
 

 حمافظة اخلزج  –اململكة العزبية السعودية = مهطكة الزياض  1
 

 الصفخة  املسمى الوظيفي الزقم

 4 اجلمعية العمومية   .1

 5 جملس اإلدارة   .2

 6 رئيس جملس اإلدارة  .3

 7 عضو جملس اإلدارة  .4

 8 مني العام األ  .5

 9 األمني املالي   .6

 11 اللجاى العامة   .7

 11 املديز التهفيذي   .8

 13 نائب املديز التهفيذي   .9

 16 اجلودة   .11

 18 دارية اإل االتصاالت  .11

 19 حفظ الهعمة   .12

 21 مغسلة األموات    .13

 21 تكهية املعلومات  .14

 22 قسم التطويز   .15

 23 دارة التدريب إ  .16

 24 الربامج اجملتمعية   .17

 25 أنشطة املستفيديو   .18

 27 املوارد البشزية   .19

 28 شئوى العاملني   .21

 29 اخلدمات الداخلية   .21

 31 اخلدمات اخلارجية   .22



 

 حمافظة اخلزج  –اململكة العزبية السعودية = مهطكة الزياض  2
 

 

 

 

 الصفخة  املسمى الوظيفي الزقم

 31 الصيانة   .23

 33 الشئوى املالية   .24

 35 احملاسب   .25

 37 املشرتيات  .26

 38 املدقل   .27

 42 التسويل امليداني واالستثمار  .28

 43 الكفاالت واالستكطاع   .29

 44 املؤسسات املاحنة  .31

 45 وقاف األ  .31

 47 عالقات  عامة   .32

 49 املونتاج و التصميم     .33

 51 عالماأل  .34

 51 املتطوعني  .35

 52 املتطوع   .36

 54 الكسم الهسائي   .37

 56 عالم  األ  .38

 57 التسويل   .39

 59  ستثماراال والكفاالت   .41

 61 نشطة الربامج واأل  .41



 

 حمافظة اخلزج  –اململكة العزبية السعودية = مهطكة الزياض  3
 

 

 الوصف الوظيفي

 

 العــــلــيــــــــــــــــــــــادارة اإل

 

 

 

 

 

 

 

  

عغٛ فًظ اإلداز٠  –داز٠ ز٥ٝظ فًظ اإل –داز٠ فًظ اإل –اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ 

  ْا٥ب املدٜس ايتٓؿٝرٟ –ايتٓؿٝرٟ س ـــــاملدٜ – ايًذإ ايعا١َ –ٞ ــــــــــايـــُـــَني اياأل
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 :ايبٝاْات عٔ ايٛظٝؿ١ : أٚاًل

 1 زقِ ايٛظٝؿ١  اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ  َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 اإلغساف ع٢ً ؼدٜد أعُاٍ  اؾُع١ٝ  ٚزضِ َطازاتٗا ٚايتشكل َٔ ؼكٝل أٖداؾٗا ايٛدٛد١ٜ . ًَدط ايٛظٝؿ١ 

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا

 اإلداز٠فًظ  ػاٖ٘ املط٦ٛيٕٛ

 يٛادبات: املٗاّ ٚا ثايجًا

 

 

 

 

 

 

 املٗاّ ٚايٛادبات 

 االدتُاعات ايعاد١ٜ َس٠ نٌ ض١ٓ يًٓعس يف املٛاعٝع ايتاي١ٝ : عكد 1

 .َٚٓاقػت٘  املٓت١ٝٗاؾُع١ٝ خالٍ ايط١ٓ  أعُاٍعٔ  اإلداز٠تكسٜس فًظ   -أ

تا١َٝ يًط١ٓ ـَٓاقػ١ تكسٜس احملاضب ايكاْْٛٞ يًذُع١ٝ ٚايتضدٜل ع٢ً اؿطابات ا ب

ايتكدٜس١ٜ يًط١ٓ املاي١ٝ  املٛاش١ْ  زٚإقسااعذلاعات ؽٌ بٗا مث١  مل ٜهٔ إذااملاي١ٝ 

 .اؾدٜد٠ 

 .ٚددت  إَٕٚالسعاتٗا عٔ اؾُع١ٝ  ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ تكسٜس ٚشاز٠  ت

يًط١ٓ ايكاد١َ ٚاؽاذ َا  اإلداز٠تعدٌٜ بسْاَر ايعٌُ ايرٟ ٜكذلس٘ فًظ  أٚ إقساز  خ

 .تساٙ بػأْ٘

 َٔ املٛاعٝع ايتاي١ٝ : أنجس أَٚس٠ نٌ ض١ٓ يًٓعس يف ٚاسد   ايطاز١٥ عكد االدتُاعات   -2

 . اإلداز١ٜ أٚاؾُع١ٝ املاي١ٝ  أعُاٍاعطساب  -1

 .ؾتح ؾسٚع هلا  أٚ األضاضٞتعدٌٜ ْعاَٗا  -2

 .ؾٝٗا  أخس٣اْدَاز  أٚ أخس٣دفٗا يف مجع١ٝ  أٚسٌ اؾُع١ٝ  -3

 .عغٜٛتِٗ إْٗا٤ أٚػدٜد  أٚ اإلداز٠فًظ  أعغا٤اْتداب  -4

 .فاالتٗااؾُع١ٝ ٚاقذلاح  ألَٛاٍضتجُاز َبدأ االدزاض١  -5

 طاز١٥ تطتٛدب عكد ادتُاع طازئ  أَٛز أٟ -6
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 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل
 2 زقِ ايٛظٝؿ١  فًظ اإلداز٠  َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 .أٖداف اؾُع١ٝ تٓؿٝريايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ يًطٝاض١ اييت تسزلٗا اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ  ًَدط ايٛظٝؿ١ 

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا
 اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ املباغس املط٦ٍٛ

 يٛادبات: املٗاّ ٚا ثايجًا

 

 

 

 

 

 

املٗاّ 

 ٚايٛادبات 

نايبت يف طًبات  األعغا٤ع٢ً ْػاطات  إغسافذيو َٔ   طًب٘تايعالقات ايداخ١ًٝ يًذُع١ٝ َٚا ٜ ٠َباغس 1

 يالْعكاد.ٚدع٠ٛ اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ  ٚاملؤقت١يعغ١ٜٛ اؾُع١ٝ ٚتػهٌٝ ايًذإ ايدا١ُ٥  االْغُاّ

 اؾُع١ٝ  أٖدافٜدخٌ يف ْطام  املػسٚعات ايت١ُٜٛٓ ٚاالدتُاع١ٝ َٚا ٚإداز٠ٚغ٦ْٛٗا ايعالقات اـازد١ٝ  ٠ َباغس 2

ٚعُإ نؿاٜتٗا َٚا  ٚاإلداز١ٜايؿ١ٝٓ ٚاملاي١ٝ  أدٗص٠ٚددت ٚتطٜٛس  إٕاملسنص ايس٥ٝطٞ يًذُع١ٝ ٚؾسٚعٗا  إداز٠ 3

 .ايتعاقد َع ايؿٓٝني ٚاملٛظؿني ٚاملطتددَني َٔ ذيو   ٜتطًب٘

 أَٛاٍاملتبع١ ٚؼدٜد ايبٓٛى اييت تٛدع ؾٝٗا  يألصٍٛٚايتضسف ؾٝٗا ٚؾكا  ٚأَٛاهلااملُتًهات يًذُع١ٝ  إداز٠ 4

 .اؾُع١ٝ

 .ع٢ً تٓؿٝر َٚتابع١ قسازات اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚناؾ١ ايتعًُٝات ايٛازد٠ َٔ دٗات االختضاظ  اإلغساف 5

ايتكسٜس ايطٟٓٛ عٔ  ٚاعتُاد ع٢ً تٓؿٝرٖا َٚتابعتٗا  ٚاإلغسافاؾُع١ٝ  ٚأعُاٍخطط  ٚبساَر ْٚػاطات  اعتُاد  6

 .اؾُع١ٝ َٚٓذصاتٗا أعُاٍ

 .اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ أَاّتكسٜس عٓٗا ٚتٛيٞ َٓاقػتٗا  ٚإعداددزاض١ املٝصا١ْٝ ايع١َُٝٛ ٚاؿطابات اـتا١َٝ يًذُع١ٝ  7

 .اؾُع١ٝ ايع١َُّٝٛ أَاايتكدٜس١ٜ يًعاّ ايكادّ ٚتٛيٞ َٓاقػاتٗا  ٛاش١ْامل اعتُاد  8

ٚايتٓع١ُٝٝ اييت تٓعِ ضرل ايعٌُ داخٌ اؾُع١ٝ ٚتكدميٗا يًذُع١ٝ ايع١َُٝٛ  ٚاإلداز١ٜايًٛا٥ح املاي١ٝ  اعتُاد  9

 .العتُادٖا

 .عٓد االستٝاز يريو اإلداز٠ضس فًظ  أَنيٚتعٝني َدٜس تٓؿٝرٟ يًذُع١ٝ  10

 .ٚايكغا١ٝ٥ مبا هلا َٔ سكٛم َٚا عًٝٗا َٔ ٚادبات ٚاأل١ًٖٝمتجٌٝ اؾُع١ٝ يد٣ ناؾ١ اهل٦ٝات اؿه١َٝٛ  11
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 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل
 3 زقِ ايٛظٝؿ١  اإلداز٠ز٥ٝظ فًظ  َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

ايعا١َ ٚاـاص١ يًذُع١ٝ ٚتكدِٜ خدَات ذات دٛد٠ عاي١ٝ يف  األٖدافيتشكٝل  اإلداز٠قٝاد٠ ؾسٜل ايعٌُ مبذًظ  ًَدط ايٛظٝؿ١ 

 .جملاالت املطتٗدؾ١ا

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا
 املدٜس ايتٓؿٝرٟ  2 اإلداز٠فًظ  أعغا٤ 1 ػاٙ املط٦ٛيٕٛ

 يٛادبات: املٗاّ ٚا ثايجًا

 

 

 

 

 

 

املٗاّ 

 ٚايٛادبات 

 ٚاؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ  اإلداز٠فًظ  ادتُاعات ز٥اض١  1

 متجٌٝ اؾُع١ٝ يد٣ ايطًطات ايسزل١ٝ ايكغا١ٝ٥ 2

 اؾُع١ٝ ٚايًذإ املٓبجك١ عٓٗا أعُاٍع٢ً ناؾ١  اإلغساف 3

 عٔ بداٜتٗا ٚاإلعالٕاؾتتاح دًطات االدتُاعات  4

يف املٓاقػ١ ٚاضتالّ نٌ االقذلاسات ٚتٓطٝكٗا ٚتكدميٗا  ٚأٚيٜٛاتٗا ألُٖٝتٗا تبعًا األعُاٍدداٍٚ  إقساز 5

 .يًُٓاقػ١ 

اعد ْٚعِ بكٛ األعغا٤ٚقٝاد٠ اؾًط١ بطسٜك١ يبك١ َٚساعا٠ ايتصاّ  األعغا٤املٓاقػات اؾُاع١ٝ بني  أصٍٛؾسض  6

 .اؾًطات

 يف تٓعِٝ ايًذإ احمل١ًٝ  املطا١ُٖ 7

 .ْكاط َع١ٓٝ تطتٛدب قٛاعد ٚممازض١ قدد٠ ملعاؾ١ املطا٥ٌ اييت ٜٓعس ؾٝٗا إىل األَسنًُا يصّ  األعغا٤ اْتباٙيؿت  8

 اضتكباٍ شٚاز اؾُع١ٝ ٚتعسٜؿِٗ بٓػاطٗا ٚبسافٗا  9

 ع٢ً ْػاطات اؾُع١ٝ ٚايطًب َٔ املعٓٝني نتاب١ ايتكازٜس ايدٚز١ٜ اإلغساف 10

 َٔ قٝاّ اؾُع١ٝ بتطدٜد ايتصاَاتٗا ٚتٓؿٝر اتؿاقٝاتٗا  ايتأند 11

 ٚايسزل١ٝ ذات ايعالق١ األ١ًٖٝاالتضاٍ َع اؾٗات  12

 املتعًك١ باؾُع١ٝ  ٚاألٚاَس ٚاإلدسا٤ات األعُاٍايتٛقٝع ع٢ً قاعس االدتُاعات ٚنٌ  13

14  

اإلداز٠ ٚاألعُاٍ ايتٓؿٝر١ٜ ايس٥ٝظ يف ساٍ غٝاب٘ عٔ سغٛز ادتُاعات فًظ  بأعُاٍْا٥ب ايس٥ٝظ ٜكّٛ  16 ايضالسٝات

 . األخس٣ 
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 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل
 4 زقِ ايٛظٝؿ١  اإلداز٠فًظ  عغٛ  َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

ايعا١َ ٚاـاص١ يًذُع١ٝ ٚتكدِٜ خدَات ذات دٛد٠  األٖدافيتشكٝل  اإلداز٠ؾسٜل ايعٌُ مبذًظ  املػازن١ يف  ًَدط ايٛظٝؿ١ 

 .جملاالت املطتٗدؾ١اعاي١ٝ يف 

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا
 املدٜس ايتٓؿٝرٟ  2 اإلداز٠فًظ  أعغا٤ 1 ػاٙ املط٦ٛيٕٛ

 يٛادبات: املٗاّ ٚا ثايجًا

 

 

 

 

 

 

املٗاّ 

 ٚايٛادبات 

 سغٛز  ادتُاعات فًظ اإلداز٠ ٚاملػازن١ يف َٓاقػاتٗا ٚايتضٜٛت ع٢ً ايكسازات. 1

 ز٥اض١ ٚعغ١ٜٛ ايًذإ اييت ٜهًؿ٘ بٗا اجملًظ. 2

 أَاّ اؾٗات ذات ايعالق١ ؾُٝا ٜهًؿ٘ ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠. اؾُع١ٝ متجٌٝ  3

 خد١َ اؾُع١ٝ  ٚإؾادتٗا غدلات٘ َٚعازؾ٘ ٚاقذلاح املٛاعٝع ٚتكدِٜ املبادزات اييت َٔ غأْٗا ايٓٗٛض باؾُع١ٝ . 4

 ايتكٝد مبا ٜضدز َٔ اؾ١ٗ املػسؾ١ ٚفًظ اإلداز٠ َٔ تعًُٝات. 5

 .اٚزعا١ٜ َضاؿٗ اازٖٚأضس اؾُع١ٝاحملاؾع١ ع٢ً  6

 . املػازن١ ايؿاع١ً يف َا ٜطسس٘ اجملًظ َٔ َٛاعٝع 7
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 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل
 5 زقِ ايٛظٝؿ١  األَني ايعاّ  َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

ايعا١َ ٚاـاص١ يًذُع١ٝ ٚتكدِٜ خدَات ذات دٛد٠  األٖدافيتشكٝل  يًذُع١ٝ ؾسٜل ايعٌُ  املػازن١ يف قٝاد٠  ًَدط ايٛظٝؿ١ 

 .ٚاالستؿاظ باملطتٓدات اهلا١َ يًذُع١ٝ   جملاالت املطتٗدؾ١اعاي١ٝ يف 

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا
 املدٜس ايتٓؿٝرٟ  ػاٙ املط٦ٛيٕٛ

 يٛادبات: املٗاّ ٚا ثايجًا

 

 

 

 

 

 

 املٗاّ

 ٚايٛادبات

 ٚأٚزاقٗا ايسزل١ٝ  ايجبٛت١ٝ . سؿغ ضذالت اؾُع١ٝ  1

املػازن١ يف ؼٌٜٛ اضذلاتٝذٝات اؾُع١ٝ  اىل خطط ط١ًٜٛ ٚقضرل٠ املد٣ باالغذلاى َع املدٜس ايتٓؿٝرٟ  2

 َٚتابع١ تٓؿٝرٖا .ٚايؿسٚع  ٚزؤضا٤ األقطاّ  َٚدٜسٟ 

بايتعإٚ   ضذلاتٝذ١ذُع١ٝ  اييت  تتٓاغِ َع اـط١ االاإلغساف ع٢ً َػسٚع املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ ايط١ٜٛٓ يً 3

 َع اإلداز٠ املاي١ٝ يف ذيو .

 ٚاؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ  اإلداز٠تدٜٚٔ ٚقا٥ع دًطات فًظ  4

 .تدٜٚٔ املالسعات ٚسؿغ ايطذالت  5

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ .يالدتُاعات اـاص١ مبذًظ اإلداز٠ ٚاؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ باالغذلاى َع  األعُاٍدداٍٚ  إعداد 6

 ٚتدٜٚٓٗا ٚسؿعٗا .  املتػٝبني ٚاألعغا٤اؿاعسٜٔ  األعغا٤ أزلا٤ قسا٠٤  7

 عٔ نٌ االدتُاعات اـاص١ ٚاالدتُاعات ايدٚز١ٜ يألعغا٤  إغعازاتنتاب١  8

  املتػٝبني . األعغا٤ٚبايكسازات املتدر٠ بػإٔ  يًعغ١ٜٛاؾدد باْتدابِٗ  األعغا٤ إخطاز   9

 .ايضٓدٚم أَنيضذالت اؾُع١ٝ اييت ؽسز عٔ ْطام   ع٢ً  ٚاإلغساف  احملاؾع١ 10

 .َػازٜع اؾُع١ٝ  إعداداملطاعد٠ يف  11

  ا داخٌ اجملًظ.ٚايتعًٝكات ٚٚدٗات ايٓعس املدتًؿ١ ٚصاسب نٌ َٓٗ ٚاآلزا٤   األؾهازٚتدٜٚٔ ؾِٗ  12

 ٚتدٜٚٔ نٌ اآلزا٤  ايٛازد٠ يف ذيو   . املٓاقػات نتاب١ ًَدط ٚ تدٜٚٔ َرنسات االدتُاع 13

 .ايرٜٔ ًٜصَِٗ سغٛز اؾًط١  األغداظ  مجٝع إخطاز 14
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 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل

 6 زقِ ايٛظٝؿ١  املايٞ  األَني َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 .ٚاؽاذ ايالشّ سٝاٍ  ذيو املتابع١ ٚاإلغساف ع٢ً سسن١ ايضٓدٚم ٚايتدؾكات ايٓكد١ٜ ايضادز٠ ٚايٛازد٠ َٓ٘ ٚايٝ٘  ًَدط ايٛظٝؿ١ 

 . اإلداز٠اال بكساز َٔ فًظ  األَٛاٍ صسف  اؾُع١ٝ ٚعدّ  أَٛاٍاؿؿاظ ع٢ً 

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا

 ز٥ٝظ اجملًظ املباغس املط٦ٍٛ

 املدقل   احملاضب   املدٜس  املايٞ   ػاٙاملط٦ٛيٕٛ 

 يٛادبات: املٗاّ ٚا ثايجًا

 

 

 

 

 

 

املٗاّ 

 ٚايٛادبات 
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2 
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 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل

 7 زقِ ايٛظٝؿ١  ايًذإ ايعا١َ   َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 املطتعذ١ً  اييت ال تطتدعٞ ايتأخرل  . تباؽاذ ايكسازاايكٝاّ  ًَدط ايٛظٝؿ١ 

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا

 ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠  املباغس املط٦ٍٛ

 ناؾ١ األقطاّ اإلداز١ٜ   2 املدٜس  ايتٓؿٝرٟ  1 ػاٖ٘ املط٦ٛيٕٛ

 ٚايٛادبات: املٗاّ  ثايجًا

 

 

 

 

املٗاّ 

 ٚايٛادبات 

 اؽاذ ايكسازات املطتعذ١ً اييت ؽدّ املطتؿٝدٜٔ  ٚتستبط عٝاتِٗ  اي١َٝٛٝ.  1

 باألَٛز  ايطاز١٥  .ايتٛاصٌ َع اؾٗات ذات ايعالق١  يف َا ٜتعًل  2

 اعتُاد ايٓؿكات ٚايعسٚض املاي١ٝ دٕٚ ايسدٛع  إىل  فًظ اإلداز٠  يف َا ٜتعًل باألَٛز ايطاز١٥ ٚاملطتعذ١ً . 3

 تهًٝـ َٔ ٜسْٚ٘ َٓاضبا يتٓؿٝر  األعُاٍ املتعًك١  باؿٝا٠ اي١َٝٛٝ يًُطتؿٝدٜٔ  . 4

 بايكسازات  ايضادز٠ ذات ايض١ً . ١اإلغساف ع٢ً تٓؿٝر األعُاٍ املتعكً 5

 ايٓعس يف ايطًبات املكد١َ  َٔ املطتؿٝدٜٔ ٚاييت  ٖٞ خازز صالسٝات املدٜس ايتٓؿٝرٟ/ ايعاّ ٚايبت ؾٝٗا .  6

 بايٛقت احملدد ٚايطسٜك١ ايضشٝش١ .  اإلداز٠َٔ فًظ  إيٝٗاتٓؿٝر املُٗات املٛن١ً  7

 ٓؿٝرٖا عٓد اْتٗا٤ ايتٓؿٝر َباغس٠ .زؾع ايتكازٜس عٔ  األعُاٍ  اييت مت ت 

 ذات عالق١ أخس٣ أعُاٍٜهًـ ب٘ َٔ  َا 8

االتضاالت 

 ٚظسٚف ايعٌُ 

 ٚؾإ اؾُع١ٝ  أقطاّاتضاالت  داخ١ًٝ َع املدٜس ايتٓؿٝرٟ ٚناؾ١ 

 داخ١ًٝ ٚخازد١ٝ ٚاأل١ًٖٝخازد١ٝ َع اؾٗات اؿه١َٝٛ  تاتضاال

 َٚٝدا١ْٝ .  ظسٚف ايعٌُ َهتب١ٝ
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 :ايبٝاْات عٔ ايٛظٝؿ١ : أٚاًل

 8 زقِ ايٛظٝؿ١  ايتٓؿٝرٟ     املدٜس َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 األَجٌيًذُع١ٝ مبا حيكل االضتػالٍ  ٚاإلداز١ٜايتٓؿٝر١ٜ يًذُع١ٝ ٚٚعع اـطط ايؿ١ٝٓ ٚاملاي١ٝ  اإلداز٠ع٢ً  اإلغساف ًَدط ايٛظٝؿ١ 

 اؾُع١ٝ ٚاضذلاتٝذٝاتٗا أٖدافيًُٛازد ٚحيكل 

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا

 اؾُع١ٝ أقطاّناؾ١  1 ػاٖ٘ املط٦ٛيٕٛ

 ٚايٛادبات: املٗاّ  ثايجًا

 

 

 

 

 

 

املٗاّ 

 ٚايٛادبات 

 .اؾُع١ٝ  أقطأَّ  ٚاملعد٠اؾُع١ٝ  بأدا٤زؾع ايتكازٜس املتعًك١  1

 .املتعًك١ بايطٝاضات املعتُد٠ يًذُع١ٝ  اإلداز٠تٓؿٝر قسازات ٚتٛدٝٗات فًظ  2

 .ايعٌُ ع٢ً ؼكٝل غاٜات اؾُع١ٝ ٚؼطني صٛزتٗا ٚٚععٗا يف اجملتُع  3

 . يهاؾ١ املٛازد  األَجٌاؾُع١ٝ املاي١ٝ عٔ طسٜل االضتجُاز   أٖدافؼكٝل  4

 . اإلداز٠َٔ سطٔ ضرل ايعٌُ ٚتٓؿٝر ضٝاضات فًظ  ٚايتأندٚايؿسٚع   األقطاّع٢ً مجٝع  اإلغساف 5

 .احملاؾع١ ع٢ً ممتًهات اؾُع١ٝ ٚضال١َ ايعاًَني  6

  . اؿه١َٝٛ األْع١ُايكا١ْْٝٛ مبا ٜهؿٌ َضاحل اؾُع١ٝ عُٔ  األَٛزايتعاٌَ َع  7

 أٖدافَٔ خالٍ ايتكازٜس ٚاالدتُاعات ايدٚز١ٜ يتشكٝل  ٚايؿسٚع  األقطاّاملتابع١ املطتُس٠ َع زؤضا٤  8

 .اؾُع١ٝ 

 . اؾُع١ٝ ْٚؿكاتٗا مبا ٜتؿل ٚاـطط املكسز٠ إٜساداتَساقب١  9

ؾُٝا ٜتعًل بايدلاَر املطتكب١ًٝ  اإلداز٠ايتشكل َٔ تٓؿٝر ضٝاضات ٚاضذلاتٝذٝات اؾُع١ٝ ٚقسازات فًظ  10

 . االضذلاتٝذ١ٝٚايكغاٜا 

 ٚايؿسٚع . األقطاّضرل ايعٌُ مبدتًـ  ٚ  اؾُع١ٝ املايٞ أدا٤سٍٛ   اإلداز٠ايتكازٜس ايدٚز١ٜ جملًظ  زؾع 11

املضادز املاي١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚايبػس١ٜ ايالش١َ يدلاَر  تطٜٛس اؾُع١ٝ سايٝا  إلجياد اإلداز٠ايتٓطٝل َع فًظ  12

 . َٚطتكبال

 اؾُع١ٝ ٚبسافٗا َٚٝصاْٝتٗا ٚايتكدٜس يًعاّ املايٞ اؾدٜد  أْػط١ايتكسٜس ايطٟٓٛ عٔ  إعداداملػازن١ يف  13

 .َٔ اؾُع١ٝ  سطب ددٍٚ ايضالسٝات املعتُد إيٝ٘ممازض١ ايضالسٝات املدٛي١  14

 اعتُاد تكِٜٛ االدا٤ ايٛظٝؿٞ يًُٛظؿني . 15

 َتابع١ ضرل اـط١ ايتػػ١ًٝٝ ٚؾل اؾدٍٚ ايصَين هلا . 16

 اـطابات ايضادز٠ عٔ إداز٠ اؾُع١ٝ اىل اؾٗات املدتًؿ١ .تٛقٝع  17

 زؾع اٚاَس ايضسف جملًظ االداز٠ يًُضادق١ عًٝٗا .  18

 غػٌ ايٛظا٥ـ ايػاغس٠ سطب استٝادات اـط١ االضذلاتٝذ١ٝ باضتجٓا٤ ايٛظا٥ـ اإلغساق١ٝ . 19



 

 حمافظة اخلزج  –اململكة العزبية السعودية = مهطكة الزياض  12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االتضاالت ٚظسٚف 

 ايعٌُ 

 ٚؾإ اؾُع١ٝ  أقطاّٚناؾ١  اإلداز٠اتضاالت داخ١ًٝ : َع فًظ 

 داخ١ًٝ ٚخازد١ٝ  ٚاأل١ًٖٝاتضاالت خازد١ٝ : َع اؾٗات اؿه١َٝٛ 

 ظسٚف ايعٌُ َهتب١ٝ َٚٝدا١ْٝ 

 ايٛظٝؿ١: املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ  زابعًا

 ايعا١َ ٚتطٜٛس اؾُعٝات  اإلداز٠ دٚزات تدزٜب١ٝ يف  2 ٜعادهلا َا أٚغٗاد٠ داَع١ٝ  1 َؤٖالت 

 أٚ أٟ فاٍ قٝادٟ . ضٓٛات خدل٠ يف فاٍ ايٛظٝؿ١ 5 1 خدلات

قدز٠ ع٢ً ايتدطٝط  -َٗازات قٝاد١ٜ  1 َٗازات

 َٗازات قٝاد١ٜ  –ٚايتشًٌٝ ٚاؽاذ ايكساز

 اآليٞاضتدداّ اؿاضب  2

 

 باآلخسَٜٔٗازات االتضاٍ  4 ٚتػسٜعات ايعٌُ ٚايعُاٍ  بأْع١ُ إملاّ 3

 ايٛظٝؿ١ أدا٤: َعاٜرل   خاَطًا

 تٓؿٝر اـطط  2 ؼكٝل األٖداف  1 َعاٜرل ايتكِٝٝ

 تكسٜس  ؾضًٞ   2 تكسٜس غٗسٟ  1 ايتكازٜس املطًٛب١ 

 تكسٜس ضٟٓٛ  3



 

 حمافظة اخلزج  –اململكة العزبية السعودية = مهطكة الزياض  13
 

 

 :ايبٝاْات عٔ ايٛظٝؿ١ : أٚاًل

 9 زقِ ايٛظٝؿ١   ْا٥ب املدٜس ايتٓؿٝرٟ  َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

يًذُع١ٝ مبا حيكل  ٚاإلداز١ٜايتٓؿٝر١ٜ يًذُع١ٝ ٚٚعع اـطط ايؿ١ٝٓ ٚاملاي١ٝ  اإلداز٠ع٢ً  اإلغسافاملطاعد٠ يف  ًَدط ايٛظٝؿ١ 

 اؾُع١ٝ ٚاضذلاتٝذٝاتٗا أٖدافيًُٛازد ٚحيكل  األَجٌاالضتػالٍ 

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا

 اؾُع١ٝ أقطاّناؾ١  1 ػاٖ٘ املط٦ٛيٕٛ

 ٚايٛادبات: املٗاّ  ثايجًا

 

 

 

 

 

 

املٗاّ 

 ٚايٛادبات 

 .اؾُع١ٝ  أقطأَّ  ٚاملعد٠اؾُع١ٝ  بأدا٤زؾع ايتكازٜس املتعًك١ املػازن١  1

 .املتعًك١ بايطٝاضات املعتُد٠ يًذُع١ٝ  اإلداز٠تٓؿٝر قسازات ٚتٛدٝٗات فًظ املطا١ُٖ  2

 .ايعٌُ ع٢ً ؼكٝل غاٜات اؾُع١ٝ ٚؼطني صٛزتٗا ٚٚععٗا يف اجملتُع املػازن١  3

 . يهاؾ١ املٛازد  األَجٌاؾُع١ٝ املاي١ٝ عٔ طسٜل االضتجُاز   أٖدافؼكٝل  4

 . عٓد غٝاب املدٜس ايتٓؿٝرٟ اإلداز٠َٔ سطٔ ضرل ايعٌُ ٚتٓؿٝر ضٝاضات فًظ  األقطاّ  ٚايتأندع٢ً مجٝع  اإلغساف 5

 .احملاؾع١ ع٢ً ممتًهات اؾُع١ٝ ٚضال١َ ايعاًَني  6

  . اؿه١َٝٛ األْع١ُايكا١ْْٝٛ مبا ٜهؿٌ َضاحل اؾُع١ٝ عُٔ  األَٛزايتعاٌَ َع  7

 .اؾُع١ٝ  أٖدافَٔ خالٍ ايتكازٜس ٚاالدتُاعات ايدٚز١ٜ يتشكٝل    األقطاّاملتابع١ املطتُس٠ َع زؤضا٤  8

ؾُٝا ٜتعًل بايدلاَر  اإلداز٠تٓؿٝر ضٝاضات ٚاضذلاتٝذٝات اؾُع١ٝ ٚقسازات فًظ  يف  االضٗاّ ايؿاعٌ 9

 . االضذلاتٝذ١ٝاملطتكب١ًٝ ٚايكغاٜا 

 .   األقطاّضرل ايعٌُ مبدتًـ  ٚ  اؾُع١ٝ املايٞ أدا٤سٍٛ   يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ زؾع ايتكازٜس ايدٚز١ٜ  10

 . ١ٝٓ ٚايبػس١ٜ ايالش١َ يدلاَر  تطٜٛس اؾُع١ٝ سايٝا َٚطتكبالاملضادز املاي١ٝ ٚايؿ املػازن١ يف  تٛؾرل  11

 اؾُع١ٝ ٚبسافٗا َٚٝصاْٝتٗا ٚايتكدٜس يًعاّ املايٞ اؾدٜد  أْػط١ايتكسٜس ايطٟٓٛ عٔ  إعداداملػازن١ يف  12

 .َٔ اؾُع١ٝ  سطب ددٍٚ ايضالسٝات املعتُد إيٝ٘ممازض١ ايضالسٝات املدٛي١  13

 اـط١ ايتػػ١ًٝٝ ٚؾل اؾدٍٚ ايصَين هلا .َتابع١ ضرل  14

 . يف ساٍ عدّ ٚدٛد املدٜس ايتٓؿٝرٟ  تٛقٝع اـطابات ايضادز٠ عٔ إداز٠ اؾُع١ٝ اىل اؾٗات املدتًؿ١ 15

 زؾع اٚاَس ايضسف جملًظ االداز٠ يًُضادق١ عًٝٗا .  16

 أٟ  أعُاٍ أخس٣ تطًب َٓ٘ ٚتكتغٝٗا  َضًش١ ايعٌُ .  17
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االتضاالت ٚظسٚف 

 ايعٌُ 

 ٚؾإ اؾُع١ٝ  أقطاّٚناؾ١  اإلداز٠اتضاالت داخ١ًٝ : َع فًظ 

 داخ١ًٝ ٚخازد١ٝ  ٚاأل١ًٖٝاتضاالت خازد١ٝ : َع اؾٗات اؿه١َٝٛ 

 ظسٚف ايعٌُ َهتب١ٝ َٚٝدا١ْٝ 

 ايٛظٝؿ١: املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ  زابعًا

 ايعا١َ ٚتطٜٛس اؾُعٝات  اإلداز٠ دٚزات تدزٜب١ٝ يف  2 ٜعادهلا َا أٚغٗاد٠ داَع١ٝ  1 َؤٖالت 

 أٚ أٟ فاٍ قٝادٟ . ضٓٛات خدل٠ يف فاٍ ايٛظٝؿ١ 5 1 خدلات

قدز٠ ع٢ً ايتدطٝط  -َٗازات قٝاد١ٜ  1 َٗازات

 َٗازات قٝاد١ٜ  –ٚايتشًٌٝ ٚاؽاذ ايكساز

 اآليٞاضتدداّ اؿاضب  2

 

 باآلخسَٜٔٗازات االتضاٍ  4 ٚتػسٜعات ايعٌُ ٚايعُاٍ  بأْع١ُ إملاّ 3

 ايٛظٝؿ١ أدا٤: َعاٜرل  خاَطًا 

 تٓؿٝر اـطط  2 ؼكٝل األٖداف  1 َعاٜرل ايتكِٝٝ

 تكسٜس  ؾضًٞ   2 تكسٜس غٗسٟ  1 ايتكازٜس املطًٛب١ 

 تكسٜس ضٟٓٛ  3
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 الوصف الوظيفي

 

 وظائف متفرقـــــــة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سؿغ ايٓع١ُ –االتضاالت اإلداز١ٜ   –اؾٛد٠ 

 َػط١ً األَــٛات -تك١ٝٓ املعًَٛــــــــــــــــــــــات 
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اؾُع١ٝ عٝح ٜػٌُ ْطام ايتشًٌٝ  أقطأَّ تطبٝكٗا َٔ قبٌ  ٚايتأندؼغرل قا١ُ٥ ؼًٌٝ  املعًَٛات  14 

 َٚط٦ٛي١ٝ ايكٝاّ ب٘ 

 تطًب َٓ٘ يف فاٍ  ؽضض٘  أخس٣َٗاّ  بأٟايكٝاّ  16

االتضاالت 

 ٚظسٚف ايعٌُ 

 خازد١ٝ َع اؾٗات املع١ٝٓ ٚ اؾُع١ٝ  أقطاّٚناؾ١   يًذُع١ٝ داخ١ًٝ َع املدٜس 

 ٚظسٚف ايعٌُ َهتب١ٝ َٚٝدا١ْٝ 

 : ايعالقات  ايٛظٝؿ١ٝ ٚاملٗاّ اـاص١زابعًا

 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل

 10 زقِ ايٛظٝؿ١  اؾٛد٠  َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 ؼكٝل اؾٛد٠ يف ايبٓا٤ اإلدازٟ ٚاألدا٤ ايبػسٟ يًُٛازد ايبػس١ٜ يغُإ ؼكٝل أٖداف اؾُع١ٝ بهؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ  ًَدط ايٛظٝؿ١ 

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا

 ايتٓؿٝرٟ   املدٜس  املباغس املط٦ٍٛ

 مجٝع ايعاًَني ػاٙ املط٦ٛيٕٛ

 : املٗاّ ٚايضالسٝات  ثايجًا

 

 

 

 

 

 

 املٗاّ ٚايٛادبات 

 اعتُادٖا ثِ ٚؾسٜل اؾٛد٠ َٚٔ   اؾُع١ٝ  إداز٠اؾٛد٠ َٚسادعتٗا َع  ٚأٖدافصٝاغ١ ضٝاض١  1

َٚٔ ثِ  اإلدسا٤عا١َ َعٝٓ٘ ٚحيدد ايػدط ايرٟ ضٝكّٛ بضٝاغ١  إدسا٤اتاٚ   إدسا٤تكسٜس اؿاد١ اىل  2

 اإلدسا٤ إعاؾ١

 .اؾٛد٠  إداز٠ايتػٝرلات املتعًك١ بٛثا٥ل ْعاّ   إسداخاملٛاؾك١ ع٢ً  3

 قا١ُ٥ تطًِٝ ايٛثا٥ل ٚإعدادايٛثا٥ل املتعًك١ باؾٛد٠  إصداز 4

ؿغ اؿيف ًَـ  األص١ًٝٚسؿغ ايٓطذ  إصدازٖا ٚإعاد٠ْعاّ اؾٛد٠  ٚإدسا٤ات  َسادع١ ٚتعدٌٜ ٚثا٥ل 5

 اؾدٜد٠  اإلصدازاتٚضشب ايٓطذ ايكدمي١ ٚتطًِٝ 

 إصدازٖا ٚإعاد٠ٚتعسٜـ ايطذالت ٚايتشهِ ؾٝٗا ٚسؿعٗا ٚمحاٜتٗا ٚايطٝطس٠ عًٝٗا ٚتعًٝٗا  زإصدا 6

 إىلايتضشٝش١ٝ عٓد اؿاد١  اإلدسا٤اتتًكٞ ا١ٜ غها٣ٚ ٚنتاب١ تكسٜس ساالت عدّ املطابك١ ٚعٌُ  7

فد١ٜ  أْٗأَ  يًتأنداملع١ٝٓ  اؾ١ٗظٗٛزٖا  َٚتابعتٗا َع  إىلاملؤد١ٜ  األضباب إشاي١َٔ ادٌ   ذيو

 ٚطبكت بايطسٜك١ ايضشٝش١ 

 سضس تكازٜس ساالت عدّ املطابك١ املهتػؿ١  ٚتازٜذ َتابعتٗا َٚت٢ مت االْتٗا٤ َٔ نٌ ساي٘ 8

ٚؼدٜد  يألْػط١ ٚاأل١ُٖٝاـط١ ايط١ٜٛٓ يًُسادع١ ايداخ١ًٝ يف بدا١ٜ نٌ عاّ بٓا٤ ع٢ً اؿاي١  إعداد 9

 ؾسٜل املسادعني ٚاختٝاز ز٥ٝظ ايؿسٜل 

ايتكازٜس ٜعسض ًَدط  ٚإعداداملدتض١  األقطاَّسادع١ تكازٜس املسادع١ ايداخ١ًٝ ٚاعتُادٖا ٚتٛشٜعٗا ع٢ً  10

 األقٌع٢ً  بأضبٛعايعًٝا  اإلداز٠قبٌ ادتُاع َسادع١  َدٜس املهتب تكازٜس َسادع١  ايداخ١ًٝ ع٢ً 

 ادع١ ايداخ١ًٝ ٚتكازٜسٖا مبًـ خاظ سؿغ ٚثا٥ل املس 11

االدتُاع ٚتدٜٚٔ قاعس االدتُاعات ٚايكسازات   أعُاٍددٍٚ  ٚإعداد اإلداز٠ايدع٠ٛ الدتُاع َسادعت٘  12

 ايعاّ  األدا٤اييت اؽرت ٚاؽاذ ايكسازات املتعًك١ بايتٛصٝات بتشطني   ٚاإلدسا٤ات

 .اؾٛد٠ ٚؼؿٝصِٖ ع٢ً ايعٌُ بٗا  ٚأٖدافع٢ً ضٝاضات  األؾسادتدزٜب  13
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 مجٝع األقطاّ  ايعالقات ايٛظٝؿ١ٝ 

 : املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ ايٛظٝؿ١ خاَطًا

 دٚزات تدزٜب١ٝ يف ْعاّ اؾٛد٠ 2 غٗاد٠ داَع١ٝ  1 َؤٖالت 

  4 غٗاد٠ تدزٜب َدزبني  3

 اإلداز٠أعٛاّ يف  4خدل٠ ال تكٌ عٔ  2 أعٛاّ يف ايتدزٜب 4خدل٠ ال تكٌ عٔ  1 خدلات 

 قدز٠ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚاؽاذ ايكسازات 2 إتكإ ايًػ١ االلًٝص١ٜ 1 َٗازات 

 َٗازات اضتدداّ اؿاضب اآليٞ 4 َٗازات ايتعاٌَ ٚاالتضاٍ باآلخسٜٔ 3

 ايٛظٝؿ١ أدا٤: َعاٜرل ضادضًا

 َطابك١ األعُاٍ ألْع١ُ اؾٛد٠ ٚاعتُادٖا َٔ املسادع . 2 اآلخسٜٔسطٔ ايتعاٌَ َع  1 َعاٜرل ايتكِٝٝ 

 تكسٜس الاش ضٟٓٛ  2 تكسٜس الاش غٗسٟ 1 ايتكازٜس املطًٛب١
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 يػاغٌ ايٛظٝؿ١ املطًٛب١: املٛاصؿات  زابعًا

 دٚزات يف ايطهستاز١ٜ  ٚإداز٠ املهاتب ٚاالتضاٍ ٚايتٛاصٌ 2 ثا١ْٜٛ ع٢ً األقٌ  . 1 َؤٖالت 

 ضٓٛات خدلٙ يف فاٍ ايٛظٝؿ١ 3 1 خدلات 

 ايطهستاز١ٜ ٚاألزغؿ١  ايٛزق١ٝ ٚااليهذل١ْٝٚ َٗازات  3 اآليٞاضتدداّ اؿاضب  1 َٗازات 

 باآلخسَٜٔٗازات يف ايتعاٌَ ٚاالتضاٍ  4 ايكدز٠ ع٢ً ايتدطٝط ٚايتٓعِٝ  2

 ايٛظٝؿ١ أدا٤:  َعاٜرل  خاَطًا

 ْطب١ ايسعا يد٣ املسادعني  -اآلخسٜٔسطٔ ايتعاٌَ َع  2 ؾُع١ٝ ًَؿات ا ٚتستٝبتستٝب املهتب  1 َعاٜرل ايتكِٝٝ 
 

ً
ا
ًعنًالوظيفةً:ًألاساسية:البياناتًًًأول

 11 زقِ ايٛظٝؿ١  االتضاالت اإلداز١ٜ  َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 ًَدط

 ايٛظٝؿ١

اضتكباٍ ايصٚاز ٚتكدِٜ ايضٛز٠ االجياب١ٝ عٔ اؾُع١ٝ  ٚتطٌٗٝ ايتٛاصٌ ٚٚصٍٛ املعًَٛات بني األقطاّ املدتًؿ١ يف 

 اإلداز١ٜ األَٛزايتٓؿٝرٟ ٚتٓعِٝ ٚتطٌٗٝ  ناؾ١    ايطهستاز١ٜ ٚاملتابع١ يف َهتب املدٜس بأعُاٍ ايكٝاّ اؾُع١ٝ ٚ

 . عاي١ٝ بهؿا٠٤يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ 

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا

 ايتٓؿٝرٟ    املدٜس املباغس املط٦ٍٛ

 ٚايٛادبات: املٗاّ  ثايجًا

 

  

  

 

املٗاّ 

 ضالسٝاتٚاي

ٚاضتالَٗا ٚإنُاٍ إدسا٤ات  يًذُع١ٝ ايٛازد٠ ) ايٛزق١ٝ ٚااليهذل١ْٝٚ ( اضتكباٍ مجٝع املعاَالت ٚاملهاتبات  1

 . َع َساعا٠ عدّ ؾض اـاص١ َٓٗا ٚايطس١ٜ إال َٔ ذ٣ٚ ايػإٔ  يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ   ٚإسايتٗا قٝدٖا

  .ضتالّ مجٝع املساضالت ٚاملهاتبات ايضادز٠ ٚتطذًٝٗا ٚإزضاهلا ؾٗاتٗاا 2

  .عاّ ؼؿغ ؾٝ٘ صٛز٠ ٚاسد٠ ؾكط َٔ نٌ خطاب صادز بايتطًطٌ االغساف  3

َدزا٤ إلداب١ ع٢ً مجٝع االضتؿطازات ٚايتطاؤالت ٚايتعكٝبات املتعًك١ باملساضالت ايٛازد٠ ٚايضادز٠ ٚتصٜٚد ا 4

  .اإلدازات بضٛز٠ َٔ املعاَالت احملؿٛظ١ اييت ٜطًبْٛٗا ٚؾًكا يًكٛاعد ٚايتعًُٝات احملدد٠ يف ٖرا ايػإٔ

ايٓػط١ ٚغرل ايٓػط١ ، ٚنريو سؿغ املًؿات املكؿ١ً ٚصٝاْتٗا َٔ  اؾُع١ٝ عع ايتٓعِٝ ايالشّ ملًؿات ٚ 5

  .ايطهستاز١ٜ ايتًـ بػهًٗا األصًٞ ٚإعداد صٛز هلا بايتٓطٝل َع 

 سؿغ املساضالت ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ ٚايتكازٜس اـاص١ باألقطاّ ٚضرل ايعٌُ  6

 . خازد١ٝ أٚاملدٜس ضٛا٤ ناْت داخ١ًٝ اـاص١ ب ٛاعٝداملتٓعِٝ  7

 .ايعٌُ ٚقاعس االدتُاعات َٚتابعتٗا  أدٓداتتٓطٝل االدتُاعات ٚؼغرل  8

 ٚقاعس االدتُاعات . طباع١ املساضالت ٚايتكازٜس اـاص١ باملدٜس ايتٓؿٝرٟ  9

 ٚؼًٜٛٗا سطب  د١ٗ االختضاظ . االتضاالت اـاص١ بايعٌُ ٚايسد ع٢ً مجٝع املهاملات اهلاتؿ١ٝ  إدسا٤ 10

 . ذات عالق١ أخس٣ أعُاٍٜهًـ ب٘ َٔ  َا 11

االتضاالت 

 ٚظسٚف ايعٌُ 

خازد١ٝ َع اؾٗات اؿه١َٝٛ  تاتضاال-ٚؾإ اؾُع١ٝ  أقطاّاتضاالت  داخ١ًٝ َع املدٜس ايتٓؿٝرٟ ٚناؾ١ 

 .ظسٚف ايعٌُ َهتب١ٝ -داخ١ًٝ ٚخازد١ٝ ٚاأل١ًٖٝ
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 يػاغٌ ايٛظٝؿ١ املطًٛب١: املٛاصؿات  زابعًا

 اإلداز٠ . دٚزات يف  2 ع٢ً األقٌ  . دبًّٛ  1 َؤٖالت 

 ضٓٛات خدلٙ يف فاٍ ايٛظٝؿ١ 3 1 خدلات 

  ايكدز٠ ع٢ً ؼٌُ ايغػٛط ٚ اداز٠ ؾسم ايعٌُ  3 اآليٞاضتدداّ اؿاضب  1 َٗازات 

 باآلخسَٜٔٗازات يف ايتعاٌَ ٚاالتضاٍ  4 ايكدز٠ ع٢ً ايتدطٝط ٚايتٓعِٝ  2

 ايٛظٝؿ١ أدا٤:  َعاٜرل  خاَطًا

 املطتؿٝدٜٔ ْطب١ ايسعا يد٣   -اآلخسٜٔسطٔ ايتعاٌَ َع  2  عدد املطتؿٝدٜٔ ٚشٜاد٠ ايعًُٝات  1 َعاٜرل ايتكِٝٝ 
 

 

 

 

 

 

ً
ا
ًعنًالوظيفةً:ًألاساسية:البياناتًًأول

 12 زقِ ايٛظٝؿ١  سؿغ ايٓع١ُ   َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 اإلغساف ع٢ً اضتكباٍ ايؿا٥ض َٔ األطع١ُ  ٚاألثاخ ٚغرلٙ  ٚتٛشٜع٘ ع٢ً املطتؿٝدٜٔ  يف صٛز٠ ض١ًُٝ َٚٓاضب١ . ايٛظٝؿ١  ًَدط

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا
 ايتٓؿٝرٟ    املدٜس املباغس املط٦ٍٛ

 ٚايٛادبات: املٗاّ  ثايجًا

 

  

  

 

املٗاّ 

 ضالسٝاتٚاي

 ايتػػ١ًٝٝ / ايتٓؿٝر١ٜ ملػسٚع سؿغ ايٓع١ُ ٚاإلغساف ع٢ً تٓؿٝرٖا بايطسٜك١ ايضشٝش١ .ٚعع اـطط  1

 ؾُع ؾا٥ض ايطعاّ  ٚؾل آي١ٝ  ٚاعش١ ٚقدد٠ .ٚاملطاعِ ٚاؿًٜٛات  ٚاملٓاضبات  األؾساحايتٓطٝل َع صاالت  2

 ٚؾل املعاٜرل احملدد٠  ضًؿا .    مجع ايؿا٥ض  َٔ ايطعاّ  آي١ٝع٢ً  اإلغساف 3

 املتؿل عًٝٗا . ٚاآليٝاتع٢ً طسٜك١ ايتٛشٜع يًُطتؿٝدٜٔ ٚؾل ايغٛابط  اإلغساف 4

 مبا ٜغُٔ ضالَت٘ ٚصشت٘ ٚاالضتؿاد٠ َٓ٘ .  ٚاالثاخ تدٜٚس ايطعاّ  إعاد٠ع٢ً  اإلغساف 5

 قاعد٠ بٝاْات يًؿسم ايتطٛع١ٝ ايساغب١ يف ايعٌُ  يف َػسٚع سؿغ ايٓع١ُ . إْػا٤ع٢ً  اإلغساف 6

 خًٌ . ألٟٚصٝاْتٗا تؿادٜا   اؿؿاظ ع٢ً ممتًهات املػسٚع  َٔ آالت َٚعدات  7

 ايتٓطٝل َع ايؿسٚع اـاص١ باؾُع١ٝ يف نٌ َا ٜتعًل مبػسٚع سؿغ ايٓع١ُ ٚاي١ٝ ايتٛشٜع ٚايتٓطٝل . 8

 االطع١ُ ٚؾل املعاٜرل ايضش١ٝ يغُإ ضالَتٗا َٚٓاضبتٗا يًُطتؿٝدٜٔ .  إْتازاعاد٠ َٚتابع١  سؿغ   9

 تٛشٜع ؾسم ايعٌُ ع٢ً  األسٝا٤  يف املٓطك١ بػهٌ َٓاضب يغُإ ؼكٝل االٖداف احملدد٠ .  10

 ٚاملتطٛعني يف تٓؿٝر االعُاٍ ٚاملٗاّ سطب املتؿل عًٝ٘ .  َتابع١  ايعاًَني   11

 أٟ اَٛز اخس٣  ٜتطًبٗا ايعٌُ ٚؼكل االٖداف ايعا١َ يًُػسٚع . 12

االتضاالت 

 ٚظسٚف ايعٌُ 

خازد١ٝ َع اؾٗات اؿه١َٝٛ  تاتضاال-ٚؾإ اؾُع١ٝ  أقطاّاتضاالت  داخ١ًٝ َع املدٜس ايتٓؿٝرٟ ٚناؾ١ 

 .َٚٝدا١ْٝ  ظسٚف ايعٌُ َهتب١ٝ -داخ١ًٝ ٚخازد١ٝ ٚاأل١ًٖٝ
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 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل

 13 زقِ ايٛظٝؿ١   َػط١ً االَٛات  َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 .  َػط١ً االَٛات  ٚتستٝب ناؾ١ االستٝادات  يتكدِٜ خدَات ظٛد٠ عاي١ٝ ع٢ً  ٚاإلغساف اإلداز٠ ًَدط ايٛظٝؿ١ 

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا

  ايتٓؿٝرٟ املدٜس  –فًظ اإلداز٠ ز٥ٝظ  املباغس املط٦ٍٛ

 ٚايٛادبات: املٗاّ  ثايجًا

 

 

 

 املٗاّ ٚايٛادبات 

 اضتكباٍ ايطًبات ٚاملهاملات ٚتستٝب مجٝع االدسا٤ات االداز١ٜ يف ذيو .  1

 .  ٚٚععٗا يف ساي١ اضتعداد دا٥ِػٗٝص مجٝع  املتطًبات يًُػط١ً باضتُساز تستٝب ٚ 2

 َطتًصَات املػط١ً ٚزؾع املتطًبات اىل اإلداز٠ أٚاًل بأٍٚ .غسا٤ مجٝع    3

 ػٗٝص ضٝاز٠ املػط١ً باضتُساز  ْٚكٌ املٛت٢ َٔ اَانٔ ٚؾاتِٗ اىل املػط١ً َٚٔ ثِ  اىل املكابس .  4

 اضتكباٍ ايتدلعات َٔ خالٍ ايػبه١  ٚتستٝب املطبٛعات ٚايدلغٛزات  ٚاالضتؿاد٠ َٔ اؿدخ. 5

 اعُاٍ اخس٣ تستبط بٛظٝؿت٘ ٚؼكل اٖداف ايعٌُ . ايكٝاّ باٟ  6

االتضاالت 

 ٚظسٚف ايعٌُ 

  عُّٛ اجملتُع  اتضاالت خازد١ٝ َع  - ٥ٝظ ايكطِ  اؾُع١ٝ ٚطاقِ ايعٌُ اتضاالت داخ١ًٝ َع ز

 يعٌُ َهتب١ٝ َٝدا١ْٝ اظسٚف 

 : ايعالقات ايٛظٝؿ١ٝ ٚاملٗاّ اـاص١زابعًا

 ايػسنات ٚاملؤضطات ايتذاز١ٜ ٚ املام١   اؾٗات اؿه١َٝٛ ذات ايعالق١   ايعالقات ايٛظٝؿ١ٝ 

 :  املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ ايٛظٝؿ١ خاَطًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دٚزات يف االتضاٍ ٚايتٛاصٌ َع االخسٜٔ    جيٝد ايكسا٠٤ ٚايهتاب١   1 َؤٖالت 

 ضٓٛات خدل٠ يف فاٍ ايٛظٝؿ2١ـ  3 1 خدلات

 ايٛظٝؿ١ أدا٤: َعاٜرل  ضادضًا

  داٖص١ٜ املػط١ً . 2  زعا اؾُٗٛز  1 َعاٜرل ايتكِٝٝ

 ضٟٓٛ .تكسٜس الاش  2 تكسٜس الاش غٗسٟ  1 ايتكازٜس املطًٛب١ 
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 ايؿين ايدعِ ع٢ً ايداخ١ًٝ، ٚاإلغساف ايػبه١ ،َٚساقب١ يًذُع١ٝ ايداخًٞ أملعًَٛاتٞ ايٓعاّ اضتدداّ ع٢ً اإلغساف

 .املعًَٛات تك١ٝٓ خيط َا بهٌ

ايتٓؿٝرٟ    املدٜس

 .اؾُع١ٝ إدازات ناؾ١ يف املطتدد١َ ٚايٓعِ ايدلاَر يهاؾ١ املطًٛب ايؿين ايدعِ تكدِٜ ع٢ً اإلغساف

 اؾُع١ٝ ٚسضٛهلا يف املعًَٛات تك١ٝٓ خدَات يتطٜٛس املكذلس١ ٚاملٝصا١ْٝ ايعا١ًَ ايك٣ٛ تػٌُ َتها١ًَ خط١ إعداد

 .ايتك١ٝٓ اـدَات َٔ َطت٣ٛ أؾغٌ ع٢ً

 خدَات تك١ٝٓ ع٢ً اؾُع١ٝ اقطاّ  مجٝع سضٍٛ َٔ ٚايتأند اؾُع١ٝ يف ايتك١ٝٓ اؾٛاْب ناؾ١ ع٢ً اإلغساف

 .ٚد٘ أؾغٌ ع٢ً أعُاهلا ألدا٤ ايالش١َ اآليٞ ٚاؿاضب املعًَٛات

ع٤ٛ  يف نؿا٤تٗا سطٔ َٔ ،ٚايتأند اآليٞ اؿاضب ٚبساَر ايبٝاْات قٛاعد إعداد ع٢ً ٚإدازًٜا ؾًٓٝا اإلغساف

 .بٗا اـاص١ املتطًبات

 أٚ اؿاضب اؿاي١ٝ أدٗص٠ إىل أخس٣ أدصا٤ إلعاؾ١ املعًَٛات تك١ٝٓ يف املتدضض١ املدتًؿ١ ايػسنات َع ايتعاٌَ

 َع بايتعاقد ؾًٓٝا ٚايتٛص١ٝ ٚتكُٝٗا إخل، ... اؾاٖص٠ بايدلاَر أٚ ايضٝا١ْ بأعُاٍ اإلَداد أٚ ، اضتبداهلا اٚ تطٜٛسٖا

 .ذيو يف ايعالق١ ذٟٚ َع بايتٓطٝل ًٜصّ َا يػسا٤ َٚايًٝا ؾًٓٝا أؾغًٗا

 .املطتددَني ٜسعٞ ٚمبا املطًٛب١ ٚايهؿا٠٤ بايطسع١ تعٌُ ايػبه١ إٔ  َٔ ايتأند

 .اإلداز١ٜ ايػؤٕٚ إداز٠ خط١ َٔ دص٤ ٖٞ ٚاييت املعًَٛات تك١ٝٓ خط١ تٓؿٝر ع٢ً ايعٌُ

 ايعٌُ ع٢ً تطٜٛس املٛقع االيهذلْٚٞ ٚصؿشات ايتٛاصٌ بػهٌ َطتُس . 

 تطٜٛس ايعٌُ ايتكين ٚايدلفٞ ٚت١ُٝٓ َٗازات ايعاًَني يف ٖرا اؾاْب . 

 ٜتطًبٗا ايعٌُ ٚؼكل أٖداف ايٛظٝؿ١ .   أخس٣  أَٛزأٟ   
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 الوصف الوظيفي   

 

 وير ــــــــــــــــقسم التط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أْػط١ املطتؿٝدٜٔ   – ايدلاَر اجملتُع١ٝ  – إداز٠ ايتدزٜب   
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االتضاالت 

 ٚظسٚف ايعٌُ 

 خازد١ٝ َع اؾٗات املع١ٝٓ أقطاّ اؾُع١ٝ ٚ ٚناؾ١   يًذُع١ٝ داخ١ًٝ َع املدٜس 

 ٚظسٚف ايعٌُ َهتب١ٝ َٚٝدا١ْٝ 

 : ايعالقات  ايٛظٝؿ١ٝ ٚاملٗاّ اـاص١زابعًا

 مجٝع األقطاّ  ايعالقات ايٛظٝؿ١ٝ 

 : املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ ايٛظٝؿ١ خاَطًا

 ؼًٌٝ االستٝادات ايتدزٜب١ٝ . دٚزات تدزٜب١ٝ يف  2 غٗاد٠ داَع١ٝ  1 َؤٖالت 

 قٝاع ايعا٥د ايتدزٜيب .  دٚزات تدزٜب١ٝ يف  4 غٗاد٠ تدزٜب َدزبني  3

  اإلداز٠أعٛاّ يف  4خدل٠ ال تكٌ عٔ  2 أعٛاّ يف ايتدزٜب 4خدل٠ ال تكٌ عٔ  1 خدلات 

 قدز٠ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚاؽاذ ايكسازات 2 ايًػ١ االلًٝص١ٜ إداد٠  1 َٗازات 

 َٗازات اضتدداّ اؿاضب اآليٞ 4 َٗازات ايتعاٌَ ٚاالتضاٍ باآلخسٜٔ 3

 ايٛظٝؿ١ أدا٤: َعاٜرل ضادضًا

 تٓؿٝر خط١ ايتدزٜب .  اآلخسٜٔسطٔ ايتعاٌَ َع   َعاٜرل ايتكِٝٝ 

 تكسٜس الاش ضٟٓٛ   تكسٜس الاش غٗسٟ  ايتكازٜس املطًٛب١

 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل

 15 زقِ ايٛظٝؿ١  اداز٠ ايتدزٜب   َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

  تٓؿٝر ايدلاَر ايتدزٜب١ٝ ايتدضض١ٝ املب١ٝٓ ع٢ً االستٝاز يتطٜٛس ايعاًَني ٚاالزتكا٤ بكدزاتِٗ . ًَدط ايٛظٝؿ١ 

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا

 ايتٓؿٝرٟ    املدٜس املباغس املط٦ٍٛ

 مجٝع ايعاًَني ػاٙ املط٦ٛيٕٛ

 : املٗاّ ٚايضالسٝات  ثايجًا

 

 

 املٗاّ 

  ٚايٛادبات

 ؾُٝع ايعاًَني ٚاملتطٛعني يف اؾُع١ٝ .ؼًٌٝ االستٝادات ايتدزٜب١ٝ  1

 اـطط ايتدزٜب١ٝ ايط١ٜٛٓ  ٚؾل ْتا٥ر ؼًٌٝ االستٝاز ايتدزٜيب .إعداد   2

 املػازن١ يف صٝاغ١ املػازٜع ايتدزٜب١ٝ اييت  تطتٗدف املؤضطات املام١ ٚاؾٗات ذات املط٦ٛي١ٝ االدتُاع١ٝ .  3

 . يف ْٗا١ٜ نٌ بسْاَر تدزٜيب  تٓؿٝر اـط١ ايتدزٜب١ٝ  ٚتكِٝٝ ايع١ًُٝ ايتدزٜب١ٝ  4

 اضتكطاب املدزبني ٚاملسانص ايتدزٜب١ٝ اييت تكدّ أعُاهلا عسؾ١ٝ عاي١ٝ .  5

 ايتدزٜب . نٔاٚأَايتٓطٝل َع املدزبني ٚاملتدزبني  6

 اإلغساف ع٢ً ضرل ايع١ًُٝ ايتدزٜب١ٝ أثٓا٤ اْعكاد ايدٚزات .  7

 اإلغساف ع٢ً ايتٛثٝل يًتدزٜب باملػازن١ َع قطِ ايعالقات ٚاإلعالّ . 8

 املع١ٝٓ . األقطاّقٝاع ٚؼًٌٝ ايعا٥د َٔ ايتدزٜب باالغذلاى َع  9

 ػٗٝص ايػٗادات ٚاؿكا٥ب ايتدزٜب١ٝ يهاؾ١ املتدزبني . 10

 تطًب َٓ٘ يف فاٍ  ؽضض٘ أخس٣َٗاّ  بأٟايكٝاّ  11
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ٚظسٚف  االتضاالت

 ايعٌُ 
 خازد١ٝ َع اؾٗات املع١ٝٓ ٚظسٚف ايعٌُ َهتب١ٝ َٚٝدا١ْٝ أقطاّ اؾُع١ٝ ٚ ٚناؾ١   يًذُع١ٝ داخ١ًٝ َع املدٜس 

 : ايعالقات  ايٛظٝؿ١ٝ ٚاملٗاّ اـاص١زابعًا

  ايعالقات ٚاإلعالّ  –غ٦ٕٛ املطتؿٝدٜٔ    ايعالقات ايٛظٝؿ١ٝ 

 : املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ ايٛظٝؿ١ خاَطًا

 يف ايتٓعِٝ ٚاالتضاٍ االدازٟ دٚزات تدزٜب١ٝ  2 غٗاد٠ داَع١ٝ  1 َؤٖالت 

 اإلداز٠أعٛاّ يف  3خدل٠ ال تكٌ عٔ  2 ايعٌُأعٛاّ يف  2خدل٠ ال تكٌ عٔ  1 خدلات 

 قدز٠ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚاؽاذ ايكسازات 2 ايكدز٠ ع٢ً ؼٌُ عػٛط ايعٌُ  1 َٗازات 

 َٗازات اضتدداّ اؿاضب اآليٞ 4 َٗازات ايتعاٌَ ٚاالتضاٍ باآلخسٜٔ 3

 ايٛظٝؿ١ أدا٤: َعاٜرل ضادضًا

 اجملتُع ( . –زعا ايعُال٤ ) املطتؿٝدٜٔ   اآلخسٜٔسطٔ ايتعاٌَ َع   َعاٜرل ايتكِٝٝ 

 تكسٜس الاش ضٟٓٛ   تكسٜس الاش غٗسٟ  ايتكازٜس املطًٛب١
 

 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل

 16 زقِ ايٛظٝؿ١  األْػط١ اجملتُع١ٝ    َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 اإلغساف ع٢ً تٓؿٝر األْػط١ اجملتُع١ٝ ذات ايطابع ايتُٟٓٛ يًُطتؿٝدٜٔ ٚناؾ١ غسا٥ح اجملتُع .  ًَدط ايٛظٝؿ١ 

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا

  َدٜس ايتطٜٛس  املباغس املط٦ٍٛ

 مجٝع ايعاًَني ػاٙ املط٦ٛيٕٛ

 : املٗاّ ٚايضالسٝات  ثايجًا

 

 

 

 

 

 

 املٗاّ ٚايٛادبات 

 إعداد ايدلاَر ايتدزٜب١ٝ ؾُٝع أؾساد األضس املطتؿٝد٠ َٔ خدَات اؾُع١ٝ . 1

 ؼًٌٝ االستٝادات ايتدزٜب١ٝ ٚايتجكٝؿ١ٝ ؾُٝع االضس املطتؿٝد٠ َٔ اؾُع١ٝ . 2

 تٓؿٝر ايدلاَر ايتدزٜب١ٝ ٚايتجكٝؿ١ٝ ؾُٝع األضس املطتؿٝد٠ َٔ خدَات اؾُع١ٝ .  3

 ؾُٝع األضس املطتؿٝد٠ َٔ اؾُع١ٝ .  ١إقا١َ ايدلاَر ايتٛع١ٜٛ ٚايتجكٝؿٝ 4

 اإلغساف ع٢ً املٓاضبات ايعا١َ يًذُع١ٝ .  5

 إعداد ٚتٓؿٝر  املػازٜع ايتطٜٛس١ٜ يًُطتؿٝدٜٔ  . 6

 اإلغساف ع٢ً َسانص ايتطٜٛس ٚايتعًِٝ ايتابع١ يًذُع١ٝ .  7

 يف َا ٜتعًل بت١ُٝٓ املطتؿٝدٜٔ . ايعٌُ ع٢ً ؼكٝل أٖداف اؾُع١ٝ 8

 ايعٌُ ع٢ً تطٜٛس قدزات املطتؿٝدٜٔ ٚت١ُٝٓ َٗازاتِٗ ٚاعدادِٖ يطٛم ايعٌُ .  9

 ايعٌُ ع٢ً ايكغا٤  ع٢ً أ١َٝ املطتؿٝدٜٔ ٚايٓٗٛض بِٗ بهٌ ايٛضا٥ٌ املتٛؾس٠ ٚاملتاس١ . 10

 ايطًٛن١ٝ ٚاألخالق١ٝ ٚغرلٖا .زعا١ٜ األضس املطتؿٝد٠ ٚاؿسظ عًِٝٗ َٔ االمساؾات  11

 أٟ أَٛز أخس٣ ٜتطًبٗا ايعٌُ ٚؼكل أٖداف ايٛظٝؿ١ .  12
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ٚظسٚف  االتضاالت

 ايعٌُ 
 خازد١ٝ َع اؾٗات املع١ٝٓ ٚظسٚف ايعٌُ َهتب١ٝ َٚٝدا١ْٝ أقطاّ اؾُع١ٝ ٚ ٚناؾ١   يًذُع١ٝ داخ١ًٝ َع املدٜس 

 زابعا: ايعالقات  ايٛظٝؿ١ٝ ٚاملٗاّ اـاص١ 

 ايعالقات ٚاإلعالّ   –غ٦ٕٛ املطتؿٝدٜٔ    ايعالقات ايٛظٝؿ١ٝ 

 : املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ ايٛظٝؿ١ خاَطًا

 يف ايتٓعِٝ ٚاالتضاٍ االدازٟ دٚزات تدزٜب١ٝ  2 غٗاد٠ داَع١ٝ  1 َؤٖالت 

 اإلداز٠أعٛاّ يف  3خدل٠ ال تكٌ عٔ  2 ايعٌُأعٛاّ يف  2خدل٠ ال تكٌ عٔ  1 خدلات 

 قدز٠ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚاؽاذ ايكسازات 2 ايكدز٠ ع٢ً ؼٌُ عػٛط ايعٌُ  1 َٗازات 

 َٗازات اضتدداّ اؿاضب اآليٞ 4 َٗازات ايتعاٌَ ٚاالتضاٍ باآلخسٜٔ 3

 ايٛظٝؿ١ أدا٤: َعاٜرل ضادضًا

 اجملتُع ( . –زعا ايعُال٤ ) املطتؿٝدٜٔ  2 اآلخسٜٔسطٔ ايتعاٌَ َع  1 َعاٜرل ايتكِٝٝ 

 تكسٜس الاش ضٟٓٛ  2 تكسٜس الاش غٗسٟ 1 املطًٛب١ايتكازٜس 
 

 

 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل

 17 زقِ ايٛظٝؿ١     أْػط١ املطتؿٝدٜٔ  َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 اإلغساف ع٢ً تٓؿٝر األْػط١ اجملتُع١ٝ ذات ايطابع ايتُٟٓٛ يًُطتؿٝدٜٔ ٚناؾ١ غسا٥ح اجملتُع .  ًَدط ايٛظٝؿ١ 

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا

  َدٜس ايتطٜٛس  املباغس املط٦ٍٛ

 مجٝع ايعاًَني ػاٙ املط٦ٛيٕٛ

 : املٗاّ ٚايضالسٝات  ثايجًا

 

 

 

 

 

 

 املٗاّ ٚايٛادبات 

 االغساف ع٢ً ؼًٌٝ االستٝادات ايت١ُٜٛٓ يًُطتؿٝدٜٔ َٔ خدَات اؾُع١ٝ . 1

 املػازن١ يف بٓا٤ اـطط ايتدزٜب١ٝ ٚايت١ُٜٛٓ يًُطتؿٝدٜٔ َع َدزا٤ ايؿسٚع .  2

 املػازن١ يف  إعداد املػازٜع ذات ايطابع ايتُٟٓٛ يًُطتؿٝدٜٔ متٗٝدًا يتطٜٛكٗا. 3

 اإلغساف ع٢ً ايع١ًُٝ ايتدزٜب١ٝ اـاص١ باملطتؿٝدٜٔ ٚؾل اـطط املسض١َٛ يريو . 4

 املػازن١ يف قٝاع ايعا٥د يًُطتؿٝدٜٔ َٔ االْػط١ ايتدزٜب١ٝ ٚايت١ُٜٛٓ يًُطتؿٝدٜٔ .  5

 .  هلِ املكد١َ ٚاألْػط١ ايدلاَر طسٜل عٔ ٚأضسِٖ  املطتؿٝدٜٔ َع ايدا٥ِ ايتٛاصٌ 6

 .املع١ٝٓ ٚايدلاَر باـدَات ٜتعًل َا يف ٚأضسِٖاملطتؿٝدٜٔ  استٝادات ع٢ً ايٛقٛف 7

 .َٓٗا االضتؿاد٠ ع٢ً ٚايعٌُ ٚأضسِٖاملطتؿٝدٜٔ   َٔ االقذلاسات ناؾ١ تًكٞ  8

 قٝاع َد٣ زعا املطتؿٝدٜٔ َٔ األْػط١ ٚاـدَات ايت١ُٜٛٓ املكد١َ هلِ . 9

 اإلغساف ع٢ً سغٛز املطتؿٝدٜٔ يألْػط١ ٚايؿعايٝات اـاص١ بِٗ ٚايعٌُ ع٢ً ؼكٝل أٖداؾٗا.  10

 أٟ َٗاّ ٚاعُاٍ تطًب َٓ٘ ٚتدخٌ عُٔ اختضاص٘ ٚؼكل أٖداف ٚظٝؿت٘ .  11
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 الوصف الوظيفي

 

 املوارد  البشريــــــة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدَات داخ١ًٝ   –غ٦ٕٛ ايعاًَني 

  ايضٝا١ْ -خدَات خازدٝــــ١                                   
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 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل

 18 زقِ ايٛظٝؿ١  املٛازد ايبػس١ٜ  َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

ٚايتشكل َٔ سطٔ  اإلداز١ُٜع١ٝ اـاص١ بايتٛظٝـ ٚتٓعِٝ غؤٕٚ ايعاًَني ٚاـدَات اؾتٓؿٝر ضٝاضات  ًَدط ايٛظٝؿ١ 

ايعٌُ ٚؼكٝل ايسعا  بأْع١ُاختٝاز ايعٓاصس املؤ١ًٖ يف ايٛظا٥ـ املال١ُ٥ ٚزعا١ٜ سكٛقِٗ َٚتابع١ ايتصاَِٗ 

ايٛظٝؿٞ يًعاًَني باؾُع١ٝ َٔ خالٍ تكدِٜ خدَات ذات دٛد٠ عاي١ٝ هلِ ٚتٓؿٝر ضٝاضات اؾُع١ٝ  ٚاألَٔ

 .هلا ٚايعٌُ ع٢ً زؾع نؿا٤تٗا األَجٌ االضتجُازاـاص١ بتطٜٛس املٛازد ايبػس١ٜ يتشكٝل 

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا

 ايتٓؿٝرٟ   املدٜس  املباغس املط٦ٍٛ
 

 خدَات خازد١ٝ  اـدَات ٚاملداشٕ  غ٦ٕٛ املٛظؿني     املط٦ٛيٕٛ ػاٙ 

 ٚايٛادبات: املٗاّ  ثايجًا

 

 

 

 

 

 

 املٗاّ ٚايٛادبات 

 

 ايعاًَني  أدا٤ٚايسقاب١ٝ ايالش١َ يًتشكل َٔ  اإلداز١ٜتطٜٛس ايٓعِ  1

ايؿاع١ً يتٛؾرل ب١٦ٝ عٌُ َال١ُ٥ ٚاقذلاح ضٝاض١ سٛاؾص يًعاًَني اؾادٜٔ  ٚاألضايٝبٚعع ايغٛابط  2

 ٚاملُٝصٜٔ 

ٚعع خط١ غا١ًَ الستٝادات ايكطِ ٚاملػازن١ يف ادتراب  ٚاختٝاز ايهؿا٤ات املال١ُ٥ يًعٌُ ٚٚعع   3

 بضٛز٠ َطتُس٠  أدا٥ِٗٚتكِٝٝ  تِٗ اـطط ٚايدلاَر يت١٦ٝٗ ايعاًَني يًعٌُ ٚتدزٜبِٗ ٚتُٓٝ

ع٢ً تطبٝل ضٝاض١ اؾُع١ٝ اـاص١ بايتٛظٝـ ٚايسٚاتب  باضتدداّ بسْاَر غؤٕٚ املٛظؿني  اإلغساف 4

 ٚايسٚاتب 

ع٢ً ضاعات اؿغٛز ٚاالْضساف  باإلغسافايتشكل َٔ ايتصاّ املٛظؿني بطٝاض١ ايدٚاّ يف اؾُع١ٝ  5

 يًدلْاَر املطبل يف اؾُع١ٝ  ٥ُتٗا  َٚال  ٚايتشكل َٔ داٖصٜتٗا

 يًذُع١ٝ . ع٢ً ايٓعاؾ١ ٚاملعٗس ايعاّ  اإلغساف 6

 ناؾ١ ايعكٛد  ١ٚاملُتًهات َٚتابع يألؾسادايطال١َ ايعا١َ  أَٛزَتابع١  7

داخٌ اؾُع١ٝ املٓضٛظ عًٝٗا ٚاييت تػهٌ ٚؾكا   ٚاملؤقت١االغذلاى يف اجملايظ ٚايًذإ ايدا١ُ٥  8

 ٚايتعًُٝات ٚايكسازات  يألْع١ُ

املدٜس ايتٓؿٝرٟ عٔ ضرل ايعٌُ يف ايكطِ َٚٓذصات٘ ٚاستٝادات٘ ٚاملػهالت  إىلتكدِٜ ايتكازٜس ايدٚز١ٜ  9

 اييت تٛادٗ٘ ٚاالقذلاسات ايهؿ١ًٝ عًٗا 

 .اإلدسا٤اتَٔ اضتهُاٍ ناؾ١  ٚايتأندتستٝب عًُٝات اضتكطاب ٚتٛظٝـ املٛظؿني  10

 ًَؿات ايعاًَني َٚتابع١ اضتهُاٍ مجٝع ايٛثا٥ل ذات ايعالق١ بِٗ ؾُٝا خيط ايعٌُ  أزغؿ١اإلغساف ع٢ً  11

 .االدتُاع١ٝ ٚٚشاز٠ ايعٌُ  نايتأَٝٓاتَتابع١ ًَؿات املٛظؿني ؾُٝا ي٘  عالق١ بايتٛظٝـ  12

 .ٝـ َٓٗا ؿيف اؾُع١ٝ ٚايطعٞ يف ايتد اإلداز١ٜسضس ٚتٛثٝل ساالت املدايؿات  13

 .ايعاًَني دٚزٜا ٚايعٌُ غ٢ً شٜاد٠ زعا َٛظؿٞ اؾُع١ٝ بايٛضا٥ٌ املٓاضب١  دزاض١ زعا 14 

 .َتابع١ ضٝازات اؾُع١ٝ املًُٛن١ َٔ سٝح ايضٝا١ْ ٚايذلخٝط ٚايتاَني ٚايتػػٌٝ  15

 .تٓعِٝ ع١ًُٝ املهاؾ٦ات ٚايذلقٝات ٚايعالٚات ايط١ٜٛٓ مبا حيكل شٜاد٠ ْطب١ زعا ايعاًَني  16

 .ع٢ً ضاعات اؿغٛز ٚاالْضساف  ٚاإلغسافايتشكل َٔ ايتصاّ املٛظؿني بايدٚاّ  17
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 .َٔ تستٝبات اضتهُاٍ َطتٓداتِٗ ًَٚؿاتِٗ  ٚايتأندتٛؾرل نؿا٤ات ٚظٝؿ١ٝ َتُٝص٠  18

املػازن١ يف ٚعع خط١ غا١ًَ الستٝادات اؾُع١ٝ َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٚاملػازن١ يف ادتراب ايهؿا٤ات  19

 املال١ُ٥ يًعٌُ ؾٝٗا 

اؾُع١ٝ ٚسضس استٝاداتٗا ٚتٓعِٝ  أقطاّتطٜٛس ْعِ ٚبساَر ايتدزٜب بايتٓطٝل َع ناؾ١  املطا١ُٖ يف 20

 .زٜب بساَر ايتدزٜب ايالش١َ ٚايتشكل َٔ تكِٝٝ بساَر ايتد

 اعداد عكٛد ايعٌُ يًُٛظؿني َٚتابع١ ؼدٜجٗا باضتُساز . 21

 ٜهًـ بٗا أخس٣ أعُاٍ بأ١ٜايكٝاّ  22
 

 

االتضاالت ٚظسٚف 

 ايعٌُ 

 ٚاأل١ًٖٝاتضاالت خازد١ٝ : َع اؾٗات اؿه١َٝٛ  -ٚؾإ اؾُع١ٝ  أقطاّدٜس ايتٓؿٝرٟ  ٚناؾ١ املاتضاالت داخ١ًٝ : َع 

  .ظسٚف ايعٌُ َهتب١ٝ َٚٝدا١ْٝ -داخ١ًٝ ٚخازد١ٝ 

 : ايعالقات ايٛظٝؿ١ٝ ٚاملٗاّ اـاص١ زابعًا

 مجٝع املٛظؿني باؾُع١ٝ  3 اؾٗات اؿه١َٝٛ ذات ايعالق١  1 ايعالقات ايٛظٝؿ١ٝ 

 : املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ ايٛظٝؿ١ خاَطًا

 ٚاملٛازد ايبػس١ٜ    دٚزات تدزٜب١ٝ يف ايتدطٝط االضذلاتٝذٞ 2 غٗاد٠ داَع١ٝ  1 َؤٖالت 

  2 ضٓٛات خدل٠ يف فاٍ ايٛظٝؿ١ 5 1 خدلات

َٗازات قٝاد١ٜ ٚقدز٠ ع٢ً ايتدطٝط  1 َٗازات

 ايكساز ٚايتشًٌٝ ٚاؽاذ 

 اآلخسٜٔٚايكدز٠ ع٢ً ؼؿٝص   اآليٞاضتدداّ اؿاضب  2

 باآلخسَٜٔٗازات االتضاٍ 

 ٚتػسٜعات ايعٌُ ٚايعُاٍ  بأْع١ُ إملاّ 3

 ايٛظٝؿ١ أدا٤: َعاٜرل  ضادضًا

 سطٔ ايتعاٌَ َع املٛظؿني  2 ْطب١ ايسعا٤ ايٛظٝؿٞ يد٣ ايعاًَني  1 َعاٜرل ايتكِٝٝ

 تكسٜس الاشات ايكطِ  2 تكسٜس الاش غٗسٟ 1 ايتكازٜس املطًٛب١ 
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 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل

 19 زقِ ايٛظٝؿ١   ايداخ١ًٝ اـدَات  َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 ايػرا١ٝ٥ .اؿؿاظ ع٢ً ْعاؾ١ َكس اؾُع١ٝ ٚإظٗازٙ باملعٗس اؿطٔ ٚتًب١ٝ استٝادات املٛظؿني   ًَدط ايٛظٝؿ١ 

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا
 املٛازد ايبػس١ٜ . املباغس املط٦ٍٛ

 ٚظسٚف ايعٌُ ٚايٛادبات ٚاالتضاالت: املٗاّ  ثايجًا

 

 

 املٗاّ ٚايٛادبات 

 ٚاييت ؽط ايعٌُ ؾكط األقطاّ  ٚزؤضا٤  اإلدازٟاييت ٜهًـ بٗا َٔ قبٌ املدٜس  األعُاٍٜكّٛ ظُٝع  1

 املػازن١ يف ػٗٝص قاعات ايدٚزات َٚتطًبات ايدٚز٠  2

 تٓعٝـ ٚتستٝب املهاتب اإلداز١ٜ يف َكس اؾُع١ٝ . 3

 ايتدزٜب َٚكس  ايغٝاؾ١ اـاص١ باؾُع١ٝ .تستٝب ٚت١٦ٝٗ َكس االدتُاعات ٚقاع١  4

 إعداد املػسٚبات يًُٛظؿني  ٚتكدِٜ ايغٝاؾ١ يًصٚاز ٚايغٝٛف ٚاملتدزبني  . 5

 ٚايضادز٠ يًذُع١ٝ .  ٠ايٛازدايتدلعات ايع١ٝٓٝ ْٚكٌ املٛاد ٚتٓصٌٜ املطاعد٠ يف ؼٌُٝ ٚ 6

 احملاؾع١ ع٢ً ممتًهات اؾُع١ٝ املستبط١ بعًُ٘ . 7

 تٓعٝـ ؾٓا٤ اؾُع١ٝ ٚضكٞ األغذاز  ٚاحملاؾع١ عًٝٗا .  8

 ْكٌ  األثاخ ايداخًٞ ٚإعاد٠ تستٝب املهاتب بٓا٤  ع٢ً استٝادات ايعاًَني ٚاإلداز٠ .  9

 .ٚحيكل أٖداف ايٛظٝؿ١  أٟ  أَٛز أخس٣ ٜتطًبٗا ايعٌُ  10

االتضاالت 

 ٚظسٚف ايعٌُ 

 ظسٚف يعٌُ َهتب١ٝ َٝدا١ْٝ  - اؾُع١ٝ قطاّاألاتضاالت داخ١ًٝ َع َدٜس اؾُع١ٝ ٚناؾ١ 

 

 

 :  املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ ايٛظٝؿ١ زابعًا

  اداد٠ ايكسا٠٤  ٚايهتاب١  1 َؤٖالت 

 ايكدز٠ ع٢ً ايتشٌُٝ ٚايتٓصٌٜ  2 اآلخسٜٔايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع  1 َٗازات

 ايٛظٝؿ١ أدا٤: َعاٜرل  خاَطًا

 اآلخسٜٔسطٔ ايتعاٌَ َع  2 ضسع١ تٓؿٝر املطًٛب  1 َعاٜرل ايتكِٝٝ
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 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل

 21 زقِ ايٛظٝؿ١  ايضٝا١ْ    َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

  ًَدط ايٛظٝؿ١ 

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا
 املٛازد ايبػس١ٜ . املباغس املط٦ٍٛ

 ٚظسٚف ايعٌُ ٚايٛادبات ٚاالتضاالت: املٗاّ  ثايجًا

 

 

 املٗاّ ٚايٛادبات 

 ايعٌُ ع٢ً اطاي١ ايعُس االؾذلاعٞ ؾُٝع ممتًهات اؾُع١ٝ َٔ اثاخ َٚعدات  َٚباْٞ .  1

 .ٚاؿسظ عًٝٗا َٔ ايتًـ اٚ اهلدز احملاؾع١ ع٢ً ممتًهات اؾُع١ٝ املستبط١ بعًُ٘  2

 تسنٝب االعا٤ات ٚصٝاْتٗا ٚتٓعٝؿٗا تؿادٜا يتٛقؿٗا . االغساف ع٢ً  3

 .  بػهٌ ؾٛز َٚطتُس   ٚاآلالت ٚاملعدات إصالح األعطاٍ يف املب٢ٓ  4

 ٚاملباْٞ يف اإلداز٠ ايعا١َ ٚايؿسٚع .تٓؿٝر خط١ ايضٝا١ْ ؾُٝع اآلالت ٚاملعدات  5

 زؾع ايطًبات اىل  اإلداز٠ يف َا ٜتعًل باألعطاٍ املطتكب١ًٝ ٚاستٝادات ايعٌُ .  6

 .ذات  عالق١ ٜهًـ بٗا  أخس٣ أعُاٍ بأ١ٜايكٝاّ  7

االتضاالت 

 ٚظسٚف ايعٌُ 

 ظسٚف يعٌُ َهتب١ٝ َٝدا١ْٝ  - اؾُع١ٝ األقطاّاتضاالت داخ١ًٝ َع َدٜس اؾُع١ٝ ٚناؾ١ 

 

 :  املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ ايٛظٝؿ١ زابعًا

 دبًّٛ  َٗين  1 َؤٖالت 

  ايكدز٠ ع٢ً ايتؿاٚض َع املٛزدٜٔ . 2 اآلخسٜٔايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع  1 َٗازات

 ايٛظٝؿ١ أدا٤: َعاٜرل  خاَطًا

 اآلخسٜٔسطٔ ايتعاٌَ َع  2 ضسع١ تٓؿٝر املطًٛب  1 َعاٜرل ايتكِٝٝ
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 الوصف الوظيفي

 

 قسم  الــمـــــــاليــــــــة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املدقل    –املػذلٜات  –احملاضب   –املدٜس املايٞ  
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. يوٚعٌُ قٝٛد الش١َ ير يًذُع١ٝ ايتطٜٛات املضسؾ١ٝ يهاؾ١ اؿطابات  اإلغساف ع٢ً إعداد
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يوٚعٌُ قٝٛد الش١َ ير يًذُع١ٝ ايتطٜٛات املضسؾ١ٝ يهاؾ١ اؿطابات  إعداد

 ايعٗد ايٓكد١ٜ . ٚتضؿ١ٝ اضتالّ ٚسؿغ ايدؾاتس ٚاملطتٓدات اؿطاب١ٝ اييت تتطًبٗا طبٝع١ ايعٌُ 

 .اضتالّ ايؿٛاترل احمل١ًٝ ٚاـازد١ٝ ٚتدقٝكٗا 

 َٚسادعتٗا ٚاإلبالؽ عٔ أٟ خطأ اٚ ْكط .  ضٓدات ايدؾع ٚايكبض ٚايكٝد  إعداد

 ٚايػٗس١ٜ .  األضبٛع١ٝ ١ زٜس املايٝاايتك إعداد

 عٌُ نػـ اضبٛعٞ  باملتشضالت َٚطابكتٗا َع ضٓدات ايكبض ٚضٓدات اإلٜداع باملضسف بعد إٜداعٗا.

 ٚإعداداملطذلد٠ ٚاملضازٜـ املطتشك١ بػهٌ غٗسٟ  ٚايتأَٝٓاتَتابع١ املضازٜـ املدؾٛع١ َكدَا 

 . ايكٝٛد املتعًك١ بٗا ٚنريو بٗا   نػٛؾات

  ايطٟٓٛ ٚاستطاب َضسٚف االضتٗالى  ضٟٓٛ بػهٌ  ٚؼدٜج٘ايجابت١  يألصٍٛاالستؿاظ بطذٌ 

 احملاضب١ٝ  األْع١ُايدؾاتس احملاضب١ٝ اٚ  إىلايعًُٝات املاي١ٝ املهت١ًُ  إدخاٍ

 .ٚقٝد تطدٜد اغذلانِٗ  األعغا٤اضتالّ ٚسؿغ ضذٌ 
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 احملاضب١ٝاؾُع١ٝ سؿغ مجٝع ضذالت َٚطتٓدات 
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 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝاٚال :ايبٝاْات 

 24 زقِ ايٛظٝؿ١   ػذلٜات امل َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 باملػذلٜات . اـاص١ اؾُع١ٝ  اإلغساف ع٢ً تٓؿٝر ضٝاضات  ًَدط ايٛظٝؿ١ 

 ثاْٝا : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ

 احملاضب  املباغس املط٦ٍٛ

 ثايجا : املٗاّ ٚايضالسٝات ٚاالتضاالت ٚظسٚف ايعٌُ

 

 

 

 

 

 

 املٗاّ ٚايٛادبات 

اـاص١ بايػسا٤ املباغس اٚ  اإلدسا٤اتَٔ املٛاد ٚاـدَات َٔ املضادز ٚتٓؿٝر اؾُع١ٝ  تٛؾرل استٝادات  1

 اؾُع١ٝعٔ طسٜل اضتدزاز ايعسٚض  ٚؾكا يًتعًُٝات املعٍُٛ بٗا يف 

ايػسا٤ َٚتابع١ املٛزدٜٔ املعٓٝني يغُإ اؿضٍٛ ع٢ً املٛاد  أَساٚ  اإلساي١ٚطباع١ قسازات  إعداد 2

 يًتأخرل.١ يف ايٛقت احملدد تؿادٜا اـدَات املطًٛبٚ

َٔ َطابكتٗا  ٚايتأندايػا١ٜ  هلرٙاـدَات َع ؾ١ٓ االضتالّ املػه١ً  َٚتابع١ عًُٝات تطًِٝ املٛاد  3

 .اإلساي١احملدد٠ يف قساز  ٚاألضعازات ٚايهُٝات صؿيًُٛا

قسازاتٗا  ٚقسازات ؾ١ٓ ايػسا٤  ايس٥ٝط١ٝ  َٚطابك١  ٚإعداداالغذلاى يف عغ١ٜٛ ؾ١ٓ ايػسا٤ ايؿسع١ٝ  4

 األصٍٛذات ايعالق١ يف ًَؿاتٗا سطب  األخس٣َٚتابع١ تٓؿٝرٜٗا ٚسؿعٗا ّ ايٛثا٥ل 

 ابتٓؿٝرٖايػٗس١ٜ اييت قاّ  األعُاٍػٗس١ٜ ٚزؾعٗا يس٥ٝظ ايكطِ تبني  ايايتكازٜس  إعداد 5

 .املطتكب١ًٝ  ٚاستٝادات ايعٌُ  بايطًباتزؾع ايطًبات إىل  اإلداز٠ يف َا ٜتعًل  9

 .ذات  عالق١ ٜهًـ بٗا  أخس٣ أعُاٍ بأ١ٜايكٝاّ  10 

االتضاالت ٚظسٚف 

 ايعٌُ 

 ايًذ١ٓ املدتض١  يف اؾُع١ٝ  بإغساف األقطاّاتضاالت داخ١ًٝ َع ز٥ٝظ ايكطِ  ٚناؾ١ 

 يعٌُ َهتب١ٝ َٝدا١ْٝ اظسٚف  -اتضاالت خازد١ٝ َع املٛزدٜٔ اؾٗات ذات عالق١   

 :  املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ ايٛظٝؿ١ زابعًا

 ؾٔ ايتؿاٚض  دٚزات يف  غٗاد٠ داَع١ٝـ  ثاْٟٛ ـ  دبًّٛ 1 َؤٖالت 

 ضٓٛات خدل٠ يف فاٍ ايٛظٝؿ4١ـ  3 1 خدلات

 اآليٞايتعاٌَ َع اؿاضب  2 اآلخسٜٔايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع  1 َٗازات

 ٚاالقٓاع .ٛاز َٗازات اؿ 3

 ايٛظٝؿ١ أدا٤: َعاٜرل  خاَطًا

 ضسع١ اإللاش  2 اآلخسٜٔسطٔ ايتعاٌَ َع  1 َعاٜرل ايتكِٝٝ

 تٛؾس مجٝع املطتًصَات . 4 عدّ ٚدٛد أعطاٍ . 3
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 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  اٚاًل

 25 زقِ ايٛظٝؿ١  املدقل   َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 باملػذلٜات . اـاص١ اؾُع١ٝ  اإلغساف ع٢ً تٓؿٝر ضٝاضات  ًَدط ايٛظٝؿ١ 

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا

 احملاضب  -املدٜس املايٞ  املباغس املط٦ٍٛ

 : املٗاّ ٚايضالسٝات ٚاالتضاالت ٚظسٚف ايعٌُ ثايجًا

 

 

 املٗاّ ٚايٛادبات 

 احملاضب١ٝ .  اإلدسا٤اتتدقٝل َٚسادع١ اؿطابات يًذُع١ٝ ٚايتأند َٔ ضالَتٗا ٚصشتٗا ٚؾل  1

 املاي١ٝ  يف اؾُع١ٝ ٚاؾٗات ايسزل١ٝ . ٚاإلدسا٤اتَٔ عٌُ  قطِ املاي١ٝ ٚؾل ايطٝاضات   ايتأند 2

 احملاضب١ٝ ايضشٝش١ .  اإلدسا٤اتاملٝصا١ْٝ ٚاملٛاش١ْ ايط١ٜٛٓ يًذُع١ٝ ٚؾل   إعداداملػازن١ يف  3

 .  بأٍٚ أٚالمجٝع  اؿطابات ٚاملتعًكات املاي١ٝ يًُدقل اـازدٞ ) َٔ ايٛشاز٠ ( ٚتًب١ٝ َتطًبات٘   إعداد 4

 املاي١ٝ خضٛصا يف َا ٜتعًل باملطتؿٝدٜٔ . اإلدسا٤اتايعٌُ ع٢ً  تطٜٛس ايعٌُ  ٚتطٌٗٝ  5

 ايعٌُ ٚؼكل أٖداف ايٛظٝؿ١ . ٜتطًبٗا  أخس٣ أَٛزأٟ  6

 االتضاالت 

 ٚظسٚف ايعٌُ 

 ظسٚف يعٌُ َهتب١ٝ  -ٚايعاًَني ؾٝ٘ اتضاالت داخ١ًٝ َع ز٥ٝظ ايكطِ  

 :  املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ ايٛظٝؿ١ زابعًا

 ايٓكد ٚايعالقات املضسؾ١ٝ  إداز٠ دٚزات يف  غٗاد٠ داَع١ٝـ   1 َؤٖالت 

 يف فاٍ ايٛظٝؿ١ضٓٛات خدل٠ 4ـ  3 1 خدلات

 اآليٞايتعاٌَ َع اؿاضب  2 اآلخسٜٔايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع  1 َٗازات

 ايٛظٝؿ١ أدا٤: َعاٜرل  خاَطًا

 ضسع١ اإللاش  2 اآلخسٜٔسطٔ ايتعاٌَ َع  1 َعاٜرل ايتكِٝٝ
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 الوصف الوظيفي

 

 تنمية املوارد املالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األٚقاف -املٝداْٞ ٚاالضتجُاز ايتطٜٛل  – َدٜس ايكطِ 

 املؤضطـــــــــات املامـــــــــــــ١ – ايهؿاالت ٚاالضتكطــــــاع 
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 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل

 26 زقِ ايٛظٝؿ١  َدٜس قطِ ت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ  َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 ؼكٝل االضتدا١َ املاي١ٝ . شٜاد٠ املٛازد املاي١ٝ يًذُع١ٝ ٚ   ًَدط ايٛظٝؿ١

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا

 ايتٓؿٝرٟ   املدٜس  املباغس املط٦ٍٛ

 املؤضطات املام١ 4 ٚاالضتكطاع   ايهؿاالت 3  األٚقاف  2 ايتطٜٛل املٝداْٞ ٚاالضتجُاز  1 ػاٙ املط٦ٛيٕٛ

 ٚظسٚف ايعٌُ ٚايٛادبات ٚاالتضاالت: املٗاّ  ثايجًا

 

 

 

 

 

 

املٗاّ 

 ٚايٛادبات 

 .يًذُع١ٝ  املاي١ٝ املٛازد يصٜاد٠ ايتطٜٛك١ٝ اـطط اعداد ٚبٓا٤  1

 اإلغساف ع٢ً ناؾ١ املػازٜع االضتجُاز١ٜ اـاص١ باؾُع١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً تععِٝ ايسع١ٝ .  2

 قاعد٠ َعًَٛات غا١ًَ باملؤضطات املام١ ٚايداعُني ٚاملتدلعني . بٓا٤ املطا١ُٖ يف  

 . يريو ددٚي١ ٚعٌُايدا١ُ٥  ٚايسضا٥ٌ ٚاإلٖدا٤ات ٚتصٜٚدِٖ بايتكازٜس املتدلعني َع ايتٛاصٌ ايؿعاٍ 3

 .االقذلاسات ٚدزاض١ اـطط ايتطٜٛك١ٝ  أعغا٤ فًظ االداز٠ ٚاالداز٠ ايتٓؿٝرٟ  ملتابع١ َع يكا٤ات عكد 4

 .تٛظٝـ ايتك١ٝٓ اؿدٜج١تطٜٛل ايدلاَر املُٝص٠ ٚابتهاز بساَر ددٜد٠ ؾرب املتدلعني ٚت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ َع  5

 اإلغساف ع٢ً ؼطني ايضٛز٠ اير١ٖٝٓ ٚاإلعال١َٝ يًذُع١ٝ يد٣ غسا٥ح اجملتُع بايتعإٚ َع ايعالقات ٚاالعالّ  . 6

 املٛازد املاي١ٝ ٚؼكٝل االضتكساز املايٞ يًذُع١ٝ .ايعٌُ ع٢ً شٜاد٠     7

 .ٚاملتدلعني يًُؤضطات املام١ اؾُع١ٝ شٜازات َٝدا١ْٝ يكٝادات ايتٓطٝل َع ايتطٜٛل املٝداْٞ يتٓؿٝر  8

 عٔ ذيو.َتابع١ تٓؿٝر ايدلاَر ٚاالْػط١ املُٛي١ َٔ املؤضطات املام١ ٚؾل اغذلاطات اؾٗات ٚزؾع ايتكازٜس ايٓٗا١ٝ٥  9

 .ٚايع١ٝٓٝ ٚايبٓه١ٝ ايٓكد١ٜ اإلٜسادات   عٔ  زؾع ايتكازٜس ايػٗس١ٜ ٚايدٚز١ٜ  10

 . عًُ٘ بطبٝع١ ٚتتعًل املباغس ز٥ٝط٘ َٔ إيٝ٘ تطٓد َٗاّ ايكٝاّ باٟ  11

اؿه١َٝٛ ٚاـاص١ َع اؾٗات  خازد١ٝٚٚؾإ اؾُع١ٝ   األقطاّاملدٜس ايتٓؿٝرٟ ٚناؾ١  َع داخ١ًٝ ٚظسٚف ايعٌُ  اتضاالت

 َٚٝدا١ْٝ َهتب١ٝ ايعٌُ ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ ٚظسٚف
 

 : ايعالقات ايٛظٝؿ١ٝ ٚاملٗاّ اـاص١زابعًا

 املؤضطات املام١ ٚايػسنات ايتذاز١ٜ   زداٍ األعُاٍ   ايعالقات ايٛظٝؿ١ٝ 

 :  املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ ايٛظٝؿ١ خاَطًا

 ٚت١ُٝٓ املٛازد.دٚزات يف ايتدطٝط   غٗاد٠ داَع١ٝ  1 َؤٖالت 

 ضٓٛات خدل٠ يف فاٍ ايٛظٝؿ١ 4 1 خدلات

  َٚٗاز٠ ايتؿاٚض . اآليٞايتعاٌَ َع اؿاضب  2 اآلخسٜٔايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع  1 َٗازات

 ايكدز٠ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚاؽاذ ايكساز  4 َٗازات قٝاد١ٜ  3

 ايٛظٝؿ١ أدا٤: َعاٜرل ضادضاً 

 1 َعاٜرل ايتكِٝٝ

3 

 تكسٜس الاشات ايكطِ  2 تكسٜس الاش غٗسٟ  1 ايتكازٜس املطًٛب١ 
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 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل

 27 زقِ ايٛظٝؿ١  ٚاالضتجُاز  ايتطٜٛل املٝداْٞ  َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 .ٚايعٌُ ع٢ً ؼكٝل االضتدا١َ املاي١ٝ اإلغساف  ٚايعٌُ ع٢ً شٜاد٠ املٛازد املاي١ٝ يًذُع١ٝ مبا حيكل تطًعات املطتؿٝدٜٔ  ًَدط ايٛظٝؿ١

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا

  َدٜس ت١ُٝٓ املٛازد املباغس املط٦ٍٛ

 املؤضطات املام١  2 ٚاالضتكطاع   ايهؿاالت 1 ػاٙ املط٦ٛيٕٛ

 ٚظسٚف ايعٌُ ٚاالتضاالتٚايٛادبات : املٗاّ  ثايجًا

 

 

 

 

 

 

املٗاّ 

 ٚايٛادبات 

 ٚاعتُادٖا َٔ َدٜس اؾُع١ٝ  . يًذُع١ٝ ٚعع اـطط ايتٓؿٝر١ٜ يت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ املػازن١ يف  1

 عكد ٚزش ايعٌُ َع األقطاّ املع١ٝٓ ٚاملطتػازٜٔ يف ايتطٜٛل عٔ طسم ايتٌُٜٛ يًذٗات اـرل١ٜ .  2

 َتابع١ اـطط ٚايعٌُ ع٢ً تٓؿٝرٖا ٚؼدٜجٗا بػهٌ َطتُس .  3

 .ٚ ؼدٜدٖا ذيو ددٚي١ ٚٚايصٜازات  ٚايسضا٥ٌ  اتاإلٖدا٤ايتٛاصٌ َع املتدلعني بايتكازٜس ٚ  4

  ..نتاب١ ٚإعداد خطابات طًب ايتدلع ٚاملٓحبٝاْات عٔ زداٍ األعُاٍ ٚبٓا٤ قاعد٠  5

 االغساف ٚاملػازن١ يف إعداد دزاضات دد٣ٚ يًُػازٜع  املصَع تٓؿٝرٖا .  6

 اضتهػاف ايؿسظ االضتجُاز١ٜ ذات املداطس املٓدؿغ١ ٚاييت ضتشكل عٛا٥د َاي١ٝ يًذُع١ٝ .  7

 اـاص١ باؾُع١ٝ بػهٌ ناٌَ .إداز٠ املػازٜع االضتجُاز١ٜ  8

 ا.اعتُاد ضٝاض١ ايػؿاؾ١ٝ ٚايٛعٛح يف ؼدٜد اجملاالت اييت ضٝتِ إْؿام املاٍ ؾٝٗ  9

 إعداد ٚصٝاغ١ َػازٜع خرل١ٜ ٚت١ُٜٛٓ َكس١ْٚ بدزاضات دد٣ٚ اقتضاد١ٜ تطاِٖ يف تعصٜص ايكٓاعات يد٣ املطتٗدؾني .  10

 اؾُع١ٝ  أٚ ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠ .َدٜس َا ٜطٓد إي١ٝ َٔ َٗاّ َٔ  11

َع اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚاـاص١  خازد١ٝٚٚؾإ اؾُع١ٝ   األقطاّاملدٜس ايتٓؿٝرٟ ٚناؾ١  َع داخ١ًٝ ٚظسٚف ايعٌُ  اتضاالت

 َٚٝدا١ْٝ َهتب١ٝ ايعٌُ ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ ٚظسٚف
 

 : ايعالقات ايٛظٝؿ١ٝ ٚاملٗاّ اـاص١زابعًا

 املؤضطات املام١ ٚايػسنات ايتذاز١ٜ   زداٍ األعُاٍ   ايعالقات ايٛظٝؿ١ٝ 

 :  املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ ايٛظٝؿ١خاَطاً 

 .ٚاداز٠ املػازٜع  ٚت١ُٝٓ املٛازددٚزات يف ايتدطٝط   غٗاد٠ داَع١ٝ  1 َؤٖالت 

 ضٓٛات خدل٠ يف فاٍ ايٛظٝؿ١ 4 1 خدلات

 اآلخسٜٔايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع  1 َٗازات

 ايكدز٠ ع٢ً املساقب١ ٚايتدطٝط ٚايتٓعِٝ 
َٚٗازات ايتؿاٚض ٚاملكدز٠ ع٢ً   اآليٞايتعاٌَ َع اؿاضب  2

 اآلخسٜٔاؿح ٚؼؿٝص 

 ايكدز٠ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚاؽاذ ايكساز  4 َٗازات قٝاد١ٜ  3

 ايٛظٝؿ١ أدا٤: َعاٜرل  ضادضًا

 1 َعاٜرل ايتكِٝٝ

3 

 تكسٜس الاشات ايكطِ  2 تكسٜس الاش غٗسٟ  1 ايتكازٜس املطًٛب١ 
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 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل
 28 زقِ ايٛظٝؿ١  ايهؿاالت ٚاالضتكطاع   َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 .اٚاالضتكطاع ٚعُإ اضتُسازٖا ٚشٜادتٗاإلغساف ع٢ً ع١ًُٝ ايهؿاالت  ايٛظٝؿ١ ًَدط

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا
 َدٜس قطِ ت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ  املباغس املط٦ٍٛ

 ٚظسٚف ايعٌُ ٚايٛادبات ٚاالتضاالت: املٗاّ ثايجاً 

 

 

 

 

 

 

املٗاّ 

 ٚايٛادبات 

 .احملطٓني َٔ عدد أندل ؾرب املج٢ً بايطسم ايهؿاالت ٚبساَر اؾُع١ٝ ٚخدَات بساَر عسض 1

 .ٚاضتؿطازاتِٗ أض٦ًتِٗ ع٢ً ٚايسد ٚاحملطٓني  ايهؿال٤ اضتكباٍ 2

 .ٜسٜدٖا اييت ٚايهؿاي١ باحملطٔ اـاص١ ايُٓاذز تعب١٦ 3

 احملطٓني اٖتُاَات كتًـ ع٢ً ايٛقٛفٚ  ٚايؿاع١ً  املتٓٛع١ ٚايٛضا٥ٌ بايطسم احملطٓني َع ايتٛاصٌ 4

 ..استٝاداتِٗ يتًب١ٝ

 .يًُشطٔ ٚتطًُٝٗا بٗا اإلٜضاٍ ٚؼسٜس بايهؿاي١ اـاص١ املبايؼ اضتالّ 5

 .ايهؿاي١ اضتُاز٠ َٔ ْطد١ ٚإزؾام املاي١ٝ، يإلداز٠ ايهؿاالت َبايؼ تٛزٜد 6

 .ايعٌُ ضرل عٔ ملباغسا ز٥ٝطٗا إىل دٚز١ٜ تكازٜس زؾع 7

 ٚزؾعٗا اىل املدٜس املباغس َٚكذلسات٘ تٛادٗ٘ اييت باملػهالت تكسٜس إعدادتًكٞ  َكذلسات ٚغها٣ٚ احملطٓني ٚ 8

 .ايهؿال٤ يكٛا٥ِ املطتُس ٚايتشدٜح ايهؿاالت ػدٜد 9

 تصٜٚد ايهؿال٤  ٚاحملطٓني مبا مت سٝاٍ نؿاالتِٗ ٚتدلعاتِٗ .  

 . ايكٝاّ.ٚظٝؿت٘ بأٖداف ستبط١َ َٗاّ َٔ إيِٝٗ ٜٛنٌ مبا ايكٝاّ 10

َع اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚاـاص١  خازد١ٝٚٚؾإ اؾُع١ٝ   األقطاّاملدٜس ايتٓؿٝرٟ ٚناؾ١  َع داخ١ًٝ ٚظسٚف ايعٌُ  اتضاالت

 َٚٝدا١ْٝ َهتب١ٝ ايعٌُ ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ ٚظسٚف
 

 : ايعالقات ايٛظٝؿ١ٝ ٚاملٗاّ اـاص١زابعًا

 ناؾ١ املتدلعني   زداٍ األعُاٍ   ايعالقات ايٛظٝؿ١ٝ 

 :  املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ ايٛظٝؿ١ خاَطًا

 ايتطٜٛل.دٚزات يف   غٗاد٠ داَع١ٝ  1 َؤٖالت 

 ضٓٛات خدل٠ يف فاٍ ايٛظٝؿ١ 2 1 خدلات

 اآليٞايتعاٌَ َع اؿاضب  2 ق٠ٛ ايتأثرل  ٚاإلقٓاع   1 َٗازات

 ايٛظٝؿ١ أدا٤: َعاٜرل  ضادضًا

 1 َعاٜرل ايتكِٝٝ

 ؾضًٝٞ/ ضٟٓٛ تكسٜس  2 غٗسٟ أضبٛعٞ /تكسٜس الاش  1 ايتكازٜس املطًٛب١ 
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 اؾٗات املام١ َٚتابع١ اؿضٍٛ ع٢ً املٓح  .زؾع املػازٜع اىل 

 باالغذلاى َع َدٜس ايكطِ  . يًذُع١ٝٚعع اـطط ايتٓؿٝر١ٜ يت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ 

عكد ٚزش ايعٌُ َع األقطاّ املع١ٝٓ ٚاملطتػازٜٔ يف ايتطٜٛل عٔ طسم ايتٌُٜٛ يًذٗات اـرل١ٜ باالغذلاى 

 َع املدٜس. 

 قاعد٠ بٝاْات يًُؤضطات املام١ ٚايػسنات ذات املط٦ٛي١ٝ االدتُاع١ٝ . بٓا٤  

 ٚتٛثٝكٗا ٚازغؿتٗا . ايتعسف ع٢ً َٓٗذٝات املٓح َٚتابع١ ذيو باضتُساز 

 زؾع املػازٜع اىل اؾٗات املام١ بايٛضا٥ٌ املطًٛب١ ٚايؿاع١ً .

 تٛؾرل املتطًبات يًُؤضطات املام١ ٚايػسنات ذات املط٦ٛي١ٝ االدتُاع١ٝ . 

 سغٛز يكا٤ات ٚدٚزات املؤضطات املام١ .  7

 زؾع ايتكازٜس يًذٗات املام١ مبا ٜتٛاؾل َع طًباتٗا .  

 شٜاز٠ اؾٗات املام١ ٚايداع١ُ ٚتهٜٛٔ عالقات اجياب١ٝ َعِٗ .
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 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل
 30 زقِ ايٛظٝؿ١    االٚقاف  َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 ٚشٜاد٠ إٜساداتٗا . اؾُع١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً تُٓٝتٗا  ٚتطٜٛسٖا  َٚػازٜع  أٚقافع٢ً  ٚاإلغساف اإلداز٠ ايٛظٝؿ١ ًَدط

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝثاْٝاً 
 َدٜس قطِ ت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ  املباغس املط٦ٍٛ

 ٚظسٚف ايعٌُ ٚايٛادبات ٚاالتضاالت: املٗاّ  ثايجًا

 

 

 

 

 

 

املٗاّ 

 ٚايٛادبات 

 ٚتٛثٝكٗا . باؾُع١ٝ األٚقاف ٚاملُتًهات اـاص١ سضس  1

 ٚاضتجُازٖا ٚايعٓا١ٜ بٗا  األٚقافع٢ً بٓا٤  اإلغساف 2

 اؾدٜد٠  يألٚقافعٌُ دزاضات اؾد٣ٚ  3

 األٚقاف .ٜس زبع ايط١ٜٛٓ عٔ ززؾع ايتكا 4

 .ٚايتٛاصٌ َع ايداعُني  يألٚقافطًب ايدعِ   5

 املػسٚعات   إلنُاٍاملػازن١ يف ؼدٜد املد٠ ايص١َٝٓ ايالش١َ يًشضٍٛ ع٢ً ايتٌُٜٛ ٚاملد٠ ايص١َٝٓ ايالش١َ  6

 دزاض١ اضتُساز١ٜ املػسٚعات بعد اْتٗا٤ ايتٌُٜٛ اـازدٞ  7

 َٔ املتدلعني .تٛعٝح َضازف  ايضسف ع٢ً املػسٚعات بعد اْتٗا٤ ايتٌُٜٛ  8

 انتُاي٘اـاص١ باضتُساز١ٜ املػسٚع بعد  األٚي١ٝاملػازن١ يف تكدِٜ ًَدط يًُكذلسات   9

 .عٌُ َٛاش١ْ يًُػسٚعات بايع١ًُ احمل١ًٝ 10

 ايكٝاّ باٟ  اعُاٍ اخس٣ تستبط بٛظٝؿت٘ ٚؼكل اٖداف ايعٌُ . 11

َع اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚاـاص١  خازد١ٝٚٚؾإ اؾُع١ٝ   األقطاّاملدٜس ايتٓؿٝرٟ ٚناؾ١  َع داخ١ًٝ ٚظسٚف ايعٌُ  اتضاالت

 َٚٝدا١ْٝ َهتب١ٝ ايعٌُ ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ ٚظسٚف
 

 زابعا: ايعالقات ايٛظٝؿ١ٝ ٚاملٗاّ اـاص١ 

 ناؾ١ املتدلعني   زداٍ األعُاٍ   ايعالقات ايٛظٝؿ١ٝ 

 :  املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ ايٛظٝؿ١ خاَطًا

 .ٚاداز٠ االٚقاف  ايتطٜٛلدٚزات يف   غٗاد٠ داَع١ٝ  1 َؤٖالت 

َع املُٛيني  ٍٚاالتضاايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ  1 خدلات

 املدتًؿني  

 اآليٞايتعاٌَ َع اؿاضب  2

اٍ تطاعد ع٢ً ضايكدز٠ ع٢ً تٛؾرل غبه١ ات 1 َٗازات

 تٛؾرل  ايدعِ ايالشّ 

 املػسٚعات   دد٣ٚ   تكِٝٝ ايكدز٠ ع٢ً  2

 ايٛظٝؿ١ أدا٤: َعاٜرل  ضادضًا

 يف اؾٗات ذات ايعالق١  اإلدسا٤اتضسع١ تٓؿٝر  2 ايطال١َ  يألٚقاف ٚاضتُساز١ٜ اضتجُازٖا  1 َعاٜرل ايتكِٝٝ

 شٜاز٠ اإلٜسادات املاي١ٝ يًُػازٜع ايتذاز١ٜ ٚاألٚقاف  . 2 تكسٜس الاش غٗسٟ  1 ايتكازٜس املطًٛب١ 
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 الوصف الوظيفي   

 

 عالم لعالقات واإلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلعــــــالّ  – ايتضُِٝ ٚاملْٛتاز  – َدٜس ايكطِ  

 املتطـــــــــــــــــٛع -ز٥ٝـــــــــظ ايؿـــــسم  ايتطٛعــٝـــــــ١                     
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 عٔ ايٛظٝؿ١  األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل

 31 زقِ ايٛظٝؿ١  ٚاإلعالّايعالقات ايعا١َ  َدٜس  َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 ايتٛاصٌ َع اؾٗات اـازد١ٝ  ٚزضِ صٛز٠ َػسق١ عٔ اؾُع١ٝ ٚايتعسٜـ  بأٖداؾٗا  ٚأْػطتٗا املدتًؿ١  اؿاي١ٝ ٚاملطتكب١ًٝ   ًَدط ايٛظٝؿ١ 

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ  املباغس املط٦ٍٛ

 ٛادبات: املٗاّ ٚاي ثايجًا

 

 

 

 

 

 

 املٗاّ ٚايٛادبات 

 داخٌ املػازٜع ٚتٛشٜعٗا بني املٛظؿني ٚاملتطٛعني  األدٚازَكذلح سٍٛ املػسٚعات  اؾدٜد٠ ٚؼدٜد  إعداد 1

 بساَر ايسعا١ٜ .املؿاٚعات َعِٗ سٍٛ  ٚإدسا٤كاطب١ املُٛيني بايتٓطٝل َع املدٜس ايتٓؿٝرٟ ٚايًذ١ٓ املدتض١  2

 يف ٚعع اـطط ايط١ٜٛٓ يًدلاَر ٚايٓػاطات ٚاملػازٜع  املطا١ُٖ 3

 املػازن١ يف ؽطٝط بساَر عالقات عا١َ يتعصٜص ٚت١ُٝٓ زلع١ اؾُع١ٝ يًذُٗٛز ايداخًٞ ٚاـازدٞ  4

 ايضادز٠ يف ًَـ خاظ ايضشؿ١ٝ األخبازايضشؿ١ٝ ٚعسعٗا ع٢ً املدٜس ٚسؿغ  األخباز إعداد 5

 إذاعٝااؾُع١ٝ ٚتطذٌٝ ٚسؿغ املٓاضبات اهلا١َ يًذُع١ٝ تًؿصْٜٛٝا اٚ   ٚأْػط١يدلاَر َٚػسٚعات  ٚاإلعالٕعٌُ ايدعا١ٜ  6

 يريو املعد٠اٚ اؿؿالت  املؿتٛس١األٜاّ  يعسض تطٜٛل املػسٚعات َٔ خالٍ  اإلعداد 7

 ٚأْػطتٗا ٚأٖداؾٗاعٔ َػازٜع  اؾُع١ٝ ١ٝ إعالَٚعع خط١    8

 تٓعِٝ اضتدداّ قاعات االدتُاعات مبكس اؾُع١ٝ ٚت٦ٝٗتٗا سطب اؿاد١  9

 خطابات ٚنسٚت ٚبطاقات ايدعٛات ٚايتٗاْٞ ٚايتعاشٟ  َٚا يف سهُٗا  إعداداالغساف ع٢ً  10

 .ايتػسٜؿات  بأعُاٍيصٜاز٠ ٚايكٝاّ االضتكباٍ ايصٚاز َٚضاسبتِٗ خالٍ ؾذل٠  اإلعداد 11

 . اإلعال١َِٝٝ اؿُالت تٓعاإلغساف ع٢ً    12

 . اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚاملتدلعني ايدا٥ُني يًذُع١ٝ ٚنطب َتدلعني ددد أعغا٤ؾٝد٠ َع اايكٝاّ بايعالقات   13

 يعٌُاتؿسعٗا ساد١  أخس٣ أعُأٍَ  إيٝ٘ٚايكٝاّ مبا ٜطتٓد  َدٜس اؾُع١ٝ    إىلزؾع ايتكازٜس ايدٚز١ٜ  14

 َٚٝدا١ْٝ َهتب١ٝ ايعٌُ ٚظسٚف املع١ٝٓ اؾٗات َع خازد١ٝ اؾُع١ٝأقطاّ   ٚناؾ١ يًذُع١ٝ املدٜس َع داخ١ًٝ ٚظسٚف ايعٌُ  اتضاالت
 

 

 :  املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ ايٛظٝؿ١ خاَطًا
 

 ايعالقات ايعا١َ  ٚاإلعالّ دٚزات تدزٜب١ٝ يف  2 ايعالقات اٚ اإلعالّ غٗاد٠ داَع١ٝ يف  1 َؤٖالت 

 ايٛظٝؿ١ فاٍ يف خدل٠ ضٓٛات 4ـ  2 1 خدلات 

 َٗازات قٝاد١ٜ   ـ ٚقدز٠ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚاؽاذ ايكساز 2 اآليٞاضتدداّ اؿاضب  1 َٗازات 

 املساقب١ ٚايتدطٝط ٚايتٓعِٝ ٢ ايًػ١ االلًٝص١ٜ ـ  ٚقدز٠ عً إتكإ 4 باآلخسَٜٔٗازات يف ايتعإٚ ٚاالتضاٍ  3

 ايٛظٝؿ١ أدا٤:  َعاٜرل  ضادضًا

 ايتٌُٜٛ ايالشّ يًُػازٜع إجيادايكدز٠ ع٢ً  2 ايكدز٠ ع٢ً ايتدطٝط ٚايتٓعِٝ  1 ايتكِٝٝ  َعاٜرل

 اآلخسٜٔسطٔ ايتعاٌَ َع  4 ْطب١ ايسعا ايٛظٝؿٞ يًعاًَني  3

 .تكسٜس الاش قطِ  2 تكسٜس الاش غٗسٟ 1 ايتكازٜس املطًٛب١
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 عٔ ايٛظٝؿ١  األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل

 32 زقِ ايٛظٝؿ١  ايعالقات ايعا١َ  أخضا٥ٞ  َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

   ايتٛاصٌ ٚبٓا٤ ايعالقات االجياب١ٝ َع اؾٗات اـازد١ٝ ٚايتعسٜـ باؾُع١ٝ ٚاْػطتٗا املدتًؿ١ .  ًَدط ايٛظٝؿ١ 

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ  املباغس املط٦ٍٛ

 ٛادبات: املٗاّ ٚاي ثايجًا

 

 

 

 

 

 

 املٗاّ ٚايٛادبات 

 داخٌ املػازٜع ٚتٛشٜعٗا بني املٛظؿني ٚاملتطٛعني  األدٚازَكذلح سٍٛ املػسٚعات  اؾدٜد٠ ٚؼدٜد  إعداد 1

 بساَر ايسعا١ٜ .املؿاٚعات َعِٗ سٍٛ  ٚإدسا٤ ٚت١ُٝٓ املٛازداملُٛيني بايتٓطٝل َع املدٜس ايتٓؿٝرٟ  شٜاز٠  2

 اـاص١ بكطِ ايعالقات ٚاالعالّ يف ٚعع اـطط ايط١ٜٛٓ يًدلاَر ٚايٓػاطات ٚاملػازٜع  املطا١ُٖ 3

 املػازن١ يف ؽطٝط بساَر عالقات عا١َ يتعصٜص ٚت١ُٝٓ زلع١ اؾُع١ٝ يًذُٗٛز ايداخًٞ ٚاـازدٞ  4

 املػازن١ يف ٚعع خط١ إعال١َٝ عٔ َػازٜع  اؾُع١ٝ ٚأٖداؾٗا ٚأْػطتٗا 5

 .  ع املؤضطات االعال١َٝ الضتغاؾ١ اؾُع١ٝ ٚعسض َػازٜعٗا ٚأزغؿ١ ذيو ايتٓطٝل َ 6

 يريو املعد٠اٚ اؿؿالت  املؿتٛس١األٜاّ  يعسض تطٜٛل املػسٚعات َٔ خالٍ  اإلعداد 7

 خطابات ٚنسٚت ٚبطاقات ايدعٛات ٚايتٗاْٞ ٚايتعاشٟ  َٚا يف سهُٗا  إعداد 8

 مبػازن١ املدٜس ايتٓؿٝرٟ.  ايتػسٜؿات بأعُاٍالضتكباٍ ايصٚاز َٚضاسبتِٗ خالٍ ؾذل٠ يصٜاز٠ ٚايكٝاّ  اإلعداد 9

 . اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚاملتدلعني ايدا٥ُني يًذُع١ٝ ٚنطب َتدلعني ددد أعغا٤ؾٝد٠ َع اايكٝاّ بايعالقات   10

 تؿسعٗا ساد١ يعٌُ أخس٣ أعُأٍَ  إيٝ٘ٚايكٝاّ مبا ٜطتٓد  َدٜس اؾُع١ٝ    إىلزؾع ايتكازٜس ايدٚز١ٜ  11

 ايكٝاّ بأٟ اعُاٍ أخس٣ تكتغٝٗا َضًش١ ايعٌُ ٚتدخٌ يف اختضاصات ايٛظٝؿ١ .  12

 َٚٝدا١ْٝ َهتب١ٝ ايعٌُ ٚظسٚف املع١ٝٓ اؾٗات َع خازد١ٝ اؾُع١ٝأقطاّ   ٚناؾ١ يًذُع١ٝ املدٜس َع داخ١ًٝ ٚظسٚف ايعٌُ  اتضاالت
 

 

 :  املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ ايٛظٝؿ١ خاَطًا
 

 ايعالقات ايعا١َ  ٚاإلعالّ دٚزات تدزٜب١ٝ يف  2 ايعالقات اٚ اإلعالّ غٗاد٠ داَع١ٝ يف  1 َؤٖالت 

 ايٛظٝؿ١ فاٍ يف خدل٠ ضٓٛات 4ـ  2 1 خدلات 

 ٚاؽاذ ايكسازَٗازات قٝاد١ٜ   ـ ٚقدز٠ ع٢ً ايتشًٌٝ  2 اآليٞاضتدداّ اؿاضب  1 َٗازات 

 املساقب١ ٚايتدطٝط ٚايتٓعِٝ ٢ ايًػ١ االلًٝص١ٜ ـ  ٚقدز٠ عً إتكإ 4 باآلخسَٜٔٗازات يف ايتعإٚ ٚاالتضاٍ  3

 ايٛظٝؿ١ أدا٤:  َعاٜرل  ضادضًا

 ايتٌُٜٛ ايالشّ يًُػازٜع إجيادايكدز٠ ع٢ً  2 ايكدز٠ ع٢ً ايتدطٝط ٚايتٓعِٝ  1 ايتكِٝٝ  َعاٜرل

 اآلخسٜٔسطٔ ايتعاٌَ َع  4 ْطب١ ايسعا ايٛظٝؿٞ يًعاًَني  3

 .تكسٜس الاش قطِ  2 تكسٜس الاش غٗسٟ 1 ايتكازٜس املطًٛب١
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 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل

 33 زقِ ايٛظٝؿ١  تضُِٝ َْٚٛتاز  أخضا٥ٞ  َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 ايؿين ٚااليهذلْٚٞ  ٚاإلخساز ايتضُِٝ ًَدط ايٛظٝؿ١ 

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا

 ايعالقات ٚاإلعالّ  َدٜس قطِ  املباغس املط٦ٍٛ

 ٚايٛادبات: املٗاّ  ثايجًا

 

 

 

 

 

 

 املٗاّ ٚايٛادبات 

 اؿسن١ٝٚايسضَٛات  اإلعالْٞيف اجملاٍ  األبعادتضُِٝ زضَٛات ثٓا١ٝ٥ ٚثالث١ٝ  1

 . األيٛإَعسؾ١ ايٓعسٜات اـاص١ ٜعًِ  2

 . تضُِٝ اؾساؾٝو ايتًؿصْٜٛٞ 3

 ايتًؿص١ْٜٝٛ  ٚاإلعا٠٤خدل٠ يف ايتضٜٛس  4

 ضتاْدات اـاص١ باملػازٜع ٚاالستؿاالت ٚاملٓاضبات األ عٌُ ايتضاَِٝ ٚ 5

 ايدلاَر ايتًؿص١ْٜٝٛ  ٚإْتازَعسؾ١ ايتدطٝط  6

 قدز٠ ع٢ً َْٛتاز ٖٚٓدض١ ايضٛت  7

 اؾُع١ٝ  ٚأْػط١يدلاَر َٚػسٚعات   ٚاإلعالٕايتكازٜس ايط١ٜٛٓ يًذُع١ٝ نتٝب ٚؾٝدٜٛ ْٚػسات ٚعٌُ ايدعا١ٜ  إعداد 8

االتضاالت ٚظسٚف 

 ايعٌُ 

 اؾُع١ٝ األقطاّاتضاالت داخ١ًٝ َع َدٜس اؾُع١ٝ ٚناؾ١ 

 ظسٚف يعٌُ َهتب١ٝ َٝدا١ْٝ   -   اتضاالت خازد١ٝ َع اؾٗات ذات عالق١

 :  املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ ايٛظٝؿ١ زابعًا
 

 دٚزات تدزٜب١ٝ يف ايتضاَِٝ ٚاملْٛتاز   غٗاد٠ داَع١ٝ   َؤٖالت 

 ايٛظٝؿ١ فاٍ يف خدل٠ ضٓٛات4ـ  2  خدلات 

 ايًػ١ االلًٝص١ٜ إتكإ اآليٞاضتدداّ اؿاضب   َٗازات 

 ايٛظٝؿ١ أدا٤:  َعاٜرل  خاَطًا

 الاش األعُاٍ ٚدٛدتٗا   ايتكِٝٝ  َعاٜرل 

 تكسٜس الاش غٗسٟ  ايتكازٜس املطًٛب١
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ً
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 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل

 35 زقِ ايٛظٝؿ١  ز٥ٝظ ايؿسم ايتطٛع١ٝ . َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 ملػازٜع ٚأْػط١ اؾُع١ٝ .١ يًتٛع١ٝ ٚايتجكٝـ ٚايتطٜٛل تطٛعٝ مبٓا٤ ؾس  ًَدط ايٛظٝؿ١

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا

 .   ٚاإلعالّايعالقات ز٥ٝظ قطِ  املباغس املط٦ٍٛ

 ٚايٛادبات.: املٗاّ  ثايجًا

 

 

 

 

 

 

 املٗاّ ٚايٛادبات 

 ٚايذلسٝب بِٗتِٗ َكابًٚؼدٜد َٛاعٝد َكاب١ً املتطٛعني  1

 .َسادع١ ايطًبات َع املتطٛعني  2

 َٚٓطٛبٝٗا . اؾُع١ٝ ْٚػاطٗا  أقطاّبتعسٜـ املتطٛع  3

 .تٛشٜع ايتكازٜس ايط١ٜٛٓ  ٚايٓػسات ايتٛعٝش١ٝ عٔ اؾُع١ٝ  4

 باالغذلاى َعِٗ . ٚعع بسْاَر عٌُ يًُتطٛعني 5

 .ايتٛص١ٝ بتكدٜس َٚهاؾأ٠ املتطٛعني  6

 .املتٛاصٌ يًُتطٛع   ٚاإلزغادتكدِٜ ايدعِ اإلغساف  7

 تٛعٝح  دٚز املتطٛع نػدط َطاعد َٔ اجملتُع احملًٞ   8

 عُإ اسذلاّ املتطٛع َٔ قبٌ َٓطٛبٞ اؾُع١ٝ ٚمجٝع ايعاًَني 9

 تكِٝٝ أدا٤ املتطٛعني ٚزؾع ايتٛصٝات بايتجبٝت اٚ االضتػٓا٤ .  10

 االتضاالت

 ٚظسٚف ايعٌُ  

َع ناؾ١ ايكطاعات املطتٗدؾ١ داخٌ  خازد١ٝٚاملع١ٝٓ ٚؾإ اؾُع١ٝ  ٚاألقطاّز٥ٝظ ايكطِ  َع داخ١ًٝ

 َٚٝدا١ْٝ َهتب١ٝ ايعٌُ ٚظسٚف – املؤضطات ايعا١َ ٚاـاص١
 

 :  املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ ايٛظٝؿ١ زابعًا

 غٗاد٠ داَع١ٝ   َؤٖالت 

 ايٛظٝؿ١ فاٍ يف خدل٠ ضٓٛات3ـ 2  خدلات 

 ـ ٚقدز٠ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚاؽاذ ايكساز  اآليٞاضتدداّ اؿاضب   َٗازات 

 ٚقٝاد٠ ؾسم ايعٌُ  اآلخسٜٔاملكدز٠ ع٢ً ؼؿٝص   باآلخسَٜٔٗازات يف ايتعإٚ ٚاالتضاٍ  

 ايٛظٝؿ١ أدا٤:  َعاٜرل  ضادضًا

 اضتكطاب  َتطٛعني ددد   ٚدٛد ؾسم تطٛع١ٝ يد٣ اؾُع١ٝ   َعاٜرل ايتكِٝٝ 

   تكسٜس الاش غٗسٟ  ايتكازٜس املطًٛب١
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 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات أٚاًل 
 36 زقِ ايٛظٝؿ١  املتطٛع   َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 اإلعداد ٚايتٓطٝل يًصٜازات ٚاملًتكٝات اييت  ؽدّ اؾُع١ٝ ٚؼكل أٖداؾٗا .  ًَدط ايٛظٝؿ١ 

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا

 .   ٚاإلعالّ قطِ ايعالقات ز٥ٝظ  املباغس املط٦ٍٛ

 ٚايٛادبات .: املٗاّ  ثايجًا

 

 

 

 

 

 

املٗاّ 

 ٚايٛادبات 

 إعداد خط١ يًصٜازات ٚاملًتكٝات ٚأٖداؾٗا ٚطسم تٓؿٝرٖا .  1

 ايتٓطٝل َع اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚاـاص١ يف َا ٜتعًل بايتٓؿٝر يًصٜازات ٚاملًتكٝات .  2

 ايذلتٝب  يًكاعات ٚاألَانٔ اييت تٓعكد ؾٝٗا املًتكٝات ٚايكٝاّ بهٌ َا ًٜصّ يٓذاسٗا .  3

 ممٛيني يألْػط١ ) املًتكٝات ( . املطا١ُٖ يف ايبشح عٔ زعاٙ ٚ 4

 ايتٓطٝل َع املطتٗدؾني َٔ ايصٜازات ٚاملًتكٝات  .  5

 إعداد احملت٣ٛ يهٌ ْػاط َٔ األْػط١) ايصٜازات ٚاملًتكٝات ( . 6

 تٛشٜع األدبٝات اـاظ باؾُع١ٝ يهٌ املػازنني يف املًتكٝات ٚايصٜازات .  7

 إعداد ٚزؾع ايتكازٜس ٚاملكذلسات يالزتكا٤ بايعٌُ ٚؼكٝل أٖداف اؾُع١ٝ .  8

 تتعًل  بايعٌُ ايتطٛعٞ .   أخس٣  أَٛزأٟ   9

االتضاالت 

 ٚظسٚف ايعٌُ 
 َع املطتٗدؾني  اتضاالت خازد١ٝ  - اتضاالت داخ١ًٝ َع ز٥ٝظ ايكطِ ٚناؾ١ ايؿ٦ات املطتٗدؾ١ 

 َٝدا١ْٝ ٚظسٚف يعٌُ َهتب١ٝ 

 :  املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ ايٛظٝؿ١ زابعًا
 

 تدزٜب١ٝ يف إقا١َ ايؿعايٝات ٚإداز٠ ؾسم ايعٌُ . دٚزات  2 ثاْٟٛ _دبًّٛ  _غٗاد٠ داَع١ٝ  1 َؤٖالت 

 باآلخسَٜٔٗازات يف ايتعإٚ ٚاالتضاٍ ٚ اآليٞاضتدداّ اؿاضب  2 ايٛظٝؿ١ فاٍ يف خدل٠ ضٓٛات4ـ 2 1 خدلات 

 اإلدسا٤اتضسع١ تٓؿٝر   2 اآلخسٜٔسطٔ ايتعاٌَ َع  1 َعاٜرل ايتكِٝٝ 

 تكسٜس الاش ايكطِ 2 تكسٜس الاش غٗسٟ 1 ايتكازٜس املطًٛب١
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 الوصف الوظيفي   

 

 القسم النسائي       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلعــــــالّ  – ايتضُٝــــــــِ ٚاملْٛتـــــــــــــــاز  – َدٜس ايكطِ  

 املتطــٛع -ز٥ٝظ ايؿسم ايتطٛع١ٝ -املتطٛعٕٛ ٚايؿعايٝات 
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 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل

 37 زقِ ايٛظٝؿ١   َدٜس٠  ايكطِ ايٓطا٥ٞ   َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 املعتُد٠، اـطط تطبٝل َٔ املطتُس ٚايتأند اإلداز١ٜ األعُاٍ َٚتابع١ ايٓطا٥ٞ، ايكطِ ع٢ً ايعاّ اإلغساف ًَدط ايٛظٝؿ١ 
 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ  . املباغس املط٦ٍٛ

 ايدلاَر ٚاألْػط١  ايهؿاالت ٚاالضتكطاع   اإلعالّ  املط٦ٛيٕٛ ػاٖٗا 

 . ٚايٛادبات : املٗاّ  ثايجًا

 

 

 

 

 

 

املٗاّ 

 ٚايٛادبات 

 .ٚايبعٝد املتٛضط املد٣ ع٢ً تطٜٛسٖا يف ٚاملطا١ُٖ يًذُع١ٝ االضذلاتٝذ١ٝ ايتٛدٗات ٚإدزاى تؿِٗ 1

إعدادٖا  يف ٚاالغذلاى األدٌ ٚقضرل٠ ط١ًٜٛ خطط إىل املٛعٛع١ ٚاالضذلاتٝذٝات األٖداف تسمج١ 2

 .تٓؿٝرٖا ع٢ً ٚاإلغساف

خدَات  تطٜٛل ع٢ً ٚاإلغساف ثكتٗٔ، ٚنطب املطتٗدؾات أٚ اؿايٝات املطتؿٝدات َع ايعالقات تٛطٝد 3

 .اؾُع١ٝ

 .ٚاملطتكب١ًٝ اؿاي١ٝ اؾُع١ٝ َػازٜع تدعِ اييت ٚايػسانات ايتشايؿات إقا١َ ع٢ً ايعٌُ 4

ٚؾُٝا  صالسٝاتٗا سدٚد يف اؿه١َٝٛ أٚ اـاص١ اؾٗات َع ٚايعكٛد االتؿاقٝات إبساّ يف اؾُع١ٝ متجٌٝ 5

 .ايٓطا١ٝ٥ بايػؤٕٚ ٜتعًل

 .َٓاقػتٗا بعد بػأْٗا املٓاضب١ اإلدسا٤ات ٚاؽاذ ايٛازد٠ ايتكازٜس َتابع١ 6

 االغساف ع٢ً املسانص  ايتابع١ يًذُع١ٝ َٚتابع١ ضرل ايعٌُ ؾٝٗا ٚتٓؿٝر ايدلاَر ٚاـطط اـاص١ بريو . 7

 .احملطٓات َع ايدا٥ِ بايتٛاصٌ اؾُع١ٝ َٛازد ت١ُٝٓ ع٢ً اإلغساف 8

 .ايٓطا٥ٞ ايكطِ يف املٛظؿات بني ايٛظٝؿ١ٝ ايعالقات ضرل سطٔ َٔ ايتأند 9

 .ايعٌُ ضرل تعذلض قد اييت يًُػانٌ اؿًٍٛ ٚإجياد ايكطِ تٛاد٘ اييت ايضعٛبات ناؾ١ تريٌٝ 10

 .ايٛظٝؿ١ٝ َٚٗازاتٗٔ قدزاتٗٔ يت١ُٝٓ ايتدزٜب١ٝ ايعاَالت استٝادات دزاض١ 11

 .ايالش١َ ٚايتدزٜب ايتأٌٖٝ ؾسظ بتٛؾرل ٚذيو املسؤٚضات َٚعازف َٚٗازات قدزات ت١ُٝٓ ع٢ً ايعٌُ 12

 .اضتدداَٗا َٗازات ٚتطٜٛس االدٗصٙ اضتدداّ ٚتػذٝع املعًَٛات ْعِ تطٜٛس ع٢ً ايعٌُ 13

 يف املطاعد٠ ع٢ً ٚتػذٝعٗٔ اؾُاعٞ ايؿسٜل زٚح ٚبٓا٤ ت١ُٝٓ ع٢ً ايعٌُ ٚ املسؤٚضات ع٢ً اإلغساف 14

 .ٚاملؿٝد٠  اؾدٜد٠ ٚاآلزا٤ االقذلاسات تكدِٜ

 خدَات ٚدعِ ٚأضسِٖ املطتؿٝدٜٔ  ٚزغبات استٝادات يتًب١ٝ احملطٓات َع ايعالقات ايعا١َ غبه١ تٛضٝع 15

 .تكُٝٝٗا ع٢ً ٚاإلغساف اؾُع١ٝ ٚبساَر

 .ٚظٝؿتٗا بأٖداف َستبط١ َٗاّ َٔ إيٝٗا ٜٛنٌ مبا ايكٝاّ  

االتضاالت   

 ٚظسٚف ايعٌُ 
 َع املطتؿٝدٜٔ ٚايداعُات  .اتضاالت خازد١ٝ  -  ذات ايعالق١ ٚاألقطاَّدٜس اؾُع١ٝ اتضاالت داخ١ًٝ َع 

 َٝدا١ْٝ ٚظسٚف يعٌُ َهتب١ٝ 

 

 يف ايعٌُ . ٚيتؿادٟ االشدٚاد١ٝ  ملػازٜع املكد١َ

 :  املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ ايٛظٝؿ١ زابعًا
 .َٓٗا االضتؿاد٠ ع٢ً ٚايعٌُ ٚأضسِٖ املسع٢ َٔ االقذلاسات ناؾ١ تًكٞ ع٢ً اإلغساف 
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 اإلداز٠  دٚزات يف فاٍ   غٗاد٠ داَع١ٝ   َؤٖالت 

 باآلخسَٜٔٗازات يف ايتعإٚ ٚاالتضاٍ ٚ اآليٞاضتدداّ اؿاضب   ايٛظٝؿ١ فاٍ ضٓٛاؽدل٠يف4ـ 2  خدلات 

  اإلدسا٤اتضسع١ تٓؿٝر    اآلخسٜٔسطٔ ايتعاٌَ َع   َعاٜرل ايتكِٝٝ 

 . تكسٜس الاش ايكطِ  تكسٜس الاش غٗسٟ  ايتكازٜس املطًٛب١
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ً
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 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات ً  أٚال

 39 زقِ ايٛظٝؿ١   ايتطٜٛل  َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 ؼكٝل االضتدا١َ املاي١ٝ . املطا١ُٖ يف شٜاد٠ املٛازد املاي١ٝ يًذُع١ٝ ٚ   ًَدط ايٛظٝؿ١

 ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ: ايعالقات ثاْٝاً 

  َدٜس٠ ايكطِ ايٓطا٥ٞ  املباغس املط٦ٍٛ

 ٚظسٚف ايعٌُ ٚايٛادبات ٚاالتضاالت: املٗاّ  ثايجًا

 

 

 

 

 

 

املٗاّ 

 ٚايٛادبات 

 .يًذُع١ٝ  املاي١ٝ املٛازد يصٜاد٠ ايتطٜٛك١ٝ اـطط اعداد ٚبٓا٤  1

 .ٚاملتدلعاتات ؤضطات املام١ ٚايداعُقاعد٠ َعًَٛات غا١ًَ بامل بٓا٤  2

 ؼدٜدٖا. ٚ يريو ددٚي١ ٚعٌُ   ٚايسضا٥ٌ ٚاإلٖدا٤ات بايتكازٜسٚتصٜٚدٖٔ  املتدلعات  َع ايتٛاصٌ ايؿعاٍ 3

 .االقذلاسات ٚدزاض١ اـطط ايتطٜٛك١ٝ  ملتابع١  َدٜس٠ ايكطِ  َع يكا٤ات عكد 4

 .تٛظٝـ ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ٚت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ َع   حملطٓاتتطٜٛل ايدلاَر املُٝص٠ ٚابتهاز بساَر ددٜد٠ ؾرب ا 5

 اإلغساف ع٢ً ؼطني ايضٛز٠ اير١ٖٝٓ ٚاإلعال١َٝ يًذُع١ٝ يد٣ غسا٥ح اجملتُع بايتعإٚ َع ايعالقات ٚاالعالّ  . 6

 ايعٌُ ع٢ً شٜاد٠    املٛازد املاي١ٝ ٚؼكٝل االضتكساز املايٞ يًذُع١ٝ . 7

 . ات بػهٌ عاّ ٚايداعُ يطٝدات االعُاٍ شٜازات َٝدا١ْٝ يتٓؿٝر  َدٜس٠ ايكطِ ايتٓطٝل َع  8

 َتابع١ تٓؿٝر ايدلاَر ٚاالْػط١ املُٛي١ َٔ املؤضطات املام١ ٚؾل اغذلاطات اؾٗات ٚزؾع ايتكازٜس ايٓٗا١ٝ٥ عٔ ذيو. 9

 .ٚايع١ٝٓٝ ٚايبٓه١ٝ ايٓكد١ٜ اإلٜسادات   عٔ  زؾع ايتكازٜس ايػٗس١ٜ ٚايدٚز١ٜ  10

 . اعًُٗ بطبٝع١ ٚتتعًل٠ املباغس اٗتز٥ٝط َٔ اإيٝٗ تطٓد َٗاّ ايكٝاّ باٟ  11

َع اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚاـاص١  خازد١ٝٚٚؾإ اؾُع١ٝ   األقطاّٚناؾ١  َدٜس٠ ايكطِ  َع داخ١ًٝ ٚظسٚف ايعٌُ  اتضاالت

 َٚٝدا١ْٝ َهتب١ٝ ايعٌُ ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ ٚظسٚف
 

 ايعالقات ايٛظٝؿ١ٝ ٚاملٗاّ اـاص١: زابعًا

 املؤضطات املام١ ٚايػسنات ايتذاز١ٜ    ضٝدات االعُاٍ   ايعالقات ايٛظٝؿ١ٝ 

 :  املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ ايٛظٝؿ١ خاَطًا

 ٚت١ُٝٓ املٛازد.دٚزات يف ايتدطٝط   غٗاد٠ داَع١ٝ  1 َؤٖالت 

 ضٓٛات خدل٠ يف فاٍ ايٛظٝؿ١ 4 1 خدلات

 اآلخسٜٔايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع  1 َٗازات

 ايكدز٠ ع٢ً املساقب١ ٚايتدطٝط ٚايتٓعِٝ 
َٚٗازات ايتؿاٚض ٚاملكدز٠ ع٢ً   اآليٞايتعاٌَ َع اؿاضب  2

 اآلخسٜٔاؿح ٚؼؿٝص 

 ايكدز٠ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚاؽاذ ايكساز  4 َٗازات قٝاد١ٜ  3

 ايٛظٝؿ١ أدا٤: َعاٜرل  ضادضًا

 1 َعاٜرل ايتكِٝٝ

3 

 تكسٜس الاشات ايكطِ  2 تكسٜس الاش غٗسٟ  1 ايتكازٜس املطًٛب١ 
  

ً
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 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل
 40 زقِ ايٛظٝؿ١  ٚاالضتكطاع    ايهؿاالت َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 ًَدط

 ايٛظٝؿ١

 .اٚاالضتكطاع ٚعُإ اضتُسازٖا ٚشٜادتٗ  ع١ًُٝ ايهؿاالتاإلغساف ع٢ً 

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا
 املط٦ٍٛ

 املباغس
 س٠ ايكطِ ايٓطا٥ٞ َدٜ

 ٚظسٚف ايعٌُ ٚايٛادبات ٚاالتضاالت: املٗاّ  ثايجًا

 

 

 

 

 

 

املٗاّ 

 ٚايٛادبات 

 .احملطٓات  َٔ عدد أندل ؾرب املج٢ً بايطسم ايهؿاالت ٚبساَر اؾُع١ٝ ٚخدَات بساَر عسض 1

 .ٗٔٚاضتؿطازات ٔ أض٦ًتٗ ع٢ً ٚايسد ٓات ٚاحملط  ايهاؾالت اضتكباٍ 2

 .سٜدٖات اييت ٚايهؿاي١ ١باحملطٓ اـاص١ ايُٓاذز تعب١٦ 3

 يتًب١ٝ احملطٓات اٖتُاَات كتًـ ع٢ً ايٛقٛفٚايؿاع١ً  ٚ  املتٓٛع١ ٚايٛضا٥ٌ بايطسم ات احملطٓ َع ايتٛاصٌ 4

 ..استٝاداتِٗ

 ١ .يًُشطٓ ٚتطًُٝٗا بٗا اإلٜضاٍ ٚؼسٜس بايهؿاي١ اـاص١ املبايؼ اضتالّ 5

 .ايهؿاي١ اضتُاز٠ َٔ ْطد١ ٚإزؾام املاي١ٝ، يإلداز٠ ايهؿاالت َبايؼ تٛزٜد 6

 .ايعٌُ ضرل عٔ ملباغسا َدٜس٠ ايكطِ  إىل دٚز١ٜ تكازٜس زؾع 7

 ٚزؾعٗا اىل املدٜس املباغس َٔٚكذلساتٗ ٔتٛادٗٗ اييت باملػهالت تكسٜس إعدادٚ احملطٓات تًكٞ  َكذلسات ٚغها٣ٚ  8

 .الت اؿايه يكٛا٥ِ املطتُس ٚايتشدٜح  ايهؿاالت ػدٜد 9

 . ايكٝاّ.ٚظٝؿت٘ بأٖداف ستبط١َ َٗاّ َٔ إيِٝٗ ٜٛنٌ مبا ايكٝاّ 10

 اتضاالت

 ٚظسٚف ايعٌُ 

 ٚؾإ اؾُع١ٝ   األقطاّٚناؾ١  َدٜس٠ ايكطِ  َع داخ١ًٝ

 َٚٝدا١ْٝ َهتب١ٝ ايعٌُ َع اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚاـاص١ ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ ٚظسٚف خازد١ٝٚ
 

 : ايعالقات ايٛظٝؿ١ٝ ٚاملٗاّ اـاص١زابعًا

 ناؾ١ املتدلعني  2 األعُاٍ  ضٝدات 1 ايعالقات ايٛظٝؿ١ٝ 

 :  املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ ايٛظٝؿ١ خاَطًا

 ايتطٜٛل.دٚزات يف  2 غٗاد٠ داَع١ٝ  1 َؤٖالت 

 ضٓٛات خدل٠ يف فاٍ ايٛظٝؿ١ 2 1 خدلات

 اآليٞايتعاٌَ َع اؿاضب  2 ق٠ٛ ايتأثرل  ٚاإلقٓاع   1 َٗازات

 ايٛظٝؿ١ أدا٤: َعاٜرل  ضادضًا

 1 َعاٜرل ايتكِٝٝ

 ؾضًٝٞ/ ضٟٓٛ تكسٜس  2 غٗسٟ أضبٛعٞ /تكسٜس الاش  1 ايتكازٜس املطًٛب١ 
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 عٔ ايٛظٝؿ١ : األضاض١ٝ:ايبٝاْات  أٚاًل
 41 زقِ ايٛظٝؿ١  ايدلاَر ٚاألْػط١    َط٢ُ ايٛظٝؿ١ 

 بٗا ٜكَٕٛٛ اييت ايؿعايٝاتناؾ١  ع٢ً ٚاإلغساف َعِٗ ٚايتٛاصٌ َٚتابعتِٗ ٚاـدَات ايدلاَر ؾإ اإلغساف ع٢ً ًَدط ايٛظٝؿ١ 

 ؾٝٗا . َٚتابعتِٗ

 : ايعالقات ايتٓع١ُٝٝ ايسأض١ٝ ثاًْٝا

  َدٜس٠ ايكطِ ايٓطا٥ٞ . املباغس املط٦ٍٛ

 ٚايٛادبات .: املٗاّ  ثايجًا

 

 

 

 

 

 

املٗاّ 

 ٚايٛادبات 

 اإلغساف ع٢ً املسانص ايتابع١ يًذُع١ٝ ٚايتأند َٔ ضرل ايعٌُ ؾٝٗا بايطسٜك١ ايضشٝش١ . 1

 تٓؿٝر اـطط اـاص١ باملسانص ايتابع١ يًذُع١ٝ ٚتطٜٛسٖا ٚؼدٜجٗا باضتُساز .  ع٢ً اإلغساف 2

 .تكدَ٘ اييت اإلجيابٞ ٚايدٚز ٚؾعايٝاتٗا اؾُع١ٝ ْػاطات سٍٛ إجياب١ٝ ذ١ٖٝٓ صٛز٠ تعصٜص  ع٢ً ايعٌُ 3

 .هلِ املكد١َ ٚاألْػط١ ايدلاَر طسٜل عٔ ٚأضسِٖ  املطتؿٝدٜٔ َع ايدا٥ِ ايتٛاصٌ ع٢ً اإلغساف 4

 املسض١َٛ . يألٖدافٚايؿعايٝات اـاص١ باملسانص ايتابع١ يًدٚز َٚد٣ لاسٗا ٚؼكٝكٗا  األْػط١َتابع١  5

 .َٓٗا االضتؿاد٠ ع٢ً ٚايعٌُ ٚأضسِٖ املطتؿٝدٜٔ  َٔ االقذلاسات ناؾ١ تًكٞ ع٢ً اإلغساف 6

 .َطتٛاٙ  ٚزؾع ؼطٝٓ٘ بػ١ٝ ايعٌُ َػهالت دزاض١ 7

 .ايالش١َ ٚايتدزٜب ايتأٌٖٝ ؾسظ تٛؾرلٚ املسؤٚضني َٚعازف َٚٗازات قدزات ت١ُٝٓ ع٢ً ايعٌُ 8

ايعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ ٚبٓا٤ زٚح ايؿسٜل اؾُاعٞ بني املسؤٚضني ٚتػذٝعِٗ ع٢ً تكدِٜ االقذلاسات ٚاآلزا٤ اؾدٜد٠   9

 ٚايبٓا٠٤

 .املباغس يس٥ٝط٘ ٚزؾعٗا َٚكذلسات٘ تٛادٗ٘ اييت باملػهالت تكسٜس إعداد 10

 .املع١ٝٓ ٚايدلاَر باـدَات ٜتعًل َا يف ٚأضسِٖاملطتؿٝدٜٔ  استٝادات ع٢ً ايٛقٛف يف اإلضٗاّ 11

 .خدَات ٚبساَر َٔ ٚأضسِٖاملطتؿٝدٜٔ  استٝادات تطٜٛلض بػس ايسزل١ٝ ٚغرل ايسزل١ٝ اؾٗات ناؾ١ َع ايتٛاصٌ 12

 املسانص ايتابع١ يًذُع١ٝ سطب االستٝاز يريو بايتٓطٝل َع َدٜس٠ ايكطِ .تٛؾرل مجٝع َتطًبات  13

 .اٚظٝؿتٗ بأٖداف َستبط١ َٗاّ َٔا إيٝٗ ٜٛنٌ مبا ايكٝاّ 14

االتضاالت 

 ٚظسٚف ايعٌُ 
َٚدزا٤ املسانص  َع املطتؿٝدٜٔاتضاالت خازد١ٝ  - ايكطِ ٚناؾ١ ايؿ٦ات املطتٗدؾ١  َدٜس٠ اتضاالت داخ١ًٝ َع 

 .َٝدا١ْٝ ٚيعٌُ َهتب١ٝ اظسٚف ٚ . ايتابع١ يًذُع١ٝ

 :  املٛاصؿات املطًٛب١ يػاغٌ ايٛظٝؿ١ زابعًا
 

 . ايؿعايٝات ٚاالستؿاالتتٓعِٝ دٚزات يف  2 دبًّٛ _غٗاد٠ داَع١ٝ  1 َؤٖالت 

 باآلخسَٜٔٗازات يف ايتعإٚ ٚاالتضاٍ ٚ اآليٞاضتدداّ اؿاضب  2 ايٛظٝؿ١ فاٍ يف خدل٠ ضٓٛات4ـ 2 1 خدلات 

 اإلدسا٤اتضسع١ تٓؿٝر   2 اآلخسٜٔسطٔ ايتعاٌَ َع  1 َعاٜرل ايتكِٝٝ 

 ؾضًٞ .تكسٜس الاش  2 تكسٜس الاش غٗسٟ 1 ايتكازٜس املطًٛب١
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 مت  حبمــــــــد اهلل
 ــهـه وتوفيقــوعونـ

 

 

 

 

 


