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: 

 لمدة وذلك للجمعٌة االجتماعً التواصل ومواقع  االلكترونً الموقع على المدٌر وظٌفة عن اإلعالن ٌتم :اوال 
 . أسبوعٌن

 العلمٌة المؤهالت عن وصور للمتقدمٌن الذاتٌة بالسٌر مرفقة القٌادٌة وظٌفةلل التقدم طلبات العام األمٌن ٌستقبل : ثانٌا
 .  فقط االٌمٌل عبر القٌادٌة والقدرات للمهارات المعززة والوثائق الخبرة وشهادات المهنٌة والشهادات

 . طلبه وصول ٌفٌد الكترونً إشعار الطلب لمقدم ٌُرسل :ثالثا

 مجلس رئٌس برئاسة( القٌادٌة الوظائف إلشغال التقدم طلبات فرز لجنة) تسمى لجنة اإلدارة مجلس ٌُشكل : رابعا
 الوظٌفً الوصف ببطاقة الواردة والمتطلبات للشروط المستوفٌة الطلبات وحصر األعضاء من ثالثة وعضوٌة اإلدارة

 .المنافسة من الشروط مستوفٌة غٌر طلبات أي واستثناء المدٌر، بوظٌفة الخاصة

 باستخدام  المختصة اللجنة إلى ومرفقاتها القٌادٌة الوظٌفة إشغال لشروط المستوفٌة الطلبات تحوٌل ٌتم): خامسا
 العمل وزارة من العمل لنظام األساسٌة الالئحة مع المتفق بالجمعٌة العمل الئحة فً علٌها المنصوص التقٌٌم معاٌٌر

 . الشخصٌة المقابالت إجراء لجنةل المرشحٌن اإلدارة مجلس رئٌس ٌحٌل ثم  االجتماعٌة والتنمٌة

 : التالٌة التقٌٌم معاٌٌر وتستخدم المقابالت بإجراء اللجنة تقوم المرشحٌن بٌن للمفاضلة : سادسا
 المتخصصة الفنٌة المعرفة -1
 .المطلوب التخصصً العمل مجال فً الخبرة-
  الوظٌفة طبٌعة مع للمتقدم العلمٌة والدرجة التخصص انسجام-
  والقٌادٌة اإلدارٌة القدرات -2
 .إشرافً أو قٌادي موقع فً الخبرة -3
 .والمشارٌع البرامج وإدارة االستراتٌجً التخطٌط مجاالت فً الخبرة -4
 .العمل أولوٌات تحدٌد على القدرة -5
   المناسبة األوقات فً المناسبة القرارات اتخاذ على القدرة -6
 :  المهارات -7
 .االجتماعات وإدارة والتفاوض االتصال مهارات-أ

 .والتحلٌلً المنطقً التفكٌر مهارات-ب
 العام االنطباع -8
 .      المرشح عن تكّون الذي االنطباع-
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 للمرجع النتائج وترسل مرشح كل علٌها حصل التً التقٌٌم نتائج متوسط حسب المرشحٌن ترتٌب اللجنة تحدد: سابعا
 للتشرٌعات وفقا اللجنة تقٌٌم فً نتٌجة أعلى على الحاصل المرشح بتعٌٌن للمجلس بالتنسٌب بدوره لٌقوم المختص

 .النافذة

 . الجنسٌة سعودي ٌكون أن : ثامنا

 .نظاما كالمتبع المدٌر تعٌٌن على الوزارة موافقة أخذ : تاسعا

 . بالجمعٌة للعمل متفرغا المدٌر ٌكون أن بد ال:   عاشرا

  :  للمدٌر المالٌة وٌضاتالتع تحدٌدعشر : الحادي 
 . األمر هذا فً ٌخوله من أو اإلدارة مجلس قبل من للوظٌفة الخبرة سنوات وتقٌٌم تحدٌد ٌتم-1
 وبدالت مخصصات ٌستحق فإنه( بكالورٌوس) للوظٌفة المطلوب المؤهل من اقل بمؤهل مدٌر تعٌٌن حالة فً-2

 . اإلدارة مجلس من ذلك اعتماد ٌتم الحالة هذه وفً،  وبالمطل المؤهل ٌتوفر حتى  عمل كطبٌعة المدٌر وظٌفة
 رأس على وهو( بكالورٌوس) مؤهل على للوظٌفة المطلوب المؤهل من اقل بمؤهل المعٌن المدٌر حصول حالة فً-3

 .اإلدارة مجلس طرٌق عن خدمته سنٌن تقٌٌم وٌتم له الوظٌفة مخصصات تتغٌر ال فإنه العمل
 . لاير( رواتب سلم الحسب ٌحدد  ) األساسً الراتب-4
 سنة أمضى قد ٌكون أن العالوة لمنح وٌشترط لاير( الرواتبسلم  حسبتحدد ) بقٌمة سنوٌة عالوة المدٌر ٌستحق-5

 .تعٌٌنه على
 . مٌالدي شهر كل نهاٌة فً وٌصرف العمل مباشرته تارٌخ من اعتبارا راتبه المدٌر ٌستلم-6
 . االجتماعٌة التأمٌنات نظام فً المدٌر تسجٌل-7

 :البدالت اوال
 . لاير(  333)  بمبلغ شهري نقل بدل دٌرالم ٌصرف-1
 .بها ٌكلف التً والندوات والمؤتمرات الدورات لحضور والمواصالت والسكن السفر تذاكر للمدٌر ٌصرف-2
 .السٌاحٌة بالدرجة إلٌها المنتدب الجهة إلى سفر تذكرة المنتدب للمدٌر ٌصرف-3
 أدنى وبحد األساسً الشهري الراتب من( بالمائة خمسة%)5 بنسبة  الواحد للٌوم انتداب بدل للمدٌر ٌصرف-4
 . لاير( 333) أعلى وحد  لاير(153)

 عشر : الثانً 
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