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 الوصف الوظيفى
 ضابط موارد بشرية الوظيفة القياسية ضابط موارد بشرية إس  الوظيفة
 االدارة العامة للموارد البشرية واملالية اإلدارة العامة
 مدير ادارة املوارد البشرية مسئول لدى
 اليوجد مسئول عن

 السابعة -الثامنه الدرجة وفق اهليكل
 0 العدد املطلوب

 املهام والواجبات
 إعداد أهدا   وخطة العمل ومؤشرات القياس. .1
 خطة التنبؤ. ووضع ةمن املوارد البشري ةيشار  يف حتديد االحتياجات املستقبلي .0
إعداد وحفظ ملفات العاملني وتكملتها ابملستندات الصحيحه املطلوبة وفق  .3

 اللوائح املطبقة.
 .ةوالسري ةيشر  ويتابع حفظ املعامالت والواثئق يف ملفات املوظفني العادي .0
 إعداد السجل الوظيفي للعاملني املعتمد. .5
 اطبته  لرصد اإلستحقاقات املالية.التنسيق مع القس  املايل وخم .6
 التنسيق مع البنك احملدد لفتح حساب للموظف والتأكد من تكملة إجراءته. .0
ملة تك ةجدولة اإلجازات السنوية واإلجازات اقأخري مع اإلدارات العامة ومتابع .8

 اإلجراءات.
 إجراءات االرانيك املرضية واالزوانت ابلتنسيق مع اإلدارات العامة. ةمتابع .9

 عداد التقارير اليومية للحضور واإلنصرا  للعاملني وإعتمادها والتنسيق مع اإلدارات العامة.إ .14
 متليك العاملني اللوائح والقوانيني املنظمة للعمل املعتمدة. .11
 التنسيق مع اإلدارات العامة بتكملة إجراءات حماسبة العاملني وحفظ املستندات. .10
 لقوانيني املعتمدة وتكملة اإلجراءات.تنفيذ إجراءات الرتقيات وفق اللوائح وا .13
تنفيذ إجراءات السلفيات والعالوات واحلوافز واملأمورايت والساعات اإلضافية وفق الضوابط  .10

 واللوائح املطلوبة وتكملة اإلجراءات.
تنفيذ إجراءات إنتهاء اخلدمة واإلستحقاقات وفق اللوائح والقوانيني املطلوبة وحفظ  .15

 املستندات.
 اإللتحاق عرب  التدريب وحفظ املستندات ابمللفات.  تنسيق طلبات .16
 إستمارات تقيي  أداء العاملني السنوية وحفظ املستندات. ةتسلي  اإلدارات العام .10
 سري اقأعمال اإلدارية. ةالتقيي  وإعداد تقارير اقأداء الدورية والطارئة ومتابع .18

 ..االقسام الشبيهة  0لبشرية    . مدير ادارة املوارد ا 1:   االتصاالت
 املقدرات الضرورية قأداء الوظيفة

 بكالريوس ختصص ادارة االعمال ويفضل من له دراسات عليا ىف اجملال املؤهالت العلمية
 إدارة املوارد البشرية وتطويرها(  سنوات 0-0) اخلربة العملية

 املهارات
 .واعداد التقارير ةواملتابع ةقدره على حتمل املسؤوليال.0     .الذايت والوظيفيقدره على حتمل ضغوط العمل والسعي للتطوير ال .1
 .. القدرة على اإلتصال الفعال0 .والقوانني املعمول هبا يف املؤسسة ةواالنظم ةستخدام احلاسوب واللغه االجنليزيعرفه يف اامل .3 
 .. القدرة الكاملة على إستخدام برامج املوارد البشرية اإللكرتونية6 .. اإلملام التام ابلقوانني املنظمة للعمل شركات أو حكومة5 

 
 


