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بطاقة البرنامج التدريبي
مسمى الوظيفة

موظف إدخال بيانات

كود إنسكو

413201

وصف الوظيفة
تحديــث واســترجاع المعلومــات الموجــودة بأنظمــة الكمبيوتــر والحفــاظ عليهــا .يقــوم موظفــو إدخــال البيانــات بإعــداد بيانــات المصــدر إلدخالهــا
علــى أجهــزة الكمبيوتــر مــن خــال جمــع وفــرز المعلومــات ومعالجــة مســتندات المصــدر الخاصــة بالعميــل والحســاب مــن خــال مراجعــة البيانــات
الكتشــاف النقائــص والتحقــق مــن بيانــات العميــل والحســاب المدخلــة.

الواجبات والمهام الرئيسية









معالجة مستندات المصدر الخاصة بالعميل والحساب من خالل مراجعة البيانات الكتشاف النقائص.
حل أوجه التناقض باتباع اإلجراءات القياسية أو إرجاع المستندات غير الكاملة إلى قائد الفريق لحل المشكلة.
نقل البيانات من الصيغة الورقية إلى ملفات على أجهزة الكمبيوتر أو أنظمة قواعد البيانات.
تلقي وتسجيل الفواتير والنماذج والسجالت وغيرها من المستندات لحفظ البيانات.
إدخال البيانات الرقمية واألكواد والنصوص من المواد المصدرية إلى أجهزة التخزين الحاسوبية وأجهزة معالجة البيانات.
التحقق من دقة واكتمال البيانات وتصحيح البيانات المدخلة إن دعت الحاجة.
تشغيل آالت تسجيل العمليات الحسابية.
استيراد وتصدير البيانات بين مختلف أنظمة وبرامج قواعد البيانات.
الكفاءات األساسية

المعرفة

المعرفــة التامــة بالطباعــة الســريعة والتعامــل مــع األجهــزة المكتبيــة والحاســوبية والطرفيــة والبرامــج
وكيفيــة تولــي المهــام اإلداريــة والمكتبيــة.

المهارات الفنية

القــدرة علــى إعــداد طلبــات بيانــات المصــدر مــن المصــادر اإللكترونيــة كقواعــد البيانــات والقــدرة علــى فــرز
المعلومــات والتحقــق مــن البيانــات وتأســيس أولويــات البنــود.

السمات المطلوبة للصالحية لهذه
ِّ
الوظيفة

القــدرة الجيــدة علــى التواصــل وامتــاك المهــارات الرقميــة مــع القــدرة علــى العنايــة بالتفاصيــل والحفــاظ
مدفوعــا نحــو تحقيــق
علــى الســرية وإتقــان العمــل والقــدرة علــى العمــل بشــكل مســتقل وأن يكــون
ً
النتائــج المثمــرة.

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 سنة واحدة خبرة في التعامل مع أجهزة الكمبيوتر والطباعة

معلومات مرتبطة بالوظيفة
المسميات الوظيفية ذات الصلة

مشغل أجهزة كمبيوتر ،مشغل إدخال بيانات

مجموعة المهنة
المستوى المهاري

3

الراتب الداللي
المرشحون المحتملون للوظيفة

البرنامج التدريبي
محتوى البرنامج التدريبي:



* تتحــدد ســاعات التدريــب الموجــه لــكل
مجموعــة وفــق تحليــل نتائــج التقييــم
الســابق للتدريــب.



مخرجات البرنامج التدريب





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)
المهارات الوظيفية :من  240 – 120ساعة (وفق اإلحتياجات التدريبية).
التدرب على رأس العمل 160 – 120 :ساعة

المقدرة على القيام بجميع الواجبات و المهام الرئيسية للوظيفة المستهدفة
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