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 الوظيفيوصف منوذج ال                                     

 تفاصيل املهام
 مصمم جرافيك وظيفيـــمى الــاملس

  ةـــــــــــــز الوظيفــــــــــــــــــرم

 التخصصية واملهنية :رئاسة مجلس الوزراء الفنية واملهنية :توصيف الوظائفتقييم و نظام  ةــــــــة الوظيفيـــالفئ

 الرابعة الحد األدنى: الثالثةالحد األعلى:  الدرجة الوظيفية 

 للجهة التنظيمي الهيكل حسب على تنظيمية وحدة أي رــــس املباشــــــــرئيـــال

 للجهة التنظيمي الهيكل حسب على تنظيمية وحدة أي االدارة

 منهي تخصص ي يــــــار الوظيفـــــــــــاملس

 املعلومات تقنية ةــلة الوظيفيــــالعائ

 املعلومات تقنية العائلة الوظيفية الفرعية
 

 اهلدف العام للوظيفة 
 .يتعلق بطلبات التصميمخدمات التصميم وفق معايير االبداع واالبتكار، وتقديم املشورة للوحدات التنظيمية فيما تقديم 

 

 أبعاد الوظيفة
 عدد من املوظفين  عدد من الوحدات  مباشر عدد املوظفين التابعين اداريا لشاغل الوظيفة

 ال يوجد غير مباشر

 وفق الصالحيات املخولة في الجهة االتحاديةو  الحكومية، املالية االجراءات دليل وفق /االداريةالصالحيات املالية
 

 مؤشرات األداء التشغيليةأمثلة على بعض  تخصصيةملهام الا

 وتطوير وتنفيذ التصاميم املبتكرة واالبداعية ضمن املبادرات واملشاريع املعتمدة. اقتراح 1
 عدد التصاميم املبتكرة 

 عدد طلبات التصميم املنفذة 

 عدد االجتماعات التنسيقية  الالزمة واملناسبة وتنفيذها.التنسيق مع الوحدات التنظيمية وتقديم املشورة لتحديد التصاميم  2

 ضمان االلتزام بالهوية املؤسسية واملعايير  املعتمدة في عمليات التصميم وضمن األطر الزمنية. 3
 نسبة االلتزام بمعايير التصاميم 

 نسبة االلتزام باإلطار الزمني 

4 
والتأكد من انجاز ها وفق املعايير املعتمدة بالجهة، مراجعة التصاميم املؤسسية والتحقق من جودتها 

 وتقديم املقترحات التحسينية بشأنها.

  نسبة املجالت والصحف والتقارير املنفذة وفق

 الخطة

 عدد املقترحات 

 عدد طلبات التصميم املنفذة  تقديم الدعم الالزم للمصممين املبتدئين بالقسم، تقديم الدعم لفريق العمل. 5

 التكليفات تنفيذ و االستجابة سرعة  أي مهام اخرى يكلف بها من قبل الرئيس املباشرتنفيذ  6

 

 اخلربةو املؤهالت

 الحد االدنى من املؤهالت: 

 او ما يعادله في تخصص مشابه التصميم الجرافيكي فيماجستير 

 او ما يعادله في تخصص مشابه  التصميم الجرافيكيأو بكالوريوس في 

 او ما يعادله في تخصص مشابه  أو دبلوم في التصميم الجرافيكي

 أو ثانوية عامة

 الخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
 في ذات املجال سنوات 9 مع خبرةأو دبلوم           في ذات املجال    سنتانخبرة مع بكالوريوس و أ                                  ماجستير بدون خبرة

 في ذات املجال ةسن 12 خبرة الثانوية العامة أو 
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 الفنية والسلوكية وفق املستويات احملددة بنظام ادارة االداء املعتمد يف احلكومة االحتادية  الكفاءات 
 املهارات (4مستوى الكفاءة ) الكفاءات السلوكية

 .في  التصميم وفق املواصفات املطلوبةمعرفة جيدة  -1   العمل بروح الفريق -1

 .مهارة االبداع في التصاميم الجرافيكية -2  التواصل ومهارات االتصال -2

 .مهارات العمل على برامج التصاميم -3  التركيز على خدمة العمالء -3

 .االملام باستخدام الحاسب اآللي -4  التركيز على النتائج -4

 .االملام باللغة العربية واإلنجليزية -5  إدارة املوارد بفاعلية -5

   املساءلة -6

 

 توثيق االجراءات 
  التاريخ                                        )املسؤول املباشر( عداداال 

  التاريخ                                  جعة )املسؤول املباشر(املرا

 املساعد( أو من في حكمهماالعتماد )وكيل الوزارة / الوكيل 

  التاريخ   توقيع 

 مدير إدارة املوارد البشرية
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