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عؾقوزاتمععؿؿدماظؿؼرؼر م

اظؿوضقع:

اظؿارؼخم:

م
صؽةم(ا)مختصمادلوزػنيمذاشؾيمادلراتبم()93-99مممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
صؽةم(ب)مختصمادلوزػنيمذاشؾيمادلراتبماظعاذرةمصؿامدون

أوالً  :تعاريف
)1مجموعة الوظائف التنفيذية (اإلدارية):
تشمل هذه الوظائف واجبات وأعمال إدارٌة متنوعة فً مجاالت مختلفة وهً أعمال تسهٌلٌة تساعد المجموعاات الااماة للوظاائف فاً
تحقٌااا ادهااداف ادساسااٌة لألجه ا ة الحكومٌااة وتشاامل أعمااال شاائوي المااوظفٌي وادعمااال المالٌااة والمحاساابٌة والمسااتودعات والتمااوٌي
والمشترٌات والتسوٌا وادعمال ادخر ذات الاقاةة بهذه المجاالت

 )2الجهاز:

هو الجهة الحكومٌة الاامة سواء كانت و ارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة أو هٌئة التً تطبا الئحة تقوٌم ادداء الوظٌفً

 )3اإلدارة:

هً الوحدة التنظٌمٌة المختصة بأحد أنشطة الجها ذات الطبٌاة المتجانسة وتتولى القٌام بمهام محددة ضمي مهام الجها

 )4الشعبة :

الشابة أو القسم هً الج ء الصغٌر المتمٌ مي إدارة ماٌنة ٌضم باض الموظفٌي وٌختص بأعمال ماٌنة (إي وجدت)

ثانياً :اإلرشادات
1
2
3
4
5
6
7

ٌابأ هذا النموذج مي ةبل الرئٌس المباشر للموظف وٌتم اعتماده مي الرئٌس ادعلى حسب الصقاحٌات المحددة
ٌاد الرئٌس المباشر التقرٌر بإعطاء الدرجة المناسبة لكل عنصر وفقا ً لتقدٌره  ،باد الرجوع لمصادر التقوٌم المتاحة والموضحة أدناه
ٌتم تسجٌل الدرجة فً الحقل المخصص لذلك أمام كل عنصر مي عناصر التقوٌم  ،مع مراعاة أال ت ٌد الدرجة الماطاة عي الحد ادعلى
لدرجات التقوٌم المحددة لكل عنصر  ،وأهمٌة الرجوع إلى شرح مفردات الاناصر وأسس التحقا منها
مجموع الدرجات والتقدٌر ٌسجل به مجموع درجات عناصر ادداء الوظٌفً والصفات الشخصٌة والاقاةات التً حصل علٌها
الموظف،ثم تجمع للحصول على المجموع الكلً للدرجات(الدرجة النهائٌة ) وٌؤشر على التقدٌر الخاص بها فً الحقل الذي ٌلٌه
فً حقل الملحوظات الاامة ٌحدد ماد التقرٌر مواطي القوة ومواطي الضاف حسب رأٌه ( إي وجدت) وهً عناصر ترجٌحٌة تؤخذ
باٌي االعتبار دغراض التمٌٌ بٌي الحاصلٌي على درجات متساوٌة
على ماد التقرٌر أي ٌوضح رأٌه بشأي الماد عنه التقرٌر فً الحقل المخصص لذلك
باد اعتماد التقرٌر مي ةبل الرئٌس ادعلى ٌتم إطقاع الموظف الماد عنه التقرٌر علٌه

ثالثا ً  :مصادر تقويم األداء الوظيفي :
 .1ملف الموظف
 .3تقرٌر إنجا ات الموظف
 .5أي مصادر أخر تساعد فً دةة التقوٌم

 .2سجل تدوٌي ملحوظات الرئٌس المباشر
 .4سجل الدوام الرسمً

رابعا ً  :النتائج المترتبة على تقدير الدرجات :
 )1عند حصول الموظف على تقدير ممتاز :

 ٌتم النظر فً ترةٌته باد إكماله للمدة القا مة للترةٌة -النظر فً منحه الاقاوة اإلضافٌة المصاحبة للترةٌة

 ٌمنح نقطتاي عند إجراء المفاضلة للترةٌة إٌفااااءه بأحاااد شاااروط اإلٌفااااد للدراساااة بالاااداخل،االبتااث للدراسة فً الخارج واإلجا ة الدراسٌة

 ٌتم النظر فً ترةٌته باد إكماله للمدة القا مة للترةٌة -النظر فً منحه الاقاوة اإلضافٌة المصاحبة للترةٌة

 ٌمنح نقطة واحدة عند إجراء المفاضلة للترةٌة إٌفااااءه بأحاااد شاااروط اإلٌفااااد للدراساااة بالاااداخل،االبتااث للدراسة فً الخارج واإلجا ة الدراسٌة

 ٌتم النظر فً ترةٌته باد إكماله للمدة القا مة للترةٌة -إٌفاءه بأحد شروط اإلجا ة الدراسٌة

ٌ -منح نصف نقطة عند إجراء المفاضلة للترةٌة

 )2عند حصول الموظف على تقدير جيد جداً:

 )3عند حصول الموظف على تقدير جيد :

 )4عند حصول الموظف على تقدير مرضي :
ٌ -تم النظر فً ترةٌته باد إكماله للمدة القا مة للترةٌة

 )5عند حصول الموظف على تقدير غير مرضي :
 فً المرة ادولى ال ٌتم النظر فً ترةٌته إذا كاي مستحقا ً للترةٌةم

 -لفترتٌي متتالٌتٌي ٌحتم نقله لوظٌفة أخر فً الجهة

م

ذرحمعػرداتمسـاصرماظؿؼوؼممظؾوزائفماظؿـػقذؼةم(إدارؼة)موأدسماظؿقؼقمعـفا م
اظشرح

اظعـصر

أدسماظؿقؼقمعنماظعـصر

اظؼدددرةمسؾددىممتطددوؼرمأددداظقبم اظؼدددرةمسؾددىمابؿؽددارمرددرتمجدؼدددةمتددؤديم -ماآلراءمادلطروحةمظؿطوؼرمماظعؿل م
اظعؿل م

إىلمتؾلددقاماإلجددراءامتموهلددنيمعلددؿوىم -ممندداذجماظعؿددلمادلؼرتحددةمظؿطددوؼرماظعؿددلم
األداءمواظلرسةميفمإنازماألسؿال م

وتلفقلمإجراءاته م

اظؼدرةمسؾىمتددرؼبمشدريهمعدنم أنمؼؿؿؽنمعنمتطوؼرمعلؿوىمأداءمشريهمعنم -مسؿؾقاتماظؿدرؼبماظيتمضاممبؿـػقذػامم .م
اظعاعؾني م

اظعاعؾنيمسنمررؼقماظؿدرؼبم .م

-ماظؿطورميفمأداءماظعاعؾنيمغؿقفةمظؾؿدرؼب م

اظؼدرةمسؾدىمهدؼددمعؿطؾؾداتم هدؼددددمادلدددواردماظػـقدددةمواظؾشدددرؼةماظالزعدددةم -مإنددازماظعؿددلميفمضددوءمادلددواردماظدديتم م
إنازماظعؿل م

إلنازماظعؿلموتوزقػفامبشؽلمصاسل .م

ادلفارةميفماظؿـػقذ م

تـػقذماظعؿلمبشدؽلمددؾقمموصدقمعدامحدددمظدهم -غوسقةماظعؿلمادلـفز م
عنمإجراءاتم م

هدؼدػا .م
-مإنازهموصقمعامحددمظهمعنمإجراءات م

اظؼددرةمسؾددىمهدؼدددمخطددواتم هدؼدددمخطددواتماظعؿددلمواظربغدداعجماظددزعينم -ممناذجمعنماظعؿل م
اظعؿلمواظربغاعجماظزعين م

سؾىمحنوممؼراسيمأوظوؼدةماظؿـػقدذم دام ؽدنم -تؼارؼرماإلنازات م
عنمهؼققماألػدافمبؽػاءةموصاسؾقةم.مم م

احملاصظةمسؾىمأوضاتماظعؿل م االظؿدددددزاممواالغضدددددؾاطم واسقددددددماظعؿدددددلم  -ماالظؿزام مباحلضور مواالغصراف ميفم
احملددددةميفماحلضددورمواالغصددرافموسدددمم
عغادرةمعؼرماظعؿلمدونمإذنمعلؾقم .م

ادلواسقدماحملددةم.
-ماظؿؼقدمباظػرتةمادلكصصةمظلاساتماظعؿلموم

ادؿـؿارػاميفمإنازمعفامماظعؿلم .م

اظؼدددددرةمسؾددددىماظؿغؾددددبمسؾددددىم ضدرةمادلوزفمسؾىمععاجلدةمعشداطلماظعؿدلم -ممنددداذجمعدددنمادلشددداطلماظددديتمواجفدددتم
صعوباتماظعؿل م

اظقوعقةمواظطارئةمبشؽلمدؾقمموعوضوسي.

اإلدارةمواألددددداظقبمواظطددددرتمادلؿكددددذةم
دلعاجلؿفام .م

ادلعرصدددةمباألددددسموادلػددداػقمم إدلاعددددهمبادلعددددارفماألدادددددقةميفمجمددددالم -مإندددازماظعؿدددلموصدددقماألصدددولمادلفـقدددةم
اظػـقةمادلؿعؾؼةمباظعؿل م

ختصصدددددهموماظؿكصصددددداتماألخدددددرىمذاتم

ادلؿعارفمسؾقفام .م

اظعالضددةمدددواءمطاغددتمغظرؼددةمأومسؿؾقددةم ددام
ؽـدددهمعدددنمممارددددةمسؿؾدددهمسؾدددىماظـقدددوم
ادلطؾوبم .م
ادلعرصدددددددةممبدددددددـظمماظعؿدددددددلم ادلعرصدددةمباألغظؿدددةمواظؾدددوائامواإلجدددراءاتم  -مإناز ماظعؿل موصق ماظؼواسد ماظـظاعقةم
وإجراءاته م

اخلاصدددةمباظعؿدددلموعددددىمعؿابعدددةمعؿغرياتفدددام
واإلدلاممبفام.م م

واإلجرائقةممادلعؿولمبفا.
-محفممادلكاظػاتماظـظاعقةمواإلجرائقةم.م م

ادلؿابعةمدلامؼلدؿفدميفمجمدمالم احلرصمسؾىمعؿابعةمعامحيدثمعنمعدؿغرياتم -متعاعؾهمععماألصؽارماجلدؼدةم .م
اظعؿل م

يفمجمدددالماظعؿدددلموااوظدددةماإلدلددداممبدددهم -محاده مظالظؿقات مباظـدوات مواظرباعجم
وتوزقػهمخلدعةماظعؿلم .م

اظؿدرؼؾقةميفمجمالمسؿؾهم.

ذرحمعػرداتمسـاصرماظؿؼوؼممظؾوزائفماظؿـػقذؼةم(إدارؼة)موأدسماظؿقؼقمعـفا
اظعـصر
ادلشارطةماظػعاظةميفماالجؿؿاسات م

أدسماظؿقؼقمعنماظعـصر

اظشرح

ادللاػؿةماإلجيابقةميفمحبثمادلوضوساتم -مأدؾوبهميفمادلـاضشةمخاللمماالجؿؿاسات .م
اظيت متطرح ميف معداوالت ماالجؿؿاعم -مادلؼرتحاتمواألصؽارماظيتمؼطرحفام م
وتوجقففامحنومػدفماالجؿؿاعم .م

-متؼؾلمآراءماآلخرؼنموعـاضشؿفا م

اظؼدددرةمسؾددىمإضاعددةمماتصدداالتم وجود ماظعالضات ماإلجيابقة مواظػاسؾة مععم -ماظؿعددداونمواظؿػاسدددلمبشدددؽلمإجيدددابيمعدددعم
سؿلمصعاظةمععماآلخرؼن م

اآلخرؼن مواظؼدرة مسؾى متطوؼعفا مخلدعةم اآلخرؼنم .م
اظعؿلم .م

مغوسقددةماظعالضدداتماظدديتمتربطددهمبدداآلخرؼنمواغعؽادفامسؾىماألداءم .م

إعؽاغقةمهؿلمعلؽوظقاتمأسؾى م إعؽاغقة متؽؾقف مادلوزف مبأسؿال موعفامم -مطػاءتهمصقؿامؼوطلمإظقهمعنمعفاممإضاصقةم .م
تؿطؾب متػوت معلؿوى موزقػؿه ماحلاظقة ميفم -مإنازاتهميفمجمالمسؿؾه.
اظصعوبة موادللؽوظقة موتؿطؾب مضدراتم

م

وعفاراتمأسؾى .م
ادلعرصةمبأػدافموعفامماجلفازم م أن مؼؽون مظدؼه مععرصة موادؿقعاب مظألػدافم
اظعاعةمظؾففازموعفاعهم.م م

مصفمماألػدافماظعاعةمظؾففازمسؾىمحنومواضام،موعاؼرتتبمسؾىمذظكمعنمأػدافم
صرسقةموبراعجمسؿلمخاصةمباإلداراتم
اظيتمؼشرفمسؾقفام.
مادلعرصةم ؿطؾؾاتمإندازماألػددافمددواءمطاغتمغظاعقة،صـقةمأومعرتؾطةمباظؼوىماظعاعؾةم م

تؼدؼمماألصؽارموادلؼرتحاتمم م
م
م

احلرص مسؾى مررح ماألصؽار موادلؼرتحاتم -ماآلراءممادلطروحةمظؿطوؼرماظعؿلم.م م
اظيت مختدم ماظعؿل ،موابؿؽار مررت مجدؼدةم -ممناذجمعنماالضرتاحاتمم.م م
تؤدي مإىل متؾلقا ماإلجراءات موهلنيم

م

علؿوىماألداءمواظلرسةميفمإنازماألسؿالم.م م
إندددددازماظعؿدددددلميفماظوضدددددتم إغفاءماألسؿالمادلوطؾة مظهموصقمعامحددمهلام -مسدممتأخريماألسؿالم .م
احملدد م

عنموضتم .م

-مإنازػامباظلرسةمادلطؾوبةم .م

اظؼدددددددرةمسؾددددددىمادلراجعددددددةم عراجعة ماظعؿل مبشؽل مغفائي مظؾؿأطد معنم -دالعةماظعؿلمعنماألخطاء م
واظؿدضقق م

إنازه موصق ماظؿعؾقؿات ماحملددة موخؾوهم -مإنازهموصقماظؿعؾقؿاتم م
عنماألخطاء .م

اظؼدددرةمسؾددىماحلددوارموسددرضم اظؼدرة مسؾى مسرض ماألصؽار موادلؼرتحاتم -سددددرضماألصؽددددارموادلؼرتحدددداتموربطفددددام
اظرأي م

وتؾلقامسؿؾقةمإؼصاهلامدلؿؾؼقفامبشؽلمعـظمم

باظشواػدمادلؤؼدةم .م

وواضا م ،مواظؿعاعل معع مآراء ماآلخرؼنم -مادلشدددددددارطةماإلجيابقدددددددةميفماظـددددددددواتم
بأدؾوبمػاديْم .م

واالجؿؿاساتم .م

ذرحمعػرداتمسـاصرماظؿؼوؼممظؾوزائفماظؿـػقذؼةم(إدارؼة)موأدسماظؿقؼقمعـفا
اظعـصر
تؼدؼرمادللؽوظقةم م

أدسماظؿقؼقمعنماظعـصر

اظشرح

اظؿعاعددددلم دؼددددةمعددددعمعلددددؽوظقاتمسؿؾددددهم -محادهموجدؼؿهميفمتأدؼةمعامؼوطلمظهمعدنم
وواجؾاتهمومحادهميفمأداءمعامؼوطلمظهمعدنم

عفامموذعورهممبأػؿقةمذظكم .م

عفامم،واظشعورمبأػؿقةماظعؿلماظذيمؼؼوممبه .م -ماحملاصظددةمسؾدديماألجفددزةموادلددوادماظ ديتم
ؼؿعاعلمععفا.مم م
حلنماظؿصرف م

اظؿعاعدددلمحبؽؿدددةمواتدددزانمعدددعمادلواضدددفم -معشددداػداتمعدددنماظؿعاعدددلميفمادلواضدددفم
ادلكؿؾػةم(ماظطارئةم–مادلػاجؽدةم–ماحلرجدةم)م

ادلكؿؾػددددددةمعددددددعماظرؤددددددداءم،ماظددددددزعالءم

وبعدماظـظرمظدؼهم .م

وادلرؤودني .م
-مبعدماظـظرميفماظؿعاعلمععمخمؿؾفماألعور.م م

تؼؾلماظؿوجقفداتممواالددؿعدادم األخددذمبؿوجقفدداتمرؤدددائهمواحلددرصمسؾددىم -ماالدددددؿفابةمظؾؿوجقفدددداتموادلؾددددادرةمإىلم
تـػقذػام .م

ظؿـػقذػا م

اظعؿلموصؼاًمهلامواظؿعاعلمععفامبإجيابقةم .م

االػؿؿاممبادلظفر م

االػؿؿدددداممباظؾؾدددداسمعددددنمحقددددثماظشددددؽلم -ماظعـاؼةمباظظفورمبادلظفرماحللنمعنمحقثم

ممندداذجمممددامصدددرمظددهمعددنمتوجقفدداتموعددامغػذهمعـفام .م
واظـظاصةم(ماظعـاؼدةماظشكصدقةم)م دامؼؿػدقمعدعم

اظشؽلم .م

اظعدددداداتمواظؿؼاظقدددددم،مواالػؿؿدددداممبرتتقددددبم -ماحلرصمسؾىماظـظاصةم(ماظعـاؼةماظشكصقة) .م
وغظاصةمادلؽؿب .م

مترتقبموغظاصةمادلؽؿب .مم

اظعالضاتمععماظرؤداء م

اظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإجيابقدةمدلصدؾقةم -موجدددودماظعالضدددةماإلجيابقدددةماظددديتمختددددمم
اظعؿلمععماظرؤدداءموتدذظقلمععوضداتماظعؿدلم
يفماإلدارةم .م

اظعالضاتمععماظزعالءمم م

-ماالحرتاممادلؿؾادلم .م

اظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإجيابقدةمدلصدؾقةم -موجددودماظعالضدداتماإلجيابقددةماظدديتمختدددمم
اظعؿددلمعددعمزعالئددهم،مواالدددؿػادةمعددنمتؾددادلم
اخلرباتمواظؿفارب .م

اظعالضاتمععمادلراجعني م

اظعؿل .م

اظعؿلم.
-ماظؿعاونمادللؿؿرمموماالحرتاممادلؿؾادلم .م

اظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإجيابقدةمدلصدؾقةم -مضؾددددةماظؿدددددذعرمواظشددددؽاويمبقـدددددهموبدددددنيم
اظعؿلمععمادلراجعنيم .م

ادلراجعنيمواظلؿعةماظطقؾة .م
-ماظؿعاعلماإلجيابيمععفم م

م
م
م

م
م

ادلشؿوظونمبفذاماظـؿوذج م
م
م
ؼطؾقمػدذاماظـؿدوذجمسؾدىمادلدوزػنيمذداشؾيماظوزدائفماظؿـػقذؼدةماظديتمتؿضدؿنمواجؾداتم
وأسؿددالمإدارؼددةميفماجملدداالتمادلكؿؾػددةمعددنمادلرتؾددةماظـاظـددةمسشددرةمصؿددامدونميفماألجفددزةم
احلؽوعقةمحلبماظػؽاتمادلوضقةميفماظؾقانمادلرصق .م

فئات الوظائف التي يطبق على شاغلها نموذج تقويم األداء الوظيفي
الخاص بشاغلي الوظائف التنفيذية (إدارية)
المجموعة العامة

المجموعة النوعية

مجموعة الفئات

الوظائف اإلدارٌة والمالٌة

وظائف اإلدارة الالٌا واإلشرافٌة
والمتوسطة والمباشرة
وظائف اإلدارة المحلٌة

وظااائف المشاارفٌي اإلدارٌااٌي ،مراةبااً ومشاارفً
الخدمات الاامة ،مأمور التحري
وكقاء إماارات المنااطا ،ومحاافظً المحافظاات،
ووكقاء المحافظات  ،ورؤساء المراكا  ،الاماد ،
نااااواب الامااااد  ،وكااااقاء أمناااااء الماااادي  ،رؤساااااء
البلاااااادٌات والمجماااااااات القروٌااااااة  ،الوظااااااائف
اإلشرافٌة على أعماال الشائوي البلدٌاة والقروٌاة ،
وظائف باحثً وأخصائًٌ شئوي المناطا
وظائف باحثً وأخصائًٌ التطوٌر اإلداري
وظائف باحثً وأخصائًٌ التنظٌم
وظائف باحثً وأخصائًٌ التخطٌط
وظائف باحثً وأخصائًٌ المٌ انٌة
وظائف باحثً وأخصائًٌ اإلحصاء
وظائف محللً اإلحصاء
وظائف المفتشٌي اإلدارٌٌي
وظائف المراةبٌي اإلدارٌٌي
وظائف باحثً القضاٌا
وظائف المحققٌي اإلدارٌٌي
وظائف باحثً وأخصائًٌ المالومات
وظائف مراةبً شئوي الموظفٌي
وظائف مدةقً شئوي الموظفٌي
وظائف مدةقً الرواتب
وظائف باحثً وأخصائًٌ شئوي الموظفٌي
وظائف مراةبً التوظٌف
وظائف باحثً وأخصائًٌ التوظٌف
وظائف باحثً وأخصائًٌ امتحانات التوظٌف
وظائف المصنفٌي وأخصائًٌ التصنٌف
وظائف محللً الوظائف
وظائف باحثً وأخصائًٌ الرواتب والبدالت
وظائف باحثً وأخصائًٌ التدرٌب واالبتااث
وظائف باحثً وأخصائًٌ القو الااملة
وظائف باحثً وأخصائًٌ ادنظمة
وظائف المحاسبة القانونٌة
وظائف تحلٌل الحسابات
وظائف المحاسبٌي

وظائف اإلدارٌة المتنوعة

وظائف شئوي الموظفٌي

فئات الوظائف التي يطبق على شاغلها نموذج تقويم األداء الوظيفي
الخاص بشاغلي الوظائف التنفيذية (إدارية)
المجموعة العامة

المجموعة النوعية

(تااابع) الوظااائف اإلدارٌااة وظائف اإلدارة المالٌة
والمالٌة
وظاااااائف اإلشااااارافٌة علاااااى
أعماااااال التفتاااااٌ والرةاباااااة
والتحقٌا المالً

وظااااااااااائف المسااااااااااتودعات
والتماااااااااوٌي والمشاااااااااترٌات
والمبٌاات والتسوٌا

مجموعة الفئات
وظائف مدةقً الحسابات
وظائف مدةقً مااشات التقاعد
وظائف محققً مااشات التقاعد
وظائف المفتشٌي المالٌٌي
وظائف المراةبٌي المالٌٌي
وظائف المحققٌي المالٌٌي
وظائف محصلً اإلٌرادات
وظائف باحثً وأخصائًٌ اإلٌرادات
وظائف محللً اإلٌرادات
وظائف أمناء الصنادٌا وادوراا ذات القٌمة
وظائف عدادي النقود وادوراا ذات القٌمة
وظائف مأموري صرف النقود وادوراا ذات القٌمة
وظائف باحثً وأخصائًٌ التأمٌي
وظائف مأموري الاهد
وظائف مراةبً الاهد
وظائف مراةبً المخ وي
وظائف باحثً وأخصائًٌ المخ وي
وظائف أمناء المستودعات
وظائف باحثً وأخصائًٌ المستودعات
وظائف أمناء المستودعات الفنٌة
وظائف مراةبً ومفتشً التموٌي
وظائف باحثً وأخصائًٌ التموٌي
وظائف مأموري المشترٌات
وظائف مدةقً المشترٌات
وظائف باحثً وأخصائًٌ المشترٌات
وظائف مدةقً المناةصات
وظائف باحثً وأخصائًٌ المناةصات
وظائف مقدري ومقاك الاقارات
وظائف مأموري المبٌاات والتسوٌا

فئات الوظائف التي يطبق على شاغلها نموذج تقويم األداء الوظيفي
الخاص بشاغلي الوظائف التنفيذية (إدارية)
المجموعة العامة

مجموعة الفئات

المجموعة النوعية

(تابع) الوظائف اإلدارٌة (تاااابع) وظاااائف المساااتودعات وظائف مأموري المبٌاات
والتماااااااااااوٌي والمشاااااااااااترٌات وظائف باحثً وأخصائًٌ المبٌاات والتسوٌا
والمالٌة
والمبٌاات والتسوٌا
الوظاااااااااائف اإلدارٌاااااااااة وظائف الخدمات الكتابٌة
المااونة

وظائف الخدمات المكتبٌة

م

م

وظائف السكرتارٌة الخاصة
وظائف السكرتارٌة الاامة
وظائف الترجمة
وظائف الكتبة
وظائف النسخ
وظائف تشغٌل اآلالت المكتبٌة
وظائف تشغٌل أجه ة المٌكروفٌلم والمٌكروفٌت
م

