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الهيكل التنظيمي لإلدارة التنفيذية
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إلادارة العليا
بؼاكت الىصف الىؿُفي
اإلاظمى الىؿُفي

اإلادًس الخىفُري

الىخدة ؤلادازٍت

ؤلادازة الللُا

اإلاظاوٌ اإلاباشس

مجلع ؤلادازة

اإلاسئوطىن

-

مدًس بدازة اإلابادزاث والبرامج
مدًس بدازة الدظىٍم والشساواث

-

مدًس بدازة الشاون ؤلادازٍت واإلاالُت
طىسجير

الاخخصاص اللام للىؿُفت
ًلىم شاغل هره الىؿُفت بةكداد الخؼؽ الاطتراجُجُت وخؼؽ كمل الجملُت وصُاغتها وؤلاشساف كلى جؼبُلها وؤلاشساف كلى جؼبُم
الظُاطاث اإلالخمدة وؤلاشساف كلى مخابلت ؤداء الىخداث ؤلادازٍت في الجملُت ،وجىحُه وجصحُذ مظازاث ألاداء ،واجخاذ اللسازاث
ً
الخىفُرًت وفلا إلاخؼلباث اللمل.
اإلاهام و اإلاظاولُاث
 ؤلاشساف كلى حمُم ؤكماٌ الجملُت وفم الصالخُاث اإلاخىلت له وبما ًدلم ؤهداف الجملُت وجؼللاتها. بكداد الخؼؽ الاطتراجُجُت وجسحمت ألاهداف والاطتراجُجُاث اإلاىطىكت بلى خؼؽ حشغُلُت وؤلاشساف كلى مخابلتها. اللمل كلى جؼىٍس وجدظين ؤهـمت وبحساءاث اللمل وؤلاشساف كلى مخابلتها. مخابلت طير ؤداء كملُاث الجملُت مم الخإهد مً مؼابلتها للىائذ وألاهـمت اإلالخمدة. جلىٍم ؤكماٌ الجملُت ومساحلت الخؼؽ بشيل دوزي ومىخـم والخؼىٍس كلحها. جىطُذ اإلاظاولُاث والظلؼاث ليل اإلاظخىٍاث ،وجىشَم اإلاهام واإلاظاولُاث وجفىٍع الصالخُاث داخل الجملُت. ؤلاشساف كلى بكداد اإلايزاهُت الظىىٍت والحظاباث الخخامُت للجملُت. اكخماد مصازٍف الجملُت مً مشترًاث وهفلاث وفىاجير وكلىد ودفلاث مظخدلت للمىزدًً وفم الئدت الصالخُاث اإلالخمدة. جمثُل الجملُت في ببسام الاجفاكُاث والللىد في خدود الصالخُاث اإلاخىلت له. جمثُل الجملُت في اإلادافل واإلالخلُاث واإلالابالث ،واللمل كلى ببساش الصىزة ؤلاًجابُت ومجاالث اللمل الخاصت بالجملُت. بكداد الخلازٍس الدوزٍت الخاصت بةهجاشاث الجملُت وجلُُمها بهدف جدظين ألاداء وطير اللمل. ؤلاشساف كلى بكداد الخلسٍس الظىىي كً ؤوشؼت الجملُت وؤكمالها.ً
ً
 جلُُم الىخداث ؤلادازٍت في الجملُت ومىاكشت ؤدائها الظىىي وفلا إلااشساث الخؼت ووفلا إلاخسحاتها. جلىٍم ؤداء اإلاىؿفين بالجملُت واكتراح التركُاث والصٍاداث. جيىًٍ لجان وفسق اللمل خظب الحاحت وفي خدود الصالخُاث اإلاخىلت له. كلد احخماكاث دوزٍت مم مدًسي ؤلادازاث ومىاكشت الخلازٍس التي ًسفلىنها واجخاذ الخىصُاث الالشمت بخصىصها. زفم جلازٍس كً طير اللمل وؤداء الجملُت ملسوهت باالكتراخاث والخىصُاث الالشمت. اللُام بما ًىول بلُه مً مهام مسجبؼت بإهداف وؿُفخه.اإلااهل الللمي اإلاؼلىب
الخخصص

بدازة ؤكماٌ ؤو جخصص مىاطب

اإلااهل الللمي

بيالىزٍىض

الخبراث اللملُت اإلاؼلىبت
 خمع طىىاث في مجاٌ مهام ومىاشؽ الىؿُفت.اإلاهازاث والجدازاث
-

اجلان مهازاث الخىحُه وؤلاشساف.
اجلان مهازاث الخخؼُؽ.
بجلان مهازاث الخفىير وؤلابداق والخؼىٍس.
اجلان مهازاث الحاطب آلالي.
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بؼاكت الىصف الىؿُفي
اإلاظمى الىؿُفي

مشسف الاجصاٌ اإلااطس ي

الىخدة ؤلادازٍت

ؤلادازة الللُا

اإلاظاوٌ اإلاباشس

اإلادًس الخىفُري

اإلاسئوطىن

ال ًىحد

الاخخصاص اللام للىؿُفت
ًلىم شاغل هره الىؿُفت باإلشساف كلى جدظين الصىزة الرهىُت كً الجملُت وؤلاشساف كلى جدكُم كالكتها بالغير والخىاصل الدائم
ملهم بشتى الؼسق والىطائل اإلاخاخت واللمل كلى جصمصم وبخساج اإلاىاد الالشمت لرلً.
اإلاهام و اإلاظاولُاث
-

جفهم اطتراجُجُت الجملُت وؤهدافها وزئٍتها وزطالتها واللمل كلى جؼبُلها.
بكداد اإلاىاشهت الخلدًسٍت لالجصاٌ اإلااطس ي ،للمشازهت في بكداد اإلاىاشهت الخلدًسٍت للمىم الجملُت.
ً
ً
الخىاصل مم الغير داخلُا وخازحُا واللمل كلى جدكُم الصالث ملهم وؤلاشساف كلى اطخخدام ألاطالُب والىطائل اإلاخاخت
لرلً.
جىفُر بسامج اللالكاث والخىاصل مم الغير ومخابلتها.
بكداد بسامج الخلسٍف الخاصت بالجملُت وؤلاشساف كلى جددًثها وجؼىٍسها.
بكداد اإلاىطىكاث واإلالاالث وألاخباز والىخِباث واليشساث الخلسٍفُت الخاصت بالجملُت.
ملسفت الصىزة الرهىُت الظائدة كً الجملُت واللمل كلى جدظُجها.
مخابلت ما ًيشس كً الجملُت في وطائل الخىاصل الخللُدًت وغير الخللُدًت وبجخاذ ؤلاحساءاث الالشمت لرلً.
مخابلت ؤكماٌ الخغؼُاث ؤلاكالمُت للمىاطباث والفلالُاث التي جلىم بها الجملُت وجىػُد اللالكت مم زحاٌ ؤلاكالم.
بكداد اليشسة ؤلاكالمُت الُىمُت ومساحلتها.
بدازة الحظاباث الخاصت بالجملُت كلى مىاكم الخىاصل الاحخماعي.
جىـُم الحمالث ؤلاكالمُت وؤلاشساف كلى مخابلتها.
بخساج اإلاىخجاث الالشمت لؼبُلت اللمل بالشيل اإلاؼلىب.
ػباكت الخصامُم واإلاىخجاث اإلاؼلىبت وبما ًدلم وٍلبي اخخُاحاث الجهت اإلالىُت.
بدازة ألازشُف الخاص باالجصاٌ اإلااطس ي والخإهد مً طالمت خفـه وكمل اليسخ الاخخُاػُت له.
زفم جلازٍس دوزٍت كً طير اللمل ملسوهت باالكتراخاث والخىصُاث.

 اللُام بما ًىول بلُه مً مهام مسجبؼت بإهداف وؿُفخه.اإلااهل الللمي اإلاؼلىب
كالكاث كامت /بكالم ؤو ما

الخخصص

ٌلادلها

اإلااهل الللمي

بيالىزٍىض

الخبراث اللملُت اإلاؼلىبت
-

خمع طىىاث في مجاٌ مهام ومىاشؽ الىؿُفت

اإلاهازاث والجدازاث
-

اجلان مهازاث اإلاخابلت.
بجلان مهازاث الىخابت والخدسٍس.
اجلان مهازاث الخىاصل مم الغير.
اجلان مهازاث اإلاخابلت اإلاظخمسة.
اجلان مهازاث الحاطب آلالي.
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بؼاكت الىصف الىؿُفي
اإلاظمى الىؿُفي

طىسجير

الىخدة ؤلادازٍت

ؤلادازة الللُا

اإلاظاوٌ اإلاباشس

اإلادًس الخىفُري

اإلاسئوطىن

ال ًىحد

الاخخصاص اللام للىؿُفت
ًلىم شاغل هره الىؿُفت بإكماٌ طىسجازٍت الجملُت ومخابلتها وبهجاشها ،وهرلً جىـُم حمُم ألاكماٌ اإلاىخبُت واإلاساطالث الصادزة
والىازدة وخفـها في ملفاث ٌظهل السحىق بلحها ،وجإمين وافت اخخُاحاث مىخب اإلادًس الخىفُري ومخابلتها وجإمُجها.
اإلاهام و اإلاظاولُاث
-

مخابلت البرًد الصادز والىازد واطخالمه وفسشه وكسض البرًد الُىمي كلى اإلادًس الخىفُري.
جصىٍس ألاوزاق اإلاهمت التي جدخاج ألهثر مً وسخت لحفـها بشيل مسجب وفي اإلالفاث الخاصت لظهىلت السحىق بلحها كىد الظسوزة.
بحساء اإلاياإلااث التي ًدخاحها اإلادًس الخىفُري واطخلبالها وجدوًٍ اإلاالخـاث الالشمت وؤزكام الهىاجف مً اإلاخصل للسحىق بلُه كىد
الحاحت.
ّ
بكداد وهخابت الخؼاباث والخلازٍس والياجباث السطمُت وػباكتها وهخابت اإلارهساث ؤلادازٍت الخاصت باإلادًس الخىفُري.
جيظُم الاحخماكاث الداخلُت في الجملُت وخظىز الاحخماق لىخابت اإلاالخـاث ومدظس الاحخماق.
جسجِب مىاكُد اإلادًس الخىفُري وحسجُل مللىماث الصواز وكسطها كلُه ومىاكشتها مله.
جسجِب ألاوزاق التي ًدخاحها اإلادًس الخىفُري لصٍازاجه واحخماكاجه.
جيظُم وجسجِب زخالث كمل اإلادًس الخىفُري.
مخابلت وجيظُم حمُم ألاكماٌ ؤلادازٍت وجددًد ألامىز التي ًجب مخابلتها بلى حاهب الاػالق كلى ملفاث اإلاخابلت الُىمُت.
جصمُم الخلازٍس الخاصت بإكماٌ اإلادًس الخىفُري وبوشاء الجداوٌ ؤلادازٍت.
جإمين وافت اخخُاحاث مىخب اإلادًس الخىفُري ومخابلتها.
زفم جلازٍس دوزٍت كً طير اللمل ملسوهت باالكتراخاث والخىصُاث.

 اللُام بما ًىول بلُه مً مهام مسجبؼت بإهداف وؿُفخه.اإلااهل الللمي اإلاؼلىب
طىسجازٍت /بدازة ؤكماٌ

الخخصص

اإلااهل الللمي

دبلىم

الخبراث اللملُت اإلاؼلىبت
-

طيخان في مجاٌ مهام ومىاشؽ الىؿُفت

اإلاهازاث والجدازاث
-

اجلان مهازاث الؼباكت الظسَلت.
اجلان مهازاث الحاطب آلالي.
اجلان مهازاث اإلاخابلت.
ؤلاإلاام بمهازاث الخىشاصل مم الغير.
ؤلاإلاام بمهازاث اللغت ؤلاهجليزًت.
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إدارة املبادرات والبرامج
بؼاكت الىصف الىؿُفي
اإلاظمى الىؿُفي

مدًس بدازة اإلابادزاث والبرامج

الىخدة ؤلادازٍت

بدازة اإلابادزاث والبرامج

اإلاظاوٌ اإلاباشس

اإلادًس الخىفُري

اإلاسئوطىن

-

ؤخصائي اإلابادزاث والبرامج

-

ؤخصائي الدزاطاث وجؼىٍس ألاكماٌ

الاخخصاص اللام للىؿُفت
ًلىم شاغل هره الىؿُفت باإلشساف كلى اإلابادزاث والبرامج ومخابلت ؤكمالها ووافت اللملُاث وؤلاحساءاث اإلاخلللت بها واللمل كلى جىفُر
الخؼت اإلالدة بخصىصها وؤلاشساف كلى جلبُت اخخُاحاث اإلابادزاث والبرامج مً وافت اإلاشترًاث واإلاظخلصماث ،والخإهد مً حىدة مىخجاث
اإلابادزاث والبرامج ومخسحاتها.
اإلاهام و اإلاظاولُاث
-

بكداد اإلاىاشهت الخلدًسٍت إلدازجه ،للمشازهت في بكداد اإلاىاشهت الخلدًسٍت للمىم الجملُت.

-

ؤلاشساف كلى وطم الخؼؽ الدشغُلُت للمبادزاث والبرامج وبما ًخماش ى مم اطتراجُجُت الجملُت وخؼتها اللامت.

-

ؤلاشساف كلى مبادزاث وبسامج الجملُت وؤلاشساف كلى مخابلت ؤكمالها.

-

ؤلاشساف كلى زصد الىىاحي ؤلاًجابُت والاهدسافاث الظلبُت في جىفُر اإلابادزاث والبرامج وزفلها بلى اإلادًس الخىفُري.

-

ؤلاشساف كلى مخابلت ؤكماٌ بدازة اإلابادزاث والبرامج وزفم الخلازٍس بشإنها.

-

زفم الخىصُت بخصىص ؤي حلدًل ؤو حغُير ملترح كلى اإلابادزاث والبرامج.

-

مخابلت وافت اللملُاث وؤلاحساءاث الفىُت اإلاخلللت باإلابادزاث والبرامج وجددًد مخؼلباث اخخُاحاتها وؤلاشساف كلى جلبُتها.

-

ؤلاشساف كلى طير اللملُاث الفىُت والخإهد مً حىدة ؤكماٌ اإلابادزاث والبرامج وفم ما هى مخفم كلُه.

-

ؤلاشساف كلى اكتراح اإلابادزاث والبرامج الجدًدة.

-

ؤلاشساف كلى كملُاث الخيظُم والخىاصل مم الجهاث الحيىمُت والخاصت -في خدود صالخُاجه -والخإهد مً جلبُت وافت
مخؼلباث كمل اإلابادزاث والبرامج.

-

الخإهد مً جىفُر وافت خؼىاث طير الللمُاث الفىُت وفم الخؼت اإلالدة لرلً.

-

زفم جلازٍس دوزٍت كً طير اللمل ملسوهت باالكتراخاث والخىصُاث.

-

اللُام بما ًىول بلُه مً مهام مسجبؼت بإهداف وؿُفخه.

اإلااهل الللمي اإلاؼلىب
بدازة ؤكماٌ ؤو جخصص مىاطب لؼبُلت اللمل

الخخصص

اإلااهل الللمي

بيالىزٍىض

الخبراث اللملُت اإلاؼلىبت
-

خمع طىىاث في مجاٌ مهام ومىاشؽ الىؿُفت

اإلاهازاث والجدازاث
-

اجلان مهازاث كُادة الفسٍم بشيل فاكل.
اجلان مهازاث اإلاخابلت اإلاظخمسة.
اجلان مهازاث جسجِب ألاولىٍاث.
اللدزة كلى اجخاذ اللسازاث وجدمل اإلاظاولُت.

-

بجلان مهازاث اطخخدام الحاطب آلالي.

-

ؤلاإلاام باللغت ؤلاهجليزًت.
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بؼاكت الىصف الىؿُفي
اإلاظمى الىؿُفي

ؤخصائي اإلابادزاث والبرامج

الىخدة ؤلادازٍت

بدازة اإلابادزاث والبرامج

اإلاظاوٌ اإلاباشس

مدًس بدازة اإلابادزاث والبرامج

اإلاسئوطىن

-

ال ًىحد

الاخخصاص اللام للىؿُفت
ًلىم شاغل هره الىؿُفت بدىفُر ؤكماٌ اإلابادزاث والبرامج اإلاىولت بلُه ومخابلت كملُاتها وحىدتها واللمل كلى جلبُت اخخُاحاتها.
اإلاهام و اإلاظاولُاث
-

جىفُر اإلابادزاث والبرامج اإلالخمدة ومخابلت وافت ؤكمالها.

-

زصد الىىاحي ؤلاًجابُت والاهدسافاث الظلبُت في جىفُر اإلابادزاث والبرامج وزفلها بلى مدًسه اإلاباشس الجخاذ ؤلاحساءاث الالشمت.

-

دزاطت ؤلامياهاث اإلاخاخت للحد مً ألاداء الظلبي ،واجخاذ ؤلاحساءاث الخؼىٍسٍت ألداء كمل اإلابادزاث والبرامج ،وبكداد جلازٍس
دوزٍت برلً.

-

مخابلت كىائم الخىفُر وما ٌظخجد مً ؿسوف حظخدعي بكادة الىـس ببلع حىاهب الخؼؽ ؤو ؤزكامها وجلدًم الاكتراخاث
لخلدًلها.

-

جلدًم الخلازٍس كً جلدم ؤكماٌ اإلابادزاث والبرامج إلادًسه اإلاباشس.

-

اإلادافـت كلى البلاء طمً الخيلفت والىكذ والىؼاق الري وطم في البداًت.

-

مخابلت اإلاخاػس التي كد جددر في خالٌ جىفُر اإلابادزاث والبرامج واللمل كلى جفاديها.

-

طبؽ ػلباث الخغُير والاجصاٌ الخاصت باإلابادزاث والبرامج.

-

زفم الخىصُت بخصىص ؤي حلدًل ؤو حغُير ملترح كلى اإلابادزاث والبرامج.

-

زفم جلازٍس دوزٍت كً طير اللمل ملسوهت باالكتراخاث والخىصُاث.

-

اللُام بما ًىول بلُه مً مهام مسجبؼت بإهداف وؿُفخه.

اإلااهل الللمي اإلاؼلىب
بدازة مشازَم /بدازة ؤكماٌ

الخخصص

اإلااهل الللمي

بيالىزٍىض

الخبراث اللملُت اإلاؼلىبت
-

ؤزبم طىىاث في مجاٌ مهام ومىاشؽ الىؿُفت.

اإلاهازاث والجدازاث
-

اجلان مهازاث الاجصاٌ والخىاصل َّ
الفلاٌ مم الغير.
اجلان مهازاث اإلاخابلت اإلاظخمسة.
اإلاهازة كلى بدازة ؤلامياهاث اإلاخاخت بىفائت وفلالُت.
بجلان مهازاث اطخخدام الحاطب آلالي.
ؤلاإلاام باللغت ؤلاهجليزًت.
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بؼاكت الىصف الىؿُفي
اإلاظمى الىؿُفي

ؤخصائي الدزاطاث وجؼىٍس ألاكماٌ

الىخدة ؤلادازٍت

بدازة اإلابادزاث والبرامج

اإلاظاوٌ اإلاباشس

مدًس بدازة اإلابادزاث والبرامج

اإلاسئوطىن

ال ًىحد

الاخخصاص اللام للىؿُفت
ًلىم شاغل هره الىؿُفت بدزاطت اخخُاحاث اإلاظخفُدًً مً مبادزاث وبسامج الجملُت واللمل كلى جلبُتها بما ًخماش ى مم جىحهاث
الجملُت وبمياهاتها.
اإلاهام و اإلاظاولُاث
-

بكداد الدزاطاث الفىُت الالشمت لخؼىٍس ؤكماٌ اإلابادزاث والبرامج وزفلها إلادًسه اإلاباشس.
دزاطت اخخُاحاث اإلاظخفُد واللمل كلى جلبُتها بما ًخماش ى مم جىحهاث الجملُت وبمياهتها.
جؼىٍس خلىٌ ألاكماٌ التي جلبي اخخُاحاث اإلاظخفُدًً مً مبادزاث وبسامج الجملُت.
اللمل كلى فخذ مىافر حظىٍلُت حدًدة.
خصس اإلابادزاث والبرامج التي جلبي اخخُاحاث اإلاظخفُدًً وجددًدها واللمل كلى دزاطتها.
جلُُم مدي مالئمت هره اإلابادزاث والبرامج لخىكلاث اإلاظخفُدًً ومدي جلبُتها الخخُاحاتهم.
جللي وافت الاكتراخاث التي جخص مجاٌ اللمل واللمل كلى الاطخفادة مجها في جؼىٍس اإلابادزاث والبرامج اإلاؼسوخت.
زفم جلازٍس كً طير اللمل ملسوهت باإلكتراخاث والخىصُاث.
اللُام بما ًىول بلُه مً مهام مسجبؼت بإهداف وؿُفخه.

اإلااهل الللمي اإلاؼلىب
بدازة ؤكماٌ

الخخصص

اإلااهل الللمي

بيالىزٍىض

الخبراث اللملُت اإلاؼلىبت
-

زالر طىىاث في مجاٌ مهام ومىاشؽ الىؿُفت.

اإلاهازاث والجدازاث
-

اللدزة كلى الابخياز والخجدًد.
اللدزة كلى اإلاخابلت اإلاظخمسة.
اللدزة اللالُت كلى الخلامل مم آلاخسًٍ والاجصاٌ بهم.
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إدارة التسويق والشزاكات
بؼاكت الىصف الىؿُفي
اإلاظمى الىؿُفي

مدًس بدازة الدظىٍم والشساواث

الىخدة ؤلادازٍت

الدظىٍم والشساواث

اإلاظاوٌ اإلاباشس

اإلادًس الخىفُري

اإلاسئوطىن

-

-

ؤخصائي الدظىٍم

ؤخصائي الشساواث والخؼىق

الاخخصاص اللام للىؿُفت
ًلىم شاغل هره الىؿُفت باإلشساف كلى حمُم ألاوشؼت الدظىٍلُت الخاصت بإكماٌ الجملُت ،واللمل كلى جدلُم ألاهداف الدظىٍلُت
الخاصت برلً وؤلاشساف كلى بىاء شساواث اطتراجُجُت جخدم الجملُت وػبُلت ؤكمالها.
اإلاهام و اإلاظاولُاث
 ؤلاشساف كلى وطم الخؼؽ الدشغُلُت ألكماٌ ؤلادازة وبما ًخماش ى مم اطتراجُجُت الجملُت وخؼتها اللامت. ؤلاشساف كلى وطم خؼت حظىٍلُت مخياملت للمبادزاث والبرامج حظتهدف الشسواء اإلادخملين للجملُت. ؤلاشساف كلى كلد وبىاء شساواث اطتراجُجُت فاكلت مم اإلالىُين واطدثمازها. ؤلاشساف كلى حمُم ألاوشؼت الدظىٍلُت في الجملُت. ؤلاشساف كلى جلدًم الجملُت للفئاث اإلاظتهدفت بالؼسق اإلابخىسة وبما ًلبي اخخُاحتهم وٍخماش ى مم بمياهاث الجملُت وجؼللاتها. جلىٍت كالكاث الجملُت مم الفئاث اإلاظتهدفت والتي جسبؼها كالكاث كمل مم الجملُت. ؤلاشساف كلى كمل البدىر الدظىٍلُت ودزاطت الفئاث اإلاظتهدفت للىصىٌ لهم بيل اخترافُت. ؤلاشساف كلى جللي وافت الاكتراخاث التي جخص مجاٌ اللمل واللمل كلى الاطخفادة مجها في جؼىٍس اإلابادزاث والبرامج اإلاؼسوخت. ؤلاشساف كلى جإطِع كاكدة بُاهاث خاصت بالفئاث اإلاظتهدفت واللمل جددًثها باطخمساز. البدث الدائم كً وطائل حظىٍم حدًدة ومبخىسة. ؤلاشساف كلى وطم بسامج السكاًت ليافت الفلالُاث اإلاخىكلت في الخؼت الدظىٍلُت للجملُت. ؤلاشساف كلى مخابلت الفئاث اإلاظتهدفت والخىاصل الدائم ملهم. زفم جلازٍس كً طير اللمل ملسوهت باإلكتراخاث والخىصُاث. اللُام بما ًىول بلُه مً مهام مسجبؼت بإهداف وؿُفخه.اإلااهل الللمي اإلاؼلىب
حظىٍم

الخخصص

اإلااهل الللمي

بيالىزٍىض

الخبراث اللملُت اإلاؼلىبت
-

خمع طىىاث في مجاٌ مهام ومىاشؽ الىؿُفت.

اإلاهازاث والجدازاث
-

اجلان مهازاث الخىحُه وؤلاشساف.
اللدزة كلى الابخياز والخجدًد.
اللدزة كلى بكداد البدىر والدزاطاث الدظىٍلُت.
اجلان مهازاث كُادة الفسٍم بشيل فاكل.
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بؼاكت الىصف الىؿُفي
اإلاظمى الىؿُفي

ؤخصائي الدظىٍم

الىخدة ؤلادازٍت

الدظىٍم والشساواث

اإلاظاوٌ اإلاباشس

مدًس بدازة الدظىٍم والشساواث

اإلاسئوطىن

ال ًىحد

الاخخصاص اللام للىؿُفت
ًلىم شاغل هره الىؿُفت باللمل كلى حظىٍم مبادزاث وبسامج الجملُت والخىاصل مم الفئاث اإلاظتهدفت واللمل كلى جلبُت اخخُاحاتهم
والخىاصل الدائم ملهم.
اإلاهام و اإلاظاولُاث
-

ؤلاطهام في جسحمت اإلاظتهدفاث الىازدة في الخؼت الاطتراجُجُت مً خالٌ وطم خؼت حظىٍلُت مخياملت لتروٍج مبادزاث وبسامج
الجملُت ومخابلت جىفُرها.
وطم بسامج كمل جفصُلُت جخماش ى مم ألاهداف الدظىٍلُت الىازدة في اطتراجُجُت الجملُت.
بكداد وافت اللسوض والىخِباث واليشساث الخلسٍفُت الخاصت بمبادزاث وبسامج الجملُت.
اللمل كلى جىـُم الحمالث الدظىٍلُت بشتى الىطائل والؼسق اإلاخاخت والتي جخماش ى مم جىحهاث الجملُت وجؼللاتها.
بكداد وجىفُر بسامج لصٍازة وافت الفئاث اإلاظتهدفت في الخؼت والخىاصل ملهم.
الاطخفادة مً وافت الفلالُاث واإلاىاطباث الخاصت بالجملُت ؤو ذاث اللالكت ،وذلً بهدف حظىٍم مبادزاث وبسامج الجملُت.
وطم بسامج السكاًت ليافت الفلالُاث اإلاخىكلت في الخؼت الدظىٍلُت للجملُت.
بكداد الخلازٍس الدوزٍت للُاض مدي جدلُم ألاهداف الدظىٍلُت لخىمُت مىازد الجملُت اإلاالُت وزفلها بلى مدًسه اإلاباشس.
جإطِع كاكدة بُاهاث خاصت بالفئاث اإلاظتهدفت واللمل جددًثها باطخمساز
كمل البدىر الدظىٍلُت ودزاطت الفئاث اإلاظتهدفت للىصىٌ لهم بيل اخترافُت.
الخىاصل مم الفئاث اإلاظتهدفت واللمل كلى جلبُت اخخُاحاتهم مً مبادزاث وبسامج الجملُت بالخيظُم مم بدازة اإلابادزاث
والبرامج.
زفم جلازٍس كً طير اللمل ملسوهت باإلكتراخاث والخىصُاث.
اللُام بما ًىول بلُه مً مهام مسجبؼت بإهداف وؿُفخه.

اإلااهل الللمي اإلاؼلىب
حظىٍم

الخخصص

اإلااهل الللمي

بيالىزٍىض

الخبراث اللملُت اإلاؼلىبت
-

زالر طىىاث في مجاٌ مهام ومىاشؽ الىؿُفت.

اإلاهازاث والجدازاث
-

اجلان مهازاث الابخياز والخجدًد.
اجلان مهازاث الخىاصل مم الغير.
اللدزة كلى بكداد البدىر والدزاطاث الدظىٍلُت.
ؤلاإلاام باللغت ؤلاهجليزًت.
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بؼاكت الىصف الىؿُفي
اإلاظمى الىؿُفي

ؤخصائي الشساواث والخؼىق

الىخدة ؤلادازٍت

الدظىٍم والشساواث

اإلاظاوٌ اإلاباشس

مدًس بدازة الدظىٍم والشساواث

اإلاسئوطىن

ال ًىحد

الاخخصاص اللام للىؿُفت
ًلىم شاغل هره الىؿُفت باللمل كلى جؼىٍس الشساواث مم شسواء الجملُت اإلادخملين والحالُين واللمل كلى اطخلؼاب اإلاخؼىكين
والخىاصل الدائم ملهم بما ٌلصش مً مياهت الجملُت وٍدلم ألازس اإلايشىد مً وحىدها.
اإلاهام و اإلاظاولُاث
-

اللمل كلى جؼىٍس شبىت مً الشساواث الاطتراجُجُت مم اإلالىُين بهدف جبني مبادزاث وبسامج حشازهُت حظهم في حلصٍص اهدشاز
الجملُت ودكم ؤزس ؤكمالها.
جىفُر بسامج شٍازاث للشسواء اإلالىُين كلى مداز اللام والخىاصل الدائم ملهم.
اللمل كلى جسشُذ واخخُاز وجإهُل الجهاث اإلالىُت بالشساواث الداكمت للمل الجملُت في مخخلف مجاالث كمل الجملُت.
بكداد اإلاظىداث ألاولُت إلارهساث الخفاهم والخلاون مم الشسواء اإلالىُين ،وال طُما فُما ًخص جددًد ألادواز واإلاظاولُاث
وخلىق ألاػساف ،ومً زم مساحلتها والخإهد مً صُاغتها اللاهىهُت واطخىماٌ اإلاىاد والبىىد الخاصت بها.
الخلسٍف بمباديء وؤهداف الشساهت اإلادزحت في خؼت جىفُر الشساهت التي جخظمً اإلاهام واإلاظاولُاث مً هال الؼسفين واإلاىازد
اإلاؼلىبت ،وكسطها كلى وافت اإلالىُين بالشساهت مً هال الؼسفين.
اإلاظاهمت في بكداد الخىصُاث الالشمت لدكم/جىكف اطخمساز البرامج اإلاشترهت مم شسواء الجملُت.
جلُُم هخائج وؤزس بسامج الشساواث الاطتراجُجُت وجللي اإلاالخـاث واإلاسئُاث الخاصت برلً.
اللمل كلى جلبُت جىكلاث الشسواء ذاث اللالكت بإكماٌ الشساهت ،واللىاًت بهم والخىاصل الدائم ملهم.
بكداد وافت جلازٍس اإلاخابلت ،واللمل كلى الخىاصل اإلاظخمس مم شسواء الجملُت بهدف بػالكهم الدوزي كلى طير ؤكماٌ جىفُر
الشساهت.
اللمل كلى اطخلؼاب اإلاخؼىكين والاطخفادة مً خبراتهم في جىفُر اإلابادزاث والبرامج الخاصت بالجملُت.
الخىاصل الدائم مم اإلاخؼىكين وبكداد كاكدة بُاهاث خاصت بهم.
زفم جلازٍس كً طير اللمل ملسوهت باإلكتراخاث والخىصُاث.
اللُام بما ًىول بلُه مً مهام مسجبؼت بإهداف وؿُفخه.

اإلااهل الللمي اإلاؼلىب
بدازة ؤكماٌ /حظىٍم ؤو ما ٌلادلها

الخخصص

اإلااهل الللمي

بيالىزٍىض

الخبراث اللملُت اإلاؼلىبت
-

زالر طىىاث في مجاٌ مهام ومىاشؽ الىؿُفت.

اإلاهازاث والجدازاث
-

اجلان مهازاث ؤلابخياز وؤلابداق
اجلان مهازاث الخىاصل وبىاء الشساواث
اجلان مهازاث الىخابت الفىُت
اجلان مهازاث الخلُُم والخدلُل
ؤلاإلاام باللغت ؤلاهجليزًت.
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إدارة الشؤون إلادارية واملالية
بؼاكت الىصف الىؿُفي
اإلاظمى الىؿُفي

مدًس بدازة الشاون ؤلادازٍت واإلاالُت

الىخدة ؤلادازٍت

بدازة الشاون ؤلادازٍت واإلاالُت

اإلاظاوٌ اإلاباشس

اإلادًس الخىفُري
-

اإلاسئوطىن

مداطب
ؤخصائي اإلاىازد البشسٍت

-

ؤخصائي الشاون ؤلادازٍت

الاخخصاص اللام للىؿُفت
ًلىم شاغل هره الىؿُفت باإلشساف كلى اإلاىازد البشسٍت والشاون ؤلادازٍت واإلاالُت واإلاشترًاث وؤلاشساف كلى ؤداء مهامها بالشيل ألامثل.
اإلاهام و اإلاظاولُاث
 ؤلاشساف كلى طبؽ ؤلاًساداث واإلاصسوفاث بالخلاون والخيظُم مم ؤلادازث ألاخسي. ؤلاشساف كلى جؼىٍس الىـام اإلاداطبي اإلاظخخدم في بكداد البُاهاث واإلاللىماث اإلاداطبُت واإلاالُت وبؿهاز الىطم اإلاالي للجملُت. ؤلاشساف كلى بكداد الحظاباث الخخامُت للجملُت والخإهد مً بهجاشها في الىكذ اإلاددد ،ومخابلت جدكُلها واكخمادها. ؤلاشساف كلى بكداد وافت الخلازٍس اإلاالُت واإلاداطبُت التي جىضح الىطم اإلاالي للجملُت. ؤلاشساف كلى هفاًت اإلاىازد البشسٍت في الجملُت ومخابلتها. جؼبُم بحساءاث الخىؿُف والاخخبازاث واإلالابالث اإلاخلللت باإلاىؿفين واللمل كلى جؼىٍسها. ؤلاشساف كلى بكداد بسامج جدزٍب وجإهُل اإلاىؿفين وؤلاشساف كلى وطم خؼت لرلً ومخابلت هخائج الخدزٍب. بكداد هـم وهماذج جلُُم ألاداء اإلاخلللت باإلاىؿفين. ؤلاشساف كلى مخابلت الىىاحي الىـامُت للجملُت ومىؿفحها مم الدوائس الحيىمُت ذاث اللالكت ومخابلتها. مخابلت وافت اإلاىاشكاث التي جلىم بين الجملُت ومىؿفحها والىصىٌ بلى الحلىٌ والاخخفاؾ بيافت اإلاللىماث كً ذلً بظسٍت جامت. ؤلاشساف كلى جىفُر بحساءاث التركُاث والحىافص والىلل والاهخداب وؤلاحاشاث والجصاءاث والاطخلاالث وغيرها. ؤلاشساف كلى ؤزشفت وجخصًٍ ملفاث اإلاىؿفين بؼسٍلت ٌظهل السحىق بلحها كىد الحاحت ،والحفاؾ كلى طسٍت اإلاللىماث. ؤلاشساف كلى جىفُر ؤكماٌ اإلاشترًاث وجإمين اإلاظخلصماث وجلبُت اإلاخؼلباث ومخابلت جىزٍدها. ؤلاشساف كلى ؤكماٌ الصُاهت والحسهت وألامً والظالمت وؤلاشساف كلى مخابلتها. ؤلاشساف كلى مخابلت صسف السواجب وألاحىز. ؤلاشساف كلى بكداد اإلاىاشهت الخلدًسٍت للجملُت. زفم جلازٍس كً طير اللمل ملسوهت باالكتراخاث والخىصُاث. اللُام بما ًىول بلُه مً مهام مسجبؼت بإهداف وؿُفخه.اإلااهل الللمي اإلاؼلىب
مداطبت /بدازة ؤكماٌ

الخخصص

اإلااهل الللمي

بيالىزٍىض

الخبراث اللملُت اإلاؼلىبت
-

خمع طىىاث في مجاٌ مهام ومىاشؽ الىؿُفت

اإلاهازاث والجدازاث
-

اجلان مهازاث الخىحُه وؤلاشساف.
اجلان مهازاث بكداد الخلازٍس اإلاالُت.
اجلان مهازاث اإلاخابلت.
ؤلاإلاام باللغت ؤلاهجليزًت.
اجلان مهازاث الحاطب آلالي.
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بؼاكت الىصف الىؿُفي
اإلاظمى الىؿُفي

مداطب

الىخدة ؤلادازٍت

بدازة الشاون ؤلادازٍت واإلاالُت

اإلاظاوٌ اإلاباشس

مدًس بدازة الشاون ؤلادازٍت واإلاالُت

اإلاسئوطىن

ال ًىحد

الاخخصاص اللام للىؿُفت
ًلىم شاغل هره الىؿُفت بمهام كُد بًساداث الجملُت ومصسوفاتها ،ومخابلتها وبكداد الىشىف الالشمت لرلً.
اإلاهام و اإلاظاولُاث
 مظً الدفاجس واإلاظدىداث اإلاداطبُت التي جخؼلبها ػبُلت اللمل. كُد وافت طىداث اللبع والصسف ،وبكداد هشىف دوزٍت بدسهت خظاباث الجملُت. زفم جلسٍس ًىمي كً خسهت الحظاباث وملامالث البىىن.ً
 حسد ؤزصدة الحظاباث ًىمُا ،وذلً لظمان جىفس هلدًت حغؼي اإلاصسوفاث الالشمت.ً
 اللُام بدسجُل وافت اللُىد في الحظاباث اإلالىُت ووفلا لألهـمت وبسامج الحاطب آلالي اإلاؼبلت وكلى ؤطاض الدوزة اإلاداطبُتاإلالخمدة.
ً
 حمم ومخابلت وخفف هشىفاث خظاباث الرمم اإلادًىت والدائىت ،وجدكُم حداوٌ ؤكماز الرمم شهسٍا.ً
 جدكُم حداوٌ السواجب وألاحىز شهسٍا ،والخإهد مً صحت اخدظاب ؤلاطافاث والخصىماث كلى مظخدلاث اإلاىؿفين. مخابلت كملُت صسف السواجب وألاحىز والحىافص واإلايافأث. بصداز طىداث الصسف وجدظير الشُياث اإلاخلللت بها ،بلد الخإهد مً صحت اإلاظدىداث اإلاسفلت ومخابلت الحصىٌ كلىً
الخىاكُم الالشمت كلى الشُياث وفلا للصالخُاث اإلالمىٌ بها.
 ججهيز ؤلاكسازاث الظسٍبُت واإلاظدىداث الخاصت بها وزفلها ومخابلتها.ً
 بكداد هشىف الدظىٍت الخاصت بالبىىن شهسٍا ،وبؿهاز الفسوكاث (بن وحدث) ،وبػالق مدًسه اإلاباشس إلاساحلتها ،وجدظير كُىدالدظىٍت الالشمت.
 بكداد ميزان مساحلت لحظاباث الجملُت وخظاب الصىدوق. بكداد وافت الخلازٍس اإلاالُت واإلاداطبُت. جدظير خظاباث الجملُت في نهاًت الظىت اإلاالُت وكسطها كلى اإلاداطب اللاهىوي لخدكُلها واطخخساج اإلايزاهُت اللمىمُتوالحظاب الخخامي.
 خفف حمُم دفاجس وسجالث ومظدىداث الجملُت اإلاداطبُت في ملس الجملُت وجدذ مظاولُخه الصخصُت وفم الىـام اإلاخبم فيخفف الدفاجس اإلاداطبُت.
 زفم جلازٍس كً طير اللمل ملسوهت باإلكتراخاث والخىصُاث. اللُام بما ًىول بلُه مً مهام مسجبؼت بؼبُلت كمله.اإلااهل الللمي اإلاؼلىب
مداطبت

الخخصص

اإلااهل الللمي

بيالىزٍىض

الخبراث اللملُت اإلاؼلىبت
-

طيخان في مجاٌ مهام ومىاشؽ الىؿُفت

اإلاهازاث والجدازاث
-

اجلان مهازاث اطخخدام البرامج اإلاداطبُت.
اجلان مهازاث الخىاصل مم الغير.
اجلان مهازاث اإلاخابلت.
ؤلاإلاام باللغت ؤلاهجليزًت.
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بؼاكت الىصف الىؿُفي
اإلاظمى الىؿُفي

ؤخصائي الشاون ؤلادازٍت

الىخدة ؤلادازٍت

بدازة الشاون ؤلادازٍت واإلاالُت

اإلاظاوٌ اإلاباشس

مدًس بدازة الشاون ؤلادازٍت واإلاالُت ة

اإلاسئوطىن

ال ًىحد

الاخخصاص اللام للىؿُفت
ًلىم شاغل هره الىؿُفت بمخابلت الىىاحي الىـامُت للجملُت ومىؿفحها ومخابلت جإمين اخخُاحاتها وخدماتها لظمان كملها كلى الشيل
اإلاؼلىب ومخابلت ذلً.
اإلاهام و اإلاظاولُاث
 مخابلت الىىاحي الىـامُت للجملُت ومىؿفحها مم الدوائس الحيىمُت ذاث اللالكت. جإمين اخخُاحاث ؤلادازاث مً مخخلف الخدماث ،واجخاذ ؤلاحساءاث الالشمت لخىفيرها. مخابلت صُاهت ؤصىٌ الجملُت في مىاكُدها اإلادددة ،طىاء واهذ صُاهت وكائُت ؤو صُاهت جصلُذ ؤكؼاٌ. جىفير كدة كسوض ؤطلاز الخخُاحاث الجملُت واخخُاز ألافظل مجها الكخماده مً صاخب الصالخُت.ً
 جلبُت ػلباث حمُم ؤلادازاث مً وطائل الىلل وفلا للخللُماث اإلالدة لرلً. مخابلت وطائل الىلل اإلاىحىدة في الجملُت وكلى ؤنها جفي بالغسض مً خُث الىم والىىق. مخابلت جىفُر بحساءاث ألامً والظالمت لللاملين وهرلً اإلامخلياث. جىـُم كملُت جللي ػلباث ؤلادازاث بداحتهم مً ألاصىٌ الثابخت واإلاىاد اإلاظتهلىت والخدماث. اإلاشازهت مم ؤلادازاث الؼالبت في وطم اإلاىاصفاث والشسوغ للمىاد والخدماث التي ًساد جإمُجها ؤو جىفُرها. مخابلت ؤكماٌ الظُافت وجإمين حمُم مظخلصماتها. مخابلت ؤكماٌ الىـافت واللمل كلى جىفير حمُم مظخلصماتها. زفم جلازٍس كً طير اللمل ملسوهت باإلكتراخاث والخىصُاث. اللُام بما ًىول بلُه مً مهام مسجبؼت بإهداف وؿُفخه.اإلااهل الللمي اإلاؼلىب
بدازة ؤكماٌ /طىسجازٍت

الخخصص

اإلااهل الللمي

دبلىم

الخبراث اللملُت اإلاؼلىبت
-

طيخان في مجاٌ مهام ومىاشؽ الىؿُفت

اإلاهازاث والجدازاث
-

اجلان مهازاث الخىاصل مم الغير.
اجلان مهازاث اإلاخابلت.
ؤلاإلاام بمهازاث اطخخدام الحاطب آلالي.
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بؼاكت الىصف الىؿُفي
اإلاظمى الىؿُفي

ؤخصائي اإلاىازد البشسٍت

الىخدة ؤلادازٍت

بدازة الشاون ؤلادازٍت واإلاالُت

اإلاظاوٌ اإلاباشس

مدًس بدازة الشاون ؤلادازٍت واإلاالُت

اإلاسئوطىن

ال ًىحد

الاخخصاص اللام للىؿُفت
ًلىم شاغل هره الىؿُفت بخؼبُم الظُاطاث وؤلاحساءاث اإلالخمدة بخصىص شاون اإلاىؿفين وؤلاحساءاث التي جخص ذلً واإلاظاكدة في
جؼىٍسها.
اإلاهام و اإلاظاولُاث
-

اللُام بةحساءاث الخىؿُف والتركُاث والحىافص والىلل والاهخداب وؤلاحاشاث والجصاءاث والاطخلاالث واإلاهام اإلاشابهت التي جيىن
كلى شيل كالكت بين اإلاىؿف والجملُت.
مخابلت ملامالث اإلاىؿفين والخإهد مً طيرها بالشيل الصحُذ خظب الدلُل ؤلادازي الخاص بالجملُت واإلاسوز كلى حمُم
اإلاىؿفين ذوي اللالكت.
بكداد مظيراث السواجب الشهسٍت واإلاظخدلاث ألاخسي وجىفير وافت اإلاللىماث الالشمت لرلً.
بكداد خؼت جدزٍب مىؿفي الجملُت ومخابلت جىفُرها ومخابلت هخائجها.
اللُام بإكماٌ الخلُُم الظىىٍت إلاىؿفي الجملُت بالخلاون مم ؤلادازاث.
اللمل كلى خفف اإلالفاث والسجالث الخاصت باإلاىؿفين في ميان آمً وجددًثها كىد خصىٌ ؤي حغُير كلى ؤي مىؿف.
مخابلت ؤمس الىؿائف الشاغسة داخل الجملُت وخازحها بالدكاًت وؤلاكالن وغيرها.
اطخلباٌ ػلباث الخىؿُف وحمُم اإلاظدىداث الثبىجُت اإلاسفلت ملها.
ً
طىاء الشفهُت ؤو الخدسٍسٍت وجسجِب
بكداد كائمت باإلاسشحين كلى الىؿائف اإلادزحت في خؼت الخىؿُف إلحساء الاخخبازاث الالشمت
اإلالابالث الصخصُت ملهم.
جؼىٍس كمل اإلالابالث والامخداهاث وؤطالُب الخىؿُف.
بكداد البرهامج الخلسٍفي للمىؿف بالخيظُم مم الجهاث اإلالىُت في الجملُت.
الاجصاٌ ؤو الىخابت باالكخراز لغير اإلاظخىفين لشسوغ شغل الىؿُفت.
اكتراح جؼىٍس بحساءاث اللمل خظب ما ًساه في مصلحت الجملُت وزفم اكتراخاجه بلى زئِظه اإلاباشس.
مخابلت جىفُر اللسازاث ؤلادازٍت خظب ما ًؼلب.
زفم جلازٍس كً طير اللمل ملسوهت باالكتراخاث والخىصُاث.
اللُام بما ًىول بلُه مً مهام مسجبؼت بإهداف وؿُفخه.

اإلااهل الللمي اإلاؼلىب
بدازة بكماٌ

الخخصص

اإلااهل الللمي

بيالىزٍىض

الخبراث اللملُت اإلاؼلىبت
-

طيخان في مجاٌ مهام ومىاشؽ الىؿُفت

اإلاهازاث والجدازاث
-

اجلان اطخخدام بسامج شاون اإلاىؿفين.
اجلان مهازاث الخىاصل مم الغير.
اجلان مهازاث اإلاخابلت.
ؤلاإلاام باللغت ؤلاهجليزًت.
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