المملكة العربٌة السعودٌة
الجهة ................ :
إدارة شئون الموظفٌن

نموذج جمع معلومات لوصف الوظٌفة

المجموعة العامة

الرمز :

المجموعة النوعٌة

الرمز :

سلسلة الفئات

الرمز :

التعبئة

الفقرة

1

 -1معــــــلـــــــومــــــــات عـــــامـــــــة
المرتبة ( :

مسمى الوظٌفة :

)

)

الرقم ( :

الرمز :

ٌعبأ هذا الجزء من قبل شاغل الوظٌفة إذا كانت مشغولة أو من قبل الرئٌس المباشر إذا كانت شاغرة

2

اسم شاغل الوظٌفة :

3

الوزارة أو المصلحة :

الفرع :

اإلدارة :

القسم أو الشعبة :

4

المقر أو المدٌنة :

5

هل تقوم بمهام وظٌفة تختلف عن وظٌفتك المعٌن علٌها

ال

نعم

ما هو مسمى تلك الوظٌفة ؟
هل صدر قرار بتكلٌفك ؟

ال

نعم رقم القرار ( :

) تارٌخه :

/

/
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 -2معـــــلـــــومـــــات أســـــاسٌـــــة
6

موقع الوظٌفة فً الهٌكل التنظٌمً :

7

االختصاص العام للوظٌفة :

8

الواجبات و المسؤولٌات :
ماهً الواجبات المسؤولٌات التً تقوم بها ؟

رتبها حسب األهمٌة وحدد النسبة المئوٌة من الوقت الالزم ألداء

كل منها :
الترتٌب
1
2
3
4
5
6
7

واجبــــــــــــــــــــــــــات الوظٌفـــــــــــــــــــــــــــــــــة

النسبة

 -3عوامــــــــــل الوظٌفــــــــــة
 9المسؤولٌة :
 1/9مسؤولٌة اإلشراف الواقع من الوظٌفة على اآلخرٌن :
هل ٌقوم شاغل الوظٌفة بطرٌق مباشر أو غٌر مباشر باإلشراف على المرؤوسٌن أو الموظفٌن اآلخرٌن ؟
نعم

ال

إذا كانت اإلجابة بنعم فماهً الوحدات اإلدارٌة التً ٌقوم باإلشراف علٌها وعدد الموظفٌن الذي

ٌشرف علٌهم و مراتبهم .
ٌعبأ هذا الجزء من قبل شاغل الوظٌفة إذا كانت مشغولة أو من قبل الرئٌس المباشر إذا كانت شاغرة

اإلشراف على الوحدات
مسمى الوحدة

2/9

المرتبة

اإلشراف على الموظفٌن  /وضح المراتب و العدد

الرقابة و اإلشراف :
ماهً نوع و طبٌعة التوجٌهات و التعلٌمات التً ٌتلقاها شاغل الوظٌفة من الرئٌس المباشر وفً أي من مرحلة العمل.
أ-

فً بداٌة و أثناء سٌر العمل ٌتلقى توجٌهات و تعلٌمات :

تغطً كٌفٌة إنجاز العمل
للخطة الموضوعة .
ب-

تغطً الجوانب الجدٌدة

ملزمة

ال توجد توجٌهات وٌكون العمل وفقا

ما مدى مراجعة الرئٌس المباشر للعمل .

مراجعة تفصٌلٌة للتأكد من التقٌد بالتعلٌمات و اإلجراءات المحددة .
مراجعة فً شكل مالحظات و تعلٌمات .
 3/9المسؤولٌة المالٌة :
هل من ضمن مهام الوظٌفة مسؤولٌات مالٌة تتعلق باألذن و الصرف و التمهٌد له أو جمع المال أو المواد أو
إذا كانت اإلجابة بنعم فتحدد مع ذكر أمثلة
ال
نعم
الممتلكات
 4/9مسؤولٌة تشغٌل و صٌانة اآلالت و األجهزة و المعدات .
هل تتضمن مهام الوظٌفة تشغٌل و صٌانة اآلالت و األجهزة و المعدات ؟
نعم

ال إذا كانت اإلجابة بنعم فما هً األجهزة و المعدات و القٌمة التقرٌبٌة لها ؟

11

الصعوبة :

1/11

حل المشكالت :
هل الحلول التً توفرها لحل مشاكل العمل الٌومٌة ترجع :
لتوجٌهات الرئٌس المباشر

بمساهمة المرؤوسٌن

لتوجٌهاتك للمرؤوسٌن و الموظفٌن اآلخرٌن

أذكر أمثلة :
ٌعبأ هذا الجزء من قبل شاغل الوظٌفة إذا كانت مشغولة أو من قبل الرئٌس المباشر إذا كانت شاغرة

2/11

اتخاذ القرارات :
هل تقوم باتخاذ القرارات ؟
ال

نعم إذا كانت اإلجابة بنعم فاذكر نوع و مجال القرارات التً تتخذها أو تشارك فً إنجازها .

قرارات تتعلق باألهداف العامة و صٌاغة
قرارات تتعلق بإجراءات العمل الٌومٌة على مستوى الوحدة
قرارات تتعلق بتحدٌد البرامج الزمنٌة لتنفٌذ الخطط و البرامج أو المشارٌع
الخطوط العرٌضة لتنفٌذها
قرارات أخرى أذكرها :

11

االتصاالت و الغرض منها :
هل ٌتطلب طبٌعة عمل الوظٌفة االتصال بأشخاص خارج أو داخل الوحدة
نوع االتصاالت و الغرض منها
تحدد :

12

هاتفً

كتابً

ال

شخصً بغرض

نعم إذا كانت اإلجابة بنعم فما

إعطاء معلومات

التنسٌق

أخرى

بٌئة العمل :
أ -مكان العمل و الزمن المستغرق فً :
مكتب

خارج المكتب

مستودع

مكان آخر ٌوضح

كل الوقت

ب -الظروف التً ٌؤدي فٌها العمل من حٌث اإلضاءة  ،التهوٌة  ،الحرارة  ........الخ
ظروف عادٌة

غٌر عادٌة

جٌدة

أذكر أمثلة :

ج -المجهودات البدنٌة :
مجهود بدنً عادي

متوسط

كبٌر

أخرى  ،أذكر أمثلة :

بعض الوقت

احٌانا

13

الحد األدنى من متطلبات أشغال الوظٌفة :

1/13

المعارف و القدرات و المهارات :

المعارف :
األسس و المبادئ و المفاهٌم و القواعد تذكر بالتفصٌل :
ٌعبأ هذا الجزء من قبل شاغل الوظٌفة إذا كانت مشغولة أو من قبل الرئٌس المباشر إذا كانت شاغرة

األنظمة و اللوائح و التعلٌمات و التوجٌهات تذكر بالتفصٌل :

اإلجراءات و النماذج تذكر بالتفصٌل :

القدرات و المهارات تذكر بالتفصٌل :

المؤهالت العلمٌة و الخبرات العلمٌة و الدورات التدرٌبٌة

2/13
ٌعبأ هذا الجزء من قبل شاغل الوظٌفة إذا كانت مشغولة أو من قبل الرئٌس المباشر إذا كانت شاغرة

العناصر

مدتــهــــا

نوعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

المؤهالت العلمٌة

الخبرات العلمٌة

الدورات التدرٌبٌة

-4التصدٌقات و المالحظات

14

توقٌع شاغل الوظٌفة :
15

التارٌخ :

/

/
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مالحظات و تعلٌقات الرئٌس المباشر :

ٌعبأ هذا الحقل من قبل الرئٌس المباشر

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
الرئٌس المباشر :
مسمى الوظٌفة :

المرتبة ( :

)

التوقٌــــــــع :
ٌعبأ هذا الحقل من قبل مدٌر شئون الموظفٌن

16

مدٌر إدارة شئون الموظفٌن :
االســـــم :
التوقٌــع :

المرتبة ( :

)

