
 

 

 المملكة األردنية الهاشمية 

 

 
 

 ة االجتماعيــــــــــــــــةـــــوزارة التنمي
 

 7102بطاقات الوصف الوظيفي لعام 
 

 الوزارة / المركز

 
 

 التي تتبع ادارياً الوحدات اإلدارية / الرابعالجزء 

 " اإلدارة والتطويرمساعد األمين العام لشؤون  لــ" 

 ي للوزارة ـــــــــــــــــــــــــــــوفق الهيكل التنظيم

 إعداد 

  7102مديرية الموارد البشرية /
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