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بطاقة البرنامج التدريبي
مسمى الوظيفة
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وصف الوظيفة
مســؤول عــن مجموعــة متنوعــة المهــام اإلداريــة التــي تســاعد فــي الحفــاظ علــى ســير العمــل بالمنشــأة بشــكل ســلس .الــرد علــى المكالمــات
الهاتفيــة وصياغــة وإرســال رســائل البريــد اإللكترونــي وإعــداد المذكــرات وترتيــب مواعيــد المقابــات وتلقــي الرســائل وحفــظ المســتندات وتنظيــم
االجتماعــات وخدمتهــا وإدارة قواعــد البيانــات.

الواجبات والمهام الرئيسية






كتابة ما يملى بالصيغة المختصرة وتدوين المراسالت والتقارير والمحاضر الناتجة عن االجتماعات.
تلقي ومراقبة وتوجيه الرسائل والمكالمات الهاتفية من الموظفين والعمالء الخارجيين.
التعامل مع البريد الوارد والصادر وتوزيع المراسالت إلى الموظفين المعنيين.
تنسيق مواعيد االجتماعات للمشاركين فيها وإعداد غرف االجتماعات ومواقعها ومرافقها وجداول أعمالها.
تأسيس أنظمة تسجيل الملفات والحفاظ عليها من أجل حفظ الملفات والسجالت.
الكفاءات األساسية

المعرفة

الدرايــة بعمليــات األرشــفة وبرامــج إدارة المســتندات وتطبيقــات مايكروســوفت أوفيــس وإدارة الســجالت
والكتابــة باللغــة المختصــرة والطباعــة والتعامــل مــع األجهــزة المكتبيــة.

المهارات الفنية

القــدرة علــى البحــث عبــر اإلنترنــت واســتخدام المعلومــات والكفــاءة فــي اســتخدام برامــج الطباعــة
األساســية علــى الكمبيوتــر والعمــل مــع اآلخريــن.

السمات المطلوبة للصالحية لهذه
ِّ
الوظيفة

المعرفــة الجيــدة بالقــراءة والكتابــة واإلحصــاء امتــاك مهــارات التواصــل الجيــد والقــدرة االســتثنائية علــى
التنظيــم والتخطيــط وتنظيــم الوقــت.

متطلبات الوظيفة
المؤهل العلمي

الثانوية العامة أو ما يعادلها ،أو دبلومة مهنية

التخصص

البرامج والمؤهالت بشكل عام

الشهادات واإلجازات المهنية

ال يوجد

الخبرة

من  0إلى سنتين خبرة في مجال اإلدارة

معلومات مرتبطة بالوظيفة
المسميات الوظيفية ذات الصلة

سكرتير إداري ،مساعد شخصي

مجموعة المهنة
المستوى المهاري
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الراتب الداللي
المرشحون المحتملون للوظيفة

البرنامج التدريبي
محتوى البرنامج التدريبي:
* تتحــدد ســاعات التدريــب الموجــه لــكل
مجموعــة وفــق تحليــل نتائــج التقييــم
الســابق للتدريــب.

مخرجات البرنامج التدريبي

 اللغة اإلنجليزية  : 1مهارات اللغة اإلنجليزية العامة من  600 – 120ساعة للوصول للمستوى
المتوسط (وفق الحاجة)
 اللغة اإلنجليزية  : 2لغة إنجليزية تخصصية (خاصة بالوظيفة المستهدفة) من  120 – 60ساعة
(وفق الحاجة)
 مهارات نظم المعلومات :من  120 – 60ساعة تدريبية (وفق الحاجة التدريبية)
المقدرة على القيام بجميع الواجبات و المهام الرئيسية للوظيفة المستهدفة
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