالسالم باللسمد .بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكن.

انكفاءة انعهًٍت 
بحعظوباي بالمعلس دنبكح بأ ن بأعبأيب خظصبذيباالم ب. املطهىبت
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  بطاقت وصف وظٍفً

بDA-010بانرقى انىظٍفً:بمحيوبردعنعتباملسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

باإل ان باالس نا دلد بباإلدارة انتابعت هلا:

ال موباي ب حيدوبع خزدةبالردعنعتبرؤسعلدببا  بع ه دم عبلإل ان باالس نا دلد بل  يبال حسدةبمةببانىظٍفٍت:انغرض انرئٍسً ين 

 اميد بظنعبالهنان.

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

ببأخظعب،باس نا دل، املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

ب.األخظعب،باالس نا دل،ب–اإل ان باالس نا دلد ب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. .1

     بال معاعتباللع  بعمنال  باإل ان .المشعنك بل،ب .2

     ب نفد بالردعنعتبعإلناءبال   دالتبايد عبع ح دع عبعمسح عب .3

     بضمعةبضرطباللع  باي بالردعنعتبالمخزن . .4

بإ خعوبعإخناجبمعاا بالردعنعت. .5
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     بم علل بالردعنعتبالسند بعالم يعمعتبعلهعًبلي  يدمعت. .6

     بالمسعا  بل،بإا ا بال هعندنبعال حعلدو. .7

     ب نفد بمظع نبالردعنعتبعأنفم ب خزدةبالردعنعت. .8

     بإلناءباالخ رعناتباي بالرنملدعتبعاألنفم . .9

     بالمسعا  بل،با خعذباإللناءاتباالس نا دلد برخظعصباألنفم بعالرنملدعتبالل د  . .11

إظالحباألاطعوبرؤنعاا عبالمخ ي  بع علدنباالس شعناتبعال ا بال هن،بعال نهدببعاس خناجبعاس نلععب .11
بالردعنعت.

     

     بال موبمعبأظحعببالشؤةبالمخ ظدةبل،بعضعبع هدد بالمخعطنبالمح مي .ب .12

     بExcelاس كشعيبالردعنعتبع حيدي عبرعس خ ا باأل عاتبعالرنملدعتبالمخظظ بلذلكبمعوبرننعمجب .13

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .14

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م عن باعلد بل،بل  باألنفم بعمعاا بالردعنعتبل معب مدهعبعاالن رعهبال مدقبإل بال  عظدو.ب .1
 م ن باعلد باي بإ خعذبالهناناتبع حموبالمسبعلد بعال علدهبعال حيدوبالمنطه،. .2
بم عناتبال عاظوبالهعد بعم عن بال ظمد ب..ب4بم نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب. .3

 *بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيق.ببعال م بل،بالمعااد .ببببب*باالنضرعطبببببب*باالمعن  انشخصٍتانصفاث 
ب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعله.ببب*بالسالم باللسمد .بببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكن.

بحعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذيباالم ب. انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

بHQDD-011بانرقى انىظٍفً:بباللع  بعال طعدننبدسبمس بباملسًى انىظٍفت:

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بباال ان باالس نا دلد باإلدارة انتابعت هلا:

 اللم د .م عر  ب ن دذبسدعس باللع  بعال طعدنبل،ببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

ببالم دنبال ن دذي املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بمليسباإل ان ب–الم دنبال ن دذيبب–س نا دلد باال ان باال صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع.بببب.ب1

     بالمشعنك بل،بال معاعتباللع  بعمنال  باإل ان .ببببب.2

     ب ”بISOب“ال ؤك بمةبال زا باللم د بلهعاا بالمعاظ عتبال علمد ب .3

المعضعا بع طعدنهعبرشكوببالخ معتبال ،ب ه م عبالل  بعمطعره  عبليمعاظ عتببال ؤك بمةبلع   .4
بد الء بمعبنشعطباللم د  

     

ل د  بلي طعدنبعل ي عبأكعنببال موباي بعضعبع ح د بالمعاظ عتبالمنعسر بعال موباي بإدلع بطنقب .5

ب.ل علد 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     بباللع  .بعضعبع طردقبأه ايبعإلناءاتبمنامر ب .6

     ببعمعد .بع طردقبالسدعسعتبعاإللناءاتبال اخيد بعالخعنلد برم عناتباعلد ب  حيدوبع  سدنبالردعنعت .7

بعضعبرننعمجبمنامر بنعاد بعم عر  ب ن دذهبلي ؤك بمةبأةبال موبد  بحسببالم عددن .8
ببلذلك.بالمعضعا ببعالمعاظ عتب

     

بال عند بعال ،ب ح  بالمسإعلدعتبالمعم  ال حهقبمةبإا ا بخططبال  مدقبعالم عدن ب .9
ببعالرننعمجبالزمن،بل ن دذبال  مدق.ببعالم ع ب

     

األنفم بعاليعابحبالم معوبب طعدنال نفدمد ب طعدنبنمعذجبال مدزبالمإسس،بالمالب بليل  بععح ا  عبب .11
باللم د .ر عب اخوب

     

     بال هعندنبال عند بلمليسباإل ان بحعوبمس عىباأل اءبالمإسس،بل،بكعل بالعح اتبال نفدمد .نلعب .11

ب .12 بعال عميدة بليمعف دة بعشنح ع باللع   بعإلناءات بعسدعسعت برنع  بايد عببرعللم د عضع ع  ندر  

ب.ع ح دزه باي بال موبر ع
     

     ب.ال عابنبعاألمسع بلي ؤك بمةب طرده عبل ذهباإللناءاتالهدع برعلمنامر بعال  مدقبال اخي،باي بكعل ب .13

ب .14 بل، ً بحعلدع بر ع بالم معو بعالنمعذج باللع   بإلناءات بع طعدن ب حسدة باي  بالبباللم د ال مو رشكو

ب.د  عنضبمعبال  يبال ع بعالهعاندةبعال  يدمعت
     

     ب.عم عر  ب ن دذهعبإظ انباليعابحبعال  يدمعتبالم  يه بر طردقب يكباإللناءات .15

     بم عر  باموبالمنإعسدةبضمةباخ ظعظهبعالمشعنك بل،ب هدد بأ اب  . .16

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .17

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 االس نا دل،.م عن باعلد بل،بالهدع  بعاالشنايبعال خطدطب .1
 م ن باعلد باي با خعذبالهناناتبع حموبالمسبعلد بعال علدهبعال حيدوبالمنطه،. .2
بم نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم . .3

 عبعالخيقب.*باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرع انصفاث انشخصٍت
بديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.يدعم بل،بالح *بال

بحعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذيباالم ب. انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

 IA-012بانرقى انىظٍفً:ب اخي،بم مقباملسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بببباللع  بعال طعدنبببنبدسبمس باإلدارة انتابعت هلا:

 ال مو اتءعأنفم بعإلنا سدعسعت ع ن دذ ال مو عخطط االس نا دلد  الخطط  طردق ظح  مة ال حهق اليلن  هذه   عل بانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 ن عبج اي  مليسباإل ان  عإطالع عاإل اند   المعلد  ال ميدعت عإعرعتبظح  ع  مدق عمنال   ال مو لعايد  مة  كعال ؤ عأمسع باللم د   إ انات ل،بكعل  الم ر  
 عالمنال  . ال  مدق اميدعت

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بببالم دنبال ن دذيبب-باللع  بعال طعدنبببنبدسبمس  املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

باإل ان باالس نا دلد .بب–الم دنبال ن دذيبب–اللع  بعال طعدنببنبدسبمس  اإلداريصالحٍاث االتصال  2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     باالل زا بعاالم ععوبر ع.ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي  .1

     ب. طرده ع اي  عال مو أامعله عطرد   عنسعل ه عنإد ه عأه اله العم ، اللم د  اس نا دلد       .2

 السن  م ان اي  عاإل اني المعل، ال اخي، ال  مدق عاس ردعنعت م عددن ع طردق عضع اي  اإلشناي .3
ب.المعلد 

     

باإل ان . مليس إل  رذلك  هعندن اللم د بعنلع ل، الم  م   اتءعاإللنا السدعسعت  ن دذ مة ال ؤك  .4
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

بال  مدقبال اخي،بمةبالنعحد باإل اند بعالمعلد باي بلمدعبأنشط بالمليسبجاإلشنايباي ب طردقبرنام .5
بعمعلع ا ه.

     

وب  مدقبالسلالتبعالهدع بعمنال  ب نحدكبرؤامعوبالمنال عتبالمعلد بال  ظديد ب اإلشنايباي بالهدع .6
بالحسعرعتبعاإلرالغباةباالنحنالعتبع ه د بال عظدعتبرشؤةب ظحدح عبليم دنبال ن دذي.

     

باأل ا .7 بلضرط بعسعبو بعإ خعو بالنمعر  بأنفم  ب طعدن باي  بع هدد ببءاإلشناي بعمنال   بالمليس  ل،
بالنمعر بالمعلد بعالمحعسرد بعاإل اند بلدمعبد  يقبرظح  عبع م ب ن دذهع.باتءانإل

     

     ب.اإل ان ع ه د بالمه نحعتبرشؤن عبلمليسبباللم د اةبالمشكالتبال ،ب عالهببإا ا ب هعندن .8

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد   .9

 وانصفاث انشخصٍت اخلرباث واملهاراث

 املهاراث
 م عن باعلد بل،بالهدع  بعاالشنايبعال خطدطباالس نا دل،ب. .1
 م ن باعلد باي بإ خعذبالهناناتبع حموبالمسبعلد بعال علدهبعال حيدوبالمنطه،ب. .2
 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب.  3

 االنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب.*باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*ب انصفاث انشخصٍت
ب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.

بحعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذيباالم ب. انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

 QS-013بانرقى انىظٍفً:بأخظعب،بلع  باملسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بببباللع  بعال طعدنبببنبدسبمس بباإلدارة انتابعت هلا:

 ال حهقبمةب ن دذبسدعس باللع  بل،باللم د .بانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بببباللع  بعال طعدنبببنبدسبمس  املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بببباللع  بعال طعدنبببنبدسبمس  صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. طردقبنفع ب .1

     بالمسعا  بل،بعضعبم عددنبعسدعسعتبعإلناءاتباللع  . .2

     بال حهقبمةب ن دذبم عددنباللع  بل،بكعل باالمسع بال نفدمد بل،باللم د . .3

مسعا  باالمسع بال نفدمد بل،ب طردقبم عددنباللع  بل،بالخ معتبال ،ب ه م عبعالم ع بال ،ب .4
ب ن ذهع.ب

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     بإا ا ب هعندنبأ اءبالعح اتبال نفدمد .ب .5

     بإا ا ب هعندنبأ اءباالس نا دلد بل نض عباي بالم دنبال ن دذيبعمليسباإل ان . .6

     بم عددنباللع  بل،بلمدعباإل انات.منامر ب طردقب .7

     بال عظد برإ خعوبال حسدنعتبال ،بمةبشؤن عبأةب نلعبلع  باللم د . .8

بال مدزب .9 بم عددن بل حهدق بخط  بععضع بال مدز بعإلناءات بعاميدعت بسدعسعت بع طعدن إا ا 
بالمإسس،بل،باللم د .

     

ب .11 بمدعس بأنفم  بععضع بال ميدعت بخنابط بال ميدعتبنس  بل حسدة بنبدسد  بأ اء عمإشنات
بعم عر  ب بع طعدن بال مو ب  دق بال ، بال هرعت بمة بعال خيص باإل انات بلمدع بل، العفد د 

بمن لدعتبال مدز.

     

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .11

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث

  عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب.م نل ب .1
 الحنصباي بم عر  بال  عظدوبع حيدوبالن عبج .2
 .ال   باللد برإلناءاتبمنامر باللع  بعالم عددنبالهعنعند  .3
 .الم نل باللد  برعل ميدعتبالحسعرد بع حيدوبالردعنعت .4
بالع  بال  عموبمعبرنامجبمعدكنعسعلت .5

 *باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب.ببببببببببببببب*باالمعن بببببببببب انصفاث انشخصٍت
ب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.

بيب خظصبذيباالم ب.حعظوباي بالركعلعندعسبل،بأ انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

بED-014بانرقى انىظٍفً:بالم دنبال ن دذيباملسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

ببببمليسباإل ان باإلدارة انتابعت هلا:

 اللم د بعإن عءباألامعوبالدعمد بر عبعاإلشنايبعالم عر  بلكعل بإ ان  عبعأمسعم عبع نفدم عبع طعدنهعبب:بإ ان انغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصنٍف انىظٍفت:

بنبدسبمليسباإل ان ب املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر ع اختار انقرار اثصالحٍ 1

باإل اناتبعاالمسع بال ن دذد ببببب-اليلعةبالمخ ظ ب-نبدسبمليسباإل ان ب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي       )د( : دوري 

     باالل زا بعاالم ععوبر ع. طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي ب .1

المشعنك بل،بإا ا بالخط باالس نا دلد بليلم د بعريعن بأه ال عبعنإد  عبعنسعل  عبعاإلشنايباي ب .2
ب طرده ع.

     

     ب ن دذبسدعسعتبعاس نا دلدعتباموباللم د  .3

م ناءباإل اناتبالم ند بعمةبعضعبخط بال موبالسنعد بحسببم طيرعتبمليسباإل ان بعرعل نسدقبمعب .4
بع بنل  عبإل بمليسباإل ان بإلمنانهع

     

     بنلعبال هعندنبالم  يه برؤ اءباللم د بعالم   بمةبإ اناتباللم د بالم ند . .5

     ب ن دذبمناناتبع علد عتبمليسباإل ان بالم  يه برعلسدعسعتبالم  م  بليلم د  .6

     بغعدعتباللم د بع حسدةبظعن  عبععض  عبل،بالمل معال موباي ب حهدقب .7

باس هنانب .8 بدك و برمع باللم د  بمعان  بلكعل  باألمعو باةبطندقباالس عمعن بالمعلد   حهدقبأه ايباللم د 
بع نمد بمعان هع

     

     باإلشنايباي بلمدعباإل اناتبعال ؤك بمةبحسةبسدنبامي عبع ن دذبسدعسعتبمليسباإل ان . .9

بعال غدناتب .11 بال كنيعلد  بال طعنات بلمعاكر  بمس من برشكو بال عمو بعكع نهع باللم د  بل طعدن الس ،
بالم سعنا .

     

     بالم عر  بالمس من بمعبم ناءباإل اناتبمةبخالوبال هعندنبعاالل معاعتبال عند بل حهدقبأه ايباللم د ب .11

     بال موبرمعبل،بذلكبسدعسعتب نمد بمعان .نلعبال عظدعتبلمليسباإل ان برشؤةبخططب .12

     ب معدوباللم د بل،بإرنا باال  عمدعتبعال هع بمعبالل عتباألهيد بأعبالحكعمد بل،بح ع بظالحدع ه. .13

برعلرنامجب .14 بد  يق بلدمع باإل ان  بمليس بعمنانات باللم د  بعاس نا دلدعت بسدعسعت ب ن دذ بمة ال حهق
بالمس هريد .

     

     بمنامر بإدنا اتباللم د بعن هع  ع. .15

     بنلعب هعندنب عند بلمليسباإل ان بحعوبأ اءباللم د بالمعل،بعحسةبسدنبال موبرمخ ييبأمسعم ع .16

بع   دال  عب .17 بعإلناءات بسدعسعت بمة بال اخيد  باألنفم  برخظعص باإل ان  بلمليس بال عظدعت نلع
بلندقباليلن بال ن دذد .المه نح بر  باس كمعوب ناس  عبمعب
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     بال موباي بإمعم بال حعل عتبعالشناكعتبال يمد بعالم ند بال ،ب  ا باللم د . .18

باالل مععبرشكوب عنيبمعبمليسباإل ان بلمنعمش باالم ناحعتبال ،بمةبشؤن عب طعدنبأ اءبال مو. .19
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ب .21 بعاألنفم  بالسدعسعت بعضع باس نا دلد باإلشنايباي  بع ن دذ بل طردق بعالمعلد  باإل اند  عاإللناءات
باللم د .

     

     بم عر  ب ن دذبالخط بال شغديد بليلم د بعاا مع هع. .21

     باإلشنايباي ب ؤمدةبالمعان بالمعلد بليلم د . .22

     بالمنال  بالن عبد بلينعا ببعاا مع هعبليظني. .23

     بالظالحدعتبالمخعل بإلدهبحسببل عوبالظالحدعتبالم  م بل،باللم د .ممعنس ب .24

     بالهدع برمعبدس ل بعدناهبمةبمظيح باللم د بل،بضعءب طعنباامعوباللم د بعل،بح ع بظالحدع ه. .25

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث

 .م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب  1
 .ب ح د باأله ايظدعغ بعم عن ب .2
 .بإ خعذبالهناناتبرنعءاًباي بالحهعبقم عن ب .3
 .بال  عموباللد بمعبرنامجبالحعسبباآلل بم عن  .4
 .باإل ان برشكوباعل م عناتبالهدع  بع .5
 مع بالمالحف م عناتبال نرإبع .6
بم عناتبال  ععضبل بملعالتبال مو .7

 *باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب.بببببب*باالمعن ببببببببببببببببببب انصفاث انشخصٍت
ب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.

باالم ب.بحعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذي انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

 AED-015بانرقى انىظٍفً:بمسعا بالم دنبال ن دذياملسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بالم دنبال ن دذي.باإلدارة انتابعت هلا:

  ال ن دذيالهدع بر ن دذبأامعوبالم دنببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بالم دنبال ن دذي املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بنإسعءباألمسع ب–الم دنبال ن دذيببببببببببببببب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. -1

اس ال بكعل بالمناسالتبال ،ب ن بليلم د بع سلدي عبع ظند  عبعانض عباي بنبدسبمليسب -2
باإل ان .

     

     بالمحعلف باي بم عمالتباللم د بعسلال  عبع ن در ع.ب -3

بالمشعنك بل،بإا ا بال هعندنبعالخطعرعتبعكوبمعبدظ نباةباللم د بمةبمكع رعت.ب -4
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     بال حضدنبالل معاعتبمليسباإل ان بعاللم د بال معمد .ب -5

بالمخ ظدةب -6 بمرو بمة بايد ع بلي عمدع بعانض ع بايد ع باالل معاعتبعال عمدع بمحعضن  سلدو
برذلك.

     

     بمليسباإل ان بإل بكعل بالل عتبال ،ب   يقبر عب يكبالهنانات. ريدغبمناناتب -7

باللم د ب -8 بمهن بل، بعنحعهع باللم د  بعأخ ع  بعال هع  بعالمس ن ات بالعععبق بركعل  االح  عف
بع حتبمسبعلد هبالشخظد .

     

     بحضعنبال معاعتبمليسباإل ان بإذابطيببمنهبذلك. -9

     بالم دنبال ن دذيبمةبأامعوب  خوبضمةباخ ظعظهبخاليبمعب ه  .بالهدع بركوبمعبدطيره -11

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم . .1
 .ام الكبم عناتبال نفد بع ن دببالم ع  .2
 ال  عموباللد بمعبرنامجبالحعسبباآلل بم عن  .3
ب.بالمالحف مع بم عناتبال نرإبع .4

 *باالمعن ببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد .ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيق. انصفاث انشخصٍت
ب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعله.ببب*بالسالم باللسمد .بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكن.

انكفاءة انعهًٍت 
بحعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذيباالم ب. املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

بHRAA-016بانرقى انىظٍفً:بنبدسبمس بالمعان بالرشند بعالشإعةباإل اند املسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بالم دنبال ن دذي.باإلدارة انتابعت هلا:

إ ان بكعل بأنشط بعم ع بعح  بالمعان بالرشند برمعبدشموباميدعتبال عفديبعال  ددة بعرنامجبإ ان بالك عءاتباالشنايبعبانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

ا بالمعف دةبليعابحبعاميدعتبال  ندببعال طعدنبعأنفم بالنعا ببعال  عدضعتبعالمكعلآتبإل بلعنببخ معتبشإعةبالمعف دةبرعإلضعل بإل بم عر  بعضمعةبال ز
بالرشند  بععبعسدعسعتبعإلناءاتبالمعان  بعال نفد  بعال خطدط باأله ايبال نفدمد  باالشنايبعال ح د  بل ن دذ برعلشام عر   بالخعظ  بحسببإلخطط باإل اند  عة
 .اليعابحبالمنفم بعاإللناءاتبالم  م  

 أخنىببببببببببكعموبببببببببببببببببببلزب،ببببببببببب فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بالم دنبال ن دذي املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بعنإسعءباالمسع برعللم د بببببب-الم دنبال ن دذيببببب اإلداريصالحٍاث االتصال  2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     بعاالم ععوبر ع. طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا ب .1

     بالمشعنك بل،بال معاعتباللع  بعمنال  باإل ان . .2

دسعا باإل ان باالس نا دلد بل،بريعن باأله ايبعنس بالخط باالس نا دلد بعالسدعسعتبال عم بعدشعنكب .3
بل،بالهناناتبال ،ب   باللم د بككو.

     

     بر طعدنبال نفد باال انيبعال دكي،بليلم د .د موباي ب ه د باالم ناحعتبالخعظ ب .4

بالل عتبالم ند ب .5 برعل نسدقبمع ً بسنعدع بالشعاغن ب شكدالتبالعفعبيبع ح د  بل عو بإا ا  دشنيباي 
بعإ ان بالشإعةبالمعلد .

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

االن  اب بالزدع اتبدشنيباي ب ن دذبكعل باإللناءاتبالم  يه برشإعةبالمعف دةبمةبالنهو باالاعن  ب .6
بالسنعد  بال العات بااللعزاتبرؤنعاا ع بااللناءاتبال ؤ درد .

     

     ب دهع برعإلشنايباي بإا ا بع ح ديبالعظيبالعفد ،بلكعل بعفعبيباللم د . .7

     بدشنيباي بإا ا بخط بال  ندببعال طعدنبركعل بنعاحد ع.ب .8

     بالعفد ،بع ح دع ع.بدشعنكبل،بإا ا بخط باالحالو .9

     بخط باالحالوبالعفد ،بب دشنيبعد مقبإا ا بمدزاند بال  ندببعال طعدنبلكعل بال بعتبالعفد د بعمدزاند .11

     بدهع برعإلشنايبعال  مدقباي باميد ب  رب بسلالتباال اءبالعفد ،بعال هعندنبالسنعد .ب .11

ب .12 بالمطعلرعت بإلعز  باي  برعل عناتباالشناي بالخعظ  بال  ندرد  بعالمناكز برعلمعف دة بالخعظ  المعلد 
بال اخيد بعالخعنلد .

     

     بدشعنكبل،باضعد باليلعةبالمخ ظ برخظعصبالمعان بالرشند . .13

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .14

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب. .1
 .بم عناتبال نفد بليمي عتبعإ ان بالعمتبرشكوبلد بعالك عء بالشخظد ب   بمةبم ع دحبإ ان بالمعان بالرشند  .2
 .بمةبألوبإ ان بم عم  بر  علد المنشؤ بأةبدم يكباله ن باي بال عاظوبمعبال عميدةبل،ب .3
ب.بال  عموباللد بمعبرنامجبالحعسبباآلل بم عن  .4

 *باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب. انصفاث انشخصٍت
بمع بالمالحف بعال ذكنب.*باليدعم بل،بالحنديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*ب

بحعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذيباالم ب. انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

بHRS-017بانرقى انىظٍفً:بالمعان بالرشند باخظعب،بانىظٍفت:   املسًى 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بالمعان بالرشند بعالشإعةباإل اند نبدسبمس بباإلدارة انتابعت هلا:

 ن دذبخططبعرنامجبال موبالم  يه بر علدنبالكعا نبذاتبك عء بالمعف دةبعالم عر  بمعبمناكزببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 ال عفدي.

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب انىظٍفت:تصٍف 

بالمعان بالرشند بعالشإعةباإل اند نبدسبمس ب املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بنإسعءباألمسع برعللم د ب–الم دنبال ن دذيبب–المعان بالرشند بعالشإعةباإل اند بنبدسبمس ب االتصال اإلداريصالحٍاث  2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م ب .1

     بالمشعنك بل،ب طعدنبالنف باإل اند بعالنمعرد بالالزم بلي حهقبمةبأ اءبال عميدة. .2

بالهعىبالرشند بشعمالبالمشعنك بل،بال عناتبععنشبال موبرشكوبد الء ام ناحبرنامجبل طعد .3 معببن
باح دعلعتباللم د .

     

بنلعب .4 بدضمة برمع بعالهنانات بعاألنفم  بالسدعسعت بحعو باإل اند  بالشإعة بإ ان  بلم دن بالمشعن  إر اء
بعالمعان ب باعم  برظعن  باللم د  بأه اي بل حهدق بعذلك باللم د  بل، بالرشند  بالمعان  بأ اء مس عى

ب.الرشند برظعن بخعظه

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

اللم د بععضعبالخططبعالرنامجبل  دب بال عميدةبلي موبالمشعنك بل،بعضعبخط بشعمي بالح دعلعتب .5
بعال عميدةب بعالمسبعلدة باألمسع  بنإسعء بع علده بمس من  برظعن  بأ اب   بع هدد  بع نمد    ع  ندر  
لضمعةبمدعم  برعالرع   برك عد بعلعايد بعذلكبطرهعبليهعاندةبعاألنفم بعال  يدمعتبعالهناناتبالظع ن ب

ب. باللم د عضمةبالخطعطبال ندض بلسعس

     

 طردقبسدعسعتباللم د بالخعظ برعل عفديبعالنعا ببعاأللعنبع  مدقبكشعيبالنعا ببعكعل باأللعنب .6
ب.المس حه برعس خ ا برننعمجبشإعةبالمعف دةبعالنعا ب

     

بال حهقبمةبال زا بالمعف دةبرسدعس بال عا بل،باللم د برعإلشنايباي بسعاعتبالحضعنبعال حهقبمة .7
بلعهزد  عبعمالبم  عبليرننعمجبالمطرقبل،باللم د 

     

بعحظنب .8 باللم د  بإ انات بكعل  بمع برعل نسدق بعال طعدن بال  ندب بعرنامج بنف  ب طعدن باي  اإلشناي
باح دعلعتبع نفد برنامجبال  ندببالالزم بعال حهقبمةب هدد بن عبجبال  ندب

     

     ب اخوباللم د بال ،ب شكوبعلهعبلألنفم بعالهناناتباالش ناكبل،باليلعةبال ابم بعالمإم   .9

 ه د بال هعندنبال عند بإل بم دنبإ ان بالشإعةباإل اند باةبسدنبال موبعالمنلزاتبعالمشكالتبال ،ب .11
ب عال هبعاالم ناحعتبالك دي برحي ع

     

     بالهدع برؤيبأامعوبأخنىبذاتباالم بدكييبر ع .11

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .12

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب.  1
 .بال  عموباللد بمعبرنامجبالحعسبباآلل بم عن   2
 الشخظد ب   بمةبم ع دحبإ ان بالمعان بالرشند م عناتبال نفد بليمي عتبعإ ان بالعمتبرشكوبلد بعالك عء ب  3
 مةبألوبإ ان بم عم  بر  علد المنشؤ بأةبدم يكباله ن باي بال عاظوبمعبال عميدةبل،ب  4

 عالخيقب.*باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععب انصفاث انشخصٍت
بديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.*باليدعم بل،بالح 

بحعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذيباالم ب. انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

 RSV-018بانرقى انىظٍفً:بعح  بال طععببومسإعاملسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

ب.عالشإعةباإل اند بالمعان بالرشند نبدسبمس ببباإلدارة انتابعت هلا:

 خطدطبع نفد بعم عر  بإلناءاتبال طععبعضمعةبسدنبال ميد بال طعاد برشكوبسيد بحسببالبح ببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 ال طعع.

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى انذواو املطهىبت:فرتة 

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

ب.عالشإعةباإل اند ببالمعان بالرشند نبدسبمس ب املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بالم طعادةب-عالشإعةباإل اند بالمعان بالرشند بنبدسبمس ب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. .1

     ب كعدةبمعا  بردعنعتبليم طعادة .2

     بالمسعهم بل،بعضعبخط باس هطعببالم طعادةبعم عر  ب ن دذهعب .3

     ب سلدوبالم طعادةبنسمدعًباي بمنظ بال طعع. .4

ب هدد بطيرعتبالم طعادةبع ح د بم ىبظالحد   بلي موبعالملعوبالمالب بلكوبمن   .5
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     بال موإلناءباال ظعالتبمعبالم طعادةبمةبألوب ح د بعمتبر ءب .6

     ب  نديبالم طعادةباي بألنا بعطعم بال عميدةبرعللم د  .7

ب يكب .8 ب حهدق بل، بعمسعن   ع بالعمعيبم  ع بع  بعمة بعأه ال ع باللم د  بعنسعل  بلنإد  بالم طعع     
باأله ايب

     

     بعضعبرننعمجباموبليم طعادة .9

     ب ه د بش ع اتبالشكنبليم طعادة .11

     ب ه د بال علدهبعاإلنشع بالم عاظوبليم طعع .11

     ب هعد بأ اءبالم طعادة .12

     بنشنبعهعل بال طععب اخوباللم د بعل،بالمل مع .13

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .14

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث

  عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب.م نل ب .1
 .بال  عموباللد بمعبرنامجبالحعسبباآلل بم عن  .2
 .ال  ندببعال ح دز .3
 .حوبع حيدوبالمشكالت .4
 .ال خطدطبعاله ن باي بال نفد  .5
 .ا ظعوبمم عز  م عنات .6

 *بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب.ببببببببببببببببب*باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.بببب انصفاث انشخصٍت
ب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.

بالععنعد بال عم بكح بأ ن  انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

 TDO-019بانرقى انىظٍفً:بع طعدن  ندبببمسإعواملسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

ب.عالشإعةباإل اند ببالمعان بالرشند نبدسبمس ببباإلدارة انتابعت هلا: 

  هدد باح دعلعتباللم د بع طعدنبرنامجبال  ندببالمخظظ بل طعدنبالمعفي.بانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى انذواو املطهىبت:فرتة 

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بعالشإعةباإل اند ببالمعان بالرشند نبدسبمس ب املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بنإسعءباالمسع برعللم د بب–عالشإعةباإل اند ببالمعان بالرشند نبدسبمس ب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. .1

     بمس من. طعدنبأ اءبمعف ،باللم د بمةبخالوب ح د باح دعلع   بال  ندرد برشكوب .2

     ب زعد ه برعل  ندببعال  يد بالالزمدةبلنلعبم نا   . .3

نس بمسعنب  ندر،بلكوبمعفيبدضمةب ؤهديهبعإكسعرهبالم عناتبالالزم بأل اءبعفد  هبعال نم،بر عب .4
برعل نسدقبمعبمس بالمعان بالرشند .

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     بعفعب   بعمإهال   بعخرنا   .ال موباي ب نمد بال عميدةبل،باللم د بحسبب .5

د موبرعل نسدقبمعبمس بالمعان بالرشند بعاإل ان بالمعلد بر ظمد بحعالزبلي عميدةبل،باللم د بد ضمةب .6
بالحعالزبالمعلد بعالم نعد .

     

بإ ان باللم د برنعءب .7 اي بنفع ب ن دذبكعل باإللناءاتبال ،ب  ن برمنحبالمعف دةبالحعالزبال ،ب هننهع
بالحعالزبالم  م برعلشكوبالذيبدحهقبال  ال بردةبالمعف دة.

     

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .8

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث

 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب. .1
 .بإا ا بخططبال  ندببالح دع ب م عن .2
 .بكد د بإا ا بالخططبال  ندرد بالسنعد  بم عن .3
 .ب حيدوبع ظمد بع هدد بالعفعبيب م عن .4
 .بال  عموباللد بمعبرنامجبالحعسبباآلل بم عن  .5

 حسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب.ب*باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب* انصفاث انشخصٍت
ب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.

انكفاءة انعهًٍت 
بحعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذيباالم ب. املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

بAAS-020بانرقى انىظٍفً:بب اند اإلشإعةبالأخظعب،بباملسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بالمعان بالرشند بعالشإعةباإل اند نبدسبمس بباإلدارة انتابعت هلا:

لعابحباللم د بعاإللناءاتب ح د باأله ايبال نفدمد بعال خطدطبعال نفد بعم عر  بال ن دذبليخططبحسبببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 الم  م  .

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بالم دنبال ن دذيببب املرجعٍت اإلدارٌت:

 صالحٍاث انىظٍفت:حذود 
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بعنإسعءباالمسع بب-بالم دنبال ن دذيب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. .1

     ب هدد بالخطعرعتبالظع ن بعالعان  بل،ب ل نبالظع نبعالعان ب. .2

     بإا ا بلمدعبالمخعطرعتبالنسمد بليل عتبال اخيد بعالخعنلد . .3

اس ال بكعل بالم عمالتبعالمخعطرعتبال ،ب ن بإل باللم د بع سلدي عبع علد  عبإل بالل عتب .4
بالم ند .

     

     ب.بع سلدي عبل،بسلوب سيد بالخطعرعتب سيد بالخطعرعتبأعبال ريدغعتبليمناسي ب اخوباللم د ب .5

     ببأخذب عامدعبالمعف عتباي بالخطعرعتباعبال ريدغعتبالمسيم بل  ب. .6

     ب ن دببعل نس بالمي عتبعح فبظعنبممعبدظ نبمةبالم عمالتباإل اند . .7

برعس عنعءب يكبالمي عتبذاتبالطعرعبالسنيبأعب .8 بل،بمكعةبعاح  بمي عتباللم د  عضعبلمدع
بالعح اتبال نفدمد ب اخوباللم د .ذاتبالخظعظد برإح ىب

     

     بأخذبظعن بعاضحهبمةبالخطعبباعبالم عمي بالظع ن بعالعان  ب. .9

     بحضعنباالل معاعتبعك عر  عبع  ندغ عب. .11

     بال عند ب.باالل معاعتإا ا ب هعندنب .11

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .12

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب. .1
 .بال  عموباللد بمعبرنامجبالحعسبباآلل بم عن  .2
 .بم عناتبالهدع  بعباإل ان برشكوباعل، .3
 .بم عناتبال  ععضبل،بملعالتبال مو .4

 *باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب.ببببببببب*باالمعن بببببببببببببببب انصفاث انشخصٍت
ب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.

بذيباالم ب.بحعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظص انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

بACS-021بانرقى انىظٍفً:بأخظعب،با ظعوبإ انيب  املسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بنبدسبمس بالمعان بالرشند بعالشإعةباإل اند بباإلدارة انتابعت هلا:

 الخ معتباإل اند بال ،ب س  بل،بم ع بالشإعةباإل اند بع ه د بالمسعن  بلي عميدةبلد ع. ه د ببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بالم دنبال ن دذيب املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بنإسعءباألمسع برعللم د .ب–الم دنبال ن دذيبببب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. .1

     ب هدد بالخطعرعتبالظع ن بعالعان  بل،ب ل نبالظع نبعالعان ب. .2

     بإا ا بلمدعبالمخعطرعتبالنسمد بليل عتبال اخيد بعالخعنلد . .3

اس ال بكعل بالم عمالتبعالمخعطرعتبال ،ب ن بإل باللم د بع سلدي عبع علد  عبإل بالل عتب .4
بالم ند .

     

ب سيد بالخطعرعتبأعبال ريدغعتبليمناسي ب اخوباللم د بع سلدي عبل،بسلوب سيد بالخطعرعتب.ب .5
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     بأخذب عامدعبالمعف عتباي بالخطعرعتباعبال ريدغعتبالمسيم بل  ب.ب .6

     ب ن دببعل نس بالمي عتبعح فبظعنبممعبدظ نبمةبالم عمالتباإل اند . .7

عضعبلمدعبمي عتباللم د بل،بمكعةبعاح برعس عنعءب يكبالمي عتبذاتبالطعرعبالسنيبأعبذاتب .8
     بالعح اتبال نفدمد ب اخوباللم د .الخظعظد برإح ىب

     بأخذبظعن بعاضحهبمةبالخطعبباعبالم عمي بالظع ن بعالعان  ب. .9

     بحضعنباالل معاعتبعك عر  عبع  ندغ عب. .11

     بإا ا ب هعندنباالل معاعتبال عند ب. .11

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد   .12

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب. .1
 .بال  عموباللد بمعبرنامجبالحعسبباآلل بم عن  .2
 .بم عناتبالهدع  بعباإل ان برشكوباعل، .3
 .بم عناتبال  ععضبل،بملعالتبال مو .4

 *باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب.بببببببب*باالمعن ببببببببببببببببب انصفاث انشخصٍت
ب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.

بذيباالم ب.حعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصب انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

 CSO-022بانرقى انىظٍفً:بمسإعوبخ م بال مالءباملسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بنبدسبمس بالمعان بالرشند بعالشإعةباإل اند باإلدارة انتابعت هلا:

  اح دعلعتبال مالءبرلع  باعلد بدن جبان عبنضعبال مالء ه د بع يرد ببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بالشإعةباإل اند ب املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بكعل بال مالءبعالمس  د دةبمةباللم د بببببببب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. .1

     باللم د .باس هرعوبزعانبعضدعيباللم د بعال نسدقبمعبالل عتبالمسبعل بذاتبال الم بل، .2

باللم د ب .3 بل، بالم  م   بالزعان بررطعمعت بع زعد ه  بالزعان بسلو بل، بالزعان بردعنعت   عدة
بع ؤمدةبعسعبوبعظعل  بإل بالل عتبال ،بدند عن ع.

     

ب نك عب .4 بدند عة بال ، بالنسعل  بعمضمعة بالمكعلمعت بأظحعب بهعا ي بعأنمع  بأسمعء   عدة
ب عال ه بعالهدع برإرالغبالم نددةبحعوبحضعنه .ألظحعر عبل،بحعل با  ب

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     بالهدع برطيببالمكعلمعتبالنسمد بليمعف دةبع حعدي عبل  . .5

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .6

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث

 ال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب.م نل ب عم بل،ب  1
 .بال  عموباللد بمعبرنامجبالحعسبباآلل بم عن  .2

   عال مالء اليرعم بل،بال  عموبمعبالنعس  3
بليه ن باي بالن باي بلمدعبالمنشؤ علخ معتبال ،ب ه م عبراإللمع برلمدعبالم يعمعتبالكعلد بال ،ب   يَّقب  4

   ال مالء اس  سعنات
   عإذةبظعغد بعظعحببحيعوبعسدطن بليعضعاةبدكعةبظعحببرعوبعسدعب  5

 *باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب. انصفاث انشخصٍت
بمع بالمالحف بعال ذكنب.*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*ب

بالععنعد بال عم بكح بأ ن ب انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

بSsO-023بانرقى انىظٍفً:بمسإعوبخ معتبمسعن  باملسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بالرشند بعالشإعةباإل اند نبدسبمس بالمعان بباإلدارة انتابعت هلا:

  ه د بالخ معتبالمسعن  بللمدعباإل اناتبع نفد بالخ م بالمن فم بلإل اناتبعمنالقباللم د .بانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بمس بالمعان بالرشند بعالشإعةباإل اند  املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

ببببببببمس بالمعان بالرشند بعالشإعةباإل اند بببببببببببب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     بر ع. طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوب .1

     ب ه د بالخ معتبالمسعن  بللمدعبإ اناتباللم د . .2

     ب ن دذبكعل بأامعوبالظدعن بعالنفعل بلمرعن،باللم د بعمناله ع. .3

بمةب .4 بعال ؤك  برعللم د  بالخعظ  بالنهو بععسعبو بعم  ات بألل ز  بالالزم  بالظدعن   ن دذ
بظالحد  عبلي مو.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

اإلشنايباي بأد باامعوبإنشعبد ب   يقبرعللم د بعم عر   عبع ن دذبكعل باإللناءاتبالم  يه ب .5
بر ع.

     

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .6

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث

 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب. .1
 .بال  عموباللد بمعبرنامجبالحعسبباآلل بم عن  .2
 ( عغدنهعبعالظدعن بء)الك نرعبالمنشؤ بمعورنعءبم نل بلند بمعد برلمدعبأنفم ب .3
ب.بإ ان باألزمعتم عن ب .4
   إلع  ب طردقبإلناءاتبالظح بعالسالم بالم ند  .5

 المعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب.*باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،ب انصفاث انشخصٍت
ب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.

انكفاءة انعهًٍت 
بالععنعد بال عم بكح بأ ن ب املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

بF-024بانرقى انىظٍفً:باعموباملسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بنبدسبمس بالمعان بالرشند بعالشإعةباإل اند باإلدارة انتابعت هلا:

الهدع برؤامعوبالنفعل بعال يمدعبعال ط دنبالالزم بلمكع بباإل اناتبع نفديبالحلناتبالمك رد بعأسطحبالمكع بببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 عالحمعمعتبعالم اخوبعالحعابطبعالسالل ب.ب

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

ببمسإعوبالخ معتبالمسعن   املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بمسإعوبالخ معتبالمسعن  ب-بالرشند بعالشإعةباإل اند مس بالمعان ببببببب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. .1

مسبعوباةبنفعل بأنضدعتبعحعبطبالغنيبعالحمعمعتبعالطنمعتبعالمنطه بالمإ د بلم خوب .2
باإل ان بال ن دذد بعالسالل بالمإ د بلإل ان .

     

     بمسبعوباةبنفعل باألرعاببعالمكع ببعاألل ز بالمك رد بعالزلعجبعالشرعردكب. .3

بعالحمعمعتب.مسبعوباةب ط دنبع  طدنبنابح بالغنيب .4
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     بمسبعوباةبالح عفباي بظدعن بأ عاتبعخعمعتبالنفعل ب. .5

     ب حندنبطيببشناءباأل عاتبعالخعمعتبع سيدم عبليمسبعوبالمخ صب. .6

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .7

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب. .1
 الهدع برؤامعوبالكنسبعإزال باأل نر بعالرهعبمعبالح عفباي بالمعا بعاألشدعءبال ،بد  ب نفد  عب. .2
 الهدع برؤامعوبالنفعل بعال ط دنبليحمعمعتبعاألنضدعتب. .3

المعااد ب.ببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب.بب*باله ن باي بمعال  بالمعاميب*بالظ قبعاالمعن بببب*باالنضرعطبعال م بل،ب انصفاث انشخصٍت
بالحنل برحكم ببببب*باليرعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.

انكفاءة انعهًٍت 
 املطهىبت 

ب---------------------------
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 وظٍفً بطاقت وصف

 

بD-025بانرقى انىظٍفً:بسعبقاملسًى انىظٍفت:   

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بنبدسبمس بالمعان بالرشند بعالشإعةباإل اند بببباإلدارة انتابعت هلا:

مسبعوباةبالهدع  بمةبعإل بمعمعبالعل  بعال حهقبمةبالل اعوبالزمند بعالح عفباي بحعل بالحعلي ببببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفت :

 عاالم ععوبلي نفد ببل،بمعاا بالمنعنب.

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بمس بالمعان بالرشند بعالشإعةباإل اند بببببببببب املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بمس بالمعان بالرشند بعالشإعةباإل اند بببببببب اإلداريصالحٍاث االتصال  2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً          )ع(:  أسبىعً          )ش( : شهري          )س(:  سنىي          )د( : دوري 

     بعاالم ععوبر ع.ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا  .1

     بمدع  بالحعلي بلينهوبالنسم،بعاألامعوبالمطيعر بمةبمروبالممعوب. .2

     بالح عفباي بمس عىباعوبمةبالخ م بللمدعبالنكعببال اخيددةبعالخعنلدةب. .3

بضمعةباالل زا برعلمعااد بعالنهوباآلمة. .4
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     بمنامر بالطندقبعمعاندةبالمنعنبعاألنفم بالم معوبر عبل،بمعنعةبمنعنبال عل .ب .5

بعالم عددنب .6 بالمحيد  بالهدع   بنمعز بذلك بل، برمع باآلمن  بالهدع   برممعنسعت باالل زا  بمة ال ؤك 
بالم  قبايد عب اخيدعًب.ب

     

ب .7 بامو بحعل  بعل، بعمن ر  بنفد   بالحعلي  برهعء بمة بنفناًبال ؤك  باألعمعت بلمدع بل، لد  
ل حعظعتبالظدعن بالم  نض بدع بر  بدع ب:بلحصبالزدتب بعالمدعهب بعالرطعند ب بال ناموب ب

باإلطعناتب.

     

     بضمعةبإظالحبالحعلي برشكوبظحدحبمةبمروبمعاظ عتبالمظنعبالنسم،ب. .8

      م عر  ب عندخب نخدصبالحعلي بعالهدع برإلناءاتب نخدظ ع. .9

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .11

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب. .1
ب.السنا بعاإللمع برم نل بكد د ب لنببالمخعطنب .2
   ال نكدزبال عل،بأعنعءبالهدع  ب .3

*بالظ قبعاالمعن بببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب.بب*باله ن باي بمعال  بالمعاميب انشخصٍتانصفاث 
بالحنل برحكم ببببب*باليرعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.

انكفاءة انعهًٍت 
 املطهىبت 

ب.................................................
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

 SG-026بانرقى انىظٍفً:بحعنسبأمة   املسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بالمعان بالرشند ببعالشإعةباال اند بنبدسبمس ببباإلدارة انتابعت هلا:

ببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفت : لمعف د عبمةبخالوبالح عفباي بردب بآمن بعكذلكبمنامر ببالمنشؤ هعبالمسإعوباةبحمعد بمم يكعتبب

مم يكعتبع ح عجباالمعتباللندم بأعباالضطناببعال حهدقبل،باالضطنارعتبعال ظنيبرشكوبمعنعن،بل،بال لععبالمرعشنباةبالحدع بأعبال
 .العفد  بال،باله ن ب طردقباإللناءاتباألمند بعالنظ بعاإلرالغباةبال حنكعتبالغدنبمنعسر 

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بالشإعةباإل اند بالمعان بالرشند بع املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بالمعان بالرشند بعالشإعةباإل اند بببببببببب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً          )ع(:  أسبىعً          )ش( : شهري          )س(:  سنىي          )د( : دوري 

     بر ع.ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععو .1

     بالمحعلف باي بأمةبعسالم بالمنشؤ ب.ب .2

     بالدهف بعاالن رعهبأعنعءب ؤ د بال موب.ب .3

بال ؤكد باي باغالقباالرعاببعالنعالذبر  بان  عءبال عميدةبرعلمرن ب. .4
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     ببا  بالسمعحبأليبشخصبر خعوبالمرن بر  بان  عءبال عا بالنسم،بإالبرمعاله بم دنبالمنشؤ ب .5

الم نل بال عم بلكعل بمكعنعتبالمرن بعمعبر عبمةبم اخوبعمخعنجبعأرعاببطعانئبعم  اتب .6
ب برعلحندق باإلنذان بأل ز  بالحندق بط عدعت بمة ب) بالسالم  بعلع هعبع ل دزات عالغنضبمة

ببعطنقب شغدي عبعإدهعل عبان بالضنعن ب(.ب

     

بالس خ ام عب .7 دلببأةبدكعةباي باي ب ع برمعامعبأل ز باإلط عءبعاإلنذانبعم ىبظالحد  ع
بل،بحعالتبالضنعن ب.بب

     

باالنعان .8 بعإط عء باألرعاب بلمدع بإغالق بمة بال ؤك  بال عميدة بعانظناي بال عا  بان  عء بر  
بعالمكد عتبعالمناعحبعخعظ ب)مناعحبالش طب(بعمحعرسبالمدعهب.

     

المنعنبال اب برعلمرن بأعنعءبعر  بخنعجبال عميدةبعال نكدزباي بأمعكةبالخطعن بعا خعذب  9
 اإللناءبال عنيبحدعوبمعبم بدعل بمةبمالحفعتب.ب

     

ال   دشباي بالمرن بمةبالخعنجبعال ؤك بمةبسالم هبعا  بعلع بأيبمعا بخطن بأعبمخي عتب  11
 معري بلالح ناقبرلعانهب.ب

     

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .11

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 عالهعاندةبعاالنفم ب.م نل ب عم بل،بال شند عتب  1

 .اله ن باي ب شغدوبانفم بالكشيبعم  اتبالطعانئ .2
ب.الع  بال  عموبمعبإلناءاتباألمةبعالسالم بلي عميدة .3

*بالظ قبعاالمعن بببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب.بب*باله ن باي بمعال  ب انصفاث انشخصٍت
بالحنل برحكم ببببب*باليرعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.المعاميب

ب................................................. انكفاءة انعهًٍت املطهىبت 
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

 CFO-027بانىظٍفً:انرقى بنبدسبمس بالشإعةبالمعلد باملسًى انىظٍفت:   

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبببببجهت انعًم:

بالم دنبال ن دذيبببباإلدارة انتابعت هلا:

 حيدوبالردعنعتبالمعلد بل ح د بالعضعبالمعل،بليمإسس بعإلناءب حيدالتبال كي  بعإا ا ب هعندنبالمدزاند ببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفت:

 ا خعذبالهناناتباالس نا دلد برمعبد معش بمعبأه ايبال مو.ليمسعا  باي ب

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بال ن دذيبالم دن املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بمس بالمعان بالرشند بعالشإعةباإل اند ب-الم دنبال ن دذيب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. .1

     بالمشعنك بل،بال معاعتباللع  بعمنال  باإل ان . .2

     بال  لهعتبالنه د بليلم د .منامر ب .3

     بمنامر بالظنيبعاإلن عقبعال هدد بررنع بعانعظنبالمعازن ب .4

بال عميدةب .5 ب لعه برعل زامع  ع بالعلعء بمة باللم د  بل مكدة بسيدمع بالنه د  بالسدعل  بعضع إرهعء
بعال بعتبالمس   ل بعالم  عميدةبالخعنلددةبم  ع.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

معبالمنالعبالخعنلد بع زعد هبرلمدعبالردعنعتبعالم يعمعتبالالزم بإلنلعزبمدزاند بال  ععةب .6
باللم د بل،بمعا هعبمةبكوباع .

     

     ب طردقبالنف بعالسدعسعتبالمحعسرد بالم ر  برعللم د . .7

     بمنال  بالمس ن اتبالمحعسرد بمروبمد هعبرعل لع ن. .8

     بالمظعنيبعاا مع بال سعدعتبالمظنلد .م عر  بالم عمالتبمعب .9

     بمنال  بع  مدقبكشعيبالنعا ببالش ند . .11

باةبمن ب .11 ب هو برحديبال بحسببالحعل  بليلم د  بال لع ن بنظد  بالظن عقبمع بنظد  مطعره 
بعاح  برعلش ن.

     

     بالمشعنك بل،ب ل دزبمدزاندعتباللم د . .12

     باس ال بال عا دنبالمحيد بعالخعنلد بع  مده ع.االشنايباي ب .13

     ب  مدقباالا مع بعال حهقبمةبكي  ع. .14

     بإ خعوبال ميدعتبالمعلد بإل ب لع نبالمحعسرد . .15

بذاتب .16 بالل عت بلمدع بمة بطنل   بخيع بمة بعال ؤك  بالمس هديدة بالمعف دة بمخعلظعت   مدق
بال الم بع نحدوبالهدع بالخعظ بر ع.ب

     

بلي س د ب .17 بالمسبعلدة بمة باا مع هع بعم عر   بع  مده ع بالمس ن ات بكعل  بمع بالشدكعت  ل دز
بعالظنيبحسبباألظعو.

     

بمدع ب .18 بعإظ ان بليمس ع اعت بعكذلك بليظنع دق بعالم علا بال عني باللن  برؤامعو الهدع 
بال سعدعتباللن د بعمخظظعتباالس  الكبش ندع.

     

     بإا ا بال هندنبالمعل،باألسرعا،. .19

     بنلعبال هعندنبالمعلد بعاالحظعبد بلنبدسبالحسعرعتبمعبالمالحفعتبالالزم . .21
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     باي بإظ انبالك عالتبالمظنلد بالالزم بلمشعندعباللم د بالمخ ي  بعمسكبسلوبر ع.ال موب .21

     بح فبالك عالتبالمظنلد بالمظ ن بلظعلحباللم د بل،بمكعةبأمدةبعمسكبسلوبر ع. .22

برشكوب .23 بالمس حه  بعالمظعندي بالمس ن   بعال ؤمدنعت بمه مع بالم لعا  بالمظعندي م عر  
بكشعلعتبش ندهبر عبعكذلكبالهدع بالم  يه بر ع.ش نيبعإا ا ب

     

بمظنعيب .24 بعاح سعب بش ني برشكو بع ح دعه بليلم د  بالععر   بلألظعو برسلو االح  عف
باالس  الكبالش نيبالخعصبر ع.

     

     بإا ا بالردعنعتبالمعلد بالش ند بليلم د بمعبكعموبادضعحع  ع. .25

     بمةبمروبالمشنيبالمعل،/الم دنبل ن دذيإا ا بردعنعتبمعلد ب طيبب .26

     بالمسعهم بل،بعضعبالمعازن بال ه دند بالخعظ برعح دعلعتبعمظنعلعتباللم د . .27

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .28

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث

 الهدع  بعاالشنايبعال خطدطباالس نا دل،ب.م عن باعلد بل،ب .1
 م ن باعلد باي بإ خعذبالهناناتبع حموبالمسبعلد بعال علدهبعال حيدوبالمنطه،ب. .2
 اإللمع بركعل بالسدعسعتبعاإللناءاتبعاألنفم بالم  يه برملعوبال موب. .3
 م عن باا ا بالمعازنعتب. .4
 م عناتباس خ ا بالحعسبباآلل،بع طردهع ه .5
بال هعندنم عناتبإا ا ب .6

 *باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب. انصفاث انشخصٍت
ب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.

بحعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذيباالم ب. انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

بA-028بانرقى انىظٍفً:بر بمحعسِباملسًى انىظٍفت:    

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بالشإعةبالمعلد  مس نبدسباإلدارة انتابعت هلا:    

ال  عموبمعبالحسعرعتبالم دن بعالحسعرعتبمس حه بال لعبعالنعا ببعمسإعوباةبم علل بالم لعاعتبالعان  ببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 اةبطندقبالشدكعتبعاله ن باي بال  عموبمعباألنمع بعاالحظعبدعتبعإا ا بال لع نبالمحعسرد .

 لزب،بببببببببببببببببببببأخنىبببكعموبببببببببببببببب فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بمس بالشإعةبالمعلد نبدسب املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بمس بالمعان بالرشند بعالشإعةباإل اند ب-بال ن دذيبالم دنب–الشإعةبالمعلد بنبدسبمس ببب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. .1

     بالمنال  . ل دزبالردعنعتبالمعلد بالالزم بلي هعندنبالمعلد بعإا ا بمدزاةب .2

     بال  مدقباي بال عا دنبالمحيد بعالخعنلد . .3

بإ خعوبال ميدعتبالمعلد بالمك مي بإل بال لع نبالمحعسرد برنفع بالحعسبباآلل، .4
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

عال ؤك بمةبخيعبطنل  بمةببت  مدقبمخعلظعتبالمعف دة/المعف عتبالمس هديدةبعالمس هدال .5
بلمدعبالل عتبذاتبال الم بع نحدوبالهدع بالخعظ بر ع.

     

     بم عر  بالمطعلرعتبالمعلد بال اخيد بعالخعنلد بليلم د بعم عر  ب حظدي ع. .6

بعالمعلع اتب .7 بعالمس ع اعت بليظنع دق بعالم علا بعال عني بالسنعي باللن  برؤامعو الهدع 
باألخنىبعإظ انبمدع بال سعدعتباللن د بعمخظظعتباالس  الكبش ندعً.

     

     بإا ا بال هعندنبالمعلد بال عند بإةبطيببمن عبذلك. .8

ب .9 بعال ؤمدنعت بمه معً بالم لعا  بالمظعندي برشكوبم عر   بالمس حه  بعالمظعندي المس ن  
بش نيبعإا ا بكشعلعتبش ند بر عبعكذلكبالهدع بالم يه بر ع.

     

     بإا ا بال سعدعتبالمظنلد بلكعل بحسعرعتباللم د بعاموبالهدع بالالزم بل ع. .11

     باالح  عفبرسلوبلألظعوبالععر  بليلم د بعاح سعببمظنعيباالس  الك. .11

     بإا ا بالردعنعتبالمعلد بالش ند بليلم د بمعبكعموبإدضعحع  ع. .12

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .13

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 اإللمع بركعل بالسدعسعتبعاإللناءاتبعاألنفم بالم  يه برملعوبال موب. .1
 المعازنعتب.بم عن باا ا  .2
 م عناتباس خ ا بالحعسبباآلل،بع طردهع ه .3
    المعلد  م عناتبإا ا بال هعندن  4

 *باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب. انصفاث انشخصٍت
ب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.بب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ب

بحعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذيباالم ب. انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

 TC-029بببانرقى انىظٍفً :بأمدةبظن عقباملسًى انىظٍفت: 

 رعلطعبيبلم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد بجهت انعًم:

بمس بالشإعةبالمعلد نبدسبباإلدارة انتابعت هلا:

ح فبالمس ن اتبالخعظ برعل حظدوبعالمظنعلعتبل،بمي عتبخعظ برشكوبمن ف بعرظعن بسيدم بعاإلشنايببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

  اي باإل ان بالنه د بالدعمد 

 أخنىببببببببببببببببببببكعموبببببببببببببببببببلزب،ب فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بالمحعسر بب-الشإعةبالمعلد بنبدسبمس ب املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بب-بالم دنبال ن دذيب-المحعسر بب-الشإعةبالمعلد بنبدسبمس ب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

ببببببنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. طردقب .1

بببببباس ال بال   بالنه د بليلم د . .2

بببببباا ا بكشيبالحسعببالدعم،بع حعديهبليمحعسببالنبدس،. .3

بإا ا بعمنال  بم عمالتبالهرضبعال لعبليرنعك. .4
ب
ب

ب
ب

ب
ب

ب
ب

ب
ب

ببببببالظن عقبدعمدعبمروبان  عءبال عا بالنسم،بعإد اعبالنظد بل،بالمظنيبدعمدع.إم عوب .5

بمةبالمظنيبعم ىبمطعره  عب .6 بمةبالردعنعتبعالكشعيبالعان   بكوبش ن ال حهقبل،بن عد 
بلسلالتبالظن عقبعاإلاال باةبإيبلنعمعتبأعبمالحفعتباي ب يكبالردعنعت.

ببببب

ال ،برحعز هبعا  باالح  عفبل،بخزدن هبرؤيبأمعاوبالب  ع بميكد  عبالمحعلف باي باألمعاوب .7
بليلم د .

ببببب

بببببب نفد بسن اتبظنيبالشدكعتبحسببأعامنبال لعبالظع ن بإلدهبعطرهعبألحكع بالنفع . .8

بببببب نحدوبال ميدعتبالدعمد بإل بسلوبالظن عقبلد  ب نظد هبدعمدع. .9

ببببببالنمعذجبالم   بل ذهبالغعد . لعبالمس حهعتبحسبب .11

ببببببالهدع بل،بإا ا بالردعنعتبالالزم بلكشعيبال  لهعتبالعان  بعالظع ن بش ندع. .11

ببببببال هعندنبال عند بعحدةبالطيببمعبالمالحفعتبليمشنيبالمعل،.بعنل .12

الم حظالتبالنه د بع حظدالتبالشدكعتبع حندنبسن اتبالهرضبالخعظ بر عبرشكوبب اس ال .13
بدعم،.

ببببب

ببببببأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .14

باخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث

 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب.  1
 االه مع بالكعموبلمعبدهعلهباآلخنعة بمعبأخذبالعمتبل   بالنهعطبال ،بد  بطنح ع بعطنحباألسبي بحسبباالم ضعءإاطعءب .2
 .اله ن باي بال ح يبمعباآلخندةبلنهوبالم يعمعتبرشكوبعاضح .3
 . ح د بنهعطبالهع بعالض يبع ه د بالحيعوبالر دي بعاس خ ا بالمنطقبع ه د باالس ن علعت .4

 . حعسبباآلل،بع طردهع هم عناتباس خ ا بال .5

 *باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب. انصفاث انشخصٍت
بعال ذكنب.*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف ب

بلركعلعندعسبل،بأيب خظصبذيباالم .حعظوباي با انكفاءة انعهًٍت املطهىبت



 

 

 40 

 بطاقت وصف وظٍفً

 

 PO-030بانرقى انىظٍفً:بمسإعوبمش ندعتباملسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بالشإعةبالمعلد نبدسبمس بباإلدارة انتابعت هلا:

ال خطدطبعالهدع برعلشناءبع ه د ب هندنبم ظوباةبالمش ندعتبع خظدصبلزءبمةبمدزاند باللم د ببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 ليمش ندعتبعالرحيباةبالرعب دةبعمزع يبالخ معتبذاتباللع  بال علد .

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بالشإعةبالمعلد بنبدسبمس ب املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بالشإعةبالمعلد نبدسبمس بب–أمدةبالظن عقببببببببب اإلداريصالحٍاث االتصال  2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     بر ع. طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوب .1

بعاإلشنايب .2 بالمحيد  بالمظع ن بمة بالخ معت ب/األشغعو/ بالمعا  بمة باللم د  باح دعلعت  علدن
بال نعضبعلهعب باس  ناج بطندق باة بأع بالمرعشن برعلشناء بالخعظ  باإللناءات ب ن دذ اي 

بل  يدمعتبالم معوبر عبل،باللم د بععلهعبلسدعس باللم د بعرإشنايباليلن بالمخ ظ .

     

بليمعن دةبعاخ دعنب .3 اإلشنايباي بإا ا بطيرعتبانعضباألس عنبليمعا بالمطيعر بعإنسعل ع
المعن بالذيب  طعرقبشنعطهبمعبم طيرعتباللم د بعال ؤك بمةبأةبالمعا بالم شعر  بالب هس ب

بإل بظ هعتبم     ب لنرعبلنلعباألس عنبن دل بل    بالظ هعت.

     

بانعضب .4 ب ناس  بل، بالمنعسر بالمشعنك  باإلحعل  بمنانات بعا خعذ بال دنعت بعمهعنن  األس عن
برشؤن عبعلهعبلي  يدمعتبالم معوبر عبرعللم د .

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

بالغعد بعال ؤك ب .5 بالمعا /األشغعو/الخ معتبمعبللن باالس ال بالمشكي بل ذه م عر  باموب سيد 
باإلحعل .مةبمطعره  عبليمعاظ عتبعالكمدعتبعاألس عنبالمح   بل،بمنانب

     

بالمعاظ عتبعالكمدعتب .6 بمع بالمعن دةبلضمعةب طعرقبمح عدع  ع بلعا دن ال حهقبمةبمنال  
بعاألس عنبالعان  بل،بمنانباإلحعل بمروب حعدي عبلمسبعوبالمس ع اعتبإل خعل ع

     

بلنبدس بمس بالشإعةبالمعلد ب ردةبخالظ ب .7 األامعوبإا ا ب هعندنبإحظعبد بش ند بعنل  ع
بالش ند بال ،بمع بر ن دذهع.

     

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .8

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث

 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب.  1
 . اله ن بال علد باي بال خطدط .2
 .اميدعتبال  ععضاله ن بال علد باي بإلناءب .3
 م عناتباس خ ا بالحعسبباآلل،بع طردهع ه .4
 الظ هعتبال لعند اعمعتبإرنا بالم نل باللد  بر .5
 .الع  بال  عموبمعبلندقبال مو .6
 .اله ن باي بإا ا بال هعندنبرشكوب عني  7

 *بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب.ببببببببببب*باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.بببببببببب انصفاث انشخصٍت
بديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.*باليدعم بل،بالح 

بحعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذيباالم ب. انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

بHPID-031بانرقى انىظٍفً:بنبدسبمس بالمشعندعبعاالس عمعناملسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بالم دنبال ن دذيباإلدارة انتابعت هلا:

علهعًبلمعب ميدهبأنفم باإلس ع بل،ب حسدةبع نمد بال نصباالس عمعند بذاتبال عاب باالم ظع د ببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 علعابحبعسدعسعتباللم د .

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بمس بالمعان بالرشند بعالشإعةباإل اند ب–الم دنبال ن دذيب املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بمس بالمعان بالرشند بعالشإعةباإل اند ب–الم دنبال ن دذيب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 انىظٍفٍت:املهاو ويسؤونٍاث 
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. .1

     بالمشعنك بل،بال معاعتباللع  بعمنال  باإل ان . .2

     بإا ا بخططبمه نح بحعوبالمشنعاعتبالل د   .3

     ب علدنبالم يعمعتبعال حيدالتبالالزم بلك عر بل عىبالمشنععباالم ظع د . .4

     بال خطدطبإلا ا بالمشعندعبعأهمد  عبرعلنسر بليمس  د دة. .5

     باموبالمدزاندعتبالالزم بليمشعندعبال نمعد بع ن دذهع. .6

     بمخعطر بالممعلدةبرشكوبمرعشنبعإلناءبالم عضعتبم   بحعوبال معدو. .7

     بمنال  باإلطعنبالمعسعبمعبذعيبال الم بعاا ا بمسع  بالمشنعع. .8

     بنس بالمشنععبليعظعوبإل بال  يبال ع . .9

بال موباي ب ععدقبالظي بمعبالممعلدة .11
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     بالمشعندعبع عزد  عبردةبالمعف دةبعالم طعادة.ب ح د باأل عانب اخو .11

     ب ح د بالمشعندعبحسببأه ايباللم د . .12

     ب سيد بالمشنععبر  باك معلهبإل بالم دنبال ن دذي .13

     ب ناس بالشنعطبالشكيد بعالمعضعاد بلمح عىبالمشنعع. .14

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .15

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةب.  1
 م عناتباس خ ا بالحعسبباآلل،بع طردهع ه  2
 .فم بالمشعندعبؤنم نل بم ند بر .3
   اله ن باي بالرحيبعال حيدوبعال خطدط   4

 *بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب.بببببم بل،بالمعااد ب.ببببببببببببب*باالنضرعطبعال ببب*باالمعن بببببببببببب انصفاث انشخصٍت
ب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.بببببالسالم باللسمد ب.بببب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*ب

بدعسبل،بأيب خظصبذيباالم ب.حعظوباي بالركعلعن انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

بEI-032بانرقى انىظٍفً:بأخظعب،باألعمعيبعاالس عمعناملسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بنبدسبمس بالمشعندعبعاالس عمعنباإلدارة انتابعت هلا:

 األمعاوبالمح   برعالس عمعنبمةبندعبأعمعيباللم د بل  فد باألعمعيبعزدع  ب نمد  ع.اس غالوببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بنبدسبمس بالمشعندعبعاالس عمعن املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

ببنبدسبمس بالمشعندعبعاالس عمعن صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. .1

     بإا ا بالخططبالم  يه برنشعطباللم د بعم عر  ب ن دذهع. .2

     باةب اامدةبليرنامجبعالمشعندعبعاالس عمعنات.الرحيب .3

بالمحعلف باي بالم رنادةبالحعلددةبعال موباي بزدع  بأا ا ه . .4
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     بال موباي بإدلع بمعان بل د  بليلم د بعرحيبكد د ب نمد  عبعاس عمعنهع. .5

     برنشعطعتباللم د .االش ناكبل،بالم عنضبعالمنعسرعتبر  يب  نديباللم عنب .6

     بال موباي ب علدنب خوبععرتبدمكةباللم د بل،ب حهدقبأه ال ع. .7

     بإ ان بكعل برنامجباالس عمعنبعالمشعندعبعاس عمعنبمم يكعتبعأعمعيباللم د . .8

     بعضعبالرنامجبعالمشعندعبعاالس عمعناتبال ،ب  نب خالًبععر عًبليلم د . .9

     ب رن،بالمشعندعبعاالس عمعناتباللد  بذاتبال عب بالمع يبالععرت. .11

     بإ ان باألعمعيبعالمم يكعتبمةبلمدعبلعانببال شغدوبعالظدعن برؤلضوبالسرو. .11

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .12

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب.  1
   خرن برإ ان بال هعناتباالس عمعند   2
 .بم عناتباس خ ا بالحعسبباآلل،بع طردهع ه  3

 عالخيقب.ب*باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرعع انصفاث انشخصٍت
بيبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.*باليدعم بل،بالح د

بحعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذيباالم ب. انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

بPA-033بانىظٍفً:انرقى بمسإعوبالرنامجبعاألنشط باملسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بنبدسبمس بالمشعندعبعاالس عمعنباإلدارة انتابعت هلا:

 ال خطدطبعال نسدقبليرنامجبعاألنشط بعم عر  ب ن دذهعبعالح عفباي بالمدزاند .بانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 لزب،بببببببببببببببببببببأخنىبببببببببببببببببكعموبب فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بنبدسبمس بالمشعندعبعاالس عمعن املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بنبدسبمس بالمشعندعبعاالس عمعن صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع.ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م  .1

     ب ح د باأله ايبليرنامجبعلهعًبلأله ايباالس نا دلد بليمإسس . .2

     بال خطدطبليرنامجبمةبالر اد بإل بالن عد بمعبمنااع بالمعااد بالن عبد . .3

بالمدزاند .ال موباي ب طعدنبالرنامجبعالمعاله باي ب .4
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     بال موباي باك شعيبطنقبمخ ي  بل  زدزبك عء بعإن علد بلرنامجبعاألنشط . .5

     بحظنبالل عتبالناغر بل،ب ه د بخ معتبعرنامجب  عالقبمعباح دعلعتباألد ع بعأسنه . .6

     بحظنبالرنامجبال ،ب ير،باح دعلعتباألد ع بعأسنه . .7

     ب هندنباةبالرننعمجبال ،ب  ب ن دذهع.ك عر ب .8

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .9

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب.  1

 .الم نل باللد  برإ ان بالرننعمجبعإلناءاتبال طعدن .2
 .باس خ ا بالحعسبباآلل،بع طردهع هبم عنات  3

 *باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب. انصفاث انشخصٍت
بالمالحف بعال ذكنب.*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع ب

انكفاءة انعهًٍت 
بحعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذيباالم ب. املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

بST-034بانرقى انىظٍفً:بلن،بخدعط املسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بعاالس عمعننبدسبمس بالمشعندعب اإلدارة انتابعت هلا:

 اللم د .بتاالس  ع  بمةبردعبلمدعبمطعبالخدعط بلزدع  بإدنا ا:بانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

ب.نبدسبمس بالمشعندعبعاالس عمعن املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

ب.عاالس عمعننبدسبمس بالمشعندعببب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. .1

      . ال عند بليمعكدنعتبعالم  اتم عر  بإلناءاتبالظدعن ب .2

      . رشكوبمرعشنبليمكعبةب هدد بعحوبمشكالتبالظدعن  .3

 .مناء بع  سدنبع ن دذبالم طيرعتبال شغديد بحسببالل عوبالزمن، .4
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      .وبالخدعط بأامعالحظعوباي بالمعا بعالخعمعتبالالزم بإلكمعوب .5

       لمكعبةبالخدعط ب.بباإلن عجبعالم  اتبالمطيعر بعإلناءاتبالظدعن  ععدقبم طيرعتب .6

      .الهدع برؤامعوبأخنىبحسبباح دعلعتبالمظنع .7

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .8

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث

 .الم ند بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ببر طردقبم نل ب عم   1
 .بم عناتباس خ ا بالحعسبباآلل،بع طردهع ه  2

 .الع  بال  عموبمعبأنعاعبمخ ي  بمةبمعكدنعتبالخدعط   3

 .ل  باالح دعلعتبال شغديد بعاالل زا برم طيرعتباإلن عج  4
 .االل زا برمعااد بال سيد بع ن دببالم ع بع نفد بالعمت .5
ب.ال  عموبمعبالمشكالتالمنعن بعاله ن باي ب .6

 *باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب. انصفاث انشخصٍت
بكنب.*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذ

ب ريع بل،بالخدعط بأعبععنعد باعم باي باالموب. انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

بFRDS-035بانرقى انىظٍفً:ب نمد بمعان بمعلد بأخظعب،املسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بنبدسبمس بالمشعندعبعاالس عمعنباإلدارة انتابعت هلا:

مدع  باس نا دلدعتب نمد بالمعان بالمعلد بل،باللم د بع ا بالخططبعال  علدعتبال ن دذد بل نمد بالمعان بالمعلد ببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

الحعلد بارنبلمدعبالعسعبوبالم عح ببليلم د بعاه بشناكعتبل د  بل ا باللم د بع   دوبلنصبال  ععةبعال عاظوبالرنعءبمعبالل عتبال اام 
 ليح عفباي باس  ام بال المعتبم   .

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بنبدسبمس بالمشعندعبعاالس عمعن اإلدارٌت:املرجعٍت 

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بنبدسبمس بالمشعندعبعاالس عمعن صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. .1

     بالل  .إا ا بال ناسعتبالمعلد بعاالم ظع د بالخعظ بر نمد بالمعان بالمعلد بل،ب .2

     بال خطدطبإلا ا بالمشعندعبعأهمد بهذهبالمعاضدعبرعلنسر بليمن   دة. .3

ب نمد بعام ناحبمظع نباإلدنا اتبالمعلد بال عم بل،بالل  . .4
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     باالش ناكبل،بالم عنضبعالمنعسرعتبر  يب  نديباللم عنبرنشعطعتباللم د ب. .5

     بالم رنادةبالحعلددةبعال موباي بزدع  بأا ا ه ب.المحعلف باي ب .6

     بالرحيباةبال اامدةبليرنامجبعالمشعندعبعاالس عمعناتب. .7

برعل نسدقبمعبالعزاناتبعالل عتبذاتب .8 بالخ معتبل،بالل   عضعبالمه نحعتبل   دوبنسع 
بال الم .

     

     بالمعان بالمعلد بل،بالل  .إا ا بال هعندنبال عند بل،بشؤةب نمد ب .9

     بعضعبأسسبعسدعسعتبنمعرد بل حظدوبع نمد باإلدنا ات. .11

     بام ناحباألسعلدببالم طعن بل حظدوبع نمد باإلدنا اتبالمعلد . .11

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .12

 انشخصٍت اخلرباث واملهاراث وانصفاث

 املهاراث

 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب.  1
 .بم عناتباس خ ا بالحعسبباآلل،بع طردهع ه  2
   الم نل برؤسسب نمد باإلدنا ات  3
   الم نل برؤسسبال نشد بالمعل،بل،بالن هعت  4
   االم ظع د إا ا بال ناسعتبعبالرحعيب  5

 *باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب.ببببببب*باالمعن بببببببببببببببببب انصفاث انشخصٍت
ب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.

بيباالم ب.حعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذ انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

بTI-036بانرقى انىظٍفً:بم دن بم   بال  ندبباملسًى انىظٍفت:   

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بنبدسبمس بالمشعندعبعاالس عمعنباإلدارة انتابعت هلا:

المهنن بليمإسس بعإا ا بخططباالح دعلعتبال  ندرد بعال موباي ب نلم  عبب ن دذبالخططبعالرنامجبال  ندرد :بانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت

 ع حعدي عبلرنامجب  ندرد .

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بنبدسبمس بالمشعندعبعاالس عمعن املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

ببالمشعندعبعاالس عمعننبدسبمس ب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. .1

     بإللناءاتب نسدقبال  ندرعتبالمخ ي  .ال   باللد ب .2

     بم نل بعاس  برنفندعتبال ظمد بعطنقبال ن دذ. .3

     بنس بخططبال  ندببالسنعد بلإل ان بعالمعان بالرشند بع ا بال مالء. .4

     ب ظمد بع طعدنبرنامجبال  ندببمةبخالوباالس  عن برمظع نبخعنلد بع اخيد . .5

بالم عناتبال ،ب ح عجبإل ب .6 بع ح د  باح دعلعتبال  ندبباي بمس عىبالمإسس  إلناءب هدد 
بم علل .

     

باله ن باي بال  عموبمعباألنفم بعال عاظوباإللك نعن،. .7
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     بإلع  بم عناتب هدد باالح دعلعتبعإا ا بخططبال طعدن. .8

     بال هيد د بعالح دع .باإللمع برؤسعلدببع هندعتبال  ندب .9

     بإلع  بال  عموبمعبمنظ بزع بلي  ندب. .11

     باله ن باي بال عاظوبرشكوبممدز. .11

بال عن ب .12 باةبال عناتبمروبمعا  بال  ندرعتبالالزم  بع علدن اإلاالةباةبال  ندرعتبالم عح 
بر  ن بزمند .

     

باح دعلعتبال  ندبباي  .13 ب هدد  بالم عناتبعال لعاتبال ،ببإلناء بع ح د  مس عىبالمإسس 
ب ح عجبإل بم علل .

     

     بلمعبن ع بال  وبمةبالم نردةبعالم  نرعتبر  بكوبليس ب  ندرد . .14

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .15

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب.  1
 .بم عناتباس خ ا بالحعسبباآلل،بع طردهع ه  2
 .رعلم   بم عن ب هدد باالح دعلعتبلي  ندببعإا ا بخططبال طعدن  3

 المف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب.*باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةب انصفاث انشخصٍت
ب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.

بحعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذيباالم ب. انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

 CS-037بانرقى انىظٍفً:ب)برعلم   ب(خ م بامالءبمسإعوبب املسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بنبدسبمس بالمشعندعبعاالس عمعنببببباإلدارة انتابعت هلا:

    رعلطنده بالمنعسر اس هرعوباالس  المعتبعالشكععيبال ،بده م عبالمنال دةبإل ان بالم   بعال  عموبم  عب:بانغرض انرئٍسً ين انىظٍفت

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بم دن بالم   بببب املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

برعللم د إ ان بم   بال  ندبب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع.ب طردقبنفع  .1

     بعضعبسدعسعتبعم عددنبخ م بال مالءبعاإلشنايباي ب ن دذهعب.ب .2

     بال خطدطبلهس بخ م بال مالءبع علد هبع نسدقبأامعلهب. .3

 طعدنبم عددنبخ م بال مالءبلضمعةب يرد باح دعلعتبال مالءبع عم ع   بعإ ان باالس  المعتب .4
بال ،بد  ب ظ د هعبرشكوبشخظ،ب.ب

     

 حيدوبمظع نبالمشكالتبالم كنن بل،بملعوبخ م بال مالءبع ح د بالحيعوبالمح مي بع نسدقب .5
بعال  عموبمعبالشكععيبال ،بد  ب ظ د هعب.المعان بل،بالم   بر  يب حسدةبخ معتبال مالءب

     

بأعب .6 بعإظ انبأعامنبالمسعا   ب ظ د هع ال  عموبمعبشكععيبأعباس  المعتبال مالءبال ،بد  
بحسبب باألخنى بال ظحدحد  باإللناءات بأع بال  عدضعت بظني بأع بالم لعا  بالمرعلغ إاع  

بالحعل ب.ب

     

إ ان بمس بخ م بال مالءب اخوبالم   بع علدهبلندقبخ م بال مالءبلمسعا  بال مالءبع ه د ب .7
بالمشعن بل  ب.ب

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

بعلمعب .8 باالس ردعنعت بهذه بع ن دذ بال مالء بنضع بمس عى بمدعس باس ردعنعت بإا ا  مرعشن 
باإلحظعءاتبالخعظ برخ م بال مالءب.ب

     

     بك عر ب هندنبدعم،بلردعةبمعب  بإنلعزهبمةبأامعوب .9

     بح فبالمس ن اتبعالعععبقبعال  عموبمعبأل ز بالحعسبباآلل،ب.ب .11

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .11

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 .بم عن باال ظعوبال  عوب .1
 .بم عناتباس خ ا بالحعسبباآلل،بع طردهع ه .2
 م ن باعلد باي بإ خعذبالهناناتبع حموبالمسبعلد بعال علدهبعال حيدوبالمنطه،ب. .3
 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب.  4

 *بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب.بببببببب*باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببب انصفاث انشخصٍت
بديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.الح ب*باليدعم بل،

ب ريع بل،بأيب خظصبذيباالم بأعبععنعد باعم باي باالموب. انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

 T-038بانرقى انىظٍفً:بم نر باملسًى انىظٍفت:    

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بنبدسبمس بالمشعندعبعاالس عمعنببببباإلدارة انتابعت هلا:

  خططباالح دعلعتب:ب ن دذبالخططبعالرنامجبال  ندرد بالمهنن بليم  نردةبل،بم   بال  ندببعإا ا انغرض انرئٍسً ين انىظٍفت

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بم دن بالم    املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بإ ان بم   بال  ندبب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     بالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. طردقبنفع باللع  بعال مدزب .1

     بال   باللد بإللناءاتب نسدقبال  ندرعتبالمخ ي  . .2

     بم نل بعاس  برنفندعتبال ظمد بعطنقبال ن دذ. .3

     بالح عفباي بلمدعبم  اتبالعنشبعإا ا بعنشبال موبلي نعسب. .4

     بع طعدنبرنامجبال  ندببمةبخالوباالس  عن برمظع نبخعنلد بع اخيد . ظمد ب .5

     باله ن باي بال  عموبمعباألنفم بعال عاظوباإللك نعن،. .6

بمسعا  بالم  نردةبل حهدقبإمكعنع   ب.بب .7
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     باإللمع برؤسعلدببع هندعتبال  ندببال هيد د بعالح دع بليم نرعتب. .8

     بإلع  بال  عموبمعبمنظ بزع بلي  ندب. .9

     باله ن باي بال عاظوبرشكوبممدز. .11

     بالمسعا  بل،ب حسدةبالرنامجبال  ندرد ب. .11

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .12

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت
 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب.  1 املهاراث

 .بم عناتباس خ ا بالحعسبباآلل،بع طردهع ه  2

 *باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب. انصفاث انشخصٍت
ب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.ببب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.

ب ريع بل،بأيب خظصبذيباالم بأعبععنعد باعم باي باالموب. انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

بMAO-039بانرقى انىظٍفً:بشإعةباضعد بمسإعواملسًى انىظٍفت: 

 الخدند بالنسعبد برعلطعبيلم د بل ع بعهديببجهت انعًم:

بنبدسبمس بالمشعندعبعاالس عمعن.باإلدارة انتابعت هلا:

  ن دذباإللناءاتبالم  يه برشإعةبال ضعد .بانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بنبدسبمس بالمشعندعبعاالس عمعن املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

ببعاالس عمعننبدسبمس بالمشعندعب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. .1

     بعاس هرعوباس  سعنا   .ال عاظوبمعبأاضعءباللم د ب .2

     ب ح ديبردعنعتبالهعا  بالخعظ برعل ضعد بسنعدعً. .3

 سلدوباش ناكعتبال ضعد بعاس ال بسن اتبالهرضبالخعظ برعل ضعد بمةبمس بشإعةبمعلد ب .4
بعالظن عق.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     باموبرطعمعتبال ضعد بلألاضعء. .5

ال  نديبرعللم د بعاموبلعل بل  بدشمي عبشنحبمرسطبععاضحب سلدوباألاضعءبالل  بمعب .6
باةبكوبمس .

     

     باا مع باألاضعءبالل  بمةبمروبمليسباإل ان . .7

برعللم د ب بالخعظ  بالخعنلد  باالل معاعت بلمدع بل، باللم د  بل ضعد  بعال سلدو ال سعدق
بعالمنعسرعتباألخنى.

     

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .8

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب.  1
 .بم عناتباس خ ا بالحعسبباآلل،بع طردهع ه  2

 .ال عاظوبمعبالشخظدعتبالمخ ي  بن م ع .3

 *باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب.ببببببببببببببببببببببببب*باالمعن  انصفاث انشخصٍت
ب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.

بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذيباالم ب.حعظوباي ب انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

 HBCC-040بانرقى انىظٍفً:بنبدسبمنكزبال نعد برعلمس  د دةباملسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بالم دنبال ن دذي.باإلدارة انتابعت هلا:

االشنايبال ع باي بسدنبال موبعأ اءبال موبلدإ يبرعل عل،ب حهدقبأه ايبالهس بل،بنلعبمس عىبالم دش ببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 ألسنباللم د بعالس ،بل،ب حهدقبال دشبالنغد .

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بالم دنبال ن دذي املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بالشإعةباإل اند .ب–الم دنبال ن دذيب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. .1

     باإل ان .المشعنك بل،بال معاعتباللع  بعمنال  ب .2

باللع  ب .3 بمس  بمع برعل نسدق باالل معاد  باإلخظعبد  بإلناءات بعإا ا  بظدعغ  بل، المشعنك 
بعال طعدن.

     

     باإلشنايبالكعموباي ب ه د بالخ معتباالل معاد بليمس  د دةبمن ع. .4

ب .5 باالن هعء بال ،بمةبشؤن ع بالرحعيباالل معاد  بإلناء بم عر   بالخدنيباإلشنايباي  رعل مو
بع عنباللم د بلده.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

باللم د ب .6 بر ع ب هع  بال ، باالل معاد  باألنشط  بكعل  بع ن دذ بإمعم  باي  بالمرعشن اإلشناي
بعدهننهعبمليسباإل ان .

     

اإلشنايبالمرعشنباي ب ناس بالحعالتبع هدد بالحعل باالل معاد بلألسنبال ،ب  ه مهبرطيرعتب .7
بليحظعوباي بالخ م باالل معاد بمةباللم د .ب

     

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .8

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
  عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب.م نل ب  1
 .بم عناتباس خ ا بالحعسبباآلل،بع طردهع ه  2

 . اللم د لمس  د يببال  ندبباي بأسعلدببعم عناتبإ ان بالخ م بالم مدز م عن ب .3
 . اللم د لمس  د يب نمد بم عناتبال  عموبمعباألنمعطبالمخ ي  ب .4

 *باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب.ببببببب*باالمعن بببببببببببببببببب انصفاث انشخصٍت
ب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.

بذيباالم ب.حعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصب انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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  بطاقت وصف وظٍفً

بSW-041بانرقى انىظٍفً:باخظعب،بال معا،املسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

ببنبدسبمس بمنكزبال نعد برعلمس  د دةباإلدارة انتابعت هلا:

ال ،بمةبشؤن عبال عظوبإل بحعل بالمل معبمةبالخ معتباالل معاد بعال موبالخدنيبرعإلضعل ب ن دذبال ناسعتباالل معاد ببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 إل ب ناس بالحعل باالل معاد بعاالم ظع د بليمس  د دةبليحظعوباي بخ معتباللم د .

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بنبدسبمس بمنكزبال نعد برعلمس  د دة املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عب اختار انقرار اثصالحٍ 1

ببمنكزبال نعد برعلمس  د دةنبدسبمس ب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. .1

     بالالزم بإللناءبالرحعي.إا ا بالنمعذجب .2

     بالهدع برعلزدعن بالمد اند . .3

     ب ناس بحعالتباألسنبعلمعبالم يعمعت. .4

     بش ني(ب-سنعيب- ح د ب ظنديبالمس  د دةب)ادن، .5

     ب ه د بع علدنبالم يعمعتبالالزم بليلم د بإلا ا بالرنامجباالل معاد . .6

بعإا ا بال هعندنبع عندخبالحعالتبالم نعس .ال حضدنب .7
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     بالمسعا  بل،ب خطدطبالرنامجبعاألنشط بلألسن. .8

     باس هرعوبالمس  د اتبع ناس بحعل  ةباالل معاد . .9

     بلمعبم يعمعتبعك عر بال هندنبالن عب،بليم دنبال ن دذي. .11

     بنبدس بالهس .نلعبال هعندنبال عند بإل ب .11

بردةب .12 بالخ معت بع نسدق بالمش نك  بعالحعالت بالمشكالت بل، باألخنى بالمإسسعت بمع االس شعن 
بالمإسسعت.

     

ان بان  عءبالخ م بالمه م بإل بال مالءبدلبباي بالرعحع باالل معاد بأةب خرنه بلعناًبعأةب  نسبنهوب .13
بال مالءبع  ضدال   .أعب حعدوبأعباس منانبالخ م بعلهعًبلحعل ب

     

     ب ه د ب عناتبلألسنبالمس  د  بمةبم   بلم د بل ع بعهدي .14

     بال عاظوبمعبل عتبحكعمد بكضمعةبال معا،بعسلعة. .15

     ب.بحضعنبال مععبالهس بع حضدنب) هعندنباألسنبعم طيرعتبالظني( .16

عمحعمدعت(بعلهعب-عمحعمدة-ن س،–ال عاظوبال ع  ،بمعبأظحعبباالخ ظعصبعأهوبالخرن ب)ال معا،ب .17
بلمعبديز بالحعالتبع ناس  ع.

     

     بالن باي بلمدعباس  سعناتبالمس  د دةبل،بملعوباخ ظعظ ع. .18

     باظ انب هندنبش نيباةبالحعالتبالطعنب بعان بطيببالمشنل . .19

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .21

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب.  1
 .بم عناتباس خ ا بالحعسبباآلل،بع طردهع ه  2

 . اللم د لمس  د يببال  ندبباي بأسعلدببعم عناتبإ ان بالخ م بالم مدز م عن ب .3
 . اللم د لمس  د يب نمد بم عناتبال  عموبمعباألنمعطبالمخ ي  ب  4

 *باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب. انصفاث انشخصٍت
بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*ب

بحعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذيباالم ب. انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

بSLHG-043بانرقى انىظٍفً:بلعلع بلي  دعتمشنيب انباملسًى انىظٍفت: 

 النسعبد برعلطعبيلم د بل ع بعهديبالخدند ببجهت انعًم:

بنبدسبمس بمنكزبال نعد برعلمس  د دةباإلدارة انتابعت هلا:

 .بلعلع بلي  دعتباإلشنايباي بإ ان بأامعوب انببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بالم دنبال ن دذيب-بنبدسبمس بمنكزبال نعد برعلمس  د دة املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بالم دنبال ن دذيبب-بنبدسبمس بمنكزبال نعد برعلمس  د دةب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي(: ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     بر ع. طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوب .1

     بالمشعنك بل،بعضعباأله ايبالنبدسد بإل ان بالمشعندعبعظدعغ ب يكباأله ايب .2

رمعبدحهقباأله ايبالنبدسد برعللم د ببلعلعهإا ا بالخططبعالرنامجبال ن دذد بالخعظ بر انب .3
بعم عر  ب ن دذهع.

     

     بعم عر  بشإعن  .باإللناءاتبالم  يه برهرعوبالطعلرعتبالهدع باي ب ن دذبكعل  .4

     بالنمعر باي بال انبعإلناءاتبالسالم بال عم . .5

     باإلشنايباي بال عميدةبل،بال انبع هسد بآ اب  بع ح دزه بعمحعسر   باةبأيب هظدن. .6

عال موباي بالن عضبرذعيباله ناتبالمح ع  بعناعد ببم عر  بالمس عىبال حظدي،بليطعلرعت .7
بالمعهعردة.

     

     ب ناس بالمشكالتبال ،بم ب ح يبل،بال انبعال موباي بحي عبرعلطنقبالمنعسر . .8

     باإلشنايباي بلمدعبالنعاح،بالمعلد بالخعظ برعل ان. .9

إا ا بال هعندنبال عند بحعوبمس عىباإلنلعزبل،بال انبعم دهعتبال موبإةبعل تبعام ناحعتب .11
بال طعدنبعنل  عبلم دنباإل ان .ب

     

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .11

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 ال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب.م نل ب عم بل،ب  1
 .بم عناتباس خ ا بالحعسبباآلل،بع طردهع ه  2

 . اللم د لمس  د يببال  ندبباي بأسعلدببعم عناتبإ ان بالخ م بالم مدز م عن ب .3
 .. اللم د لمس  د يب نمد بم عناتبال  عموبمعباألنمعطبالمخ ي  ب  4

 *باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب.*باالمعن ببببببببببببببببببببببببب انصفاث انشخصٍت
بديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.*باليدعم بل،بالح 

انكفاءة انعهًٍت 
ب.بحعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذيباالم  املطهىبت
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  بطاقت وصف وظٍفً

 SSH-044بانرقى انىظٍفً:بمشنيب انبسيطعةاملسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بنبدسبمس بمنكزبال نعد برعلمس  د دةبباإلدارة انتابعت هلا:

 عإخعانه.اإلشنايباي بإ ان بأامعوب انبسيطعةببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بالم دنبال ن دذيب-بنبدسبمس بمنكزبال نعد برعلمس  د دة املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بالم دنبال ن دذيب-بنبدسبمس بمنكزبال نعد برعلمس  د دة صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. .1

     بالمشعنك بل،بعضعباأله ايبالنبدسد بإل ان بالمشعندعبعظدعغ ب يكباأله اي. .2

إا ا بالخططبعالرنامجبال ن دذد بالخعظ بر انبسيطعةبرمعبدحهقباأله ايبالنبدسد برعللم د ب .3
بعم عر  ب ن دذهع.

     

     بالهدع باي ب ن دذبكعل باإللناءاتبالم  يه برهرعوبالطالببعم عر  بشإعن  . .4

     بالنمعر باي بال انبعإلناءاتبالسالم بال عم . .5

     باإلشنايباي بال عميدةبل،بال انبع هسد بآ اب  بع ح دزه بعمحعسر   باةبأيب هظدن. .6

م عر  بالمس عىبال حظدي،بليطالببعال موباي بالن عضبرذعيباله ناتبالمح ع  بعناعد ب .7
بالمعهعردة.

     

     بالمنعسر . ناس بالمشكالتبال ،بم ب ح يبل،بال انبعال موباي بحي عبرعلطنقب .8

إا ا بال هعندنبال عند بحعوبمس عىباإلنلعزبل،بال انبعم دهعتبال موبإةبعل تبعام ناحعتب .9
بال طعدنبعنل  عبلم دنباإل ان .

     

     باإلشنايباي بلمدعبالنعاح،بالمعلد بالخعظ برعل ان. .11

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .11

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب.  1
 .بم عناتباس خ ا بالحعسبباآلل،بع طردهع ه  2

 . اللم د لمس  د يببال  ندبباي بأسعلدببعم عناتبإ ان بالخ م بالم مدز م عن ب .3
 . اللم د لمس  د يب نمد بم عناتبال  عموبمعباألنمعطبالمخ ي  ب  4

 *باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب. انصفاث انشخصٍت
بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*ب

بحعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذيباالم ب. انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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  بطاقت وصف وظٍفً

 LHS -045بانرقى انىظٍفً:ببالمحر ببمشنيب اناملسًى انىظٍفت: 

 النسعبد برعلطعبيلم د بل ع بعهديبالخدند ببجهت انعًم:

بنبدسبمس بمنكزبال نعد برعلمس  د دةباإلدارة انتابعت هلا:

 .بلسكةباألد ع المحر باإلشنايباي بإ ان بأامعوب انببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بنبدسبمس بمنكزبال نعد برعلمس  د دة املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بال نعد برعلمس  د دةنبدسبمس بمنكزب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. .1

     باأله ايبالنبدسد بإل ان بالمشعندعبعظدعغ ب يكباأله اي.المشعنك بل،بعضعب .2

رمعبدحهقباأله ايبالنبدسد برعللم د ببالمحر إا ا بالخططبعالرنامجبال ن دذد بالخعظ بر انب .3
بعم عر  ب ن دذهع.

     

     بعم عر  بشإعن  .بالبالهدع باي ب ن دذبكعل باإللناءاتبالم  يه برهرعوبالط .4

     بالنمعر باي بال انبعإلناءاتبالسالم بال عم . .5

     باإلشنايباي بال عميدةبل،بال انبع هسد بآ اب  بع ح دزه بعمحعسر   باةبأيب هظدن. .6

عال موباي بالن عضبرذعيباله ناتبالمح ع  بعناعد ببم عر  بالمس عىبال حظدي،بليطالب .7
بالمعهعردة.

     

     بالمشكالتبال ،بم ب ح يبل،بال انبعال موباي بحي عبرعلطنقبالمنعسر . ناس ب .8

عام ناحعتببإا ا بال هعندنبال عند بحعوبمس عىباإلنلعزبل،بال انبعم دهعتبال موبإةبعل ت .9
باإل ان .بال طعدنبعنل  عبلم دن

     

     باإلشنايباي بلمدعبالنعاح،بالمعلد بالخعظ برعل ان. .11

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .11

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب.  1
 .بم عناتباس خ ا بالحعسبباآلل،بع طردهع ه  2

 . اللم د لمس  د يببال  ندبباي بأسعلدببعم عناتبإ ان بالخ م بالم مدز م عن ب .3
 . اللم د لمس  د يب نمد بم عناتبال  عموبمعباألنمعطبالمخ ي  ب  4

 *باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب. انصفاث انشخصٍت
بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*ب

بحعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذيباالم ب. انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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 بطاقت وصف وظٍفً

 

بRBR-046بانرقى انىظٍفً:بمسإعل باالمعتبالمس  د دةاملسًى انىظٍفت: 

 النسعبد برعلطعبيبلم د بل ع بعهديبالخدند بجهت انعًم:

بنبدسبمس بمنكزبال نعد برعلمس  د دة.باإلدارة انتابعت هلا:

اال ظعوبمعبالمس  د دةبعاله ن باي بال  عموبمعباس  سعنا   بع عضدحبالم يعمعتبال ،ب سعا باي بالح عفببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 اي بنضعبالمس  د دة.

 لزب،بببببببببببببببببببببأخنىببببببببببببببكعموببببب فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بنبدسبمس بمنكزبال نعد برعلمس  د دة. املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بنبدسبمس بمنكزبال نعد برعلمس  د دة. صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     بالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. طردقبنفع باللع  بعال مدزب .1

برعللم د ب .2 ب سلدي ع بعمرعو ب لعهوبطيببالمس  د   بعا   بالمعف   حسةباالس هرعوبمةبمرو
بعلقبالشنعطبالمطيعر بعأخذبم عمي  عبععض  عباالل معا،برل د .

     

     بع سعإال ه.الن باي بلمدعباس  سعناتبالمس  د ب .3

با  بال مددزبردةبالمس  د دةبل،بالحظعوباي بالخ معتبالمه م بمةبمروباللم د . .4
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     بالسند بعالخظعظد . .5

     بظحد (-حظعوبالمس  د  باي بحيعوبلمشعكوباألسن بره نباإلمكعةب)عهعلد  .6

ب .7 بال عاعد  بالرنامج بالمس  د دةبضمة بالمع يبل حسدةبإ ناج بعال ا  باللم د  ب هدم ع ال ،
بمس عىبالم دش .

     

     باالح نا بالم رع وبردةبالمس  د بعردةبمعف عتباللم د بعا  بال طععوبايد  بل فدعب .8

     ب  ندببع طعدنبل دعتبالمس  د دةبرعل  ععةبمعبم   بلم د بل ع بعهدي .9

     بالح دي(-المهعوبالظح ،-)ال هندنإا ا بعك عر ب .11

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .11

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب.  1
 .بم عناتباس خ ا بالحعسبباآلل،بع طردهع ه  2

 . اللم د لمس  د يببأسعلدببعم عناتبإ ان بالخ م بالم مدز ال  ندبباي بم عن ب .3
 . اللم د لمس  د يب نمد بم عناتبال  عموبمعباألنمعطبالمخ ي  ب  4

 *باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب. انصفاث انشخصٍت
باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.*ب

بحعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذيباالم ب. انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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  بطاقت وصف وظٍفً

بWG-047بانرقى انىظٍفً:بأمدةبمس ع عاملسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بنبدسبمس بمنكزبال نعد برعلمس  د دة.باإلدارة انتابعت هلا:

اإلشنايباي باميدعتبال خزدةبعسالم بالمعا بالمخزن بع  مدقبردعنع  عبعنهوبعم عر  بإلناءاتبح ف عببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 علقباإللناءاتبال نفدمد بالم  م  .ع خزدن عبع نفد ب خعوبعخنعجبالمخزعةب

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

برعلمس  د دة.نبدسبمس بمنكزبال نعد ب املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بنبدسبمس بمنكزبال نعد برعلمس  د دة. صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. .1

     باس ال بأظنعيبال رناعتبالعان  بليلم د بب .2

     بالمعن دةبعال ؤك بمةب م بمح عدع  ع.باس ال بال عا دنبمة .3

الهدع بر ميدعتباال خعنبليمعا بالمعن  باي بل عزبالحعسبباآلل،بعإظ انبمس ن با خعنبلكوب .4
باميد با خعنبدهع بلد ع.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

بلمس  د د ع .5 بالمعا  باميد ببإخناج بلكو بإخناج بمس ن  بعإظ ان باآلل، بالحعسب بسلالت مة
بإخناجبدهع بلد ع.

     

     بإا ا ب هندنبش نيبدردةباألامعوبال ،بمع بر عبالمس ع ع .6

     بالمشعنك بل،بللعةبال حصبعالم عدن . .7

     بح فبع ن دبباألظنعيب اخوبالمس ع ع. .8

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .9

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب.  1
 .بم عناتباس خ ا بالحعسبباآلل،بع طردهع ه  2

 . اللم د لمس  د يببال  ندبباي بأسعلدببعم عناتبإ ان بالخ م بالم مدز م عن ب .3
 . اللم د لمس  د يب نمد بم عناتبال  عموبمعباألنمعطبالمخ ي  ب  4

 *باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب. انصفاث انشخصٍت
بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*ب

بععنعد باعم باي باالموب. انكفاءة انعهًٍت املطهىبت

ب
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ب

 بطاقت وصف وظٍفً

 

بHMCD-048بانرقى انىظٍفً:بنبدسبمس بالمنكزباالاالم،املسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بالم دنبال ن دذيباإلدارة انتابعت هلا:

اإلشنايباي بإا ا بالمع  باإلاالمد بمةبمعضعاعتبأعبمهعالتبأعبنشناتبأعبك درعتب...إلخبعم عر  بنشنهعببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 اللم د بع يمس ع.باي بمعامعبال عاظوباالل معا،بعال عاظوبمعبالل عتباإلاالمد باألخنىبعم عر  باالنطرعاعتبالسعب  باة

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بالم دنبال ن دذي املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بكعل باألمسع برعللم د .ب–الم دنبال ن دذيب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. .1

     بالمشعنك بل،بال معاعتباللع  بعمنال  باإل ان . .2

     بإاال بع عاد باللم عنب اخوبعخعنجباللم د باةبأه ايبعأنشط باللم د . .3

باإلاالمد .م عر  بع ن دذبسدعس باللم د ب .4
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

إا ا بعم عر  بلمدعبحسعرعتبال عاظوباالل معا،بليلم د بعنشنباألخرعنبعالرنامجبالخعظ ب .5
برعللم د 

     

     بمسبعل باةب ظعدنبالرنامجبلنشنهعبرعلمعامع. .6

     ب غذد بالمعامعبرلمدعبأنشط باللم د بخرندعبعظعندعً. .7

     بالخعظ برؤخرعنباللم د بالظع ن بمةبالظحيبعاألاال .نشنبالنعارطب .8

بنشنب .9 بدمكة بعكدي بلد ع بعالمشعنكدة باالل معا، بال عاظو بعسعبو بلمنظعت بعل   م نل 
بالم يعمعتبعال سعدق.

     

 بال ؤك بمةبلع  بعظدعغ بالمنشعناتبعالس ،بلإلر اعبعال ل د بالمس من. .11
    

الظعنبالخعظ برعللم د بعنل  عباي بالمعمعبل،بالرعمعتب حموباس ببل عل بع نفد بلمدع .11
     بالنشعطبع عندخه.

     بالن باي باالن هع اتبعالمالحفعتبال ،ب علهبليلم د . .12

الن باي باالس  سعناتبالعان  بمةبمخ ييبالل عتبال عم بعالخعظ برمشعنك باللم د بل،ب .13
     بالمنعسرعتبالعطند .

     بإظ انباأل ل بال  ند د بالخعظ برعللم د بعانشط  ع. .14

     بإظ انبنشن ب عند بال ،ب  ضمةبأخرعنبعنشعطعتباللم د ب .15

     ب علدنبال غطد باإلاالمد باةبنشعطعتباللم د برعل نسدقبمعباإل اناتبالم ند . .16

     بال حضدنبليمإ مناتبالظح د . .17

بدنشنبباإلشنايباي  .18 بعنلعب هندنبامع بدنشنباةباللم د بل،بالظحيبع ععده ع م عر  بمع
     بإل بم دنهبالمرعشنبال خعذباإللناءاتبالالزم بعلقبال  يدمعتبالم معوبر عبر ذابالخظعص.

النسدقبمعبعسعبوباإلاال بالمخ ي  برخظعصبال غطد باإلاالمد بليمنعسرعتبعال  علدعتبال ،ب .19
     باللم د . هع بر عب
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مناله بنلعوباإلاال بعحسةباس هرعل  بعال موباي برنعءباالمعتباموبإدلعرد بم   بأعنعءب .21
     ب غطد   بليمنعسرعتبعال  علدعتبال ،ب هدم عباللم د .

     باا ا برنامجبلزدعن بكعل بالشنابحبالمس   ل بل،بالخط بعال عاظوبم   . .21

ام ناحبالعسعبوبال ،ب إ يبإل ب عطد بال الم بمعبأظحعبباإلاال برعلمشعنك بل،بالمنعسرعتب .22
م ع بمعلع بعغدنهعبمةبالمنعسرعتب–الخعظ بر  باةبطندقبانسعوبرطعمعتب  نب برزعاجب

بع ه د بال  ادعبالنمزد بل  .
     

دهعمعةبرهبمةبخ معتببالنشنبان  بل،بمعامعبال عاظوبليلم د بعشكنه باي بمعبمعمعابأع .23
     بمه م بليلم د .

بال غطد بباظ ان .24 بل، بر  علد  بدسعهمعة بالذدة باإلاال  بألظحعب بعمنح ع بشكن ش ع ات
     باإلاالمد بل  علدعتباللم د .

اإلشنايباي بإاع  بظدعغ بلمدعبالمعا باإلاالمد بالعان  بمةباإل اناتبالمخ ي  بل كعدةب .25
     بلينشن.مع  بظح د بمعري ب

ب كيديبالمحننب .26 برعلظحيبأع بدنشنبحعوباللم د  باي بمع بعإا ا هع بالظح د  بالن ع  ك عر 
     برإا ا هع.

     ب خطدطبالحمالتبالظح د بعاإلاالمد بعاإلاالند . .27

     بالمهعوبالظح ،(-إا ا بعك عر ب)ال هندن .28

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .29

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث

 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب. .1
 .بم عناتباس خ ا بالحعسبباآلل،بع طردهع ه .2
 .الع  بال  عموبمعبرنامجب ظمد بمعامعباإلن ننتبعإن عجبالمح عى .3
 .الخرن بل،بك عر باالاالنعتبعال حندنبعظدعغ بالنظعص .4
ب.الع  بم عناتبال عاظوبالش عيبعالك عر،بعم عناتبال نضبعال ه د  .5

 *باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب. انصفاث انشخصٍت
باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببببببببببببببببببببب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.*ب

بحعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذيباالم ب. انكفاءة انعهًٍت املطهىبت

ب

 

 

ب

ب
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  بطاقت وصف وظٍفً

 SDRS-049بانرقى انىظٍفً:ب.بالمل م د عالشناكعتببأخظعب،باالمعتبال اامدةبعالمعنحدةاملسًى انىظٍفت: 

 لم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد برعلطعبيبجهت انعًم:

بنبدسبمس بالمنكزباإلاالم،باإلدارة انتابعت هلا:

منعاتباال ظعوبإا ا بالخططبعالرنامجبال ناد بالخعظ برإ ان بال المعتبمعبالردب بال اخيد بعالخعنلد بع علدنب:بانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت

 معبردةباللم د بعردب  عبال اخيد بعالخعنلد .

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ب تصٍف انىظٍفت:

بنبدسبمس بالمنكزباإلاالم،بببب املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بنبدسبمس بالمنكزباإلاالم، صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
 د  س ش ع ي )ي( : ٌىيً       )ع(:  أسبىعً      )ش( : شهري       )س(:  سنىي      )د( : دوري 

     ب طردقبنفع باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. .1

     بعال عميدةبر عبرعلغدن. يه،بعاس هرعوباال ظعالتبعال  عموبم  عبرمعبدهعيباالم باللم د ب .2

اس هرعوبالزعانبرطنده بمح نل بع نفد باميد بان فعنه بعضدعل   بعحسةب علد   بحسبب .3
بمعبده ضدهباألمن.

     

ب.الن باي باالس  سعناتبال عم بال ع  د بالعان  بليلم د ب .4
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

اللم د بعأخذبزمع بالمرع ن بل،باميد باا ا برننعمجبل  اد باال ظعوبالمرعشنبردن  بعردةب .5
بل،ب بعإنلعز باي بكوبل د  بعاطالا   بع علد ع    بلضمعةبال  نيباي بنغرع    اال ظعو

بأامعوباللم د .
     

ب رع وب .6 باي  بعال مو بردن ع بلدمع بعمش نك بمس من بع  ععة برنعء  باالمعت بخيق باي  ال مو
بالخرناتبل،بالملعالتبالمخ ي  .

     

     ب  مدقبالظعن باإلدلعرد باةباللم د بل ىبالغدن. .7

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .8

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث

 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب.  1
 .بم عناتباس خ ا بالحعسبباآلل،بع طردهع ه  2
 .خططبال المعتبال عم بعاالس نا دلدعتبالمنعسر بظدعغ  .3
 .ال خطدطبعاإلشنايباي باألح ايبعالم عنضبعالمإ مناتب .4
 .ال ا بعالمسعا  بل،ب ن دذبالخططبال نعدلد  .5
 .ام ناحبالحيعوبالمنعسر بل،بأعمعتبأزم بال المعتبال عم  .6
 . س دوبع ه د بحوبالمشكالتبال ،ب هعروباللم عنبالمس   ي .7

 .ع ل دزبمرع ناتب حيدوبالنأيبال ع بعاموب ناسعتبالمسحبالشعموإا ا ب  8

 *باالمعن ببببببببببببببببببببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.ببببببببببببببببببببب*بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب. انصفاث انشخصٍت
ب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.بببببببببببببببببب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم باللسمد ب.بببب

بحعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذيباالم ب. انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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ب

 بطاقت وصف وظٍفً

 

 EMS-050بانرقى انىظٍفً:ببأخظعب،ب سعدقبالك نعن،املسًى انىظٍفت: 

 رعلطعبيلم د بل ع بعهديبالخدند بالنسعبد ببجهت انعًم:

بمس بالمنكزباإلاالم،بنبدساإلدارة انتابعت هلا: 

الهدع برم ع ب طعدنبخ معتباللم د بع نمد بمعان هعبعال موباي ب سعده عبرعل نسدقبمعبكعل بألنا بالمل معبعرمعببانغرض انرئٍسً ين انىظٍفٍت:

 دحهقبعدير،ب طي عتبع عم عتبالشنابحبالمس   ل بالحعلد بعالمس هريد .

 كعموبببببببببببببببببببلزب،بببببببببببببببببببببأخنى فرتة انذواو املطهىبت:

 إشنالدهببببببببببببببب ن دذد ببببببببببببببببببإ اند بببببببببببببخ مد ببب تصٍف انىظٍفت:

بنبدسبمس بالمنكزباإلاالم، املرجعٍت اإلدارٌت:

 حذود صالحٍاث انىظٍفت:
بل،بح ع بالعالرعتبالمح   بليهدع بر عبببببببببب اختار انقرار اثصالحٍ 1

بنبدسبمس بالمنكزباإلاالم،ببببببببب صالحٍاث االتصال اإلداري 2

 املهاو ويسؤونٍاث انىظٍفٍت:
ب ببسبشبعبيب)ي(ب:بدعم،ببببببب)ع(:ببأسرعا،بببببب)ش(ب:بش نيببببببب)س(:ببسنعيبببببب) (ب:ب عنيب

     باللع  بعال مدزبالم  م بمةبمروباإل ان بعالحنصباي باالل زا بعاالم ععوبر ع. طردقبنفع ب .1

     ب    باس نا دلد باللم د بعأه ال عبعنسعل  عبعطرد  بامي عبعال موباي ب طرده ع. .2

     بإا ا بخط ب سعدهد بل نعدجبمشعندعباللم د بعانض عباي بم دنهبالمرعشنبلمنعمش  عبعاا مع هع. .3

ب نلم باأله ايبالمعضعا بل،بالخط بإل برننعمجباموبم كعمو. .4
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     بعضعبرنامجباموب  ظديد ب  معش بمعباأله ايبال سعدهد بالعان  بل،باس نا دلد باللم د . .5

ب .6 باإلاالمد  بالخطط بععضع بعاالدلعرد  بمن ع بالسيرد  باللم د  باة بالسعب   ل ظحدحب يمسباالنطرعاعت
بإل ب باالنطرعاعتبالسيرد  بأسرعبب شكو بعنهو بان ع بع  مدقباالنطرعاعتباإلدلعرد  االنطرعاعتبالخعطب 

بإ ان باللم د .
     

     بإ ان باميدعتبالنشنبااللك نعن،بليمشعندعبعالرنامج. .7

ب .8 برنامج ب سعدق بل، برعللم د  بالخعظ  بعالمنعسرعت بال  علدعت بكعل  بمة باللم د باالس  ع   عخ معت
بعانض عباي بالناغردةبل،ب ا بمعان باللم د .

     

     بإ ان بالن ع بعالحعاناتبمعباللم عنبرطنده باح نالد . .9

     بعضعبرنامجبالناعد بلكعل بال  علدعتبالم عم  بل،بالخط بال سعدهد بليلم د برعل نسدقبمعبالناع . .11

     بع عني.بعضعبأه ايبل د  برشكوبش ني .11

     بخيقب لعنببل د  بعمعاكر ب غدناتبالشركعتباالل معاد . .12

     ب سعدقبكعل بل علدعتباللم د بعالرحيباةبناع بل عبعذلكبل غطد ب كعلد  ع. .13

إا ا بال هعندنبال عند بلهدعسبم ىب حهدقباأله ايبال سعدهد بل نمد بالمعان بالمعلد بعنل  عبإل بم دنهب .14
بالمرعشن.ب

     

     بالمشعنك بمعبالل عتبالخ مد بل،بال عاد بال عم بارنبالحمالتباإلاالمد بالمخ ي  . .15

     بأد بم ع بععالرعتبأخنىبدكييبر عبل،بملعوباخ ظعصبالعفد  ب .16

 اخلرباث واملهاراث وانصفاث انشخصٍت

 املهاراث
 م نل ب عم بل،بال شند عتبعالهعاندةبعاالنفم ب. .1
 .بم عناتباس خ ا بالحعسبباآلل،بع طردهع ه .2
 .الع  بال  عموباي برنامجب   دوبالظعنبعال د دعهعتبمعوب)لع عشعبب برندمدن(باعبغدنهعبمةبرنامجب حندنبالعسعبط .3
 .اله ن باي باس خ ا بأ عاتباال ظعوبالنمم،بالمخ ي   .4
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 .م نل بأ عاتب ظمد بالعدببعانفم با ان بالمح عى .5
 .ام الكبالم عناتبال حيديد بعا ان بالمشعندع .6
 . نفد بالعمتبعالم ع بالمخ ي  اله ن باي ب .7
 .ام الكبم عناتبال عاظوبالي ف،بعالك عر، .8

 *بحسةبالمف نبعهع ئبالطرععبعالخيقب.ببببببب*باالنضرعطبعال م بل،بالمعااد ب.بب*باالمعنهببببب انصفاث انشخصٍت
ب*بمع بالمالحف بعال ذكنب.ب باللسمد ب.ببببببببببب*باليدعم بل،بالح ديبعرشعش بالعلهب.ببب*بالسالم

بحعظوباي بالركعلعندعسبل،بأيب خظصبذيباالم ب. انكفاءة انعهًٍت املطهىبت
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