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الرمز: 0 الوظائف التخصصية المجموعة العامة:
الرمز: 000 وظائف اإلستشارات الشرعية

والقانونية والنظامية
المجموعة النوعية:

الرمز:  00012 وظائف المستشارين النظاميين سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق بأعمال

إعداد البحوث والدراسات وتقديم الرأي واالستشارات
والتوصيات النظامية في موضوعات متنوعة وتمثيل

الجهة في اللجان التي تبحث االمور ذات الصلة
باالنظمة والقيام باالعمال االخرى ذات العالقة بهذا

المجال

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

0001206 6 باحث نظامي
مساعد

0001207 7 باحث نظامي
0001208 8 باحث نظامي
0001209 9 مستشار نظامي

مساعد
0001210 10 مستشار نظامي
0001211 11 مستشار نظامي
0001212 12 مستشار نظامي
0001213 13 مستشار نظامي
0001214 14 مستشار نظامي
0001215 15 مستشار نظامي

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:
- يرتبط إحداث الوظائف في المرتبتين الثالثة عشر والرابعة عشر بالمتطلبات التنظيمية وحجم العمل .

- يكون إيجاد الوظائف بهذا المستوى والمرتبة وفق الترتيبات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (37) وتاريخ 29/
1/ 1419هـ .

- بالنسبة لمسميات الباحثين والمستشارين النظاميين بهيئة الخبراء بمجلس الوزارة فتكون على النحو التالي :
باحث نظامي (ح) م6, باحث نظامي (ب) م7 , باحث نظامي (أ) م8 , مساعد مستشار نظامي م9 .

مستشار نظامي (ح) م10 , مستشار نظامي (ب) م11 .
مستشار نظامي (أ) م12 , م13 ,م14 , م15 .



وظائف المستشارين النظاميين

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
إعداد مشاريع االنظمة وإجراء التعديالت الالزمة عليها

دراسة المشكالت والقضايا الهامة او المعقدة وكتابة الرأي النظامي المناسب لها سواء في المجاالت االدارية
أو المالية او االنظمة المدنية االخرى المعمول بها في الجهة

حضور االجتماعات مع كبار المسئولين واالدالء باآلراء النظامي في المسائل التي تستدعي ذلك
إعداد االبحاث النظامية

إعداد اآلراء والمقترحات حول النظم واالجراءات القائمة
االحتفاظ بملفات االنظمة والتعليمات المعمول بها والفتاوى التي تصدر

تقديم المشورة حول المشاكل االدارية اليومية وتفسير االنظمة المعمول بها في الجهة

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة باالسس والمفاهيم المتعلقة بمجال االستشارات النظامية

معرفة باالنظمة المعمول بها في الدولة
معرفة باالساليب والنظريات النظامية

معرفة بطرق وإجراءات اسلوب تنفيذ العمل في مجال اعمال االستشارات النظامية
قدرة على التعبير بوضوح بدقة كتابة وتحدثاً

قدرة على االستدالل والقياس وأستنباط االحكام من مصادرها
قدرة على توزيع العمل على االخرين واالشراف عليهم

قدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها
القدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة



وظائف المستشارين النظاميين
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

الدرجة الجامعية في العلوم الشرعية , اصول الدين , الدراسات االسالمية , االنظمة أو الحقوق أو القانون .

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

6 1 - درجة البكالوريوس
أنظمة . حقوق . قانون . الدراسات القضائية .

8 2 - درجة الماجستير
السياسة الشرعية (شعبة االنظمة) . القانون الخاص . قانون . القانون العام . االنظمة . حقوق .

9 3 - درجة الدكتوراه
قانون . حقوق . آنظمة .



وظائف المستشارين النظاميين
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 - سالسل فئات وظائف االستشارات النظامية
الخبرات النظيرة:

 - في نطاق سالسل المجموعة النوعية للوظائف الشرعية والقانونية والنظامية .
سالسل فئات وظائف التحقيق االداري , باحثي القضايا أو الوظائف االشرافية عليها .

الخبرات المقبولة:

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:

8 - ايضاحات:
(1) يكون الحد االدنى من المؤهل المطلوب لوظائف الباحثيين والمستشاريين في هيئة الرقابة والتحقيق على

النحو التالي :
( العلوم الشرعية , أصول الدين , الدراسات االسالمية , االنظمة , الحقوق , أو ما يعادلها ) .

 * من كلية الدراسات القضائية واالنظمة بجامعة أم القرى .
 * - ينفذ بكليات الشرق العربي .
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الرمز: 0 الوظائف التخصصية المجموعة العامة:
الرمز: 000 وظائف اإلستشارات الشرعية

والقانونية والنظامية
المجموعة النوعية:

الرمز:  00013 وظائف المحققين النظاميين سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق بإجراء
التحققيات النظامية مع االشخاص في المخالفات

النظامية في موضوعات متنوعة وتمثل الجهة في
اللجان التي تبحث االمور ذات الصلة باالنظمة والقيام

باالعمال االخرى ذات العالقة بهذا المجال .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

0001306 6 محقق نظامي
مساعد

0001307 7 محقق نظامي
0001308 8 محقق نظامي
0001309 9 محقق نظامي
0001310 10 محقق نظامي
0001311 11 كبير محققين

نظاميين
0001312 12 كبير محققين

نظاميين

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:



وظائف المحققين النظاميين

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
مراجعة دراسة التهمة الموجهة للشخص والوثائق والتقارير المتعلقة بها كأدلة  أثبات أو نفي

بحث ودراسة عادات وسوابق الشخص المتهم
دراسة سجالت المتهم أذا كان من موظفي الدولة وجمع المعلومات الالزمة للتحقيق كالقرائن واالثباتات

والشهود
عداد مشروعات قرارت االتهام ومشروعات طلبات تدقيق االحكام الصادرة من ديوان المظالم في الدعاوى

المقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق
مراجعة المعلومات التي تحصل عليها واعداد التقرير الالزمة متضمنا اقتراحا بالحكم

التحقيق في الجرائم الجنائية التي تختص بها هيئة الرقابة والتحقيق اضافة على المخالفات التأديبية
االشراف على بعض المحققين المبتدئين

حفظ السجالت الخاصة بالتحقيقات المجراه

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة باألسس والمفاهيم المتعلقة بعمل التحقيق النظامي

معرفة بالنظم والقواعد النظامية
معرفة بإجراءات واساليب التحقيق

قدرة على الحصول على المعلومات وتقويمها
قدرة على االستجواب وصياغة االسئلة الجيدة

قدرة على حفظ السجالت واعداد التقارير
قدرة على اقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين المحافظة عليها

القدرة على تطبيق المعارف اعاله بمهارة



وظائف المحققين النظاميين
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

الدرجة الجامعية : قانون , أنظمة , الحقوق . (1)

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

6 1 - درجة البكالوريوس
أنظمة . حقوق . الدراسات القضائية . قانون .

8 2 - درجة الماجستير
القانون العام . قانون . القانون الخاص . حقوق . االنظمة .

9 3 - درجة الدكتوراه
آنظمة . حقوق . قانون .



وظائف المحققين النظاميين
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سالسل فئات وظائف المحققين النظاميين .
الخبرات النظيرة:

 -  في نطاق سالسل المجموعة النوعية للوظائف الشرعية والقانونية والنظامية .
الخبرات المقبولة:

 -  أية خبرات أخرى تثبت مناسبتها .

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:

8 - ايضاحات:
(1) يكون الحد االدنى من المؤهل العلمي المطلوب لوظائف المحققين في هيئة الرقابة والتحقيق على النحو

التالي :
العلوم الشرعية , اصول الدين , الدراسات االسالمية , الحقوق , االنظمة , أو مايعادلها .

(2) يكون ترتيب افضلية الخبرات لوظائف المحققين في هيئة الرقابة والتحقيق على النحوالتالي :
- في نطاق سالسل المجموعة النوعية للوظائف الشرعية والقانونية والنظامية.

- سالسل فئات وظائف التحقيق االداري , باحثي القضايا , أو الوظائف االشرافية عليها .
 * من كلية الدراسات القضائية واالنظمة بجامعة أم القرى .

 * - ينفذ بكليات الشرق العربي .
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الرمز: 0 الوظائف التخصصية المجموعة العامة:
الرمز: 001 الوظائف الهندسية المجموعة النوعية:

الرمز:  00125 وظائف الهندسة البحرية سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق بأعمال

صيانة القطع البحرية من مكائن أو بدن السفينة
والمهمات المساعده ومهمات سطح السفينة خالل

اإلبحار أو أثناء التوقف بالمونئ أو مهام النوبة
البحرية وتنفيذ جميع أعمال الصيانة الوقائية للسفن
وإصالح األعطال لضمان سالمة التشغيل باإلضافة إلى

تنمية مهارات أفراد الطاقم الهندسي للسفن
وتطبيقه للوائح والقواعد الدولية الصادرة من

المنظمة البحرية الدولية IMO ومنظمة العمل الدولية
ILO ومنظمة الصحة الدولية HIO والقيام باألعمال

األخرى ذات العالقة بهذا المجال .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

0012507 7 مهندس بحري
ثالث

0012508 8 مهندس بحري
ثاني

0012509 9 كبير مهندسين
بحريين

0012510 10 كبير مهندسين
بحريين

0012511 11 كبير مهندسين
بحريين

0012512 12 كبير مهندسين
بحريين

0012513 13 كبير مهندسين
بحريين

0012514 14 مهندس مستشار
بحري

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:



وظائف الهندسة البحرية

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
تنفيذ األعمال المخططة للسفينة .

القيام بالكوشفات الدقيقة وأعمال االصالحات للمحرك الرئيسي والغاليات والمهمات المساعدة والمهمات
الكهربائية ومهمات السطح ومهمات ضخ الشحنة ومحركات قوارب النجاة وطلمبات الطوارئ الخاصة بالحريق

ومولد الطوارئ .
ضمان سالمة ظروف تشغيل جميع أفراد الطاقم الهندسي وتنمية مهاراتهم .

إعداد الوحدات البحرية للفحص من قبل هيئات التصنيف طبقاً لبرامج الكشوف الدولية الخاصة بالوحدات .
المشاركة في إجراء االختبارات الخاصة بتسليم الوحدات الجديدة .

تطبيق معايير السالمة الدولية إلدارة السفينة ومراعاة قوانين حماية البيئة من التلوث .
تطبيق معايير األمن والسالمة الدولية للسفن .

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة األنظمة الدولية واالجراءات المحلية .

المعرفة بمبادئ وأساسيات محطات القوة البحرية وجميع المنظومات المساعدة .
معرفة مبادئ تصميم وبناء السفن بما يخدم إصالح السفن .

معرفة االتفاقيات والمعاهد البحرية باالبحار اآلمن والحماية من التلوث .
القدرة على إعداد برامج الصيانة الوقائية .

القدرة على إدارة أفراد النوبة الهندسية البحرية وتوزيع المهام .
القدرة على التعامل مع مختلف الجهات وممثلي ماللك السفية .

القدرة على تشخيص األعطال وتنفيذ عمليات الصيانة واإلصالح .
قدرة على اقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها

القدرة على تطبيق المعارف اعاله بمهارة



وظائف الهندسة البحرية
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

بكالوريوس هندسة بحرية + شهادة مهندس بحري ثالث .

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

7 1 - درجة البكالوريوس
(شهادة مهندس بحري درجة ثالثة + هندسة بحرية) .

8 2 - درجة الماجستير
شهادة مهندس بحري ثاني .

9 3 - درجة الدكتوراه
هندسة بحرية درجة اولي (كبير مهندسين بحريين) .



وظائف الهندسة البحرية
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سلسلة فئات وظائف الهندسة البحرية .
الخبرات النظيرة:

الخبرات المقبولة:

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:
  - الحصول على شهادات الدورات الحتمية حسب شروط معاهدة (STCW)  - اللياقة الطبية حسب شروط منظمة

(ILO) العمل الدولية

8 - ايضاحات:
*- يتم الترقية للمرتبة التاسعة بشهادة مهندس بحري ثاني .

*- جميع الشهادات سارية المفعول وصادرة من مؤسسة تعليمية معتمدة .
(1) الهندسة البحرية من كلية الدراسات البحرية يستحقون الدرجة الثانية من المرتبة السابعة .

(2) هناك تميز في درجات التعيين بالنسبة لمهندس بحري درجة ثانية حيث يستحق حامل هذا المؤهل الدرجة
الثانية من المرتبة الثامنة .
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الرمز: 0 الوظائف التخصصية المجموعة العامة:
الرمز: 008 وظائف القياس والتقويم المجموعة النوعية:

الرمز:  00800 الوظائف االشرافية على إدارة
االختيار والتقييم

سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق باالشراف
على أقسام وشعب ووحدات إدارة االختيار والتقييم

واإلشراف على إعداد أسئلة االختبارات الوظيفية ,
وإجراء االمتحانات وإخراج نتائجها , والقيام بالدراسات

واألبحاث التطويرية لعملية االختيار والتقييم والقيام
باألعمال األخرى ذات العالقة بهذا المجال واستخدام

الحاسب اآللي في العمل .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

0080011 11 مدير إدارة
0080012 12 مدير
0080013 13 مدير عام

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:
- تكون المرتبة الثانية عشرة بمسمى مدير أو مدير عام حسب المتطلبات التنظيمية وحجم العمل .



الوظائف االشرافية على إدارة االختيار والتقييم

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
األشراف على إعداد وإجراء ونتائج االختبارات للوظائف بأنواعها .

األشراف على إعداد خطط تطوير االختبارات ووضع التصاميم والمواصفات الفنية الالزمة لها وإدارتها والمتابعة
لمراحل تطويرها وبنائها .

االشراف على الموظفين وتوجيههم , وإيجاد التواصل الفعال مع العاملين في الوزارة وخارجها فيما يخدم
مجال عمله .

االشراف على وضع الخطط الالزمة إلجراء الدراسات واالبحاث الالزمة للتأكد من صدق االختبارات وثباتها وتطبيق
األساليب واالجراءات االحصائية المتبعة لتيسير نتائجها واستخداماتها

إعداد التقارير عن سير العمل والعاملين .

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة باألسس والمفاهيم المتعلقة بأعمال التوظيف واالختبارات .

معرفة بأنظمة الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية المتعلقة بأعمال التوظيف واالختبارات .
قدرة على التطبيق لألساليب والطرق والمفاهيم والنظريات والمبادئ في مجال القياس التربوي والنفسي

وتقديم الحلول للمشكالت المتصلة بميدان القياس واالختبارات .
القدرة على تصميم الخطط الالزمة إلجراء الدراسات واالبحاث الفنية الالزمة للتأكد من صدق االختبارات وثباتها ,

وتطبيق األساليب واإلجراءات االحصائية المتبعة لتيسير تفسير نتائجها واستخداماتها .
القدرة على اتخاذ القرارات المهنية والعلمية في مجال التخصص ( القياس , االحصاء والبحث , علم النفس)

وتقديم الحلول المبتكرة حسب متطلبات العمل .
قدرة على المشاركة الفاعلة في النشاطات العلمية والمهنية .

قدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها .
القدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة .

قدرة على أستخدام الحاسب االلي .



الوظائف االشرافية على إدارة االختيار والتقييم
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

درجة البكالوريوس في : علم النفس , اللغة العربية , اساليب كمية , إدارة عامة , إدارة أعمال (1) .

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل



الوظائف االشرافية على إدارة االختيار والتقييم
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سلسلة فئات الوظائف االشرافية على االختيار والتقويم .
سالسل فئات وظائف التوظيف .
سالسل فئات وظائف التصنيف .

الخبرات النظيرة:

الخبرات المقبولة:

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:

8 - ايضاحات:
- يشترط لشغل وظائف هذه السلسلة الحصول على درجة الماجستير في القياس والتقويم أو االحصاء .



2014/12/7 م 1436/02/15 هـ

الرمز: 0 الوظائف التخصصية المجموعة العامة:
الرمز: 008 وظائف القياس والتقويم المجموعة النوعية:

الرمز:  00801 باحثي وأخصائيي القياس والتقويم سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق بتصميم

وإعداد أسئلة اختبارات الوظائف في الخدمة المدنية
على ضوء واجباتها ومسئولياتها وإخراج النتائج كما
تشمل إجراء الدراسات واألبحاث في مجاالت االختبارات

في الخدمة المدنية , والقيام باألعمال األخرى ذات
العالقة بهذا المجال واستخدام الحاسب اآللي في

العمل .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

0080106 6 باحث قياس
وتقويم مساعد

0080107 7 باحث قياس
وتقويم

0080108 8 باحث قياس
وتقويم

0080109 9 أخصائي قياس
وتقويم

0080110 10 أخصائي قياس
وتقويم

0080111 11 كبير أخصائيي
قياس وتقويم

0080112 12 كبير أخصائيي
قياس وتقويم

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:



باحثي وأخصائيي القياس والتقويم

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
المشاركة في تصميم وإعداد االختبارات للوظائف في الخدمة المدنية وفقاً لنوع ومستوى الواجبات

والمسئوليات ولبقية عناصر إشغالها .
اخراج النتائج وترتيب المتقدمين وفقاً للمعايير المتبعه في التوظيف .

استخدام األساليب والطرق واألجراءات المعروفة في مجال القياس التربوي والنفسي واالختبارات لحل المسائل
المتصلة بالقياس واالختبارات .

المشاركة في تنفيذ الخطط واالجراءات المتضمنه في الدراسات واالبحاث الخاصة بالتأكد من صدق االختبارات
وثباتها وفي تطبيق األساليب واالجراءات االحصائية لتفسير نتائجها .

المشاركة وإبدأ الرأي والمشورة في القرارات المهنية والعلمية في القياس واالختبارات .
المشاركة في تنفيذ التصاميم والنماذج الخاصة بتحديد المعارف والمهارات والقدرات والمواقف والسمات
الشخصية لألفراد , والمشاركة  في تطبيق اساليب التحليل الوظيفي وبما يضمن صدق القياس ومالءمتها

لإلستخدام .

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة باألسس والمفاهيم والمبادئ التي تبنى عليها اختبارات الوظائف بالخدمة المدنية .

معرفة بعناصر إشغال الوظائف من معرفة وقدرة ومهارة حسب أهميتها .
معرفة بالمفاهيم والنظريات والمبادئ في مجال القياس التربوي والنفسي , واأللمام بالمشكالت المتصلة

بميدان القياس واالختبارات .
المعرفة باألساليب والطرق والمنهجيات واالجراءات المستخدمة في التحليل االحصائي وبخاصة فيما يتصل

باستخداماتها في دراسات الصدق والتعامل مع المشكالت النظرية والعملية في مجال القياس واالختبارات .
قدرة على فهم التصاميم الخاصة بإجراءات الدراسات واالبحاث الفنية الالزمة للتأكد من صدق االختبارات وثباتها .

قدرة على إعداد وصياغة وتصميم االختبارات للوظائف وفق خصائصها .
قدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها .

القدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة .
قدرة على أستخدام الحاسب االلي .



باحثي وأخصائيي القياس والتقويم
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية :(علم النفس , اللغة العربية , أساليب كمية , إدارة عامة , إدارة
أعمال )

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

6
1 - درجة البكالوريوس

علم نفس . أخصائي نفسي . إدارة عامة . إدارة أعمال مسار االدارة . إدارة أعمال . أساليب كمية . لغة
عربية .

8 2 - درجة الماجستير
القياس والتقويم .

9 3 - درجة الدكتوراه
القياس والتقويم .



باحثي وأخصائيي القياس والتقويم
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سلسلة فئات وظائف باحثي وأخصائيي القياس والتقويم .

 -  سلسلة فئات وظائف التوظيف .

 -  سلسلة فئات وظائف التصنيف .
الخبرات النظيرة:

الخبرات المقبولة:

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:

8 - ايضاحات:





























































































































































































































































































































































































































































2014/12/9 م 1436/02/17 هـ

الرمز: 3 الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة العامة:
الرمز: 301 وظائف االدارة المحلية المجموعة النوعية:

الرمز:  30113 وظائف باحثي وأخصائي المجالس
البلدية واالنتخابات

سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
 تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تختص بإجراء

الدراسات والبحوث لتطوير وتحسين إجراءات العمل
بالمجالس البلدية وتوفير المعلومات التي تحتاجها

وأستقبال قرارات المجالس البلدية وعرضها على
المسئولين ومتابعة ما يتم بشأنها , كما تشمل إجراء

الدراسات والبحوث في مجال االنتخابات للمجالس
البلدية ووضع الترتيبات والتنظيمات للعملية االنتخابية
ومراجعة قوائم االنتخابات وأستكمال إجراءات تعيين

أعضاء المجالس البلدية وحفظ قوائم الناخبين
والمرشحيث ونتائج االنتخابات وتحديثها آلياً , والقيام

باالعمال االخرى ذات العالقة بهذه المجاالت .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

3011306 6 باحث شئون
انتخابات

3011307 7 باحث شئون
مجالس بلدية

3011308 8 باحث شئون
مجالس بلدية

3011309 9  أخصائي شئون
مجالس بلدية

3011310 10  أخصائي شئون
مجالس بلدية

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:
- فئات وظائف هذه السلسلة خاصة باالدارة العامة لشئون المجالس البلدية بوزارة الشئون البلدية والقروية ,
ومسمياتها وتدرجها الوظيفي منطلق من المحضر (51) للجنة الوزارية للتنظيم االداري الموافق عليه بقرار

مجلس الوزراء الموقر رقم (155) وتاريخ 28/ 6/ 1427 هـ .
- عند إحداث وظائف هذه السلسلة يرجع للتشكيل االداري لالدارة العامة لشئون المجالس البلدية الوارد ضمن

المحضر المشار إليه .



وظائف باحثي وأخصائي المجالس البلدية واالنتخابات

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
إجراء الدراسات والبحوث في مجال أعمال المجالس البلدية واالنتخابات البلدية

استقبال قرارات المجالس البلدية وعرضها على المسئولين ومتابعة ما يتم بشأنها .
إعداد المقترحات والتوصيات لتطوير وتحسين أساليب العمل في المجالس البلدية بالتنسيق مع التطوير االداري

توفير المعلومات التي تحتاجها المجالس البلدية , والرد على االستفسارات الوارده منها
وضع الترتيبات والتنظيمات للعملية االنتخابية ومراجعة قوائم االنتخابات

استكمال إجراءات تعيين أعضاء المجالس البلدية وحفظ قوائم الناخبين والمرشحين ونتائج االنتخابات
إعداد تقارير دورية بانجازات االدارة ورفع التوصيات بشأنها للمسئولين

القيام بأية أعمال اخرى ذات عالقة بإختصاص االدارة

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة باالسس والمفاهيم والقواعد والتطبيقات المتعلقة بالمجالس البلدية واالنتخابات البلدية

معرفة باالنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالمجالس البلدية واالنتخابات البلدية
معرفة باالساليب واالجراءات والترتيبات والنماذج المتعلقة باالنتخابات البلدية

قدرة على إعداد الدراسات والبحوث لتطوير أعمال المجالس البلدية واالنتخابات البلدية
قدرة على إجراء االتصاالت والتنظيم والتنسيق للعمليات االنتخابية ومتابعة نتائج االنتخابات

قدرة على أستخدام الحاسب االلي في تسجيل وحفظ قوائم الناخبين والمرشحين ونتائج االنتخابات
قدرة على إعداد التقارير ومناقشة االراء والتوصيات .

قدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها .
القدرة على تطبيق المعارف اعاله بمهارة



وظائف باحثي وأخصائي المجالس البلدية واالنتخابات
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

الدرجة الجامعية

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

6 1 - درجة البكالوريوس
ادارة الموارد البشرية . إدارة عامة . التنظيم والتطوير االداري .

6 2 - درجة البكالوريوس
حقوق . إقتصاد . أنظمة . أساليب كمية . العلوم السياسية . قانون .

6 3 - درجة البكالوريوس
أخصائي نفسي . علم نفس . جغرافيا . إجتماع . خدمة إجتماعية .

6 4 - درجة البكالوريوس
درجة البكالوريوس  المطلقة.

8
5 - درجة الماجستير

إجتماع . إدارة أعمال .  إدارة الموارد البشرية . جغرافيا . القانون العام . قانون . القانون الخاص . علم
نفس . إقتصاد . االنظمة .  العلوم السياسية . أساليب كمية . حقوق . إدارة عامة .  التنظيم والتطوير

االداري . خدمة إجتماعية .

9
6 - درجة الدكتوراه

إقتصاد . آنظمة . قانون . إجتماع . التنظيم والتطوير اإلداري . إدارة عامة . إدارة أعمال . إدارة الموارد
البشرية . االساليب الكمية . حقوق . خدمة إجتماعية . علم نفس . العلوم السياسية . جغرافيا .



وظائف باحثي وأخصائي المجالس البلدية واالنتخابات
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سلسلة فئات وظائف باحثي وأخصائي المجالس البلدية واالنتخابات
الخبرات النظيرة:

 -  سلسلة فئات وظائف رؤساء البلديات ومساعديهم .

 -  سلسلة فئات الوظائف االشرافية على أعمال الشئون البلدية والقروية .

 -  سلسلة فئات وظائف باحثي وأخصائي شئون المناطق
الخبرات المقبولة:

 -  سلسلة فئات وظائف رؤساء المراكز .
 -  سلسلة فئات وظائف العمد ونوابهم .

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:

8 - ايضاحات:
(*) يمكن الرجوع الى دليل البرامج االعدادية لتحديد البرامج المناسبة للدخول على وظائف هذه السلسة بمختلف

المراتب .
 * - ينفذ بكليات الشرق العربي .
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الرمز: 3 الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة العامة:
الرمز: 302 الوظائف االدارية المتنوعة المجموعة النوعية:

الرمز:  30219 الوظائف االشرافية على أعمال
المراجعة الداخلية

سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق باالشراف
على أعمال وحدات المراجعة الداخلية في االجهزة
الحكومية , ومايتبع ذلك من متابعة تقويم أنظمة

الرقابة الداخلية ومراجعة السجالت واالجراءات وجميع
العمليات االدارية والمالية وتقوم مستويات االنجاز

ومدى كفاية وفعالية العمليات االدارية والمالية
وإعداد التقارير والتوصيات في مجال العمل , واالشراف

على الموظفين وتوجيههم وتوزيع العمل بينهم
ومناقشته ومراجعته , والقيام باالعمال االخرى ذات
العالقة بهذا المجال وأستخدام الحاسب االلي في

العمل .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

3021908 8 رئيس قسم
3021909 9 مدير شعبة
3021910 10 مدير إدارة
3021911 11 مدير إدارة
3021912 12 مدير
3021913 13 مدير عام

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:
- تكون المرتبة الثانية عشرة بمسمى مدير أو مدير عام حسب المتطلبات التنظيمية وحجم العمل .



الوظائف االشرافية على أعمال المراجعة الداخلية

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
االشراف على أعمال المراجعة الداخلية وعلى الموظفين وتوجيههم وتوزيع العمل بينهم .

وضع الخطة السنوية للمراجعة في الجهة .
إعداد االجراءات والنماذج الخاصة بعمل وحدة المراجعة الداخلية بالتعاون مع وحدة التطوير االداري .

االتصال بالمسئولين المختصين باالدارات واالقسام المختلفة بالجهة لالطالع على السجالت والوثائق والبيانات
الالزمة ألعمال المراجعة.

إعداد خطة تدريب لموظفي الوحدة الحتياجاتها .
إعداد التقرير عن نتائج المراجعة الداخلية وتحديد المالحظات واقتراح التوصيات والحلول ومناقشتها مع

المسئولين .
المشاركة في اللجان ذات العالقة .

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
 معرفة باالنظمة واللوائح والتعليمات واالجراءات االدارية والمالية المطبقة في الجهة .

معرفة بالخطط التنظيمية ومهام وأختصاصات الجهة
 معرفة بقواعد إعداد الحسابات الختامية ومشاريع الميزانية .

قدرة على االشراف والتوجيه وإدارة العمل .
قدرة على وضع الخطط وإعداد االدلة واالجراءات الخاصة بالعمل .

قدرة على االتصال باالخرين والمتابعة والتنسيق معهم .
قدرة على المراجعة وتحديد مواطن الخلل في العمليات االدارية والمالية .

قدره على الدراسة والتحليل واستخراج النتائج .
قدرة على إعداد التقارير ووضع التوصيات والحلول ومناقشتها ومتابعتها مع المسئولين .

قدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها .
القدرة على تطيبق المعارف اعاله بمهارة

قدرة على أستخدام الحاسب األلي



الوظائف االشرافية على أعمال المراجعة الداخلية
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

الدرجة الجامعية في المحاسبة او ما يعادلها في التخصص (1) .

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

8 1 - درجة الماجستير
العلوم في المحاسبة . محاسبة  أو مايعادلها (2).

9 2 - درجة الدكتوراه
محاسبة  أو مايعادلها.



الوظائف االشرافية على أعمال المراجعة الداخلية
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سالسل فئات وظائف المراجعة الداخلية .

 -  سالسل فئات وظائف تحليل الحسابات والمحاسبة القانونية .
الخبرات النظيرة:

 -  سالسل فئات وظائف التفتيش والرقابة والتحقيق المالي .

 -  سالسل فئات وظائف المحاسبة والتدقيق الحسابي واالدارة المالية .
الخبرات المقبولة:

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:
  - * يشترط لشغل فئات وظائف هذه السلسلة إضافة الى توفر شروط شغل الوظيفة من التأهيل او الخبرة , توفر
خبرة عملية في مجال المراجعة التقل عن سبع سنوات وذلك لوظيفة المشرف على وحدة المراجعة الداخلية في

المقر الرئيسي للجهة , واليتم تعيينه أو ترقيته أو نقله أو إعارته أو تكليفة إال بموافقة المسئول االول في
الجهة .

8 - ايضاحات:
-1 يقبل الدبلوم في الرقابة المالية بعد درجة البكالوريوس أو درجة البكالوريوس في التخصصات التالية ( إدارة

االعمال أو االدارة المالية أو االدارة العامة ) لشغل وظيفة مدير وحدة المراجعة الداخلية هذا االستثناء لمدة
التتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (300) وتاريخ 21/ 10 /1432هـ  .

-2 المؤهل المعادل لدرجة الماجستير هو دبلوم الرقابة المالية لمدة سنتين بعد الدرجة الجامعية .
 * - ينفذ بكليات الشرق العربي .
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الرمز: 3 الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة العامة:
الرمز: 302 الوظائف االدارية المتنوعة المجموعة النوعية:

الرمز:  30220 وظائف المراجعين الداخليين سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق بتقويم

أنظمة الرقابة الداخلية في الجهة , ومراجعة السجالت
واالجراءات والعقود وأعمال المستودعات وجميع

العمليات االدارية والمالية , وتقويم مستويات االنجاز,
ومدى كفاية وفاعلية العمليات االدارية والمالية في

الجهة بما يؤدي الى االستغالل األمثل للموارد المتاحة
وأستخدام الحاسب االلي في العمل .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

3022006 6 مساعد مراجع
3022007 7 مراجع
3022008 8 مراجع
3022009 9 مراجع
3022010 10 مراجع
3022011 11 مراجع
3022012 12 مراجع عام

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:



وظائف المراجعين الداخليين

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
تقويم أنظمة الرقابة الداخلية بما فيها النظام المحاسبي , وتحديد أوجه القصور أن وجدت وأقتراح الوسائل

واالجراءات لعالجها .
متابعة تطبيق الجهة لالنظمة واللوائح والتعليمات واالجراءات المالية , وتحديد مدى كفايتها ومالءمتها .

مراجعة الخطة التنظيمية للجهة ومدى وضوح السلطات واالختصاصات وتقويم مستوى أنجاز األهداف .
دراسة مدى استخدام الموارد المالية والبشرية بشكل صحيح , واقتراح الحلول لمعالجة القصور .

فحص ومراجعة المستندات والسجالت والعقود المالية واالتفاقات وأعمال المستودعات .
مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية وتقديم المشورة عند إعداد ميزانية الجهة .

إعداد التقارير بنتائج أعمال المراجعة ووضع التوصيات بشأنها واقتراح الحلول .

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة باالسس والمفاهيم المتعلقة بالمراجعة الداخلية .

معرفة باالنظمة واللوائح والتعليمات واالجراءات االدارية والمالية المطبقة في الجهة .
معرفة بالخطط التنظيمية ومهام واختصاصات الجهة .

معرفة بقواعد وتعليمات إعداد الحسابات الختامية ومشاريع الميزانية .
قدرة على االتصال باالخرين والمتابعة والتنسيق معهم .

قدرة على المراجعة وتحديد مواطن الخلل في العمليات االدارية والمالية .
قدرة على الدراسة والتحليل واستخراج النتائج .

قدرة على إعداد التقارير ووضع التوصيات والحلول ومناقشتها ومتابعتها مع المسئولين .
قدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها .



وظائف المراجعين الداخليين
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

الدرجة الجامعية أو دبلوم في المحاسبة او مايعادلها في التخصص بعد الثانوية , أو في تخصص وثيق الصلة
بنشاط الجهة .

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

6 1 - درجة البكالوريوس
محاسبة  أو مايعادلها في التخصص, أو في التخصص وثيق الصلة بنشاط الجهة.

8
2 - درجة الماجستير

العلوم في المحاسبة . محاسبة  أو مايعادلها في التخصص, أو في التخصص وثيق الصلة بنشاط
الجهة.

9 3 - درجة الدكتوراه
محاسبة  أو مايعادلها في التخصص, أو في التخصص وثيق الصلة بنشاط الجهة.



وظائف المراجعين الداخليين
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سالسل فئات وظائف المراجعة الداخلية .
الخبرات النظيرة:

 -  سالسل فئات وظائف المحاسبة والتدقيق الحسابي واالدارة المالية .

 -  سالسل فئات وظائف التفتيش والرقابة والتحقيق المالي .

 -  سالسل فئات وظائف تحليل الحسابات , والمحاسبة القانونية .

 -  الخبرة في النشاط األساسي للجهة التي توجد بها الوظيفة (1) .
الخبرات المقبولة:

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:
  - * يشترط لشغل فئات وظائف هذه السلسلة إضافة الى توفر شروط شغل الوظيفة من التأهيل او الخبرة , توفر
خبرة عملية في مجال المراجعة التقل عن سبع سنوات وذلك لوظيفة المشرف على وحدة المراجعة الداخلية في

المقر الرئيسي للجهة , واليتم تعيينه أو ترقيته أو نقله أو إعارته أو تكليفة إال بموافقة المسئول االول في
الجهة .

8 - ايضاحات:
-1 بشرط توفر الدرجة الجامعية في المحاسبة أو دبلوم في المحاسبة او دبلوم الرقابة المالية أو االدارة المالية

.
 * - ينفذ بكليات الشرق العربي .
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الرمز: 3 الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة العامة:
الرمز: 302 الوظائف االدارية المتنوعة المجموعة النوعية:

الرمز:  30221 وظائف مرمزي ومصنفي االحصاء سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة على الوظائف التي تتولى ترميز

وتصنيف االستمارات االحصائية حسب التطبيق االحصائي
المناسب الجراءات الترميز بأستخدام أدلة التصنيف
االحصائية المتنوعة ومتابعة اي تحديث في مجال

التصنيف االحصائي , وإدخال البيانات في الحاسب االلي
ومراجعتها وتصحيحها , والقيام باالعمال االخرى ذات

العالقة بترميز البيانات االحصائية .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

3022104 4 مرمز إحصاء
مساعد

3022105 5 مرمز إحصاء
مساعد

3022106 6 مرمز إحصاء
3022107 7 مرمز إحصاء
3022108 8 مرمز ومصنف

إحصاء
3022109 9 مرمز ومصنف

إحصاء
3022110 10 مرمز ومصنف

إحصاء مشرف

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:
- يقتصر إيجاد هذه الوظائف على مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات .



وظائف مرمزي ومصنفي االحصاء

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
استخدام أدلة التصنيف االحصائية المتنوعة

تمييز حقول الترميز ضمن استمارة البحث وترميزها
تحديد التطبيق االحصائي المناسب الجراءات الترميز

تحقيق أهداف الترميز وإدخال البيانات في الحاسب اآللي
مراجعة البيانات التي سبق أدخالها وتصحيحها

المتابعة واالطالع على ما يستجد في أدلة التصنيف االحصائي
تقديم التوصيات فيما يتعلق بالتصنيف االحصائي

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
المعرفة بالمبادئ االحصائية ومدلوالتها

المعرفة بالتصانيف االحصائية المختلفة
القدرة على تحديد إجراءات تبويب وتصنيف االحصاءات

القدرة على وصف البيانات وتجانسها مع االدلة والتصانيف االحصائية
القدرة على الترميز االلي للبيانات

القدرة على متابعة ما يستجد في ادلة التصنيف االحصائية
قدرة على اقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها

القدرة على تطيبق المعارف اعاله بمهارة
قدرة على أستخدام الحاسب األلي



وظائف مرمزي ومصنفي االحصاء
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

الثانوية العامة مع القدرة

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

4 1 - الثانوية
الثانوية العامة مع القدرة .

6
2 - درجة البكالوريوس

االساليب الكمية تخصص (إحصاء تطبيقي) . االساليب الكمية تخصص (إحصاء واساليب كمية) . أساليب
كمية . االساليب الكمية تخصص (تأمين وعلوم أكتوارية ) . االساليب الكمية تخصص (الدراسات

السكانية الكمية) . إقتصاد . جغرافيا .

6 3 - درجة البكالوريوس
نظم معلومات إدارية .

7
4 - درجة البكالوريوس

 بحوث العمليات . احصاء رياضي .  إحصاء حاسبات .  إحصاء أو إحصاء تطبيقية .  رياضيات أو رياضيات
تطبيقية .

8 5 - درجة الماجستير
رياضيات .



وظائف مرمزي ومصنفي االحصاء
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سالسل فئات وظائف االحصاء .
الخبرات النظيرة:

 -  الخبرة في االعمال ذات العالقة بنوع االحصاء . (1)
الخبرات المقبولة:

 -  سالسل فئات وظائف االقتصاديين , وذلك للمرتبة الثامنة فما دون .

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:
  -  دورة احصائية لمدة التقل عن اربعة أسابيع .

8 - ايضاحات:
-1 مثل الخبرة في الوظائف الزراعية لالحصاء الزراعي , الوظائف الصحية لالحصاء الصحي .
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الرمز: 3 الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة العامة:
الرمز: 302 الوظائف االدارية المتنوعة المجموعة النوعية:

الرمز:  30222 وظائف جامعي البيانات االحصائية سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة على الوظائف التي تتولى

المشاركة في تجهيز مستلزمات االبحاث االحصائية
كاالستمارات والبيانات , والقيام باالعمال الميدانية

لجمع البيانات االحصائية في االبحاث والمسوح
االحصائية السكانية منها واالقتصادية بأستخدام
االستمارات المصممة لكل بحث إحصائي ومقارنة

المعلومات الواردة في االستمارة للتاكد من صحتها
ومنطقيتها , وتبويب وعرض البيانات التي تم جمعها ,

ترتيب وحفظ االستمارات وكتابة التقارير وتقديم
التوصيات , والقيام بأي أعمال أخرى ذات العالقة بجمع

البيانات .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

3022204 4 جامع بيانات
مساعد

3022205 5 جامع بيانات
مساعد

3022206 6 جامع بيانات
3022207 7 جامع بيانات
3022208 8 جامع بيانات
3022209 9 جامع بيانات

مشرف
3022210 10 جامع بيانات

مشرف

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:
- يقتصر إيجاد هذه الوظائف على مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات .



وظائف جامعي البيانات االحصائية

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
تحديد المفاهيم والمصطلحات التي ترد في استمارة البحث

تحديد المصدر المالئم لجميع البيانات والمعلومات االحصائية بما يضمن الدقة والشمولية
استخدام أستمارة البحث حسب التعليمات المحددة

جمع البيانات والمعلومات االحصائية وفقاً لالسلوب المحدد في خطة البحث االحصائي
تحديد االسلوب المناسب لجمع البيانات والمعلومات ميدانياً

مراعاة صحة ومنطقية البيانات التي تم جمعها
تبويب وعرض البيانات االحصائية

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
المعرفة بالمبادى والمصطلحات االحصائية

المعرفة بطرق وأساليب جمع البيانات االحصائية
المعرفة بأسس ومفاهيم البحوث االحصائية

القدرة على الوصول الى وحدات البحث االحصائي باستخدام البيانات والخرائط
القدرة على استخدام الخرائط االحصائية

القدرة على استخدام االسلوب المناسب لكسب ثقة مقدم البيانات
القدرة على المناقشة واالقناع وحسن التصرف

قدرةعلى اقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها
القدرة على تطيبق المعارف اعاله بمهارة

قدرة على أستخدام الحاسب األلي



وظائف جامعي البيانات االحصائية
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

الثانوية العامة مع القدرة

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

4 1 - الثانوية
الثانوية العامة مع القدرة .

6
2 - درجة البكالوريوس

جغرافيا . االساليب الكمية تخصص (تأمين وعلوم أكتوارية ) . االساليب الكمية تخصص (إحصاء واساليب
كمية) . االساليب الكمية تخصص (الدراسات السكانية الكمية) . أساليب كمية . االساليب الكمية تخصص

(إحصاء تطبيقي) . إقتصاد .

6 3 - درجة البكالوريوس
نظم معلومات إدارية .

7
4 - درجة البكالوريوس

احصاء رياضي .  رياضيات أو رياضيات تطبيقية .  إحصاء أو إحصاء تطبيقية .  إحصاء حاسبات .  بحوث
العمليات .

8 5 - درجة الماجستير
رياضيات .



وظائف جامعي البيانات االحصائية
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سالسل فئات وظائف االحصاء .
الخبرات النظيرة:

 -  الخبرة في االعمال ذات العالقة بنوع االحصاء . (1)
الخبرات المقبولة:

 -  سالسل فئات وظائف االقتصاديين , وذلك للمرتبة الثامنة فما دون .

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:
  -  دورة احصائية لمدة التقل عن اربعة أسابيع .

8 - ايضاحات:
-1 مثل الخبرة في الوظائف الزراعية لالحصاء الزراعي , الوظائف الصحية لالحصاء الصحي .
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الرمز: 3 الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة العامة:
الرمز: 303 وظائف شئون الموظفين المجموعة النوعية:

الرمز:  30309 الوظائف اإلشرافية  على أعمال
التصنيف والرواتب والبدالت

سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتولى االشراف

على االقسام والشعب واالدارات واالدارة العامة
التصنيف والرواتب والبدالت في الخدمة المدنية وذلك

باالشراف العام والمباشر على كل ما يتعلق بدارسة
وتحليل وتصنيف وتقويم الوظائف وما يتبع ذلك من

إعداد الرواتب والساللم والبدالت والمكافات
والمشاركة في إعداد الدراسات وتوجيه الموظفين

وتقييمهم وإعداد التقارير وتقديم التوصيات والقيام
باالعمال االخرى ذات العالقة بهذه المجاالت وأستخدام

الحاسب االلي في العمل .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

3030908 8 رئيس قسم
3030909 9 مدير شعبة
3030910 10 مدير ادارة
3030911 11 مدير ادارة
3030912 12 مدير ادارة
3030913 13 مدير عام

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:
- يقتصر إيجاد وظائف هذه السلسلة على وزارة الخدمة المدنية .



الوظائف اإلشرافية  على أعمال التصنيف والرواتب والبدالت

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
االشراف والتخطيط والتنظيم والتوجيه ألعمال تصنيف الوظائف وما يتبع ذلك من جمع المعلومات وتحليلها

وتقييم الوظائف وإعداد المقاييس التصنيفية وإعداد االدلة الخاصة بذلك
االشراف على اجراء الدارسات واالبحاث في مجال الرواتب والبدالت والمكافات والتعويضات والمشاركة فيها

االشراف على اعداد وتنفيذ خطط تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية
االشراف والمشاركة في لجان مناقشة الميزانية العامة للدول

المشاركة في اللجان ذات العالقة
اعداد التقارير عن العمل والعاملين

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة باألسس والمفاهيم المتعلقة بتصنيف الوظائف وتطبيقاته في الخدمة المدنية

معرفة باألسس والمفاهيم المتعلقة بالرواتب واالجور والمكافات والتعويضات في الخدمة المدنية والقواعد
التي تبني عليها

معرفة باالنظمة والتعليمات واالجراءات في مجال التصنيف والرواتب والبدالت
قدرةعلى االشراف والتوجيه والنتظيم والتخطيط

قدرةعلى اعداد الخطط التطويرية للعمل والعاملين
قدرةعلى إتخاذ القرارات والمشاركة فيها وتقديم التوصيات

قدرةعلى اقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها
القدرةعلى تطبيق المعارف اعاله بمهارة

قدرة على أستخدام الحاسب األلي



الوظائف اإلشرافية  على أعمال التصنيف والرواتب والبدالت
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

الثانوية العامة

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

8
1 - درجة الماجستير

إقتصاد . أساليب كمية .  العلوم السياسية . حقوق . قانون . القانون الخاص . القانون العام . إدارة
أعمال .  إدارة الموارد البشرية .  التنظيم والتطوير االداري . إدارة عامة . االنظمة .

9
2 - درجة الدكتوراه

آنظمة . إقتصاد . إدارة المنشأت . إدارة أعمال . إدارة الموارد البشرية . العلوم السياسية . قانون .
حقوق . التنظيم والتطوير اإلداري . إدارة عامة . االساليب الكمية .



الوظائف اإلشرافية  على أعمال التصنيف والرواتب والبدالت
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سالسل فئات وظائف التصنيف والرواتب والبدالت .
الخبرات النظيرة:

 -  سالسل فئات وظائف المجموعة النوعية لوظائف شئون الموظفين .
الخبرات المقبولة:

 -  سالسل فئات وظائف الميزانية والتنظيم والتطوير االداري .

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

- يشترط لشغل فئات وظائف هذه السلسلة توفر تدريب في مجال شئون الموظفين في اي من المراتب السابقة .
6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:

.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو
وارد في الجزء الخاص بالدورات التدريبية من دليل التصنيف .

7 - المتطلبات االخرى:
  - يشترط لمن يراد نقله على فئات هذه السلسلة توفر  :

  -  الشهادة الجامعية + تدريب في مجال تصنيف الوظائف .

8 - ايضاحات:

 * - ينفذ بكليات الشرق العربي .
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الرمز: 4 الوظائف االدارية المعاونة المجموعة العامة:
الرمز: 401 وظائف الخدمات المكتبية المجموعة النوعية:

الرمز:  40105 وظائف مسجلي المعلومات سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق بإدخال
وتسجيل واستخراج المعلومات في االنظمة اآللية

المصممه على الحاسب اآللي بالطرق المختلفة والقيام
بتدقيق وتصحيح البيانات كما تشمل االشراف على

المسجلين واعداد التقارير والقيام باالعمال االخرى ذات
العالقة بهذاالمجال .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

4010502 2 مسجل معلومات
4010503 3 مسجل معلومات
4010504 4 مسجل معلومات
4010505 5 مسجل معلومات
4010506 6 مسجل معلومات
4010507 7 مسجل معلومات
4010508 8 مسجل معلومات
4010509 9 مسجل معلومات
4010510 10 مسجل معلومات

مشرف
4010511 11 مسجل معلومات

مشرف (1)

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:
- كانت هذه السلسلة ضمن وظائف تقنية المعلومات في المجموعة العامة لوظائف العمليات .



وظائف مسجلي المعلومات

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
تجهيز المعلومات المراد تسجيلها

ادخال وإخراج البيانات المطلوبة من والي الحاسب االلي ومراجعتها للتأكد من سالمتها
حفظ الوثائق بعد االنتهاء من تسجيلها .

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة بأجهزة أدخال البيانات وكيفية التعامل معها .

معرفة بأسلوب إدخال البيانات وأستخراجها .
قدرة على التنظيم والحفظ والترتيب .

قدرة على أتباع التعليمات .
قدرة على االشراف والتوجيه الفني وإعداد التقارير الفنية عن العمل .

قدرةعلى اقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها .
مهارة سريعة في إدخال وأستخراج البيانات .

القدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة .



وظائف مسجلي المعلومات
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

الكفاءة المتوسطة مع إجادة تسجيل المعلومات .

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

2 1 - الكفاءة المتوسطة
الكفاءة المتوسطة  مع إجادة تسجيل المعلومات.

4 2 - الثانوية
الثانوية العامة  مع إجادة تسجيل المعلومات.

6 3 - درجة البكالوريوس
درجة البكالوريوس   مع إجادة تسجيل المعلومات.



وظائف مسجلي المعلومات
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سلسلة فئات وظائف مسجلي المعلومات  .
الخبرات النظيرة:

 -  الخبرة في مجال النسخ ومعالجة النصوص  .
الخبرات المقبولة:

 -  أية خبرات من المجموعات العامة بشرط توفر القدرة على التسجيل .

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:

8 - ايضاحات:
- يتم التأكد من إجادة تسجيل المعلومات في حالة المسابقات الوظيفية أوالنقل عن طريق إجراء اختبار , والحد

االدنى للنجاح في االختبار هو تسجيل عدد من الكلمات في الدقيقة حسب المراتب وذللك على النحو التالي :
- المرتبة الثانية       (15) كلمة صحيحة في الدقيقة .
- المرتبة الثالثة       (20) كلمة صحيحة في الدقيقة .
- المرتبة الرابعة      (25) كلمة صحيحة في الدقيقة .
- المرتبة الخامسة    (30) كلمة صحيحة في الدقيقة .
- المرتبة السادسة    (35) كلمة صحيحة في الدقيقة .

- يشترط عند الترقية أو النقل على وظائف (مسجل معلومات) في مراكز وإدارات الحاسب االلي توفر القدرة على
التسجيل بالسرعة المحددة لكل مرتبة , ويتم الكشف عن ذلك عن طريق إجراء اختبار للمتقدم لشغل الوظيفة ,

ويرفق مايثبت إجتياز االختبار مع محضر الترقية سواء كان المرشح من خارج المركز أو من داخلة .
- تقبل المؤهالت العلمية والتدريب في مجال النسخ على االجهزة الحديثة لوظائف تسجيل المعلومات .

- تعتبر رخصة قيادة الحاسب االلي الدولية (ICDL) التي مدتها ستة اشهر بمثابة إثبات قدرة لوظائف تسجيل
المعلومات .

- تعتبر رخصة قيادة الحاسب االلي المبتدئة (ICDI SLart) التي مدتها ثالثة أشهر بمثابة قدرة .
- تعتبر شهادة التدريب المقدمة من شركة (Cetipot) الشهادة الدولية للحاسب االلي واالنترنت (ic3) التي

مدتها ثالثة أشهر بمثابة إثبات قدرة .
- يكون أثبات القدرة كما هو موضح بالفقرة (1) أعاله .

* - تعتبر شهادات كمبرج الدولية األساسية لمهارات تقنية المعلومات لمدة (6) أشهر و (3) أشهر بديله
للشهادات الواردة أعاله بنفس الترتيب السابق , ويشترط لشهادات كمبرج و(ICDL) و(IC3) أن تكون مصدقة من

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
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الرمز: 5 وظائف العمليات المجموعة العامة:
الرمز: 510 وظائف تقنية المعلومات المجموعة النوعية:

الرمز:  51000 الوظائف اإلشرافية على أعمال تقنية
المعلومات (1)

سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة  الوظائف التي تتعلق باإلشراف

العام على أقسام وشعب وإدارات ووحدات تقنية
المعلومات ومراكز وقواعد المعلومات وما يتبع ذلك

من التخطيط والتنظيم لتلك األعمال من تصميم البرامج
والنظم وعمليات التحليل والتشغيل واالتصال والتنسيق
مع الجهات ذات العالقة أو تلك المستفيدة واإلشراف

على الموظفين وتطوير مهاراتهم وإعداد التقارير عن
العمل والعاملين والقيام باألعمال األخرى ذات العالقة

بهذا المجال .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

5100007 7 رئيس (*)
5100008 8 رئيس (*)
5100009 9 مشرف
5100010 10 رئيس
5100011 11 رئيس
5100012 12 مدير
5100013 13 مدير
5100014 14 مدير عام

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:
(*) تم إلغاء المرتبتين (7-8) من هذه السلسلة وابقيت بالسلسلة لشاغليها سابقاً المسجلين بسجالت الوزارة

التاريخي .
(*) تبدأ هذه السلسلة من المرتبة (9) بمسمى مشرف .

- تحدث الوظائف وفق المتطلبات التنظيمية مثل ( مشرف تقنية , رئيس مركز , مدير شعبة , مدير إدارة , مدير
وحدة , مدير شبكة ....الخ ) .

- تكون المرتبة الثالثة عشرة بمسمى مدير أو مدير عام حسب المتطلبات التنظيمية وحجم العمل .



الوظائف اإلشرافية على أعمال تقنية المعلومات (1)

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
االشراف على أعمال قسم أو شعبة أو إداره أو إدارة عامة او مراكز أو وحده وعلى الموظفين وتوجيههم

وتوزيع العمل بينهم ومتابعة تنفيذه إلدخال التقسيمات التنظيمية المتفرعة وإعداد التقارير الفنية واإلدارية عن
العمل والعاملين .

اإلشراف على وضع الخطط والبرامج المستقبلية للعمل وفق برامج زمينة محددة .
اإلتصال والتنسيق مع اإلدارات داخل وخارج الجهة ووضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض سير العمل .

تحديد اإلحتياجات التدريبية للعاملين .
إصدار القرارات األولية أوالمساهمة فيها حسب الصالحيات المشموله .

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة باألسس والمفاهيم والمصطلحات في مجال تقنية المعلومات .

معرفة باألنظمة واللوائح والتعليمات حسب موقع وطبيعة الوظيفة .
معرفة بالتنظيم اإلداري للجهة التي توجد بها الوظيفة .

معرفة بأساليب التخطيط والتنظيم والتوجيه واالشراف .
قدرة على اإلشراف والتخطيط والتنظيم والرقابة .

قدرة على تقييم أعمال االخرين .
قدرة على حفز الموظفين وتطوير مهارتهم  .

القدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها
القدرة على تطبيق المعارف اعاله بمهارة .



الوظائف اإلشرافية على أعمال تقنية المعلومات (1)
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

الدرجة الجامعية في أحد تخصصات تقنية المعلومات .

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

9
1 - درجة الدكتوراه

نظم معلومات  (من كليات الحاسب اآللي). علوم الحاسب اآللي ونظم المعلومات . نظم معلومات  أو
اي تخصص آخر في تقنية المعلومات. هندسة البرمجيات . علوم الحاسب اآللي . علوم الحاسبات .



الوظائف اإلشرافية على أعمال تقنية المعلومات (1)
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سالسل فئات الوظائف االشرافية حسب مجال اإلشراف .

 -  سالسل فئات الوظائف التي تشرف عليها الوظيفة .
الخبرات النظيرة:

 -  سالسل فئات وظائف المجموعة النوعية لوظائف تقنية المعلومات .
الخبرات المقبولة:

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخاص بالدورات التدريبية من دليل التصنيف .

7 - المتطلبات االخرى:

8 - ايضاحات:
-1 تشمل جميع مجاالت تقنية المعلومات .
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الرمز: 5 وظائف العمليات المجموعة العامة:
الرمز: 510 وظائف تقنية المعلومات المجموعة النوعية:

الرمز:  51007 وظائف خبراء ومستشاري تقنية
المعلومات

سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق باعمال

خبراء ومستشاري تقنية المعلومات على اساس تقديم
الخبرات واالستشارات في مجاالت تقنية المعلومات او
التخطيطية أو التنظيمية وغيرها في الحقول العلمية
والنظرية والقيام باألعمال األخرى ذات العالقة بهذا

المجال .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

5100711 11 خبير (1)
5100712 12 خبير أول (1)
5100713 13 مستشار  (2)
5100714 14 مستشار أول (2)

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:
-1 تقتصر المرتبتين (11-12) من هذه السلسلة على مجاالت تقنية المعلومات التالية :

(إدارة المعلومات والمعرفة - أمن المعلومات - إدارة الجودة - التحول االلكتروني - االستراتيجية والتخطيط ) .
-2 تقتصر المرتبتين (13-14) من هذه السلسلة على مجال تقنية المعلومات في (االستراتيجية والتخطيط) فقط .



وظائف خبراء ومستشاري تقنية المعلومات

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
إعداد الدراسات والبحوث بمجال تقنية المعلومات من الناحية التخطيطية والتنظيمية ورفعها لرئيس الجهة .

إبداء الرأي والمشورة في مجال تقنية المعلومات معضدة بالقواعد واألصول العلمية الحديثة .
االشتراك في اللجان التي تعقد لدراسة موضوعات تتصل بحقل التخصص وإبداء الرأي والمشورة الفنية المتعلقة

بها .
متابعة اآلراء والنظريات واألساليب الجديدة في مجال التخصص والعمل على اإلستفادة منها في تطوير اساليب

العمل .
تمثيل الجهة في اللقاءات واالجتماعات التي تعقد لدراسة موضوعات تتعلق بمجال تقنية المعلومات .

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة باألسس والمفاهيم المتعلقة بالعمل .

معرفة بالنظم والقواعد واألساليب العلمية الحديثة في مجال تقنية المعلومات .
معرفة بالنظم واللوائح المنفذة في مجال تقنية المعلومات .

قدرة على إعداد الدراسات وإبداء الرأي والمشورة الفنية بمجال تقنية المعلومات .
قدرة على إعداد التقارير .

قدرة على التنظيم والتخطيط واإلشراف على عمل اآلخرين وتوجيههم .
القدرة على تطبيق المعارف اعاله بمهارة .



وظائف خبراء ومستشاري تقنية المعلومات
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

الدرجة الجامعية في احد تخصصات تقنية المعلومات (1) .

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل



وظائف خبراء ومستشاري تقنية المعلومات
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سلسلة فئات وظائف خبراء ومستشاري تقنية المعلومات .
الخبرات النظيرة:

 -  سلسلة فئات الوظائف اإلشرافية على تقنية المعلومات .
الخبرات المقبولة:

 -  سلسلة فئات وظائف محللي ومصممي النظم .
 -  سلسلة فئات وظائف مطوري ومصممي برامج تقنية المعلومات .

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:

8 - ايضاحات:
-1 يتم تحديد نوعية المؤهل والخبرة العملية المطلوبة لفئات وظائف هذه السلسلة في ضوء طبيعة ونوع

ومستوى العمل .
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الرمز: 5 وظائف العمليات المجموعة العامة:
الرمز: 510 وظائف تقنية المعلومات المجموعة النوعية:

الرمز:  51008 وظائف أخصائي تقنية المعلومات (1) سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق بأعمال
األخصائيين في إعداد البحوث والدراسات والتقارير

للموضاعات التخطيطية أو التنظيمية في مجاالت تقنية
المعلومات الحالية او المستقبلية , ومايتبع ذلك من

جمع المعلومات وتحليلها واستخراج المؤشرات
وتقديم التوصيات في ضوء ذلك , والقيام باألعمال

األخرى ذات العالقة بهذا المجال .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

5100807 7 اخصائي مساعد
5100808 8 اخصائي
5100809 9 اخصائي
5100810 10 اخصائي أول
5100811 11 اخصائي أول
5100812 12 كبير أخصائيي
5100813 13 كبير أخصائيي

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:
- تحدث المسميات الوظيفية للوظائف التي تصنف ضمن هذه السلسلة بمسمى تصنيفي وتنظيمي كامل بحسب

متطلبات العمل مثل أخصائي مساعد تصميم البنية المؤسسة اخصائي , إدارة العقود , أخصائي اول تشغيل
األنظمة , كبير اخصائيي إدارة الجودة .



وظائف أخصائي تقنية المعلومات (1)

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
تحديد المعلومات المطلوبة إلجراء الدراسة في أي مجال من مجاالت تقنية المعلومات وتحديد مصادرها والعمل

على الحصول عليها .
تجميع البيانات وعمل االحصائيات المتعلقة بجوانب موضوع الدراسة .

إعداد الدراسات واالبحاث في أي مجال من مجاالت تقنية المعلومات من الناحية التخطيطية أو التنظيمية
واستخراج النتائج .

االتصال باالدارة الخاصة في الجهة التي تتم الدراسة من أجلها للحصول على إيضاحات تتعلق بموضوع الدراسة .
إعداد التقارير المتعلقة بالعمل .

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة باألسس والمفاهيم المتعلقة بمجاالت تقنية المعلومات .

معرفة بالنظريات والقواعد العلمية الحديثة بمجال تقنية المعلومات .
معرفة باللوائح واالنظمة والتعليمات الخاصة  تقنية المعلومات .
معرفة بطرق واساليب جمع المعلومات وبالنماذج المستخدمة .

قدرة على جمع المعلومات وعمل الدراسات المتعلقة بموضوع معين .
قدرة على إعداد التقارير وتقديم التوصيات

قدرة على التحليل واستخراج النتائج .
قدرة على إقامة عالقات فعالة مع االخرين والمحافظة عليها .

القدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة .



وظائف أخصائي تقنية المعلومات (1)
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

الدرجة الجامعية في أحد تخصصات تقنية المعلومات (2)

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

7
1 - درجة البكالوريوس

درجة البكالوريوس  في احد تخصصات تقنية المعلومات المناسبة. دراسات المعلومات . تقنية
المعلومات .

8 2 - درجة الماجستير
الماجستير   في احد تخصصات تقنية المعلومات المناسبة.

9 3 - درجة الدكتوراه
دكتوراه  في احد تخصصات تقنية المعلومات المناسبة.



وظائف أخصائي تقنية المعلومات (1)
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

الخبرات النظيرة:

الخبرات المقبولة:

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:

8 - ايضاحات:
-1 تشمل هذه السلسلة المجاالت التالية على سبيل المثال الالحصر :.

تصميم البنية المؤسسية , تحليل األعمال , إدارة العقود , مكتب إدارة المشاريع , إدارة المشاريع , إدارة
المعلومات والمعرفة , إدارة التقارير , إدارة االنترنت , أمن المعلومات , إدارة الجودة , إدارة قواعد البيانات ,

تشغيل األنظمة , البنية التحتية , هندسة الشبكات , مركز البيانات والبيئة الحية , مكتب الدعم الفني , خدمات
التقنية .

-2 يتم تحديد نوعية المؤهل العلمي والخبرة العملية المطلوبة لفئات وظائف هذه السلسلة عند اإلشغال في
ضوء طبيعة ونوع ومستوى العمل .
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الرمز: 5 وظائف العمليات المجموعة العامة:
الرمز: 510 وظائف تقنية المعلومات المجموعة النوعية:

الرمز:  51009 وظائف مطوري ومصممي برامج
تقنية المعلومات

سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق بوضع

التصاميم األولية والمواصفات الفنية للبرامج , وتعديل
وتركيب واختبار وصيانة برمجيات نظم التشغيل

وتشخيص مشكالت البرامج واتخاذ قرارات لحلها ,
والقيام باألعمال األخرى ذات العالقة .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

5100906 6 مطور برامج
مساعد

5100907 7 مطور برامج
5100908 8 مطور برامج أول
5100909 9 مصمم برامج
5100910 10 مصمم برامج

أول
5100911 11 مصمم برامج

أول
5100912 12 كبير مصممي

برامج
5100913 13 كبير مصممي

برامج

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:



وظائف مطوري ومصممي برامج تقنية المعلومات

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
- وضع التصاميم األولية والمواصفات الفنية للبرامج المراد تنفيذها .

- تعديل وتركيب وإعداد الوثاق التقنية لنظام تطبيقات البرمجيات
- تشخيص مشكالت البرامج واتخاذ قرارات حل المشكالت .

- اإللمام بمبادئ برمجة التطبيقات , واجهات المستخدم الخاصة بالجرافيكس والتحكم في اللغات .
- رفع تقرير عن نظم القدرة واألداء والخطط ومعرفة كيفية تنفيذ اجراءات التعافي من الكوراث , وتقديم

الدعم الفني .
- وضع الحلول التي تتطلب التحليل والبحث .

- تقييم حزم البرمجيات الموردة ورفع توصيات إلدارة تقنية المعلومات .

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة باألسس والمفاهيم المتعلقه بتطوير وتصميم برامج تقنية المعلومات .

معرفة باألنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بتطوير وتصميم برامج تقنية المعلومات .
قدرة على إعداد التقارير .

قدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع اآلخرين والمحافظة عليها .
القدرة على تطبيق المعارف اعاله بمهارة .



وظائف مطوري ومصممي برامج تقنية المعلومات
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

دبلوم لمدة سنتين بعد الثانوية العامة في مجال تقنية المعلومات (1) .

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

7
1 - درجة البكالوريوس

نظم المعلومات  (من كليات الحاسب اآللي). علوم الحاسبات . علوم الحاسب اآللي . علوم الحاسب
اآللي ونظم المعلومات . هندسة البرمجيات . نظم المعلومات التطبيقية . علوم الحاسب التطبيقي .

تقنية المعلومات .

8
2 - درجة الماجستير

علوم الحاسب اآللي ونظم المعلومات . هندسة البرمجيات . تطبيقات الحاسب وإدارة النظم . علوم
الحاسب اآللي . نظم المعلومات   (من كليات الحاسب اآللي). علوم الحاسبات .

9
3 - درجة الدكتوراه

هندسة البرمجيات . علوم الحاسب اآللي . علوم الحاسب اآللي ونظم المعلومات . نظم معلومات   (من
كليات الحاسب اآللي). علوم الحاسبات .



وظائف مطوري ومصممي برامج تقنية المعلومات
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سلسلة فئات وظائف مطوري برامج تقنية المعلومات .
الخبرات النظيرة:

 -  سلسلة فئات وظائف محللي ومصممي النظم .

 -  سلسلة فئات وظائف خبراء ومستشارين تقنية المعلومات .
الخبرات المقبولة:

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:

8 - ايضاحات:
-1 الحد األدنى من المؤهل العلمي للمرتبتين (12- 13) درجة البكالوريوس في احد التخصصات المقبولة لهذه

السلسلة .
 * - ينفذ بكليات الشرق العربي .
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الرمز: 5 وظائف العمليات المجموعة العامة:
الرمز: 510 وظائف تقنية المعلومات المجموعة النوعية:

الرمز:  51010 وظائف إدارة مشاريع تقنية
المعلومات

سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة على الوظائف التي تتعلق بإدارة

أحد مشاريع التقنية من الحجم المتوسط والكبير
والمعتدل إلى المشاريع المعقدة للغاية , من وضع

الخطط لتنفيذها وتحديد نهج التنفيذ ومتابعة
المشروع واإلشراف على التنفيذ حتى التسليم ,

والقيام باالعمال ذات العالقة .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

5101006 6 منسق مشروع
5101007 7 مساعد مدير

مشروع
5101008 8 مدير مشروع
5101009 9 مدير مشروع
5101010 10 مدير مشروع أول

(1)
5101011 11 مدير مشروع أول
5101012 12 مدير مشاريع
5101013 13 مدير مشاريع

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:
- يرتبط احداث هذه الوظائف ( مسمى ومرتبة) بحسب متطلبات التنظيم وحاجة العمل واستمرارية مشاريع

التقنية خاصة في الجهات الكبيرة .



وظائف إدارة مشاريع تقنية المعلومات

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
إدارة المشروع ووضع الخطط لتنفيذه من البداية حتى النهاية , وتحديد نهج التنفيذ للمشروع .

دعم تطوير وإدارة مشاريع االعمال .
االستفادة من عملية تحديد متطلبات العميل ومواصفات المشروع .

تحليل ومناقشة المخاطر المحتملة / الفوائد التي ينطوي عليها استخدام التقنية في تلبية متطلبات االعمال .
توفير وتنفيذ خطط العمل للتخفيف من المخاطر عند الحاجة .

تحليل التقارير المالية واالتجاهات لتحديد الفرص وحل المسائل .
االدارة اليومية ألعباء العمل الملقاه على أعضاء الفريق بشكل استباقي لتحديد وحل المسائل التي من شأنها أن

تشكل خطراً وحلها في الوقت المحدد لتنفيذ المشروع

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة باألسس والمفاهيم المتعلقة بإدارة مشاريع التقنية .
معرفة باالنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بإدارة المشاريع

معرفة بتحليل التقارير المالية واالتجاهات .
قدرة على إعداد التقارير .

قدرة على إقامة عالقات فعالة مع االخرين والمحافظة عليها .
القدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة .



وظائف إدارة مشاريع تقنية المعلومات
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة في مجال البرمجة والتشغيل (2) .

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

7
1 - درجة البكالوريوس

علوم الحاسب اآللي . نظم المعلومات  (من كليات الحاسب اآللي). علوم الحاسبات . نظم المعلومات
التطبيقية . علوم الحاسب اآللي ونظم المعلومات . هندسة البرمجيات . تقنية المعلومات . علوم

الحاسب التطبيقي .

8
2 - درجة الماجستير

تطبيقات الحاسب وإدارة النظم . علوم الحاسب اآللي . علوم الحاسبات . إدارة مشاريع (3). علوم
الحاسب اآللي ونظم المعلومات . نظم المعلومات  ( من كليات الحاسب اآللي). هندسة البرمجيات .

9
3 - درجة الدكتوراه

علوم الحاسبات . نظم معلومات  ( من كليات الحاسب اآللي). هندسة البرمجيات . علوم الحاسب اآللي .
علوم الحاسب اآللي ونظم المعلومات .



وظائف إدارة مشاريع تقنية المعلومات
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سلسلة فئات وظائف إدارة مشاريع تقنية المعلومات .
الخبرات النظيرة:

 -  سلسلة فئات وظائف مطوري ومصممي برامج تقنية المعلومات .

 -  سلسلة فئات وظائف محللي ومصممي النظم .

 -  سلسلة فئات وظائف أخصائيي تقنية المعلومات .
الخبرات المقبولة:

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:

8 - ايضاحات:
-1 يشترط لشغل المرتبة العاشرة باالضافة الى المؤهل العلمي المقبول لهذه السلسلة الحصول على أحد

الشهادات التخصصية المعتمدة في مجال إدارة المشاريع مثل :
- محترف إدارة برنامج - محترف إدارة مشروع - شهادة مشارك في إدارة مشروع - إدارة المشاريع في البيئات
المضبوطة (المسيطر عليها) - شهادة إدارة وتنظيم المشاريع من كومبتيا - مدير برنامج -مدير مشاريع أول -
مدير مشاريع - مساعد مدير مشروع - مدير مشروع معتمد - مدير مشروع تقنية معلومات معتمد - شهادة

إدارة مشاريع متقدمة .
-2 الحد االدنى للمؤهل العلمي المطلوب للمرتبتين (12-13) درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المقبولة

لهذه السلسلة .
-3 يشترط لقبول درجة الماجستير في تخصص إدارة المشاريع أن تكون درجة البكالوريوس في الهندسة

الصناعية أو أحد تخصصات الحاسب اآللي .
 * - ينفذ بكليات الشرق العربي .
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الرمز: 5 وظائف العمليات المجموعة العامة:
الرمز: 510 وظائف تقنية المعلومات المجموعة النوعية:

الرمز:  51011 وظائف فنيي الدعم سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة على الوظائف التي تتعلق بمجال
الدعم الفني وتقديم المشورة الفنية للعمالء وتحديد

المعايير والتدابير الالزمة لمتطلبات الجودة ورضاء
المستخدمين , والتحليل الفني للوقوف على المشكالت

الجذرية , والقيام باالعمال األخرى ذات العالقة بهذا
المجال .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

5101105 5 فني دعم
مساعد

5101106 6 فني دعم
مساعد

5101107 7 فني دعم
5101108 8 فني دعم
5101109 9 فني دعم أول
5101110 10 فني دعم أول
5101111 11 كبير فنيي دعم
5101112 12 كبير فنيي دعم

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:



وظائف فنيي الدعم

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
تقديم الدعم الفني من الفئتين األولى والثانية لألجهزة والبرمجيات , وللمشكالت من المتوسطة الى عالية

التعقيد .
مراجعة مستويات واتفاقات الخدمة , واالشراف على عمليات مكتب الدعم الفني .

تقديم المشورة الفنية والتوجيه والتدريب الرسمي للعمالء الستخدام برامج األجهزة والبرمجيات .
وضع قواعد لتحديد ومتابعة المشكالت إلى المستويات االدارية األعلى , وحل مشكالت العمالء وتقديم تقرير

عنها .
إجراء تحليل للوقوف على اسباب المشكالت الجذرية ووضع قوائم للمشكالت متواترة الحدوث .

المحافظة على بناء معرفية وقاعدة بيانات لتعقب المشكالت الطارئة لتعزيز نوعية قرارات حل المشكالت .
تدريب الموظفين المبتدئين على العمل .

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة باألسس واألساليب والمفاهيم المتعلقة بالدعم الفني .

معرفة باألنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بالدعم الفني .
معرفة بتحليل المشكالت التقنية واقتراح الحلول المناسبة لها .

قدرة على إعداد التقارير .
قدرة على إقامة عالقات فعالة مع االخرين والمحافظة عليها .

القدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة .



وظائف فنيي الدعم
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

دبلوم لمدة سنة بعد الثانوية  في مجال تقنية المعلومات  .

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

7 1 - درجة البكالوريوس
دراسات المعلومات . تقنية المعلومات . درجة البكالوريوس  في احد تخصصات تقنية المعلومات.

8 2 - درجة الماجستير
الماجستير   في احد تخصصات تقنية المعلومات.

9 3 - درجة الدكتوراه
دكتوراه   في احد تخصصات تقنية المعلومات.



وظائف فنيي الدعم
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سلسلة فئات وظائف فنيي الدعم الفني .
الخبرات النظيرة:

 -  المجموعة النوعية لوظائف تقنية المعلومات .
الخبرات المقبولة:

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:

8 - ايضاحات:
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الرمز: 5 وظائف العمليات المجموعة العامة:
الرمز: 514 وظائف الحج والعمرة المجموعة النوعية:

الرمز:  51400 الوظائف االشرافية على أعمال الحج
والعمرة

سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق باالشراف

على أقسام وشعب وإدارات الحج والعمرة سواء
للداخل والخارج وما يتبع ذلك من التخطيط والتنظيم

والتنسيق للوصول إلى خدمات حج وعمرة أفضل
واالشراف على الموظفين وتوجيههم , وتوزيع

األعمال بينهم والقيام باألعمال األخرى ذات العالقة
بهذا المجال .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

5140008 8 رئيس قسم
5140009 9 مدير شعبه
5140010 10 مدير إدارة
5140011 11 مدير إدارة
5140012 12 مدير (1)
5140013 13 مدير عام

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:
(1) تكون المرتبة الثانية عشرة بمسمى مدير إدارة أو مدير عام حسب المتطلبات التنظيمية وحجم العمل .



الوظائف االشرافية على أعمال الحج والعمرة

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
االشراف والتخطيط والتنظيم والتوجيه ألعمال شؤون الحج والعمرة .

االشراف على الموظفين وتوجيههم وتوزيع العمل بينهم .
االشراف على وضع خطط القوى العاملة .

االشراف على اعداد التقارير عن العمل وعن الموظف ورفع كفاءتهم وتحديد االحتياجات التدريبية لهم .
االشراف على تطبيق نظم وتعليمات الحج والعمرة

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة باألسس والنظم والتعليمات الخاصة بأعمال الحج والعمرة .

معرفة بإجراءات واساليب االشراف والمتابعة على إستقبال الحجاج والمعتمرين وترحيلهم .
قدرة على االشراف والتوجيه والتنظيم والتخطيط للعمل والعاملين .

قدرة على إعداد التقارير وإتخاذ القرارات أو المشاركة بها وتقديم التوصيات .
قدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع اآلخرين والمحافظة عليها .

قدرة على تطبيق المعارف أعاله .
قدرة على استخدام الحاسب اآللي .



الوظائف االشرافية على أعمال الحج والعمرة
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

الثانوية العامة

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

8 1 - درجة الماجستير
حقوق . االنظمة . إدارة أعمال . إدارة عامة . قانون . إقتصاد .

9 2 - درجة الدكتوراه
إقتصاد . إدارة عامة . قانون . إدارة أعمال . آنظمة . حقوق .



الوظائف االشرافية على أعمال الحج والعمرة
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سلسلة فئات الوظائف االشرافية على الحج والعمرة .
الخبرات النظيرة:

 -  سلسلة فئات وظائف باحثي وأخصائي الحج والعمرة .

 -  سلسلة فئات وظائف مراقبي ومشرفي الحج والعمرة .
الخبرات المقبولة:

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:

8 - ايضاحات:
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الرمز: 5 وظائف العمليات المجموعة العامة:
الرمز: 514 وظائف الحج والعمرة المجموعة النوعية:

الرمز:  51401 وظائف باحثي واخصائي الحج
والعمرة

سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق بأعمال

الباحثين واألخصائيين في إعداد البحوث والدراسات
والتقارير للموضوعات التخطيطية أو التنظيمية ألعمال

الحج والعمرة للداخل أو الخارج وما يتبع ذلك من جمع
المعلومات وتحليلها إستخراج المؤشرات وتقديم

التوصيات في ضوء ذلك والقيام باألعمال األخرى ذات
العالقة بهذا المجال .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

5140106 6 باحث حج وعمره
مساعد

5140107 7 باحث حج وعمره
5140108 8 باحث حج وعمره
5140109 9 أخصائي حج

وعمره
5140110 10 أخصائي حج

وعمره
5140111 11 أخصائي حج

وعمره
5140112 12 أخصائي حج

وعمره

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:



وظائف باحثي واخصائي الحج والعمرة

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
إجراء الدراسات والبحوث في مجال الحج والعمرة .

إعداد المقترحات والتوصيات لتطوير أساليب العمل بمجال الحج والعمرة .
إعداد التقارير الالزمة ورفع التوصيات للمسئولين .

القيام بأية أعمال أخرى ذات عالقة باالختصاص .

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة باألسس والمفاهيم األساسية المتعلقة بالحج والعمرة .
معرفة باللوائح واالنظمة والتعليمات المتعلقة بالحج والعمرة .
معرفة بطرق وأساليب جمع المعلومات وبالنماذج المستخدمة .

قدرة على جمع البيانات وعمل الدراسات عن الحج والعمرة .
قدرة على إعداد التقارير وتقديم التوصيات .

قدرة على تحليل واستنباط وإستخالص النتائج .
قدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع اآلخرين والمحافظة عليها .

قدرة على تطبيق المعارف أعاله .
قدرة على استخدام الحاسب اآللي .



وظائف باحثي واخصائي الحج والعمرة
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

درجة البكالوريوس في االدارة عامة  , إدارة أعمال , دراسات إسالمية .

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

6 1 - درجة البكالوريوس
إدارة عامة . دراسات إسالمية . إدارة أعمال . إدارة أعمال مسار االدارة .

8 2 - درجة الماجستير
إدارة أعمال . إدارة عامة . دراسات إسالمية .

9 3 - درجة الدكتوراه
دراسات إسالمية . إدارة أعمال . إدارة عامة .



وظائف باحثي واخصائي الحج والعمرة
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  المجموعة النوعية لوظائف الحج والعمرة .
الخبرات النظيرة:

 - المجموعو العامة للوظائف الدينية .
الخبرات المقبولة:

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:

8 - ايضاحات:
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الرمز: 5 وظائف العمليات المجموعة العامة:
الرمز: 514 وظائف الحج والعمرة المجموعة النوعية:

الرمز:  51402 وظائف مراقبي الحج والعمرة سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق بأعمال
المراقبة واالشراف في مجال الحج والعمرة سواء

للداخل أو الخارج من حيث إستقبالهم واالشراف على
إسكانهم ومتابعة ترحيلهم في أفواج قبل الحج أو

العمرة وبعدهما إلى مكة المكرمة أو المدينة
المنورة أو خارج المملكة بعد قضاء الحج أو العمرة
حسب البرنامج الزمني المخصص لكل بعثة ,والقيام

باألعمال األخرى ذات العالقة بهذا المجال .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

5140205 5 مراقب
5140206 6 مراقب
5140207 7 مشرف
5140208 8 مشرف
5140209 9 مشرف
5140210 10 مشرف

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:



وظائف مراقبي الحج والعمرة

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
مراقبة شؤون الحجاج والمعتمرين من حيث إستقبالهم واالشراف على إسكانهم ومتابعة إجراءات ترحيلهم إلى

بالدهم
مراقبة مستوى األداء للبعثات الخاصة بالحجاج والمعتمرين .

إعداد التقارير عن المخالفات للبعثات وعرضها للمسؤلين .

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة بألسس والمفاهيم األساسية المتعلقة بمراقبة شؤون الحج والعمرة .

معرفة بإجراءات ترحيل الحجاج والمعتمرين ومتابعة ترحيلهم حسب البرنامج المخصص لكل بعثة .
قدرة على أعمال المراقبة واالشراف على الحجاج والمعتمرين وإعداد التقارير عنهم .

قدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع اآلخرين والمحافظة عليها .
قدرة على تطبيق المعارف أعاله .

قدرة على استخدام الحاسب اآللي .



وظائف مراقبي الحج والعمرة
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

الثانوية العامة

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

6
1 - درجة البكالوريوس

القران وعلومه . عقيده . اصول دين . دراسات إسالمية . علوم حديث . شريعة . فقه السنة ومصادرها .
تفسير . فقه . السنه والمذاهب المعاصره . أصول فقه . كتاب وسنة .

6 2 - درجة البكالوريوس
إدارة عامة . إدارة أعمال مسار االدارة . إدارة أعمال .

8
3 - درجة الماجستير

أصول الدين . القضاء . شريعة . علوم حديث . الكتاب والسنة . القران وعلومه . عقيده . فقه . فقه
السنة ومصادرها . أصول الفقه . تفسير . السنه والمذاهب المعاصرة .

8 4 - درجة الماجستير
إدارة أعمال . إدارة عامة .



وظائف مراقبي الحج والعمرة
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سالسل فئات وظائف الحج والعمرة .
الخبرات النظيرة:

 -  المستشارون الشرعيون .

 -  سالسل فئات وظائف مشرفي ومراقبي االسكان .
الخبرات المقبولة:

 -  المجموعة العامة للوظائف الدينية .

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:

8 - ايضاحات:
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الرمز: 6 الوظائف الثقافية واإلجتماعية المجموعة العامة:
الرمز: 600 وظائف اإلعالم والعالقات العامة المجموعة النوعية:

الرمز:  60032 وظائف مراقبي المحالت اإلعالمية سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق بأعمال

المراقبة على المحالت االعالمية في االسواق للتأكد
من عدم وجود مخالفات إعالمية كوجود بعض المواد
اإلعالمية المنافية للعقيدة االسالمية وعادات وتقاليد
وأعراف المجتمع السعودي والتأكد من توفر التراخيص

اإلعالمية المطلوبة ويشمل ذلك المحافظة على
حقوق المؤلف أو الناشر أو المنتج اإلعالمي واإلشراف

على هذه األعمال والقيام باالعمال االخرى ذات
العالقة بهذا المجال .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

6003204 4 مراقب محالت
إعالمية مساعد

6003205 5 مراقب محالت
إعالمية

6003206 6 مراقب محالت
إعالمية

6003207 7 مراقب محالت
إعالمية

6003208 8 مراقب محالت
إعالمية

6003209 9 مراقب محالت
إعالمية

6003210 10 مراقب محالت
إعالمية

6003211 11 مراقب محالت
إعالمية مشرف

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:



وظائف مراقبي المحالت اإلعالمية

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
القيام بجوالت يومية على المحالت االعالمية للتأكد من عدم وجود مخالفات إعالمية أو تعدي على حقوق

المؤلفين أو المنتجين أو الناشرين .
مراجعة التراخيص اإلعالمية والتأكد من صالحيتها .

تفتيش المحالت اإلعالمية للتأكد من عدم وجود مواد إعالمية منافية للعقيدة االسالمية وعادات وتقاليد وأعراف
المجتمع السعودي .

مراقبة ألعاب االطفال االلكترونية للتأكد من عدم وجود بعض المشاهد االخالقية السيئة .

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة بالمفاهيم والمباديء واالجراءات المتعلقة بعمل المراقبة االعالمية .

معرفة بالسياسة االعالمية للمملكة والعادات والتقاليد والقيم االجتماعية السائدة في المملكة .
معرفة باالنظمة والتعليمات والتوجيهات في مجال مرقبة المحالت االعالمية .

قدرة على التميز والحكم على مايتم استعراضة .
قدرة على اعداد التقارير .

القدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها .
القدرة على تطبيق المعارف اعاله بمهارة .



وظائف مراقبي المحالت اإلعالمية
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

الثانوية العامة .

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

4 1 - الثانوية
الثانوية العامة .

6 2 - درجة البكالوريوس
درجة البكالوريوس  في أحد التخصصات األعالمية.

8 3 - درجة الماجستير
الماجستير  في أحد التخصصات األعالمية.

9 4 - درجة الدكتوراه
دكتوراه  في أحد التخصصات األعالمية.



وظائف مراقبي المحالت اإلعالمية
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 - سلسلة فئات وظائف مراقبي المحالت االعالمية .
الخبرات النظيرة:

 -  المجموعة النوعية لوظائف االعالم والعالقات العامة .
الخبرات المقبولة:

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخاص بالدورات التدريبية من دليل التصنيف .

7 - المتطلبات االخرى:

8 - ايضاحات:
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الرمز: 6 الوظائف الثقافية واإلجتماعية المجموعة العامة:
الرمز: 601 وظائف السياحة واآلثار والمتاحف المجموعة النوعية:

الرمز:  60103 وظائف باحثي وأخصائيي االثار
والمتاحف

سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق باالثار من

حيث الدراسة والبحث العلمي والتنقيب والمسح األثري
وإعداد التقارير العلمية عن المواقع األثرية والمعالم

التاريخية وتحديد فتراتها الزمنية وتحديد أفضل السبل
لصيانتها والمحافظة عليها , ودراسة القطع األثرية
والتراثية وتصنيفها , كما تشمل إجراء البحوث حول

تنظيم المتاحف األثرية وصيانة محتوياتها وإعداد
النشرات االرشادية الخاصة باآلثار والمتاحف , والقيام

باالعمال االخرى ذات العالقة بهذا المجال .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

6010306 6 باحث آثار مساعد
6010307 7 باحث آثار
6010308 8 باحث آثار أول
6010309 9 أخصائي آثار
6010310 10 أخصائي آثار أول
6010311 11 كبير اخصائيي آثار
6010312 12 كبير اخصائيي آثار

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:



وظائف باحثي وأخصائيي االثار والمتاحف

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة باالثار والمتاحف االثرية لتحديد انسب السبل لصيانة االثار والمحافظة عليها .

جمع البيانات الالزمة عن المواقع االثرية والتاريخية للمشروع في تنفيذ االعمال الميدانية .
دراسة وضع المنطقة التاريخي وتحديد العصور التي مرت بها واالحداث التي جرت في كل عصر من هذه العصور

مرافقة فرق البحث والتنقيب والعمل على توجيه حفرياتها طبقا للبيانات والمعلومات التي تم تجميعها
دراسة القطع االثرية التي يتم العثور عليها وتحديد تاريخها والكتابات المدونة عليها والعمل على ترجمتها الى

اللغة العربية
اعداد التقارير الفنية عن االثار بالمنطقة التي يعمل بها وتوقعات إكتشاف آثار أخرى بها ورفعها الى المسئولين

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة باالنظمة واللوائح المتعلقة باالثار والمتاحف والمحافظة عليها .

معرفة بالطرق العلمية الكتشاف االثار ودراستها .
معرفة بإجراءات واساليب تنفيذ العمل في مجال االثار والمتاحف

قدرة على تطبيق االنظمة واللوائح المتعلقة باالثار والمتاحف
قدرة على تطبيق األسس والقواعد العلمية للتنقيب والمسح االثري والمحافظة على االثار .

قدرة على التصرف والبت في االمور بطريقة مناسبة .
القدرة على وضع الخطط الالزمة لمشاريع االثار وبرامجها .

قدرة على إعداد التقارير والدراسات العلمية في مجال االثار والمتاحف .
قدرة على العمل وسط ظروف بيئية مختلفة .

قدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها .
القدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة .



وظائف باحثي وأخصائيي االثار والمتاحف
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

الدرجة الجامعية في احد التخصصات المحدد في الفقرة (1)

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

6 1 - درجة البكالوريوس
إدارة موارد التراث . المتاحف . اثار .

8 2 - درجة الماجستير
آثار . المتاحف .

9 3 - درجة الدكتوراه
المتاحف . آثار .



وظائف باحثي وأخصائيي االثار والمتاحف
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سلسلة فئات وظائف باحثي وأخصائيي االثار والمتاحف .
الخبرات النظيرة:

 -  سلسلة فئات وظائف مراقبي ومفتشي االثار .

 -  سلسلة فئات وظائف مرشدي السياحة واالثار .

 -  سلسلة فئات وظائف أمناء المتاحف .
الخبرات المقبولة:

 -  سالسل فئات المجموعة النوعية لوظائف السياحة واالثار والمتاحف .

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخاص بالدورات التدريبية من دليل التصنيف .

7 - المتطلبات االخرى:
  - * يشترط توفر المهارات التالية:

  -  إجادة التعامل مع االخرين .
  -  أستخدام الحاسب االلي .

8 - ايضاحات:
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الرمز: 6 الوظائف الثقافية واإلجتماعية المجموعة العامة:
الرمز: 601 وظائف السياحة واآلثار والمتاحف المجموعة النوعية:

الرمز:  60104 وظائف مراقبي ومفتشي اآلثار سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تختص بمراقبة

المواقع االثرية والمعالم التاريخية من عدم التعدي
عليها وإعداد تقاريردورية عنها ووضع التوصيات

للمحافظة على االثار وترميمها , والقيام باالعمال
االخرى ذات العالقة بهذا المجال .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

6010406 6 مراقب آثار
مساعد

6010407 7 مراقب آثار
6010408 8 مراقب آثار أول
6010409 9 مفتش آثار
6010410 10 مفتش آثار أول
6010411 11 كبير مفتشي آثار

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:



وظائف مراقبي ومفتشي اآلثار

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
مراقب المواقع األثرية والمعالم التاريخية واالبالغ عن اي تعديات عليها أو أضرار تلحق بها .

كتابة التقارير الدورية عن االثار الثابتة والمنقولة ووضع التوصيات للمحافظة عليها وترميمها .
تصوير المناطق األثرية وتزويد المختص بها إلعداد الكتيبات والنشرات المتعلقة بهذا المجال .

دراسة ومقارنة المكتسبات األثرية بمختلف أنواعها .
نشر االبحاث والتقارير في مجال اآلثار .

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة باالنظمة واألسس المتعلقة بالمحافظة على االثار .

معرفة باالجراءات والتوجيهات والتعليمات المتعلقة بحماية االثار .
معرفة بالفترات التاريخية للمواقع والقطع االثرية .

قدرة على تطبيق االنظمة واالسس والمفاهيم واالجراءات المتعلقة بحماية االثار .
قدرة على المراقبة والتفتيش وإعطاء التعليمات والتوجيهات .

قدرة على إعداد التقارير ووضع التوصيات .
قدرة على العمل وسط ظروف بيئية مختلفة .

قدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها .
القدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة .



وظائف مراقبي ومفتشي اآلثار
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

الدرجة الجامعية في االثار , المتاحف .

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

6 1 - درجة البكالوريوس
اثار . إدارة موارد التراث . المتاحف .

8 2 - درجة الماجستير
آثار . المتاحف .

9 3 - درجة الدكتوراه
آثار . المتاحف .



وظائف مراقبي ومفتشي اآلثار
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سلسلة فئات وظائف مراقبي ومفتشي االثار .
الخبرات النظيرة:

 -  سلسلة فئات وظائف باحثي وأخصائيي االثار .

 -  سلسلة فئات وظائف مرشدي السياحة واالثار .

 -  سلسلة فئات وظائف أمناء المتاحف .
الخبرات المقبولة:

 -  سالسل فئات المجموعة النوعية لوظائف السياحة واالثار والمتاحف .

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخاص بالدورات التدريبية من دليل التصنيف .

7 - المتطلبات االخرى:
  - * يشترط توفر المهارات التالية :

  -  إجادة التعامل مع االخرين .
  -  أستخدام الحاسب االلي .

8 - ايضاحات:
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الرمز: 6 الوظائف الثقافية واإلجتماعية المجموعة العامة:
الرمز: 601 وظائف السياحة واآلثار والمتاحف المجموعة النوعية:

الرمز:  60105 وظائف أمناء المتاحف سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تختص بأعمال

المتاحف على اختالف انواعها كمتاحف اآلثار والتراث
الشعبي , والمتاحف العلمية , من ترتيب وعرض

المقتنيات االثرية والعلمية واستقبال الزوار والشرح
لهم عن القيمة االثرية او العلمية لمحتويات المتحف

واالجابة على استفساراتهم , وما يتبع ذلك من استالم
العهد وتقديم التوصيات والقيام باالعمال االخرى ذات

العالقة بهذا المجال .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

6010506 6 أمين متحف
6010507 7 أمين متحف
6010508 8 أمين متحف
6010509 9 أمين متحف
6010510 10 أمين متحف
6010511 11 كبير أمناء

متاحف

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:
- تشمل متاحف التراث واالثار , والمتاحف العلمية كمتاحف االحياء النباتية والحيوانية ومتاحف الفلك وغيرها .



وظائف أمناء المتاحف

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
المحافظة على عهد المتحف من قطع أثرية أو علمية وخالفه .

تسجيل وتصنيف مقتنيات المتحف وكتابة البيانات التعريفية لها ومتابعة صيانتها وترميمها .
استقبال زوار المتحف من السياح أو الوفود أو الطلبة والشرح لهم واالجابة على أستفسارتهم .

تقديم الخدمات الثقافية والعلمية والعملية لطالبيها من المتحف وفق أسلوب خدمة منظم .
المشاركة في المعارض االثرية والتراثية والعلمية وتجهيز قاعات العرض .

إعداد تقارير دورية عن أعمال المتحف وأقتراح اآلراء والتوصيات لتطوير هذه االعمال .
وضع الخطط الدورية لنشاطات المتحف .

وضع البرامج النسوية لتشغيل المتحف ومتابعتها .

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة باالنظمة واألسس المتعلقة باعمال المتحف .

معرفة بالتوجيهات والتعليمات واالجراءات المتعلقة بعمل المتاحف .
معرفة بتواريخ وخواص القطع االثرية والتراثية أو العلمية .

معرفة بطرق تصنيف القطع األثرية والتراثية أو العلمية وترميمها وتسجيلها .
قدرة على تطبيق األسس والمفاهيم واالجراءات المتعلقة بعمل المتحف .

قدرة على التحدث باللغة االنجليزية .
قدرة على استخدام الحاسب االلي في أعمال المتحف .

قدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها .
القدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة .



وظائف أمناء المتاحف
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

الدرجة الجامعية في االثار , المتاحف (1) .

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

6 1 - درجة البكالوريوس
المتاحف . إدارة موارد التراث . اثار .

8 2 - درجة الماجستير
آثار . المتاحف .

9 3 - درجة الدكتوراه
المتاحف . آثار .



وظائف أمناء المتاحف
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سلسلة فئات وظائف أمناء المتاحف .
الخبرات النظيرة:

 -  سلسلة فئات وظائف باحثي وأخصائيي االثار والمتاحف .

 -  سلسلة فئات وظائف مرشدي السياحة واالثار .

 -  سلسلة فئات وظائف مراقبي ومفتشي اآلثار .
الخبرات المقبولة:

 -  سالسل فئات المجموعة النوعية لوظائف السياحة واالثار والمتاحف .

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخاص بالدورات التدريبية من دليل التصنيف .

7 - المتطلبات االخرى:
  - يشترط توفر المهارات التالية :.

  -  إجادة التعامل مع االخرين .
  -  أستخدام الحاسب االلي .

  -  إجادة التحدث بالغة االنجليزية .

8 - ايضاحات:
-1 المؤهالت والخبرات التي تم تحديدها هي لمتاحف التراث واالثار , أما المتاحف العلمية فتحدد التخصصات

والخبرات المناسبة لها في ضوء طبيعة عمل المتحف , ويتم ذلك عند إشغال الوظيفة .
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الرمز: 6 الوظائف الثقافية واإلجتماعية المجموعة العامة:
الرمز: 602 وظائف الشئون الرياضية ورعاية

الشباب
المجموعة النوعية:

الرمز:  60209 وظائف  مشرفي المنشأت الرياضية سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذ السلسلة الوظائف التي تتعلق باالشراف على
المنشأت الرياضية إدارياً وفنياً , وباالشراف على أماكن
إقامة البرامج الثقافية والرياضية والمسابقات الرياضية

والمحاضرات المقامة في المدن الرياضية , وعمل
الدراسات لتطوير المنشأت الرياضية والتنسيق مع
مكاتب رعاية الشباب واالندية والهيئات الشبابية

واالشراف على الموظفين وتوجيههم وتوزيع العمل
بينهم والقيام باالعمال االخرى ذات العالقة بهذا

المجال .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

6020905 5 مشرف منشأت
رياضية مساعد

6020906 6 مشرف منشأت
رياضية

6020907 7 مشرف منشأت
رياضية

6020908 8 مشرف منشأت
رياضية

6020909 9 مشرف منشأت
رياضية

6020910 10 مشرف منشأت
رياضية

6020911 11 كبير مشرفي
منشات رياضية

6020912 12 كبير مشرفي
منشات رياضية

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:



وظائف  مشرفي المنشأت الرياضية

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
االشراف على المنشأت الرياضية إدارياً وفنياً وعلى الموظفين وتوجيههم وتوزيع العمل بينهم .

االشراف على أماكن إقامة البرامج الثقافية والرياضية والمسابقات الرياضية والمحاضرات المقامة في المدن
الرياضية .

االشراف على تطبيق االنظمة الرياضية في المنشأت ومتابعتها حسب اللوائح ووضع الخطط والبرامج لتطوير
العمل وأقتراح االنسب وأتخاذ القرارات المناسبة .

التعاون مع الهيئات المختلفة في المنطقة ومساعدتها في إقامة نشاطاتها على مالعب المراكز وأماكن
االنشطة االخرى .

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة باالسس والمفاهيم والنظريات المتعلقة بالمنشأت الرياضية .

معرفة باالنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بالمجاالت الرياضية مثل نظام االتحادات الرياضية , نظام اللجنة
االولمبية .

معرفة بإجراءات وأسلوب تنفيذ العمل المتعلق بالمجاالت الرياضية .
قدرة على تطبيق االنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بالمجاالت الرياضية .

قدرة على تطبيق إجراءات وأسلوب تنفيذ العمل في المنشأت الرياضية .
قدرة على إعداد تقارير عن عملة والبت في المشاكل الرياضية .

 قدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع اآلخرين والمحافظة عليها.
القدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة .



وظائف  مشرفي المنشأت الرياضية
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

دبلوم بعد الثانوية العامة لمدة التقل عن سنتين ( في الشؤون الرياضية) .

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

6 1 - درجة البكالوريوس
االدارة الرياضية . إدارة منشأت رياضية . تربية رياضية . تربية بدنية .



وظائف  مشرفي المنشأت الرياضية
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سالسل فئات وظائف المنشأت الرياضية .
الخبرات النظيرة:

 -  سالسل فئات وظائف الشئون الرياضية ورعاية وإنماء الشباب .
الخبرات المقبولة:

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخاص بالدورات التدريبية من دليل التصنيف .

7 - المتطلبات االخرى:

8 - ايضاحات:
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الرمز: 6 الوظائف الثقافية واإلجتماعية المجموعة العامة:
الرمز: 603 وظائف الشئون االجتماعية المجموعة النوعية:

الرمز:  60312 الوظائف اإلشرافية على أعمال
التنمية االجتماعية

سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
وتشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق باالشراف

على االدارات التابعة لوكالة التنمية االجتماعية وعلى
مراكز التنمية االجتماعية وعلى الجهات األهلية التي

تشرف عليها الوزارة .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

6031207 7 رئيس قسم
6031208 8 رئيس قسم
6031209 9 مدير
6031210 10 مدير
6031211 11 مدير
6031212 12 مدير
6031213 13 مدير عام

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:
- تكون المرتبة الثانية عشر بمسمى مدير إدارة او مدير مركز أو مدير عام حسب المتطلبات التنظيمية وحجم

العمل .



الوظائف اإلشرافية على أعمال التنمية االجتماعية

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
االشراف االداري الفني على الموظفين وتحديد اختصاصاتهم وتوزيع المهام بينهم ومتابعة اداء المركز

االشراف والمراقبة المالية على لجان التنمية االجتماعية األهلية والجمعيات والمؤسسات الخيرية والجمعيات
التعاونية وفقاً االختصاصات الموكلة للمركز من الوزارة من خالل األنظمة واللوائح المعتمدة لها .

االشراف والمتابعة لبرامج التنمية االجتماعية المنفذة في مراكز التنمية االجتماعية .

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة باألساس والمفاهيم واألساليب المتعلقة بتنمية وخدمة المجتمع .

معرفة باألنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة للتنمية االجتماعية .
معرفة بصالحيات واختصاصات واهداف الجهة .

القدرة على تطبيق االجراءات واألساليب واألنظمة والتعليمات المتعلقة بالتنمية االجتماعية .
قدرة على التطوير وتحقيق معايير الجودة باألداء .

قدره على اإلشراف والتوجيه وتقويم آداء العاملين .
قدرة على تلمس احتياجات المجتمات المحلية والعمل على وضع البرامج التي تلبي هذه االحتياجات

قدرة على إعداد التقارير .
قدرة على أقامة عالقات فعالة مع االخرين والمحافظة عليها .

القدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة .



الوظائف اإلشرافية على أعمال التنمية االجتماعية
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

الدرجة الجامعية في االجتماع , خدمة إجتماعية , علم نفس , تربية خاصة - التأهيل والرعاية االجتماعية .

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

8 1 - درجة الماجستير
إجتماع . خدمة إجتماعية .

8 2 - درجة الماجستير
علم نفس . التأهيل والرعاية االجتماعية . تربية خاصة .

9 3 - درجة الدكتوراه
إجتماع . خدمة إجتماعية .



الوظائف اإلشرافية على أعمال التنمية االجتماعية
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سالسل فئات وظائف التنمية االجتماعية .
الخبرات النظيرة:

 -  سالسل فئات وظائف الضمان االجتماعي , والشؤون االجتماعية .
الخبرات المقبولة:

 -  اي خبرات اخرى ترى الجهة مناسبتها .

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:

8 - ايضاحات:
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الرمز: 6 الوظائف الثقافية واإلجتماعية المجموعة العامة:
الرمز: 603 وظائف الشئون االجتماعية المجموعة النوعية:

الرمز:  60313 وظائف باحثي وأخصائي التنمية
االجتماعية

سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
وتشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق بإعداد

الدراسات والبحوث والبرامج في أعمال التنمية
االجتماعية بالتنفيذ والمتابعة والتقييم للبرامج

والمشروعات الخاصة بأعمال تنمية المجتمع وتشمل
الدراسات والبحوث الميدانية واستطالع اتجاهات الرأي

العام والمسوح االجتماعية لتحقيق أهداف لجان
التنمية االجتماعية األهلية والجمعيات والمؤسسات
الخيرية والتعاونية والمتابعة الميدانية لبرامج هذه

الجهات وحسن االعداد والتنفيذ .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

6031306 6 باحث تنمية
اجتماعية مساعد

6031307 7 باحث تنمية
اجتماعية

6031308 8 باحث تنمية
اجتماعية

6031309 9 أخصائي تنمية
اجتماعية

6031310 10 أخصائي تنمية
اجتماعية

6031311 11 أخصائي تنمية
اجتماعية

6031312 12 أخصائي تنمية
اجتماعية

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:



وظائف باحثي وأخصائي التنمية االجتماعية

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
إعداد البحوث والدراسات االجتماعية المتعلقة بالتنمية االجتماعية وتقديم التوصيات .
تنفيذ الخطط والبرامج الفاعلة بالمجتماعات المحلية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها .

المتابعة واالشراف على اعمال الجهات األهلية المسجلة بالوزارة ومساعدتها في تخطيط وتنفيذ  البرامج
والمشروعات , وتقدير اإلعانات لها والتأكد من حسن التنفيذ , وإعداد التقارير الدورية عنها .

أعداد الدراسات الميدانية في تكوين الجهات األهلية والعمل على تشكيل أعضائها وتطبيق القواعد واالجراءات
المعتمدة لتكوينها .

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة باألساس والمفاهيم واألساليب العلمية إلعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتنمية االجتماعية .

معرفة باألنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة للتنمية االجتماعية وأسلوب تنفيذها .
قدرة على تطبيق االجراءات واألساليب واألنظمة والتعليمات المتعلقة بإعداد الخطط والبرامج ومشروعات قطاع

التنمية االجتماعية .
قدرة على التطوير في نوعية البرامج التي تلبي احتياجات المجتمع .

قدرة على االشراف والتوجيه وتقويم أداء لجان التنمية االجتماعية األهلية والجمعيات والمؤسسات الخيرية
والتعاونية .

قدرة على التخطيط والتنظيم والتحليل وإعداد التقارير في مجال التنمية االجتماعية .
قدرة على إقامة عالقات فعالة مع اآلخرين والمحافظة عليها .

القدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة .



وظائف باحثي وأخصائي التنمية االجتماعية
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

 الدرجة الجامعية في التخصصات التالية : اجتماع , خدمة اجتماعية , علم نفس , غذاء وتغذية , تغذية واقتصاد
منزلي , اسره ونمو طفل , تربية أسرية , مالبس ونسيج , االسكان وإدارة المنزل , االقتصاد المنزلي التربوي ,

دراسات الطفولة , فنون إسالمية .

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

6 1 - درجة البكالوريوس
إجتماع . خدمة إجتماعية .

6 2 - درجة البكالوريوس
علم نفس . أخصائي نفسي .

6
3 - درجة البكالوريوس

(غذاء وتغذيه ، تغذية وإقتصاد منزلي ، أسره ونمو طفل ، تربية أسرية ، مالبس ونسيج ، اإلسكان
وإدارة المنزل ، االقتصاد المنزلي التربوي ، دراسات الطفولة ، فنون إسالمية, األسرة والطفولة) .

8 4 - درجة الماجستير
التأهيل والرعاية االجتماعية . إجتماع . خدمة إجتماعية .

9 5 - درجة الدكتوراه
إجتماع . خدمة إجتماعية .



وظائف باحثي وأخصائي التنمية االجتماعية
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سالسل فئات وظائف التنمية االجتماعية .
الخبرات النظيرة:

 -  سالسل فئات وظائف الضمان االجتماعي , الشؤون االجتماعية .
الخبرات المقبولة:

 -  اي خبرات اخرى ترى الجهة مناسبتها .

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:

8 - ايضاحات:
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الرمز: 6 الوظائف الثقافية واإلجتماعية المجموعة العامة:
الرمز: 603 وظائف الشئون االجتماعية المجموعة النوعية:

الرمز:  60314 وظائف مشرفي التنمية االجتماعية سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
وتشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق باالشراف

على الخطط والبرامج الالزمة للنهوض بالمستويات
االجتماعية للمجتمعات المحلية ومتابعة تنفيذها بعد

اعتمادها والمتابعة واالشراف على برامج مراكز
التنمية األجتماعية والجهات األهلية التي تشرف عليها
الوزارة , ومساعدتها في تخطيط البرامج والمشروعات

والتأكد من حسن التنفيذ , ودراسة االحتياجات
المجتمعية لتكوين الجهات األهلية والعمل على

تشكيل أعضائها وتطبيق القواعد واالجراءات
المعتمدة لتكوينها .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

6031406 6 مشرف تنمية
اجتماعية مساعد

6031407 7 مشرف تنمية
اجتماعية

6031408 8 مشرف تنمية
اجتماعية

6031409 9 مشرف تنمية
اجتماعية

6031410 10 مشرف تنمية
اجتماعية

6031411 11 مشرف تنمية
اجتماعية

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:



وظائف مشرفي التنمية االجتماعية

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
المتابعة واالشراف على مراكز التنمية االجتماعية والجهات األهلية التي تشرف عليها الوزارة , ومساعدتها في

تخطيط  البرامج والمشروعات والتأكد من حسن التنفيذ , وإعداد التقارير  الدورية عنها .
دراسة االحتياجات المجتمعية لتكوين الجهات األهلية والعمل على تشكيل أعضائها وتطبيق القواعد واإلجراءات

المعتمدة لتكوينها .
دراسة المشاكل التي تحدث ورفعها للوزارة .

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة باألنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لعمل التنمية االجتماعية  .

معرفة باألسس واألساليب العلمية إلعداد الدراسات البحوث والمسوح االجتماعية بتنمية وخدمة المجتمع .
قدرة على التطوير في آليه العمل التي تلبي احتياجات المجتمع .

قدرة على االشراف والتوجيه وتقويم أداء الجهات األهلية .
قدرة على تحديث وتطوير ضوابط اعداد البرامج التنمية والية الصرف عليها .

قدرة على إقامة عالقات فعالة مع االخرين والمحافظة عليها .
القدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة .



وظائف مشرفي التنمية االجتماعية
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

 الدرجة الجامعية في التخصصات التالية : اجتماع , خدمة اجتماعية , علم نفس , غذاء وتغذية , تغذية واقتصاد
منزلي , اسره ونمو طفل , تربية أسرية , مالبس ونسيج , االسكان وإدارة المنزل , االقتصاد المنزلي التربوي ,

دراسات الطفولة  .

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

6 1 - درجة البكالوريوس
خدمة إجتماعية . إجتماع .

6 2 - درجة البكالوريوس
أخصائي نفسي . علم نفس .

6
3 - درجة البكالوريوس

(غذاء وتغذيه ، تغذية وإقتصاد منزلي ، أسره ونمو طفل ، تربية أسرية ، مالبس ونسيج ، اإلسكان
وإدارة المنزل ، االقتصاد المنزلي التربوي ، دراسات الطفولة ) .

8 4 - درجة الماجستير
إجتماع . خدمة إجتماعية . علم نفس . التأهيل والرعاية االجتماعية .

9 5 - درجة الدكتوراه
إجتماع . خدمة إجتماعية .



وظائف مشرفي التنمية االجتماعية
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سالسل فئات وظائف التنمية االجتماعية .
الخبرات النظيرة:

 -  سالسل فئات وظائف الضمان االجتماعي والشؤون االجتماعية .
الخبرات المقبولة:

 -  اي خبرات اخرى ترى الجهة مناسبتها .

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:

8 - ايضاحات:
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الرمز: 6 الوظائف الثقافية واإلجتماعية المجموعة العامة:
الرمز: 605 وظائف الشئون الثقافية المتنوعة المجموعة النوعية:

الرمز:  60506 وظائف مصممي العالمات والوثائق
األمنية

سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق بأعمال

تصميم ورسم الزخارف اإلسالمية والهندسية واإلطارات
واألرضيات األمنية والكتابات الالزمة عليها ومتابعة

تنفيذها واإلشراف على الموظفين وتوجيههم
وتدريبهم والقيام باالعمال االخرى ذات العالقة بهذا

المجال .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

6050607 7 مصمم عالمات
أمنية

6050608 8 مصمم عالمات
أمنية

6050609 9 مصمم عالمات
أمنية

6050610 10 مصمم وثائق
أمنية

6050611 11 مصمم وثائق
أمنية

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:



وظائف مصممي العالمات والوثائق األمنية

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
اإلشراف والمشاركة في رسم وتصميم العالمات والوثائق االمنية بأنوعها المختلفة .

رسم وتصميم الزخارف اإلسالمية والهندسية واإلطارات واألرضيات األمنية والكتابات الالزمة عليها وفصل األلوان
وتهيئتها للطبع .

إدخال سمات أمنية مختلفة في تنفيذ التصميم المبدئي .
متابعة تنفيذ التصاميم على أجهزة الحاسب اآللي وعمليات التنفيذ في المطبعة ( فصل األلوان , التصوير , الحفر ,

الطباعة ) .
تقديم المشورة الفنية في كافة المجاالت ذات العالقة .

المشاركة في اعتماد البروفات المطبوعة بعد التاكد من مطابقتها للتصميم المبدئي المعتمد .

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة باألنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في مجال الرسم والتصميم األمني .

معرفة بإجراءات وأسلوب تنفيذ العمل في مجال الرسم والتصميم األمني .
قدرة على اإلشراف والتوجيه .

قدرة على تطبيق االنظمة واللوائح المتعلقة بمجال الرسم والتصميم االمني .
قدرة على تطبيق إجراءات وإسلوب تنفيذ العمل .

قدرة على االبتكار في مجال الرسم والتصميم االمني .
مهارة في إعداد الرسوم وترتيب األلوان وفصلها .

قدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع اآلخرين والمحافظة عليها .
قدرة على تطبيق المعارف أعالمه بمهارة .



وظائف مصممي العالمات والوثائق األمنية
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل



وظائف مصممي العالمات والوثائق األمنية
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 - سلسلة فئات وظائف مصممي العالمات والوثائق األمنية .
الخبرات النظيرة:

 - سلسلة فئات وظائف الرسم والتصميم (1) .
الخبرات المقبولة:

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:

8 - ايضاحات:
-1 في مجال الرسم والتصميم األمني .
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الرمز: 7 الوظائف الدينية المجموعة العامة:
الرمز: 703 الوظائف القضائية المعاونة المجموعة النوعية:

الرمز:  70311 وظائف مأموري وأخصائيي التنفيذ
(1)

سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق بأعمال

مأموري التنفيذ من مباشرة إجراءات التنفيذ , وإعداد
المحاضر , وإصدار بالغات التنفيذ والحجز على االموال ,

واالشراف على المزادات , واستالم المبالغ , وتحرير
سندات االستالم , وتقويم المال اليسير , وتحريز المال

المحجوز , واإللصاق على المكان المحجوز , والقيام
باالعمال االخرى ذات العالقة بهذا المجال .

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

7031106 6 مأمور تنفيذ
7031107 7 مأمور تنفيذ
7031108 8 أخصائي تنفيذ
7031109 9 أخصائي تنفيذ
7031110 10 أخصائي تنفيذ
7031111 11 أخصائيي تنفيذ

مشرف (2)
7031112 12 أخصائيي تنفيذ

مشرف (2)

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:
-1 هذه السلسلة الوظيفية خاصة بوزارة العدل (وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ) .
-2 يقتصر إيجاد الوظائف بالمرتبتين (11, 12) على المحاكم العامة في المدن الرئيسية .



وظائف مأموري وأخصائيي التنفيذ (1)

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
مباشرة الحجز التنفيذي على أموال المنفذ عليه.

الخروج مع المقوم المعتمد لتقويم المال المطلوب التنفيذ عليه.
تقويم المال اليسير المحجوز عليه.

تحريز المال المحجوز ووضع األقفال وخاتم المحكمة عليه.
إعداد محاضر الحجز واستالم المبالغ وتحرير سندات االستالم.
فتح األقفال بقوة وكسر األبواب بعد استئذان قاضي التنفيذ.

اإللصاق على باب المكان الذي فيه األموال المحجوزة.
اإلشراف على مزاد بيع األموال المحجوزة والتحقق من سير المزاد وفق النظام.

اإلشتراك في إجرءات توزيع حصيلة التنفيذ.
جرد موجودات خزائن األمانات في المنشآت المالية.

حجز الشيك والسند ألمر والكمبيالة
تسليم العقار للمنفذ له.

إصدار بالغات التنفيذ.
إعالن محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ وتبليغ المحجوز عليه.

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
المعرفة بإجراءات التنفيذ.

المعرفة باألنظمة والتعليمات المتعلقة بالتنفيذ.
معرفة أنواع األموال والمجوهرات واألشياء الثمينة وصفاتها وأوزانها ونحوها.

القدرة على تطبيق أسس وإجراءات التنفيذ.
القدرة على إعداد المحاضر.
القدرة على تقدير األموال .

القدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة.
القدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع اآلخرين والمحافظة عليها.



وظائف مأموري وأخصائيي التنفيذ (1)
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

درجة البكلوريوس في إحدى التخصصات الشرعية المحددة بالفقرة (1).

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

6
1 - درجة البكالوريوس

دراسات إسالمية . فقه السنة ومصادرها . اصول دين . فقه . أصول فقه . قضاء . السنه والمذاهب
المعاصره . علوم حديث . تفسير . القران وعلومه . دعوة . شريعة . عقيده .

8
2 - درجة الماجستير

أصول الدين . القران وعلومه . شريعة . فقه . أصول الفقه . فقه السنة ومصادرها . تفسير . القضاء .
دراسات إسالمية . دعوة . السنه والمذاهب المعاصرة . علوم حديث . عقيده .

9
3 - درجة الدكتوراه

تفسير . دعوة . قران وعلومه . اصول فقه . فقه . علوم الحديث . عقيده . أصول دين . دراسات
إسالمية . السنة والمذاهب المعاصرة . شريعة . قضاء .



وظائف مأموري وأخصائيي التنفيذ (1)
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سالسل فئات وظائف مأموري وأخصائيي التنفيذ.
الخبرات النظيرة:

 - تدريس المواد الشرعية , سالسل فئات وظائف ( االستشارات الشرعية , كتاب الضبط , كتاب العدل , التحقيق
الشرعي ).

الخبرات المقبولة:

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخامس من دليل التصنيف

7 - المتطلبات االخرى:
  -  أن يكون مطبقاً ألحكام الله مجتنباً لما نهى عنه ولكل مايخل بالمروءة متحلياً باألخالق الفاضلة.

  -  أن يكون أمنياً ورعاً نزيهاً.
  - أن يكون صحيح الضبط حافظاً واعياً

8 - ايضاحات:
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الرمز: 8 الوظائف الفنية والفنية المساعدة المجموعة العامة:
الرمز: 804 الوظائف الفنية المتنوعة المجموعة النوعية:

الرمز:  80407 وظائف فنيي أجهزة المالحية الجوية سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة على الوظائف التي تتعلق بفحص

كفاءة االجهزة المالحية والتأكد من إستمرار
صالحيتها حسب المستويات والمعايير المحددة لها بما
يكفل سالمة الطيران وما يتبع ذلك من تقييم خدماتها

التشغيلية واعداد التقارير وتقديم التوصيات عن تلك
االجهزة والقيام باالعمال االخرى ذات العالقة بهذه

المجاالت

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

8040705 5 فني أجهزة
مالحية جوية

8040706 6 فني أجهزة
مالحية جوية

8040707 7 فني أجهزة
مالحية جوية

8040708 8 فني أجهزة
مالحية جوية

8040709 9 فني أجهزة
مالحية جوية

8040710 10 فني أجهزة
مالحية جوية

8040711 11 فني أجهزة
مالحية جوية

مشرف
8040712 12 فني أجهزة

مالحية جوية
مشرف

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:



وظائف فنيي أجهزة المالحية الجوية

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
المشاركة مع ( فرق فحص أجهزة المالحة الجوية ) في رحالت استكشافية والقيام بفحص االجهزة المالحية

االرضية للتأكد من صالحيتها وكفاءة أدائها بما يكفل سالمة الطيران
تشغيل اجهزة المالحة الجوية على االرض قبل مرافقة فريق الفحص المالحة البحرية

إعداد التقارير وتقديم التوصيات عن االجهزة المالحية والمعدات والمنشأت الخاصة بالطيران

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة بانظمة وتعليمات وقوانين الطيران المدني المحلية والعالمية

معرفة بالمصطلحات المستعملة في الطيران المدني ومدلوالتها
معرفة بخرائط الطيران المدني

معرفة بأجراءات وأساليب العمل
قدرة على قراءة الخرائط وتحديد مدلوالتها

قدرة على تقييم أداء االجهزة المالحية الخاصة بالطيران المدني وفق المعايير المحدده
قدرة على دراسة مشاكل االجهزة المالحية واعداد التقارير وتقديم التوصيات

قدرة على اقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها
القدرة على تطبيق المعارف اعاله بمهارة



وظائف فنيي أجهزة المالحية الجوية
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

الثانوية المهنية بطبيعة العمل .

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

5 1 - الثانوية
الثانوية المهنية بطبيعة العمل .

7 2 - درجة البكالوريوس
تقنية اليكترونيات .



وظائف فنيي أجهزة المالحية الجوية
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سلسلة فئات وظائف فنيي أجهزة المالحة الجوية .
الخبرات النظيرة:

 -  فني صيانة (االجهزة المالحية) .
الخبرات المقبولة:

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخاص بالدورات التدريبية من دليل التصنيف .

7 - المتطلبات االخرى:
  -  سالمة الحواس .

  -  الحصول على رخصة ممارسة معتمدة من رئاسة الطيران المدني (تجدد سنوياً ) .

8 - ايضاحات:
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الرمز: 9 الوظائف الحرفية المجموعة العامة:
الرمز: 903 وظائف تدريب الحيوان المجموعة النوعية:

الرمز:  90301 وظائف تدريب الحيوان والطيور سلسلة الفئات:

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق بتدريب

الخيول والطيور والحيوانات االخرى على االعمال
المخصصة لها واعداد التقارير واالشراف على هذه
االعمال والقيام باالعمال االخرى ذات العالقة بهذا

المجال

الرمز المرتبة المسمى
الوظيفى

9030101 1 مساعد مدرب
9030102 2 مساعد مدرب
9030103 3 مساعد مدرب
9030104 4 مدرب
9030105 5 مدرب
9030106 6 مدرب
9030107 7 مدرب
9030108 8 مدرب مشرف
9030109 9 مدرب مشرف

الضوابط التصنيفية الخاصة بفئات السلسلة:



وظائف تدريب الحيوان والطيور

1 - خواص السلسلة: امثلة على االعمال التى تختص بها السلسة
ترويض الخيول وشد االسرجة وتدريبها على الجري وألعاب الفروسية

تدريب الصقور وكالب الصيد على مطاردة واصطياد الطيور والحيوانات البرية وإحضار الطيور المصطادة
تنفيذ برنامج التدريب اليومي للخيول والطيور والحيوانات االخرى على االعمال المخصصة لها للحفاظ على

كفاءتها
مراقبة  ومتابعة الوجبات الغذائية واجراءات تنظيف الحظائر ومراعاة الشروط الصحية

إعداد التقارير ومالحظة االعمال واالشراف عليها

2 - أمثلة للمعارف و القدرات و المهارات المطلوبة للسلسله
معرفة بطرق واساليب تدريب الحيوانات والطيور

معرفة بانواع الخيول والصقور وكالب الصيد
معرفة بطرق التعامل مع الحيوانات والطيور المختلفة

قدرة على التعامل مع الحيوانات والطيور المختلفة
قدرة على وضع وتنفيذ البرامج التدريبية اليومية للحيوانات والطيور المختلفة

قدرة على اتباع التعليمات
قدرة على اعداد التقارير والمالحظة واالشراف

قدرة على اقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها
القدرة على تطبيق المعارف اعاله بمهارة



وظائف تدريب الحيوان والطيور
3 - الحد االدنى للدرجة العلمية

االبتدئية مع القدرة أو اكمال برنامج تدريبي بطيبعة العمل التقل مدته عن ستة أشهر

4 - المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبة المؤهل

1 1 -  اإلبتدائية
االبتدائية مع القدرة   أو إكمال برنامج تدريبي بطبيعة العمل التقل مدته عن ستة اشهر.

2 2 - الكفاءة المتوسطة
الكفاءة المتوسطة مع القدرة .

4 3 - الثانوية
الثانوية العامة مع القدرة .

5 4 - الثانوية
الثانوية المهنية .



وظائف تدريب الحيوان والطيور
5 - الخبرات العملية:

5/أ - نوعية الخبرة مرتبة حسب األفضلية:
الخبرات المباشرة:

 -  سلسلة فئات وظائف تدريب الحيوان .
الخبرات النظيرة:

الخبرات المقبولة:

5/ب - مدة الخبرة
.حسب ماهو وارد في جدول تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع كل

مؤهل علمي

6 - البرامج و الدورات التدريبية:
6/أ - البرامج التدريبية المكملة للتاهيل العلمى:

6/ب - البرامج التدريبية المقبولة للسلسلة:
.جميع الدورات التدريبية المطابقة والمجانسة لنوع ومستوى واجبات ومسئوليات فئات السلسلة , حسب ماهو

وارد في الجزء الخاص بالدورات التدريبية من دليل التصنيف .

7 - المتطلبات االخرى:

8 - ايضاحات:









 
 

 حول الدلیل:

وھي یعتبر ھذا الدلیل الجزء الثانی من أجزاء دلیل التصنیف الثالث ضمن سلسلة أدلة مسار الموظف الحكومي 

تھدف إلى تسھیل شرح أنظمة الخدمة المدنیة وإجراءاتھا من التعیین عبارة عن أدلة ارشادية للموظف الحكومي 

 من المعلومات. لمزید  www.masaratsaudi.wordpress.comحتى انتھاء الخدمة یرجى زیارة الموقع 

 معد الدلیل :

 موسى بن أحمد ناصر الغنیم.  :  االسم
.  -ماجستیر إدارة أعمال :  العلميالمؤھل   .بریطانیا  -جامعة ھ

�ط��ف��ي مخ���صص ری بص��فة عام��ة مج��ال ت��دریب م��وظفي القط��اع الع�ومما�ال    وير اإلدا
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