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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 نــمدير األبنية والمساك : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية األبنية والمساكن : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مساعد األمين العام لشؤون اإلدارة والتطوير : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: لــــــىاألو الــفــئــة

 3 الرمز: مجموعة الوظائف الهندسية والهندسة الزراعية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف الهندسة المدنية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: األول الـمـسـتـوى

 001 الرمز: مدير المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: اكنمدير األبنية والمس مسمى الوظيفة الفعلي

 130100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تخطييييط وردارة ومتابعييية مهيييام اسيييتئجار وبنيييا  وصييييانة وبسيييتنة األرازيييي واألبنيييية ال زمييية لليييوزارة غررررل الوظيفرررة: -1

 ومؤسساتها، وتقديم خدمات سكن لألسر المحتاجين بكفا ة وفعالية.

 

 الواجبــــات:المهام و-1 

 يشرف على رنشا  أبنية جديدة لمؤسسات ومراكز الوزارة وتأهيل وتطوير األبنية القديمة أو رزافات لها وصيانتها.  .1

 يشرف على طرح عطا ات صيانة األبنية التابعة للوزارة.  .1

الفقييرة )بنيا  مسياكن  يشرف على تحسين الظروف السكنية لألسر الفقيرة من خي ل مشيروإ رنشيا  وصييانة مسياكن األسير  .1

لألسر الفقيرة التي تمتلك قطع أرازي، وشرا  مساكن قائمة لألسر التي ال تمتلك أرض، وعمل صيانة للمساكن القائمة التي 

 تمتلكها األسرة(.

 يشرف على رعداد قاعدة بيانات عن مساكن األسر الفقيرة.  .1

 ة باختيار األسر المستفيدة من المشروإ ويتابع رقراراها.يشارك في تحديث وتطوير األسس والمعايير والشروط الخاص  .5

يشييرف علييى تصييميم نميياذت ومخططييات هندسييية ومواصييفات فنييية للوحييدات السييكنية بالتعيياون مييع وزارة األشيي ال العاميية   .6

 واإلسكان.

يير الحكوميية المشياركة يدير ويوجه عملية االتصال والتنسيق الفني واإلداري والتمويلي ما بيين كافية الجهيات الحكوميية وغ  .7

 والمنفذة لمختلف عناصر المشروإ.

يشييرف علييى رعييداد ومتابعيية مراقبيية تنفيييذ الخطييط اإلدارييية والفنييية والمالييية ويتييابع تنفيييذ االتفاقيييات التمويلييية واالستشييارية   .8

التعياون ميع الجهيات لمختلف المشاريع المدرجة زمن رطار عميل المديريية، ويعيد التقيارير الدوريية عين سيير العميل فيهيا ب

 المعنية.

 يوجه الستم ك األبنية واألرازي ال زمة للوزارة والجمعيات الخيرية ويشرف ويتابع رجرا ات االستم ك.  .9

 يوجه الست  ل قطع األرازي التابعة للوزارة لزراعتها وتنسيق الحدائق التابعة لمؤسساتها ومراكزها.  .11

 زمة للوزارة، ويشارك في ترخيص أبنيتها )المؤسسات االجتماعية العائدة للقطاإ الخاص(.يوجه ويتابع استئجار األبنية ال   .11

 يشارك في أعمال لجنة الطوارئ المركزية.  .11

قييق تلييك األهيداف ويتييابع يشيرف عليى وزييع اهيداف المديرييية بالتنسييق مييع أهيداف اليوزارة والخطييط التنفيذيية الزمنييية لتح  .11

 .تنفيذها
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 اميم والقرارات الخازعة إلجرا ات العمل.يتأكد من نشر التع  .11

 يعقد االجتماعات الدورية لموظفي الوحدة لتدارس اآلرا  ونشر المعرفة.  .15

 يشرف على توثيق كافة البيانات والمعلومات الخاصة بعمل المديرية.  .16

ميين المييوارد البشييرية والمالييية  يييدير عملييية تقييييم أدا  مييوظفي المديرييية وتحديييد احتياجيياتهم التدريبييية ، ويحييدد االحتياجييات  .17

 للمديرية .

 يشرف على تطوير أساليب العمل والتنسيق مع الوحدات اإلدارية المختلفة ذات الع قة داخل الوزارة وخارجها.  .18

 القيام بأية مهام في مجال اختصاص الوظيفة.  .19

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

وحدة الشؤون القانونية / وحدة الرقابة الداخلية / المديرية المالية / الموارد  االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 .البشرية / الشؤون اإلدارية بالتنسيق واالتصال وتحقيق مهام العمل

الديوان الملكي الهاشيمي / دائيرة األرازيي والمسياحة / وزارة األشي ال  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

 األبنية والحكومية / أمانة عمان الكبرى / جميع الدوائر الحكومية.العامة / دائرة 

 

 اإلشراف:-6

رئيس قسم الصيانة/ ميكانيكي أنظمة تدفئية مركزيية عيام/   مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:

/ مراقيب أبنيية ثاليث/  أبنيية/ مهنيدس األبنييةرئييس قسيم  /  كهربائي تمديدات / مواسرجي ميكانيكي تمديدات صيحية

 .مدخل بيانات ثالث / سكرتاريا /  رئيس قسم األرازي واالستم ك والبستنة/ مهندس زراعي/  كاتب

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7  

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال الهندسةالمؤهل العلمي المطلوب: 

 ( سنوات في أي وظيفة رشرافية.3( سنة في عمل الوزارة / منها )11) العملية المطلوبة: الخبرات

 

 التدريب:  1.7

 التخطيط اإلستراتيجي -

 مهارات اإلدارة العليا -

 دورة حول القوانين المستحدثة ذات الع قة بعمل الوزارة. -

 ردارة الموارد البشرية -

 



4 

زــة /المركـــــــفي وزارة التنمية االجتماعي اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

6112 / 11/  62  ( تاريخ 13111م / )شرقم  معالي الوزير معتمدة بموجب كتاب  

 

 ت:المعارف والمهارات والقدرا 1.7

 المهارات المطلوبة:

 .مهارة عالية في االتصال واإلشراف -

 في رعداد التقارير ومتابعة تنفيذها .  عالية مهارة -

 مهارات عالية في التحليل والتفكير المنطقي. -

 معرفة متعمقة بأبعاد الوظيفة وممارستها ومناهجها وفلسفتها . -

 مجال العمل. مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته فى -

 القدرات المطلوبة:

 قدرة عالية على التخطيط والمتابعة والتنفيذ. -

 قدرة عالية على اإلبداإ وتطوير وسائل ونماذت وأساليب العمل. -

القدرة عليى االسيتفادة مين الميؤتمرات وورش العميل التيي يشيارك فيهيا شياغل الوظيفية وربيط مخرجاتهيا بتطيوير الوظيفية  -

 والمهنة.

 لمعارف:ا

 الوزارة.ة لعمل الخازعمعرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات  -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 اسية عن الوظيفة. معلومات أس1

 رئيس قسم األرازي واالستم ك : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية األبنية والمساكن : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم األرازي واالستم ك :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير األبنية والمساكن : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 لـوظـيـفـة. تـرمـيـز ا1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 3 الرمز: مجموعة الوظائف الهندسية والهندسة الزراعية المجموعة النوعية العامة

 6 الرمز: ندسة الزراعيةوظائف اله المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم األرازي واالستم ك مسمى الوظيفة الفعلي

 136100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 ك واالستئجار والبستنة بما يحقق أهداف الوزارة.تفعيل االستم  :  غرل الوظيفة-1

 المهام والواجبــــات :-1

يشرف ويتابع رجيرا ات اسيتم ك األبنيية واألرازيي ال زمية أو رعيادة تخصيصيها لليوزارة والجمعييات الخيريية  .1

 ومتابعة تنفيذ المشاريع المقامة عليها.

 يات ومكاتب ومؤسسات والمراكز التابعة للوزارة.يتابع رجرا ات استئجار األبنية الجديدة لمدير .1

 يشارك في ترخيص المؤسسات االجتماعية العائدة للقطاإ الخاص . .1

 يسعى ل ست  ل األمثل لقطع األرازي التابعة للوزارة لزراعتها وتنسيق الحدائق التابعة لمؤسساتها ومراكزها. .1

 رش ال وصيانة. يتابع السكن الوظيفي التابعة للوزارة من .5

 يتابع اشتراكات المياه والكهربا  والهاتف لمباني المديريات والمكاتب والمؤسسات والمراكز التابعة للوزارة. .6

 يعد الخطة السنوية للقسم بالتعاون مع الموظفين المعنيين ويتابع تنفيذها. .7

 ات العمل.يطور أساليب العمل ويتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجرا  .8

 يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلرا  وحل المشك ت ونشر المعرفة. .9

 يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم . .11

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم. .11

 تياجاتهم التدريبية.يقيم أدا  موظفي القسم وتحديد اح .11

 يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة. .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 مديريات الوزارة المركز بالتنسيق واالتصال  االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

/ وزارة البلديات / وزارة البيئة / الديوان الملكي الهاشمي / وزارة المياه  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

دائيرة األبنيية الحكوميية/ أمانية عميان الكبيرى /   –دائرة األرازي والمساحة / وزارة األش ال العامة  -وزارة المالية

 .شركة الكهربا /لبحث قزايا العمل
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 اإلشراف:-6

 .مهندس زراعي مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:

 

 

 تطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:الم-7  

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 .الدرجة الجامعية األولى في مجال التخصصات الهندسةالمؤهل العلمي المطلوب: 

 ( سنوات في مجال عمل الوظيفة.6)) الخبرات العملية المطلوبة:

 التدريب:  1.7

 .اإلدارة اإلشرافية ورعداد التقارير -

 .ارة الموارد البشريةرد -

 .التخطيط اإلستراتيجي  -

 .دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 .مهارة في االتصال واإلشراف -

 مهارة في انتقا  المعلومات وتحليلها ل ايات تطوير الوظيفة ورجرا ات العمل . -

 ليل والتفكير المنطقي.مهارات التح -

 مهارة في رعداد التقارير ومتابعة تنفيذها. -

 .مجال العمل فيمهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته  -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفا ة. -

 ررة واتخاذ القرارات.القدرة على تنفيذ البرامج المق -

 القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. -

 القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األدا  وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. -

 لحلول المناسبة لها.القدرة على تحسس المشك ت الوظيفية والمبادرة باقتراح ا -

 المعارف:

 ة لعمل الوزارة وعمل المديريةخازعمعرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات ال -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 نمية االجتماعية الدائرة : وزارة الت

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيس قسم األبنية : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية األبنية والمساكن : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم األبنية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير األبنية والمساكن : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 رمـيـز الـوظـيـفـة. تـ1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 3 الرمز: مجموعة الوظائف الهندسية والهندسة الزراعية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: ظائف الهندسة المدنيةو المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم األبنية مسمى الوظيفة الفعلي

 130100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 البنا  المطلوبة والصيانة ال زمة بكفا ة وحسب المواصفات. لأعمااإلشراف على انجاز  : غرل الوظيفة-1

 المهام والواجبــــات:-1

يشرف ويتابع دراسيات وتصياميم وتنفييذ رنشيا  األبنيية الجدييدة لمؤسسيات اليوزارة ومراكزهيا المختلفية مين خي ل وزارة  .1
 اإلش ال العامة واإلسكان.

 لمواصفات الفنية لمشاريع الوزارة.يتابع ويعمل على تصميم مخططات هندسية وا .1

يعمل على االتصال والتنسيق الفني واإلداري والتمويلي ما بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكوميية المشياركة المنفيذة  .1
 للمشاريع المتعلقة بعمل المديرية.

ابعة االتفاقيات التمويلية واالستشارية لمختلف يعمل على رعداد ومتابعة ومراقبة تنفيذ الخطط اإلدارية والفنية والمالية ومت .1
 المشاريع الدرجة زمن رطار عمل القسم ورعداد التقارير الدورية عن سير العمل فيها بالتعاون مع الجهات المعنية.

قطيع  يشرف على تنفيذ مشروإ رنشا  وصيانة مساكن األسر الفقيرة الذي يهدف رلى بنا  مساكن لألسر الفقيرة التي تمليك .5
 أرازي.

يتابع رجرا ات شرا  مساكن قائمة لألسير التيي ال تمتليك قطعية ارض مين خي ل مشيروإ مسياكن األسير الفقييرة لتحسيين  .6
 ظروفهم السكنية.

 يتابع مشروإ مساكن األسر العفيفة المنفذ من قبل الديوان الملكي. .7

 لخطط التنفيذية الزمنية لتحقيق تلك األهداف ويتابع تنفيذها.وزع أهداف القسم بالتنسيق مع أهداف المؤسسة وايعمل على  .8

 يطور أساليب العمل ويتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجرا ات العمل. .9

 يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلرا  وحل المشك ت ونشر المعرفة. .11

 لومات والبيانات الخاصة بعمل القسم.يشرف على توثيق كافة التقارير والمع .11

 يقيم أدا  موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية. .11

 يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة. .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

  ابعة للوزارةمديريات الوزارة المركز والميدان وجميع األبنية التاالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

الديوان الملكي الهاشمي / وزارة المياه / وزارة البلديات / وزارة البيئة /  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

دائيرة األبنيية الحكوميية/ أمانية عميان الكبيرى /   –دائرة األرازي والمساحة / وزارة األش ال العامة  -وزارة المالية

 ا العملشركة الكهربا /لبحث قزاي

 

 

 اإلشراف:-6

 مهندس / مراقب أبنية ثالث/ كاتب مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:
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 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 .الدرجة الجامعية األولى في مجال التخصصات الهندسةالمؤهل العلمي المطلوب: 

 ( سنوات في مجال عمل الوظيفة.6)) خبرات العملية المطلوبة:ال

 

 التدريب:  1.7

 اإلدارة اإلشرافية ورعداد التقارير  -

 ردارة الموارد البشرية  -

 التخطيط اإلستراتيجي  -

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 .في االتصال واإلشراف مهارة -

 مهارة في انتقا  المعلومات وتحليلها ل ايات تطوير الوظيفة ورجرا ات العمل . -

 مهارات التحليل والتفكير المنطقي. -

 مهارة في رعداد التقارير ومتابعة تنفيذها. -

 .مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

 القدرات المطلوبة:

 درة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفا ة.الق -

 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. -

 القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. -

 تحسين طرق األدا  وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية.القدرة على تطوير العمل و -

 القدرة على تحسس المشك ت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 المعارف:

 معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية -
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 ة المدنية ديوان الخدم

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيس قسم الصيانة : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية األبنية والمساكن : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

  الصيانةقسم  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير األبنية والمساكن : ـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر مس 1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 3 الرمز: دسية والهندسة الزراعيةمجموعة الوظائف الهن المجموعة النوعية العامة

 3 الرمز: وظائف الهندسة الكهربائية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم الصيانة مسمى الوظيفة الفعلي

 133100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  ـة الـمهـنيةالـمجـمـوع
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اإلشراف على انجاز أعمال الصيانة ال زمة للمباني التابعة للوزارة بكفا ة وحسب المواصفات، باإلزافة   غرل الوظيفة:-1

 العفيفة.  األسرلمتابعة صيانة مساكن 

 المهام والواجبــــات:-1

ات لها مين خي ل وزارة اإلشي ال العامية واإلسيكان أو مين خي ل يشرف ويتابع تأهيل وردامة األبنية القديمة أو رنشا  رزاف .1

 لجنة العطا ات المحلية وحسب الص حيات.

 يشرف على صيانة وردامة مباني المديريات والمكاتب والمؤسسات والمراكز التابعة للوزارة. .1

 يشارك في أعمال لجنة الطوارئ المركزية. .1

واإلداري والتمويلي ميا بيين الجهيات الحكوميية وغيير الحكوميية المشياركة المنفيذة للمشياريع يتابع االتصال والتنسيق الفني  .1

 المتعلقة بعمل المديرية.

 يشرف على صيانة و/أو رزافات لمساكن قائمة تمتلكها األسر الفقيرة وذلك لتحسين الظروف السكنية لألسر الفقيرة. .5

 المنفذ من قبل الديوان الملكي.يشرف ويتابع مشروإ مساكن األسر العفيفة  .6

 وزع أهداف القسم بالتنسيق مع أهداف المؤسسة والخطط التنفيذية الزمنية لتحقيق تلك األهداف ويتابع تنفيذها.يعمل على  .7

 يطور أساليب العمل ويتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجرا ات العمل. .8

 القسم لتدارس اآلرا  وحل المشك ت ونشر المعرفة.يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في  .9

 يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم. .11

 يقيم أدا  موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية. .11

 يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة. .11
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 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 مديريات الوزارة المركز والميدان وكل المباني التابعة للوزارة. االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

الديوان الملكي الهاشمي / وزارة المياه / وزارة البلديات / وزارة البيئية   االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

دائرة األبنية الحكومية/ أمانة عميان الكبيرى /   –ارة األش ال العامة دائرة األرازي والمساحة / وز -/ وزارة المالية

 .شركة الكهربا /لبحث قزايا العمل

 اإلشراف:-6

مهنيدس ميكيانيكي أنظمية تدفئية مركزيية عيام/ كهربيائي   مسميات الوظرائف الخاضرعة لإلشرراف المباشرر للوظيفرة:

 . تمديدات عامة مواسرجي )ميكانيكي تمديدات صحية( أول

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 .الدرجة الجامعية األولى في مجال التخصصات الهندسةالمؤهل العلمي المطلوب: 

 ( سنوات في مجال عمل الوظيفة.6) الخبرات العملية المطلوبة:

 التدريب:  1.7

 اإلدارة اإلشرافية ورعداد التقارير  -

 ردارة الموارد البشرية  -

 التخطيط اإلستراتيجي  -

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 .مهارة في االتصال واإلشراف -

 مهارة في انتقا  المعلومات وتحليلها ل ايات تطوير الوظيفة ورجرا ات العمل . -

 تحليل والتفكير المنطقي.مهارات ال -

 مهارة في رعداد التقارير ومتابعة تنفيذها. -

 .مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفا ة. -

 مقررة واتخاذ القرارات.القدرة على تنفيذ البرامج ال -

 القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. -

 القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األدا  وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. -

 الحلول المناسبة لها. القدرة على تحسس المشك ت الوظيفية والمبادرة باقتراح -

 المعارف:

 معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مهندس أبنية : لـوظـيـفـةمـسـمـى ا 1.1

 مديرية األبنية والمساكن : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم األبنية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 األبنية والمساكن ئيس قسمر : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: ة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجاتدائـمـة/غـيـر مـصـنـفـ نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 3 الرمز: مجموعة الوظائف الهندسية والهندسة الزراعية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف الهندسة المدنية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 000 الرمز:  مهندس  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مهندس أبنية مسمى الوظيفة الفعلي

 130100000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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شيروإ رنشا  وصيانة مساكن األسر الفقيرة ومتابعة العطا ات ومتابعة تنسيق صرف المطالبيات الماليية للم غرل الوظيفة:-3

 مع الدائرة المالية في الوزارة حسب األصول.

 المهام والواجبــــات:-1

 عد كشوفات أسما  المستفيدين من مشروإ رنشا  وصيانة مساكن األسر الفقيرة، بناً  على رد من مديريات الميدان.ي .1

 اتها السكينة.يزور األسر التي تم تأهيلها من الميدان ليتم التأكد من أوزاعها وتحديد احتياج .1

 عد عطا ات المشروإ وطرحها أو تلزيمها.ي .1

 يتابع أعمال العطا ات واإلشراف عليها واست مها. .1

 يقابل المراجعين كل في منطقته من المشروإ لمساعدتهم ودراسة رمكانية استفادتهم. .5

الوظيفة.يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة ب .6  

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها. .7

.يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .8  

االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفة.يشارك في  .9  

ير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم.يوثق كافة التقار .11  

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .11

رجها .يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخا .11  

أية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة .يقوم ب .11  

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

مديرييية المييوارد المالييية / الييدائرة القانونييية / مييديريات الييوزارة المركييز  االتصرراالت الداخليررة )داخررل الرردائرة(: 1.5

 بالتنسيق واالتصال

الييديوان الملكييي / وزارة األشيي ال العاميية واإلسييكان / دائييرة األبنييية   رة(:االتصرراالت الخارجيررة )خررارج الرردائ 1.5

 الحكومية/مؤسسة اإلسكان والتطوير الحزري.

 

 اإلشراف:-6

 .ال يوجد  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:
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 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 مدنية أو أي تخصص هندسي ذي ع قة. بكالوريوس هندسة لمؤهل العلمي المطلوب:ا

 ( سنوات في مجال اختصاص الوظيفة.3) الخبرات العملية المطلوبة:

 

 التدريب:  1.7

 دورات عملية في ردارة المشاريع.  -

 األش ال.وزارة  FDKدورة في األنظمة والتشريعات الخاصة بمواصفات اإلنشا ات المحلية /  -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في استخدام الحاسوب. -

 مهارات االتصال. -

 المعارف:

 .معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 الوظيفي الفعلي  بطاقة الوصف

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مهندس / زراعي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية األبنية والمساكن : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم األرازي واالستم ك :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم األرازي واالستم ك : ئـيس المباشر مسـمى وظيـفة الـر 1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 3 الرمز: ندسة الزراعيةمجموعة الوظائف الهندسية واله المجموعة النوعية العامة

 5 الرمز: وظائف الهندسة الزراعية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 000 الرمز:  مهندس  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مهندس زراعي مسمى الوظيفة الفعلي

 135100000 الرقم الرمزي للوظيفة

  ز:الرم  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 تقديم كافة الخدمات الزراعية للمؤسسات التابعة للوزارة ومتابعة البرامج الزراعية وتنفيذها.  : غرل الوظيفة-3

 المهام والواجبــــات:-1

 ينفذ الخطط والبرامج الزراعية المعتمدة. .1

 عد الدراسات المتعلقة بتطوير اإلنتات النباتي في المؤسسات والمراكز.ي .1

 قدم اإلرشاد الزراعي، ومتابعة البرامج الزراعية في المؤسسات التابعة للوزارة.ي .1

 يشرف على استخدام األساليب التقنية الحديثة لمكافحة اآلفات الزراعية. .1

 ينسق مع وزارة المياه والري والزراعة والبستنه. .5

 المتعلقة بالوظيفة.يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة  .6

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها. .7

 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  .8

 .االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةيشارك في  .9

 كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم. يوثق .11

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .11

 يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخارجها . .11

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة . .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 . مديريات الوزارة المركز بالتنسيق واالتصال  : االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( 1.5

 المياه والري / وزارة البيئة / أمانة عمان. وزارة الزراعية /  وزارة : االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( 1.5

 
 اإلشراف:-6

 . ال يوجد : مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة
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 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 زراعية. بكالوريوس هندسة المؤهل العلمي المطلوب:

 ( سنوات في مجال اختصاص الوظيفة.3) المطلوبة:الخبرات العملية 

 

 التدريب:  1.7

 تنسيق الحدائق. -

 مكافحة اآلفات الزراعية. -

 رعداد التقارير. -

 ردارة المزارإ. -
 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في استخدام الحاسوب. -

 مهارات االتصال. -

 المعارف:

 رفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.مع -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 تصاالتفني ا : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية األبنية والمساكن : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الصيانة :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الصيانة : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: ـات ودرجاتدائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئ نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية  الــفــئــة

 3 الرمز: مجموعة الوظائف الهندسية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الوظائف الهندسية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 003 الرمز: فني ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: فني اتصاالت ثالث الفعلي مسمى الوظيفة

 130100300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 العمل على ردامة وتطوير وتحسين، وتجميع وبنا ، وتش يل ورص ح نظم االتصاالت في الوزارة. : غرل الوظيفة-3

 المهام والواجبــــات:-1

ت التييي تسيياهم فييي تحسييين وتطييوير األجهييزة االلكترونييية ومعييدات االتصييال المسييتخدمة فييي يقييدم االقتراحييات والتوصيييا .1

 الوزارة.

 يتأكد من تش يل اجهزة المقاسم ويتابع عمل شبكة الهواتف الداخلية والمقاسم. .1

 يتابع عمل شبكة الهواتف الخارجية. .1

 الهاتف.يقوم بدراسة شبكات الهاتف وتجهيز البنية التحتية لشبكة  .1

 يتابع رجرا ات. تمديد وتوصيل خطوط االتصاالت وتركيب مراكز التحكم في شبكات. .5

 يقوم بتنفيذ برامج الصيانة الوقائية ألجهزة المقاسم المركزية والفرعية.  .6

 .يعمل على تصنيع وصيانة واستخدام ورص ح معدات وأنظمة االتصاالت الخاصة بالوزارة المركز والميدان  .7

 يحل أي مشكلة فنية تظهر خ ل العمل ويقدم التقارير عنها للرئيس المباشر. .8

 يطبق رجرا ات الس مة والصحة المهنية. .9

 يعمل على تطبيق المعرفة التقنية لمبادئ وممارسات هندسة االتصاالت لتحديد وحل المشاكل التي تنشأ أثنا  عملهم وحلها. .11

 يعمل على قياس قوة التيار الكهربائي والذبذبات  واختبار ال سلكية. .11

 التقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة. .11

 .يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها .11

 ت عمل القسم.يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزا .11

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمله في القسم. .15

 يقوم بمتابعة العمل والتنسيق مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخارجها. .16

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة. .17

 ت الوظيفة )االتصاالت(:عالقا-5

 مديريات الوزارة المركز بالتنسيق واالتصال.   : االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( 1.5

 السوق المحلي، القطاإ األهلي والخاص.  : االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( 1.5
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 اإلشراف:-6

 .ال يوجد : مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة

 لمتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:ا-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 اتصاالت.دبلوم هندسة  المؤهل العلمي المطلوب:

 ( سنوات في مجال اختصاص الوظيفة.3) الخبرات العملية المطلوبة:

 التدريب:  1.7

 رعداد التقارير. -

 دورة في صيانة وتمديد أجهزة االتصال . -

 في استعمال األجهزة الخاصة بفحص أعطال الكهربا  والهاتف.دورة  -

 دورة فنية متخصصة في مجال االختصاص. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:
 مهارة في رعداد التقارير. -

 .تش يل ورص ح نظم االتصاالت -

 القدرات المطلوبة:
 .القدرة فنية في مجال االختصاص -

 القدرة على العمل تحت الز ط. -

 القدرة على العمل بروح الفريق. -

 المعارف:

 المعرفة بأصول الس مة في هذا المجال.  -

 الدراية بالل ة اإلنجليزية.  -

 المعرفة بقرا ة المخططات في هذا التخصص.  -

 اإللمام بأساسيات الكهربا .  -

 اإللمام بأساسيات االتصاالت. -

 رفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.مع -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 عامة كهربائي تمديدات : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية األبنية والمساكن : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الصيانة :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الصيانة : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: ات ودرجاتدائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـ نــوع الــوظـيـفـة

 3 الرمز: الثالثة الــفــئــة

 1 الرمز: مجموعة الوظائف المهنية والحرفية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: أعمال الكهربا  المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: كهربائي تمديدات المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: كهربائي تمديدات سمى الوظيفة الفعليم

 310100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 تمديد كافة التمديدات الكهربائية وصيانة األعطال الكهربائية والهاتف للمباني التابعة للوزارة. : غرل الوظيفة-3

 المهام والواجبــــات:-1

  حية الموقع من ناحية العزل والس مة العامة.يتأكد من ص .1

 ينظف المعدات التي تم صيانتها. .1

 يطبق التعليمات اإلدارية والفنية أثنا  عملية الصيانة. .1

 يحل أي مشكلة فنية تظهر خ ل العمل بالرجوإ رلى المراقب في العمل أو رب غ الرئيس المباشر. .1

 صحة المهنية.يطبق رجرا ات الس مة وال .5

 يعمل التمديدات الكهربائية والهواتف للوزارة المركز والميدان. .6

 يعمل الصيانة الدورية للتمديدات الكهربائية والهواتف. .7

 يتابع األعطال مع شركة الكهربا  والهاتف. .8

 يتابع تش يل كل ما يلزم من أجهزة في االحتفاالت واألعياد. .9

 كهربا  في الوزارة.يتابع أعمال ال .11

 يعد التقارير ال زمة حول طبيعة عمله ورنجازاته. .11

 من ص حية الموقع من ناحية العزل والس مة العامة.يتأكد  .11

 .يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة .11

 .العمل على تنفيذهايشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم و .11

 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  .15

 .االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةيشارك في  .16

 والبيانات الخاصة بعمله في القسم . فة التقارير والمعلوماتيوثق كا .17

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .18

 يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخارجها . .19

 ظيفة .يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الو .11
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 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 مديريات الوزارة المركز بالتنسيق واالتصال.   : االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( 1.5

 . وق المحلي، القطاإ األهلي والخاصالس : االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( 1.5

 
 اإلشراف:-6

 .ال يوجد  : يفةمسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظ

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الثانوية العام )صناعي( او شهادة مزاولة مهنة. المؤهل العلمي المطلوب:

 ( سنوات خبرة في مجال أعمال التمديدات الكهربائية.3) : الخبرات العملية المطلوبة
 

 التدريب:  1.7

 رة أساسية في أعمال التمديدات الكهربائية.دو -

 رعداد التقارير. -

 دورة في مهارات االتصال. -

 دورة في استعمال األجهزة الخاصة بفحص أعطال الكهربا  والهاتف -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في رعداد التقارير. -

 القدرات المطلوبة:

 ة على االتصال القدر -

 المعارف:

 معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مواسرجي تمديدات صحية : الـوظـيـفـة مـسـمـى 1.1

 مديرية األبنية والمساكن : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الصيانة :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الصيانة : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: فـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجاتدائـمـة/غـيـر مـصـنـ نــوع الــوظـيـفـة

 3 الرمز: الثالثة الــفــئــة

 1 الرمز: مجموعة الوظائف المهنية والحرفية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: أعمال التكييف والتمديدات الصحية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: مواسرجي )ميكانيكي تمديدات صحية( سمى القياسي الدالالم

 00 الرمز: مواسرجي )ميكانيكي تمديدات صحية( مسمى الوظيفة الفعلي

 311100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 اني التابعة للوزارة.تمديد كافة التمديدات الصحية وأعمال السمكرة للمب  : غرل الوظيفة-3

 المهام والواجبــــات:-1

 يتأكد من ص حية الموقع من ناحية العزل والس مة العامة. .1

 ينظف المعدات التي تم صيانتها. .1

 يطبق التعليمات اإلدارية والفنية أثنا  عملية الصيانة. .1

 لعمل أو رب غ الرئيس المباشر.يحل أي مشكلة فنية تظهر خ ل العمل بالرجوإ رلى المراقب في ا .1

 يطبق رجرا ات الس مة والصحة المهنية. .5

 يعمل التمديدات الصحية والصيانة للمرافق الصحية بشكل عام. .6

 يتأكد من ص حيات الوحدات الصحية بشكل مستمر. .7

 يعد تقرير شهري عن رنجازات العمل ورفعها للرئيس المباشر. .8

 الشرا  واالست م ذات الع قة بالعمل.في لجان يشارك  .9

 يتابع الصيانة الدورية لخزانات المياه وجميع نظم تزويد المياه والصرف الصحي. .11

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة. .11

 ها.يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذ .11

 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  .11

 .االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةيشارك في  .11

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم . .15

 شارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .ي .16

 يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخارجها . .17

 .يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة  .18
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 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

مييديريات الييوزارة المركييز والميييدان وجميييع الوحييدات اإلدارييية التابعيية  : االتصرراالت الداخليررة )داخررل الرردائرة( 1.5

 .للوزارة ومبانيها 

 .السوق المحلي، القطاإ االهلي والخاص : االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( 1.5

 

 اإلشراف:-6

 . ال يوجد  : ائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفةمسميات الوظ

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الثانوية العام )صناعي( او شهادة مزاولة مهنة. المؤهل العلمي المطلوب:

 ت الكهربائية.( سنوات خبرة في مجال أعمال التمديدا3): الخبرات العملية المطلوبة
 

 التدريب:  1.7

 دورة أساسية في الصيانة والتمديدات الصحية. -

 دورة في مهارات االتصال. -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في رعداد التقارير. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على االتصال  -

 المعارف:

 عات/القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.معرفة تامة في التشري -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 ميكانيكي أنظمة تدفئة مركزية عام : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية األبنية والمساكن : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الصيانة :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الصيانة : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 لرمز:ا دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 3 الرمز: الثالثة الــفــئــة

 1 الرمز: مجموعة الوظائف المهنية والحرفية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: أعمال التكييف والتمديدات الصحية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 000 الرمز: كزيةميكانيكي أنظمة تدفئة مر المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: ميكانيكي أنظمة تدفئة مركزية مسمى الوظيفة الفعلي

 311100000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 تمديد وصيانة وحدات التدفئة المركزية ومستلزماتها للمباني التابعة للوزارة المركز والميدان..  : غرل الوظيفة-3

 هام والواجبــــات:الم-1

1. 
 يتأكد من ص حية الموقع من ناحية العزل والس مة العامة.

1. 
 ينظف المعدات التي تم صيانتها.

1. 
 يطبق التعليمات اإلدارية والفنية أثنا  عملية الصيانة.

1. 
 شر.يحل أي مشكلة فنية تظهر خ ل العمل بالرجوإ رلى المراقب في العمل أو رب غ الرئيس المبا

5. 
 يطبق رجرا ات الس مة والصحة المهنية.

6. 
 يعمل تمديدات التدفئة للوزارة المركز والميدان.

7. 
مؤسسات.يعمل صيانة للتدفئة المركزية وصيانتها من حيث )البويلرات والرديترات( في كافة أقسام الوزارة وال  

8. 
 يعمل اإلجرا  السريع ألي عطل ومتابعته.

9. 
مادة السوالر. يتابع تعبئة  

11. 
 يعمل الصيانة ال زمة حسب اإلمكانات.

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة. .11

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها. .11

.عمل المعيارية الخاصة بالقسم يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات ال .11  

االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةيشارك في  .11  

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم . .15

عمل القسم .يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات  .16  

رجها .يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخا .17  

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة . .18
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 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 مديريات الوزارة المركز والميدان وجميع البنية التابعة للوزارة .  خل الدائرة(:االتصاالت الداخلية )دا 1.5

 السوق المحلي / القطاإ األهلي والخاص. االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

 

 اإلشراف:-6

 . ال يوجد  : مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة

 

 إلشغال الوظيفة: المتطلبات األساسية واإلضافية-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الثانوية العام )صناعي( او شهادة مزاولة مهنة. المؤهل العلمي المطلوب:

 .( سنوات في مجال اختصاص الوظيفة5) :الخبرات العملية المطلوبة

 

 التدريب:  1.7

 دورات في الصيانة للتدفئة . -

 رعداد التقارير. -

 تصال.دورة في مهارات اال -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في رعداد التقارير. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على االتصال  -

 المعارف:

 معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 مة المدنية ديوان الخد

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مراقب األبنية : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية األبنية والمساكن : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 األبنية قسم  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 األبنية رئيس قسم  : ى وظيـفة الـرئـيس المباشر مسـم 1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية الــفــئــة

 3 الرمز: مجموعة الوظائف الهندسية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الوظائف الهندسية المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: لثالثا الـمـسـتـوى

 000 الرمز: مراقب ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مراقب أبنية ثالث مسمى الوظيفة الفعلي

 130300000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 .مديريات الوزارة المركز والميدان وجميع الوحدات اإلدارية التابعة للوزارة    : فةغرل الوظي-3

 المهام والواجبــــات:-1

 يكشف على أعمال الصيانة. .1

 يشترك في لجان است م العطا ات. .1

 يتابع تنفيذ عطا ات الصيانة. .1

 يتابع أعمال الصيانة. .1

 لمساكن الفقيرة.يتابع تنفيذ أعمال ورش صيانة ا .5

 .يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة .6

 .يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها .7

 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  .8

 .االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةيشارك في  .9

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم . .11

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .11

 الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخارجها .يقوم بمتابعة العمل وتنسيق  .11

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة . .11

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 دان وجميع البنية التابعة للوزارة .مديريات الوزارة المركز والمي    : االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( 1.5

 –دائيرة األرازيي والمسياحة / وزارة األشي ال العامية  -وزارة المالية  : االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( 1.5

 دائرة األبنية الحكومية/ أمانة عمان الكبرى

 

 اإلشراف:-6

 . ال يوجد  : مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة
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 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 دبلوم متوسط في مجال االختصاص المؤهل العلمي المطلوب:

 .( سنوات في مجال اختصاص الوظيفة5) :الخبرات العملية المطلوبة

 

 التدريب:  1.7

 دورة في رعداد التقارير. -

 دورة في استخدام الحاسوب. -

 دورة فنية مخصصة في مجال الوظيفة . -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 .استخدام الحاسوبمهارة في  -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على االتصال  -

 المعارف:

 يرية.معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المد -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 األبنية كاتب : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية األبنية والمساكن : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم األبنية :  الـشـعــبـة  الـقـســم / 1.1

 قسم األبنيةرئيس  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية العامةالمجموعة النوعية 

 1 الرمز: الوظائف اإلدارية والتوثيق المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: لثالثا الـمـسـتـوى

 000 الرمز: كاتب ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: كاتب األبنية والمساكن ثالث مسمى الوظيفة الفعلي

 161300000 وظيفةالرقم الرمزي لل

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 تنفيذ جميع اإلجرا ات الخاصة بالعمل سواً  االعتيادية أو المتكررة بتوجيهات الرئيس المباشر.  : غرل الوظيفة-3

 المهام والواجبــــات:-1

 لرئيس المباشر.يستلم البريد اليومي الخاص بالقسم والعمل على فرزه وتصنيفه وتحويله رلى ا .1

 يوزإ المعام ت واالستدعا ات على المعنيين وفق نطاق اختصاصهم. .1

 يفتح الملفات وفهرستها وحفظ الوثائق وتسجيلها في السج ت الخاصة بها. .1

 يحزر ويجهز اللوازم الخاصة باحتياجات القسم. .1

مل ورنجازها من حيث طباعتهيا وتيدقيقها وتسيليمها لليرئيس يتابع الكتب والقرارات والمعام ت ذات الع قة بطبيعة الع .5
 المباشر.

 يحفظ نسخ من البريد الصادر عن القسم في الملفات الخاصة بها. .6

يستقبل المراجعين الرد على استفساراتهم وتقديم الخدمة ال زمة لهم بالشكل ال ئق والمناسب حسب التعليمات المعتمدة  .7
 لمباشر.وتحت رشراف الرئيس ا

 يطلع على ما يستجد في مجال العلم بشكل خاص بهدف تحديث وتطوير أساليب ورجرا ات العمل. .8

 يطبق قواعد وأسس ومعايير الرقابة واألمن والس مة المهنية المعتمدة. .9

 ينظم وتنفيذ أعمال القسم واإلجرا ات، زمن قاعدة بيانات لتسهيل استخرات بيانات رحصائي. .11

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة. .11

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها. .11

 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  .11

 .ية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةاالجتماعات الدوريشارك في  .11

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم . .15

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .16

 ل مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخارجها .يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصا .17

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة . .18
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 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 . م الديوانمديريات الوزارة المركز بالتنسيق واالتصال / قس   االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 .ال يوجد االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

 

 اإلشراف:-6

 .ال يوجد  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

    سنه واحدة فما دون .دبلوم  المؤهل العلمي المطلوب:

 ( سنوات في مجال اختصاص الوظيفة.5) :الخبرات العملية المطلوبة

 التدريب:  1.7

 دورات متخصصة في كتابة التقارير وحفظ الملفات. -

 دورة في مهارات االتصال -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في استخدام الحاسوب. -

 مهارة في الطباعة -

 ات المطلوبة:القدر

 قدرة عالية في حفظ الملفات وتنظيمها. -

 المعارف:

 معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 معلومات أساسية عن الوظيفة. 1

 مدخل بيانات ثالث/ سكرتير مديرية األبنية والمساكن : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية األبنية والمساكن : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 األبنية والمساكن مدير : المباشر مسـمى وظيـفة الـرئـيس  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية الــفــئــة

 5 الرمز: الوظائف الفنية التخصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لنوعية الفرعيةالمجموعة ا

 3 الرمز: لثالثا الـمـسـتـوى

 000 الرمز: مدخل بيانات ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مدخل بيانات ثالث/ سكرتير مديرية األبنية والمساكن مسمى الوظيفة الفعلي

 150300000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  مجـمـوعـة الـمهـنيةالـ
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ردخال وتدقيق البيانات وما يرد من كتابات، وتفري هيا عليى األنظمية، ميع التحيديث   تنفيذ عمليات حوسبة و : غرل الوظيفة-3

 الدوري على البيانات وتزويد الجهات المعنية في الوزارة بها عند الطلب بالتنسيق مع الرئيس المباشر.

 ــــات:المهام والواجب-1

 بيانات الكتب والتقارير المستلمة في المواعيد المحددة لذلك. يدخل .1

 يحتفظ باألقراص المرنة المستلمة. .1

 يخزن بيانات مسودات الكتب والتقارير التي يتم طباعتها في ذاكرة جهاز الحاسوب. .1

 حها ميع الجهيات ذات الع قية بصييانة يبلغ عن أعطال الحاسوب وطابعتها، ومتابعية عمليية صييانة األعطيال ورصي .1

 األجهزة.

 يعيد تصويب المواد المدخلة حسب تعدي ت مصدرها ورعادة رخراجها من جديد بصورتها النهائية. .5

 يقترح وسائل تنظم رعداد وردخال البيانات على قاعدة البيانات الخاصة بالعمل، وتحديثها باستمرار. .6

 بالبيانات حال طلبها بالتنسيق مع المدير والرئيس المباشر. يزود المعنيين بالوزارة .7

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة. .8

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها. .9

 .مل المعيارية الخاصة بالقسم يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات الع .11

 .االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةيشارك في  .11

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم . .11

 عمل القسم .يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات  .11

 يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخارجها . .11

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة . .15

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

  قسم الديوان في مديرية الشؤون اإلدارية بالتنسيق واالتصال  : ل الدائرة(االتصاالت الداخلية )داخ 1.5

 حسب طلب الرئيس المباشر.  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5
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 اإلشراف:-6

 . ال يوجد  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:

 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

  دبلوم متوسط في مجال الحاسب اآللي أو نظم المعلومات اإلدارية أو علوم ردارية.   المؤهل العلمي المطلوب:

 ه.( سنوات في مجال عمل3) :الخبرات العملية المطلوبة

 التدريب:  1.7

 دورة في مجال ردخال البيانات المتقدمة باستخدام الحاسوب. -

 طباعة عربي /انجليزي. دورة -

 دورة فنية مخصصة في مجال الوظيفة . -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في رعداد التقارير وتنفيذها. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 القدرة على تصميم نماذت محوسبة لتسهيل رجرا ات العمل -

 المعارف:

 معرفة في استخدام الحاسوب في مجال العمل. -

 معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 ن الوظيفة. معلومات أساسية ع1

 التطوير المؤسسيمديرية مدير  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 يــــــــمديرية التطوير المؤسس : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ن العام لشؤون اإلدارة والتطويرمساعد األمي : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 5 الرمز: الوظائف الفنية لتخصصية المجموعة النوعية العامة

 3 الرمز: وظائف الدراسات واألبحاث والتطوير النوعية الفرعية المجموعة

 1 الرمز: األول الـمـسـتـوى

 001 الرمز: مدير المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مدير التطوير المؤسسي مسمى الوظيفة الفعلي

 153100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تخطيط وردارة ومتابعة تنفيذ مهام وأنشطة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من الوزارة مين خي ل تطبييق  فة:غرل الوظي-1

 نماذت التميز في األدا  وتأكيد الجودة ونشر المعرفة. 

 المهام والواجبــــات :-1

 ودة في الوزارة .يساهم في تأهيل الوزارة لجائزة الملك عبد هللا الثاني للتميز ومتابعه نظام ردارة الج  .1

 يدير أنشطة التمكين المؤسسي، والتميز في األدا  وتفعيل ردارة الت يير في الوزارة.  .1

يشرف على هندسة وردارة العمليات في الوزارة ويبسط رجرا ات وأساليب العمل المختلفة ويعمل عليى توثيقهيا ويحيدثها   .1

 باستمرار.

وزارة والخطييط التنفيذيية ومؤشيرات أدا  األهييداف بالتنسييق ميع المييديرات يشيرف ويتيابع رعيداد الخطيية اإلسيتراتيجية للي  .1

والوحدات اإلدارية التابعة للوزارة المركز والمييدان، ويشيرف عليى تقيييم أدا هيا وميدى التزامهيا بيالقيم المسيتهدفة عليى 

 مؤشرات األدا  ومخرجات األنشطة.

 اهم في تطوير وسائل قنوات االتصال الداخلي والخارجي.يشرف على ردارة المعرفة وتطوير المخزون المعرفي ويس  .5

يشرف على حفظ وتوثيق المراجع واألبحاث وأوراق العمل والتقيارير واليدوريات والصيحف والنشيرات الخاصية بعميل   .6

 الوزارة.

تنسييق والتعياون يشرف على تحديث الهياكل التنظيمية المختلفة لتحسين األدا  ويحقق األهداف اإلسيتراتيجية لليوزارة بال  .7

 مع جميع الوحدات اإلدارية العاملة في الوزارة.

يشرف على تحديد وتصنيف الخدمات التي تقدمها الوزارة ويحدد المستفيدين منهيا بنياً  عليى المرجعيية القانونيية ويزيع   .8

 ويقيم المعايير للشروط المطلوبة ل ستفادة من هذه الخدمات بالتنسيق مع المديريات المعنية.

علييى تقييديم الييدعم الفنييي ألتمتيية جميييع األنظميية ال زميية لعمييل الييوزارة، ويتأكييد ميين تزويييد المييديريات المختلفيية  يشييرف  .9

 باألجهزة والبرمجيات ال زمة لتسيير أعمالها، وردامتها وصيانتها.

مديريات المعنية والجهات يشرف على ردارة وتطوير القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة بالتعاون مع ال  .11
 األخرى ذات الع قة.

 يشرف ويعمل على حصر االحتياجات التوعوية لشرائح المجتمع ومتلقي الخدمة المستهدفين وترتيبها حسب أولوياتها.    .11

ي، يشرف ويعمل على ردامة االتصال مع شركا  وزارة التنمية االجتماعية ومتلقي الخدمة ويعرفهم بإطارها اإلسيتراتيج  .11

 ودورها، والخدمات التي تقدمها.

 يشرف على ردارة محتوى موقع الوزارة االلكتروني وأثرائه بالمعلومات المحدثة بالتنسيق مع جميع الوحدات اإلدارية.  .11
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يشرف على تطوير رستراتيجية ردارة المعرفة واالتصال الداخلي والخارجي  ويتابع تنفييذها حسيب معيايير جيائزة المليك   .11

  الثاني للتميز.عبد هللا

 يتأكد من نشر التعاميم والقرارات الخازعه إلجرا ات العمل.  .15

 يعقد االجتماعات الدورية لموظفي المديرية لتدارس اآلرا  ونشر المعرفة.  .16

 يشرف على رعداد الخطة التنفيذية للمديرية والتي تتوائم مع أهداف الوزارة اإلستراتيجية للوزارة.  .17

 كافة البيانات والمعلومات الخاصة بعمل المديرية.يشرف على توثيق   .18

يدير عملية تقييم أدا  موظفي المديريية ويحيدد احتياجياتهم التدريبيية ، ويحيدد االحتياجيات مين الميوارد البشيرية والماليية   .19

 للمديرية .

 الوزارة وخارجها.يشرف على تطوير أساليب العمل والتنسيق مع الوحدات اإلدارية المختلفة ذات الع قة داخل   .11

 يشرف على رعداد التقارير الدورية حول منجزات عمل المديرية .    .11

 القيام بأية مهام في مجال اختصاص الوظيفة.  .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

/ الميوارد وحدة الشؤون القانونية / وحدة الرقابة الداخلية / مديرية الماليية  االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 بشرية /  الشؤون اإلدارية /  السياسات واإلدارة اإلستراتيجية. بالتنسيق واالتصال وتحقيق مهام العمل.

مركز جائزة الملك عبد هللا الثياني للتمييز/ وزارة تطيوير القطياإ العيام /  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

 ات الع قة / مؤسسات ومنظمات أهليه وتطوعيه ..االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات   والجهات ذ

 

 اإلشراف: -6

قسم تطوير  رئيس / رئيس قسم البرمجة والحكومة االلكترونية مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:

ثالث /  مدخل بيانات األدا  المؤسسي /  رئيس قسم الدعم الفني والشبكات /  رئيس قسم ردارة وتحسين الخدمات / 

 سكرتاريا

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

الدرجية الجامعيية األوليى فيي مجيال عليوم اإلدارة، ويستحسين الماجسيتير فيي  المؤهل العلمي المطلوب  :

 مجاالت ردارة الجودة.

 ( سنوات في أي وظيفة رشرافية.3/ منها )( سنة في عمل الوزارة 11)الخبرات العملية المطلوبة : 
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 التدريب:  1.7

 التخطيط اإلستراتيجي -

 مهارات اإلدارة العليا -

 دورة حول القوانين المستحدثة ذات الع قة بعمل الوزارة. -

 ردارة الموارد البشرية -

 هندسة العمليات -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة عالية في االتصال واإلشراف. -

 مهارة عالية  في رعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 مهارات عالية في التحليل والتفكير المنطقي. -

 معرفة متعمقة بأبعاد الوظيفة وممارستها ومناهجها وفلسفتها . -

 مهارة عالية في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -

 

 رات المطلوبة:القد

 قدرة عالية على التخطيط والمتابعة والتنفيذ. -

 قدرة عالية على اإلبداإ والتطوير. -

القدرة على االسيتفادة مين الميؤتمرات وورش العميل التيي يشيارك فيهيا شياغل الوظيفية وربيط مخرجاتهيا بتطيوير الوظيفية  -

 والمهنة 

 المعارف: 

 ين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.معرفة تامة في التشريعات /القوان -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيس قسم البرمجة والحكومة االلكترونية : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التطوير المؤسسي : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم البرمجة والحكومة االلكترونية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير مديرية التطوير المؤسسي : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: ـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجاتدائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظ نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتخصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم  مى القياسي الدالالمس

 00 الرمز: رئيس قسم البرمجة والحكومة االلكترونية مسمى الوظيفة الفعلي

 150100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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يم أدائهيم ويتيابع أعميال حوسيبة اإلشراف على تنفيذ مهام وأنشطة القسم ويعمل عليى توجييه العياملين وتقيي غرل الوظيفة :-1

 األنظمة وتوفير الدعم الفني والصيانة والتحديث للبرامج حسب متطلبات العمل.

 المهام والواجبــــات :-1

يعمل على رعداد ومتابعة تنفيذ الخطط المتعلقية بحوسيبة أعميال اليوزارة وتحدييد االحتياجيات مين انظميه المعلوميات   .1

 ها.والبرمجيات والعمل على توفير

 يشرف على تحليل واستحداث األنظمة للعمليات والخدمات التي تقدمها الوزارة بهدف محوسبتها.   .1

 يشرف على تطوير انظمه المعلومات الحاسوبية لمختلف األنشطة واإلجرا ات في الوزارة .   .1

م لجميييع المسييتخدمين، يشييرف ويتييابع ادامييه انظمييه المعلومييات العامليية فييي الييوزارة وتييوفير الييدعم الفييوري واليي ز  .1

 وزمان س مه وامن المعلومات عليها مع ادامه استمرارية وفعالية عمل قواعد البيانات وسرعه استجابتها.

يتابع التنسيق المستمر مع شركات تكنولوجيا المعلومات ل ط إ على كل جديد في هذا المجال ويشرف ويتابع تنفيذ   .5

لتأكد من حسن تطبيقهيا حسيب األصيول والتعليميات الحكوميية بشيأن األنظمية عقود الصيانة المبرمة مع الشركات وا

 المحوسبة وقواعد البيانات.

يشارك في دراسة وتقييم طلبات التمويل المقدمة من اليوزارات والمؤسسيات الحكوميية والتيي لهيا ع قية بتكنولوجييا   .6

 المعلومات وربدا  الرأي الفني حولها )عند الطلب(.

لتكاميل بيين األنظمية المسيتخدمة فيي كافية الوحيدات اإلداريية فيي اليوزارة ويشيرف عليى سي مه واداميه يتأكيد مين ا   .7

 وتحديث المعلومات والبيانات ذات الع قة باألنظمة المستخدمة وفق طبيعة تلك األنظمة ورمكانياتها.

مييا يتناسييب مييع احتياجييات يشييارك فييي لجييان وزييع المواصييفات الفنييية الخاصيية بالبرمجيييات للعطييا ات المختلفيية وب  .8

 الوزارة الحالية والمستقبلية وتقييم عروض العطا ات واختيار المناسب منها.

 يشرف على رعداد خطط حفظ المعلومات واسترجاعها والتأكد من عمل نسخ احتياطيه للبيانات.   .9

 بة.يشرف على تقديم اإلرشاد والمساعدة للموظفين المعنيين في استخدام األنظمة المحوس  .11

يعمل على اقتراح آليات ووزيع دراسيات مين شيانها تطيوير بيئية العميل التكنوليوجي داخيل اليوزارة بهيدف الت ييير    .11

 واالست  ل األمثل للتكنولوجيا المتاحة.

 يعمل على ردارة مشاريع من شانها تطبيق مفاهيم الحكومة اإللكترونية وخدماتها.  .11

 المراجعين وردارة الع قات. يساهم بتطبيق سياسة الوزارة في خدمه   .11

يشرف ويعميل عليى التنسييق اليدائم ميع الشيركا  وأصيحاب الع قية فيميا يتعليق بالخيدمات اإللكترونيية التيي تقيدمها    .11

 الوزارة وباألخص مع برنامج الحكومة اإللكترونية في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

كوميية اإللكترونييية فييي الييوزارة وزييمان تنفيييذ وتفعيييل وادامييه مشيياريع يعمييل علييى تطبيييق رسييتراتيجية برنييامج الح  .15

 الخدمات اإللكترونية الناتجة عنها.
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يشرف على تحديث محتوى الوزارة على بوابه الحكومة اإللكترونية ونقياط االتصيال بيين اليوزارة ومركيز اتصيال    .16

 الحكومة اإللكترونية فيما يتعلق بخدمه العم  .

 عملية اعاده هندسه البرمجيات واألنظمة بما يت  م مع سير رجرا ات الخدمات اإللكترونية.يشرف ويتابع    .17

يشارك فيي ورش العميل واللقيا ات الدوريية التيي يعقيدها برنيامج الحكومية اإللكترونيية فيي مجياالت عميل البرنيامج   .18

 المختلفة.

 تطوير الموقع االلكتروني فنيا واستدامته.   .19

 ل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجرا ات العمل.يطور أساليب العم  .11

يعمل على وزع أهداف القسم بالتنسيق مع أهداف المديرية والخطيط التنفيذيية الزمنيية لتحقييق تليك األهيداف ويتيابع   .11

 تنفيذها.

 يعمل على تطوير أدا  الموظفين عن طريق تمكينهم وحفزهم وتوجيههم وخلق روح الفريق بينهم.  .11

 قد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلرا  وحل المشك ت ونشر المعرفة.يع  .11

 يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم.  .11

 يقيم أدا  موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.  .15

 يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.  .16

 

 ات الوظيفة )االتصاالت(: عالق-5

 مديريات الوزارة المركز والميدان  .                                                                                        اإلتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

علومات/ مركز المعلومات الوطني / وزارة االتصاالت وتكنولوجيا الم  اإلتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

 .الشركات الخاصة المعنية بصيانة البرمجيات

 

 اإلشراف:-6

مبرمج / مبرمج مسياعد / محليل نظيم أول / محليل نظيم /   مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:

 مدخل بيانات قسم البرمجة والتحليل.

 

 لوظيفة:المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال ا-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

الدرجيية الجامعييية األولييى فييي علييم الحاسييوب أو أي تخصييص ميين فييروإ  المؤهررل العلمرري المطلرروب  :

عليييم الحاسيييوب أو أي تخصيييص مييين فيييروإ تكنولوجييييا أو دبليييوم متوسيييط فيييي  تكنولوجييييا المعلوميييات / 

 المعلومات.
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 .( سنة للفئة الثانية11ولى، )( سنوات للفئة األ6) الخبرات العملية المطلوبة :

 

 التدريب:  1.7

 دورة في اإلشراف اإلداري. -

 دورة متقدمة في مجال الحاسوب وتحليل النظم. -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في االتصال واإلشراف اإلداري. -

 ير الوظيفة ورجرا ات العمل.مهارة في انتقا  المعلومات وتحليلها ل ايات تطو -

 مهارات التحليل والتفكير المنطقي. -

 مهارة في رعداد التقارير ومتابعة تنفيذها. -

 القدرات المطلوبة: 

 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفا ة. -

 دة بالدراسات والمسوحات الميدانية.االستعداد للقيام بالعمل الميداني والمساع -

 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. -

 القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. -

 لتطوير المهنة أو أساليب العمل. المساعدة بفعالية عند اتخاذ القرارات وربدا  اآلرا  واالقتراحات المناسبة -

 القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األدا  وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. -

 القدرة على تحسس المشك ت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 المعارف: 

 ات الخازعة لعمل الوزارة.معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليم -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيس قسم تحسين الخدمات وردارة العمليات : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 ة التطوير المؤسسيمديري : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم تحسين الخدمات وردارة العمليات :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير مديرية التطوير المؤسسي : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتخصصية المجموعة النوعية العامة

 3 الرمز: وظائف الدراسات واألبحاث والتطوير المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم  تحسين الخدمات وردارة العمليات مسمى الوظيفة الفعلي

 153100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 تحسين اإلجرا ات وتبسيطها ورفع مستوى الرزا الداخلي والخارجي عن الخدمات المقدمة من الوزارة. غرل الوظيفة :-1

 

 والواجبــــات : المهام-1

يشرف ويتابع تحديد وتصنيف الخدمات التي تقدمها الوزارة ويحدد المستفيدين منها بنا  على المرجعية القانونية، يزع   .1
 ويعمم المعايير والشروط المطلوبة ل ستفادة من هذه الخدمات، بالتنسيق مع المديريات المعنية.

ت المناسبة للتحسين المستدام على نوعية الخدمات المقدمة ويقيس مدى يشرف على رجرا  الدراسات ويتبنى المنهجيا  .1
تأثيرها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المديريات المختلفة ومع وزارة تطوير القطاإ العام ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

 المعلومات/الحكومة اإللكترونية.

برامج المتعلقة بالتطوير اإلداري وبنا  القدرات وقياس أثرها يشرف ويتابع توثيق منهجيها التحسين، والمشاريع وال  .1
 وتطويرها.

يشرف على توثيق ومراجعة وتحسين رجرا ات العمل المعيارية للعمليات في الوزارة وتطوير النماذت والوثائق المتعلقة   .1
 ويراجعها قبل رصدارها.

 ات الوزارة المعيارية ويقترح اإلجرا ات التصحيحية يطور اآلليات ال زمة للتدقيق على االلتزام بعمليات ورجرا  .5
 والوقائية لحاالت عدم المطابقة ويتأكد من تنفيذها.

يطور اآلليات ال زمة إلدارة الشكاوى واقتراحات للموظفين والمتعاملين ومتلقي الخدمة بالتنسيق مع وحدة خدمة   .6
 الجمهور في الوزارة.

 الوثائق الرئيسية ويتأكد من استخدام الوثائق والنماذت المعدلة والمحدثة.يشرف ويتابع ويزبط رصدار وترميز   .7

 يدير عمليات مسح رزا المتعاملين ومتلقي الخدمة وقياسها، ويقترح اإلجرا ات التصحيحية والوقائية.  .8

ف اإلستراتيجية وذلك يشرف ويتابع ويقترح الهياكل التنظيمية للوحدات اإلدارية المختلفة لتحسين األدا  وتحقيق األهدا  .9
 بالتنسيق والتعاون مع جميع الوحدات اإلدارية في الوزارة.

المساهمة في رعداد وتطوير األنظمة / القوانين والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة بالتعاون مع المديريات المعنية والجهات   .11
 األخرى ذات الع قة 

ات في جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األدا  الحكومي والشفافية وتقييم اإلشراف ومتابعة تنفيذ خطط محور ردارة العملي  .11
 أدا  الوزارة فيها

 يعمل على وزع أهداف القسم بالتنسيق مع أهداف المديرية والخطط التنفيذية الزمنية لتحقيق تلك األهداف ويتابع تنفيذها  .11

 وتوجيههم وخلق روح الفريق بينهم.يعمل على تطوير أدا  الموظفين عن طريق تمكينهم وحفزهم   .11

 يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجرا ات العمل.  .11

 يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلرا  وحل المشك ت ونشر المعرفة.  .15

 قسم .اإلشراف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل ال  .16

 يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.  .17
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 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

وحيدة الشييؤون القانونيية / وحييدة الرقابية الداخليية /  مديرييية المالييه / المييوارد  االتصراالت الداخليرة )داخررل الردائرة(: 1.5

   .لالبشرية / الشؤون اإلدارية بالتنسيق واالتصال وتحقيق مهام العم

بالتنسييق والتعياون ميع الميديريات  مركز جائزة المليك عبيد هللا الثياني للتمييز. االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

 المختلفة ومع وزارة تطوير القطاإ العام ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات/الحكومة اإللكترونية.

 اإلشراف:-6

 باحث تحسين خدمات . لمباشر للوظيفة:مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف ا

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في الهندسة الصناعية/أو مجال العلوم اإلدارية. المؤهل العلمي المطلوب  :

 .( سنة للفئة الثانية11( سنوات للفئة األولى / )6) الخبرات العملية المطلوبة :

 التدريب:  1.7

 اإلدارة اإلشرافية ورعداد التقارير  -

 ردارة الموارد البشرية  -

 التخطيط اإلستراتيجي  -

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في االتصال واإلشراف اإلداري. -

 ارة في انتقا  المعلومات وتحليلها ل ايات تطوير الوظيفة ورجرا ات العمل.مه -

 مهارات التحليل والتفكير المنطقي. -

 مهارة في رعداد التقارير ومتابعة تنفيذها. -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة: 

 منطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفا ة.القدرة على التحليل والتفكير ال -

 القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. -

 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. -

 لفنية واإلجرائية واإلنسانية.القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األدا  وأساليبه ا -

 القدرة على تحسس المشك ت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيس قسم تطوير األدا  المؤسسي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التطوير المؤسسي : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم تطوير األدا  المؤسسي :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير مديرية التطوير المؤسسي : ـفة الـرئـيس المباشر مسـمى وظي 1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 5 الرمز: ة لتخصصيةمجموعة الوظائف الفني المجموعة النوعية العامة

 3 الرمز: وظائف الدراسات واألبحاث والتطوير المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم تطوير األدا  المؤسسي مسمى الوظيفة الفعلي

 153100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  مجـمـوعـة الـمهـنيةالـ
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اإلشراف على تنفيذ مهام وأنشطة القسم والتي تساهم في تأهيل الوزارة لجائزة الملك عبد هللا الثاني للتميز غرل الوظيفة : -1

وتحسيين  لليوزارة ، االسيتراتيجيةردارة المعرفة ،واإلشراف على رعداد الخطية  استراتيجيةومتابعه نظام ردارة الجودة ، تطوير 

 رجرا ات العمل المعيارية للعمليات في الوزارة.

 المهام والواجبــــات :-1 

 يساهم في تأهيل الوزارة للحصول على جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األدا  الحكومي والشفافية . .1

 يشرف ويتابع رجرا ات نظام ردارة الجودة )رجرا  تحقيق أهداف الجودة( .1

 يتابع رجرا  دراسات رزا متلقي الخدمة )مركز الوزارة(.يشرف و .1

 

 يعمل على تقييم مستوى األدا  المؤسسي في المركز ويرفع التقارير للرئيس المباشر . .1

يييوفر المعلومييات والدراسييات التييي تسيياهم بييدعم عملييية اتخيياذ القييرارات ويبييادر بتقييديم اآلرا  والمقترحييات المناسييبة  .5

 تحسين طرق األدا  الفنية واإلجرائية واإلنسانية لتطوير العمل و

 يشرف ويدير عمليه تحديث كتيب دليل الخدمات والعمليات الخاص بالوزارة حسب نظام ردارة الجودة.  .6

ويتابع ويعمل على قيــاس لرزا الموظفيـــــن ومتلقي الخدمية باسيتخدام األسياليب اإلحصيائية وغيرهيا مين األدوات  .7

 .المناسبة

 يسعى النتقا  المعلومات وتحليلها ل ايات تطوير الوظيفة ورجرا ات العمل. .8

 يعمل على تحسس المشك ت المتعلقة بتقديم الخدمات داخليا وخارجيا والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. .9

ة الملك عبد هللا الثاني للتميز، ويعيد يشرف على تطوير رستراتيجية ردارة المعرفة ومتابعه تنفيذها حسب معايير جائز .11

 الخطط إلدارة المعرفة بحيث ترتبط مع رستراتيجية الوزارة ووزع المؤشرات.

والمعلوميات  يشرف على تحديد الموجودات المعرفية ونشر أماكنها وطريقه الوصول رليها بهدف تحديد أهم البيانات .11

 الواجب توفرها التخاذ القرارات.

تابع عمليية تحدييد أمياكن المعرفية الزيمنية والمعرفية الصيريحة واالسيتفادة مين المقترحيات البنيا ة بهيدف يشرف وي .11

 حماية المعرفة وتطوير العمل.

يشرف ويتابع تطوير نظام للمخزون المعرفي لتجميع المعرفة المتراكمة عن التنمية االجتماعيية ومجاالتهيا وتوثيقهيا  .11

 للمعنيين بها.ونشرها والتأكد من وصولها 

 

يدير محتوى موقع الوزارة االلكتروني ورثيرا ه بالمعلوميات المحدثية بالتنسييق ميع جمييع الوحيدات اإلداريية ورصيد  .11

 الت ذية الراجعة عن أدا ه القابل للقياس.

ريع يعمل على تحديد السياسات الخاصة بحفظ سريه وامين المعلوميات والحفياظ عليى وصيول الموظيف األمين والسي .15

 للمعلومة التي ترتبط بمجال عمله.
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يشرف ويتابع تحديد االحتياجات المعرفية مين خيارت اليوزارة وتطبييق آلييات وذليك للحصيول عليهيا ورعيادة نشيرها  .16

 داخليا بالتعاون مع قسم تنمية الموارد البشرية /مديرية الموارد البشرية. 

مين اليوزارة والشيركا  )تطيوير رسيتراتيجية االتصيال الخييارجي(  يشيرف ويتيابع رعيداد وعميل المقارنيات المرجعيية .17

بهييدف االسييتفادة منهييا لكيي  الطييرفين بهييدف المسيياعدة وتطييوير العمييل والمشيياركة فييي تطييوير رسييتراتيجية االتصييال 

 الداخلي مع مديريه االتصال.

الوزارة والتشجيع على تبيادل المعرفية يشرف ويتابع نشر الوعي بأهمية ردارة المعرفة بين الموظفين والتعميم داخل  .18

 ورعادة استخدامها.

يساهم في وزع المعايير واآلليات التي على أساسيها تيتم عمليية قيياس أدا  ميديريات ووحيدات اليوزارة فيي المركيز  .19

 والميدان.

حييده فييي يشييرف ويتييابع قييياس مسييتوى اإلنجيياز المتحقييق ميين األهييداف وخطييط العمييل الموزييوعة لكييل مديريييه وو .11

الوزارة، بناً  على الخطة اإلستراتيجية، ورصدار تقارير متابعه وتقييم دوري يعتمد فيي رعيداده عليى التحلييل الكميي 

 والنوعي.

يعمل على وزع مؤشرات األدا  المناسبة وال زمة لمتابعه وتقييم الخطط التنموية والبيرامج والمشياريع االجتماعيية  .11

رات والمت يرات التي تساعد على رصد قزايا النوإ االجتمياعي فيي جمييع المجياالت مع تسليط الزو  على المؤش

 التي تقع زمن اختصاص الوزارة في المركز والميدان بالتنسيق مع قسم النوإ االجتماعي .

قيدراتها يساهم في مأسسة مفهوم المتابعة والتقييم على مستوى الوزارة، بما في ذلك مستوى مديريات المييدان وبنيا   .11

 المؤسسية في مجال المتابعة والتقييم ورعداد التقارير ذات الع قة من خ ل زباط االرتباط لتزويد القسم بها.

يشرف على رنشا  قاعدة بيانات ومعلومات لتنسيق االنجازات على المستويين المركزي والميداني والتيي تسياعد فيي  .11

 األنشطة تتزمن مؤشرات رئيسيه لألدا  زمن رطار زمني محدد.عمليه التخطيط التنموي، ووزع خطه لتنفيذ 

يشيرف ويتييابع رعيداد تقييارير المتابعية السيينوية لخطيط التنمييية االجتماعيية والبييرامج والمشياريع التنموييية االجتماعييية  .11

 بالتعاون مع المديريات المعنية. 

 على النتائج متوسطة المدى وتحليل األثر. يعمل على وزع خطط التقييم للبرامج االجتماعية، بحيث تركز .15

يشرف على رجيرا  دراسيات تقيييم البيرامج والمشياريع، والخيدمات االجتماعيية التيي تقيدمها اليوزارة، ورفيع النتيائج  .16

والتوصيات لصانعي القرار في الوزارة التخاذ القرار المناسيب حيول التعيدي ت ال زمية لتصيحيح مسيار التنفييذ رن 

 وجدت.

 يشرف ويتابع رعداد وتحديث الخطة اإلستراتيجية للوزارة بالتنسيق مع جميع المديريات والوحدات اإلدارية. .17

 يعمل على ربط وموائمة جميع المستويات اإلدارية في الوزارة مع خطه الوزارة اإلستراتيجية . .18

المنفيذة مين قبيل الوحيدات اإلداريية المعنيية فيي  يشرف ويتابع مراجعة المبيادرات المنبثقية عين الخطية اإلسيتراتيجية .19

 الوزارة.

يتابع ويشارك في رعيداد الخطيط التنمويية والبيرامج االقتصيادية واالجتماعيية المرتبطية فيي عملييه التنميية والمتعلقية  .11

 بالشباب واألطفال والنسا  والمعوقين والمسنين وبرامج تعزيز اإلنتاجية.



55 

زــة /المركـــــــفي وزارة التنمية االجتماعي اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

6112 / 11/  62  ( تاريخ 13111م / )شرقم  معالي الوزير معتمدة بموجب كتاب  

 

ه أولويات المبادرات الوطنية رلى خطط عمل وبرامج تنفيذييه فيي رطيار زمنيي وازيح وذليك يتابع ويساهم في ترجم .11

 بالتعاون مع مديريات الوزارة في المملكة.

يعمل على استخدام مناهج ردارة اإلستراتيجية حسيب أفزيل الممارسيات ومراجعيه الخطية أثنيا  التنفييذ بالتعياون ميع  .11

 قسم المتابعة والتقييم.

ويتابع خطه محور القيادة في جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األدا  الحكومي والشيفافية بالتعياون والتنسييق  يشرف .11

 مع اللجنة المعنية بأعداد الخطة اإلستراتيجية وتقيمها. 

 يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجرا ات العمل. .11

القسم بالتنسيق مع أهداف المديرية والخطيط التنفيذيية الزمنيية لتحقييق تليك األهيداف ويتيابع يعمل على وزع أهداف  .15

 تنفيذها.

 يعمل على تطوير أدا  الموظفين عن طريق تمكينهم وحفزهم وتوجيههم وخلق روح الفريق بينهم. .16

 ونشر المعرفة.يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلرا  وحل المشك ت  .17

 يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم. .18

 يقيم أدا  موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية. .19

 يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة. .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

    مديريات الوزارة المركز والميدان.  رة(:االتصاالت الداخلية )داخل الدائ 1.5

مركز جائزة الملك عبد هللا الثاني للتميز/  وزارة تطيوير القطياإ العيام /   االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات   والجهات ذات الع قة / مؤسسات ومنظمات أهليه وتطوعيه.

 

 اإلشراف:-6 

 باحث الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:مسميات 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

الدرجيية الجامعييية األولييى  أو دبلييوم متوسييط فييي مجييال العلييوم اإلدارييية   :  المؤهررل العلمرري المطلرروب 

 .واالقتصاد و/أو العلوم االجتماعية

 .( سنة للفئة الثانية11( سنوات للفئة األولى، )6) عملية المطلوبة :الخبرات ال
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 التدريب:  1.7

 دورة في اإلشراف اإلداري. -

 دورة في مجال المتابعة والتقييم. -

 دورة في مجال مؤشرات األدا  والتخطيط االستراتيجي. -

 دورة متقدمة في مجال الوظيفة. -

 ات:المعارف والمهارات والقدر 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في االتصال واإلشراف اإلداري. -

 مهارة في انتقا  المعلومات وتحليلها ل ايات تطوير الوظيفة ورجرا ات العمل. -

 مهارات التحليل والتفكير المنطقي. -

 مهارة في رعداد التقارير ومتابعة تنفيذها. -

 القدرات المطلوبة: 

 ل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفا ة.القدرة على التحلي -

 االستعداد للقيام بالعمل الميداني والمساعدة بالدراسات والمسوحات الميدانية. -

 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. -

 لوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها.القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق ا -

 المساعدة بفعالية عند اتخاذ القرارات وربدا  اآلرا  واالقتراحات المناسبة لتطوير المهنة أو أساليب العمل. -

 القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األدا  وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. -

 يفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.القدرة على تحسس المشك ت الوظ -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 مات أساسية عن الوظيفة. معلو1

 رئيس قسم الدعم الفني والشبكات : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التطوير المؤسسي : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الدعم الفني والشبكات :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير مديرية التطوير المؤسسي : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتخصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوظائف  المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم الدعم الفني والشبكات مسمى الوظيفة الفعلي

 150100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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اإلشراف على تنفيذ مهام وأنشطة القسم ويعمل عليى توجييه العياملين وتقيييم أدائهيم ويتيابع أعميال حوسيبة : غرل الوظيفة -1

 األنظمة وتوفير الدعم الفني والصيانة والتحديث للبرامج حسب متطلبات العمل.

 

 المهام والواجبــــات :-1 

ومتابعه تنفييذ عقيود الصييانة الخاصية بهيا المبرمية ميع  رعداد وتنفيذ خطط دوريه لصيانة األجهزة المستخدمة في الوزارة .1

 الشركات والتأكد من حسن تطبيقها حسب األصول والتعليمات الحكومية.

 رعداد الخطط المتعلقة باالحتياجات من البنية التحتية لشبكه المعلومات الداخلية وأجهزتها والعمل على توفيرها. .1

يع مستخدمي األجهزة والبرمجيات داخل الوزارة للحفاظ عليى اسيتمرارية وسي مه سيير توفير الدعم الفوري وال زم لجم .1

 العمل.

أدامه عمل البنية التحتية لبرمجيات وأجهزة شبكه الحكومة اآلمنه وأجهزة وانظمه االتصيال ميع مركيز عملييات الحكومية  .1

 اإللكترونية.

لخاصة بالدخول لألجهزة واألنظمة المختلفة )اسم المسيتخدم وكلميه ردامة وتحديث ملفات المعلومات الشخصية للموظفين ا .5

 المرور( وفتح حسابات البريد االلكتروني الحكومي )للموظفين الجدد( أو رغ قها )لمن تنتهي خدماته(.

رة ردامة ومتابعيه برمجييات الحمايية مين فيروسيات الحاسيوب عليى األجهيزة الشخصيية وعليى الشيبكة الداخليية فيي اليوزا .6

 المركز والميدان.

 ردامة ومتابعه برمجيات مراقبه االستخدام على االنترنت. .7

تحديث انظمه التش يل على أجهزة الموظفين حسب الحاجة وكذلك تحميل أحدث رصيدارات األنظمية والتطبيقيات المكتبيية  .8

 عليها وبشكل دوري.

 نسخ احتياطيه للبيانات.رعداد خطط حفظ المعلومات واسترجاعها والتأكد من عمل  .9

 التنسيق المستمر مع شركات تكنولوجيا المعلومات ل ط إ على ما هو جديد في هذا المجال. .11

المشاركة في لجان وزع المواصفات الفنية الخاصة بأجهزة الحاسيوب وملحقاتهيا للمعطيا ات المختلفية وبميا يتناسيب ميع  .11

 وتقييم عروض المعطا ات واختيار المناسب منها. احتياجات الوزارة الحالية والمستقبلية

متابعه وردامة خطوط االتصال مع المديريات باإلزافة رلى خطوط االنترنت في المكاتب والمراكز التابعة لوزارة التنميية  .11

 االجتماعية .

رونية لخلق بيئة مناسبة لتطبييق الخيدمات اإلستفاده الكاملة من البنية التحتية والمشاريع الممولة من برنامج الحكومة االلكت .11

 االلكترونية .

التنسيق الدائم مع الشركا  وأصحاب الع قة مع الشركا  فيما يتعلق بالخدمات االلكترونية التي تقدمها الوزارة وبياألخص  .11

 مع برنامج الحكومة االلكترونية في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 
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 ات امن وحماية المعلومات المعتمدة في الحكومة والحفاظ على امن وحماية انظمه المعلومات الحاسوبية.تطبيق سياس .15

المشاركة في ورش العمل واللقا ات الدورية التي يعقدها برنامج الحكومة االلكترونية في مجاالت عمل البرامج المختلفية  .16

. 

 رات المنظمة إلجرا ات العمل.يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرا .17

 يعمل على وزع أهداف القسم بالتنسيق مع أهداف المديرية والخطط التنفيذية الزمنية لتحقيق تلك األهداف ويتابع تنفيذها. .18

 يعمل على تطوير أدا  الموظفين عن طريق تمكينهم وحفزهم وتوجيههم وخلق روح الفريق بينهم. .19

 لدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلرا  وحل المشك ت ونشر المعرفة.يعقد االجتماعات ا .11

 يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم. .11

 يقيم أدا  موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية. .11

 يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة. .11

 

 ات الوظيفة )االتصاالت(:عالق-5

 مديريات الوزارة المركز والميدان. االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

وزارة االتصاالت وتكنولوجييا المعلوميات/ مركيز المعلوميات اليوطني /  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

 .الشركات الخاصة المعنية بصيانة البرمجيات

 

 اإلشراف:-6

 مهندس حاسوب / فني صيانة . الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: مسميات

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة.-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

الدرجة الجامعية األولى في  مجيال هندسية الحاسيوب أو الهندسية االلكترونيية    :  المؤهل العلمي المطلوب

ي مجال هندسة الحاسوب أو الهندسة االلكترونية أو أي تخصيص مين فيروإ تكنولوجييا أو دبلوم متوسط ف

 المعلومات.

 ( سنة للفئة الثانية.11( سنوات للفئة األولى، )6) الخبرات العملية المطلوبة :

 

 التدريب:  1.7

 دورة في اإلشراف اإلداري. -

 دورة متقدمة في مجال صيانة الحاسوب والشبكات -
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 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في االتصال واإلشراف اإلداري. -

 مهارة في انتقا  المعلومات وتحليلها ل ايات تطوير الوظيفة ورجرا ات العمل. -

 مهارات التحليل والتفكير المنطقي. -

 مهارة في رعداد التقارير ومتابعة تنفيذها. -

 وبة: القدرات المطل

 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفا ة. -

 االستعداد للقيام بالعمل الميداني والمساعدة بالدراسات والمسوحات الميدانية. -

 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. -

 البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها.القدرة على اإلشراف على العناصر  -

 المساعدة بفعالية عند اتخاذ القرارات وربدا  اآلرا  واالقتراحات المناسبة لتطوير المهنة أو أساليب العمل. -

 القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األدا  وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. -

 درة على تحسس المشك ت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.الق -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 تنمية االجتماعية الدائرة : وزارة ال

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مهندس حاسوب)شبكات( : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التطوير المؤسسي : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الدعم الفني والشبكات :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 م الفني والشبكاترئيس قسم الدع : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 3 الرمز: الوظائف الهندسية والهندسة الزراعية المجموعة النوعية العامة

 3 الرمز: وظائف الهندسة الكهربائية لنوعية الفرعيةالمجموعة ا

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 003 الرمز: مهندس مشارك المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مهندس حاسوب شبكات مسمى الوظيفة الفعلي

 133300300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 متابعة أعمال صيانة المعدات والصيانة الوقائية ورص ح القطع المعطلة وردامتها.غرل الوظيفة : -1

 المهام والواجبــــات :-1 

 يحافظ على شروط وقواعد الس مة لألجهزة في مكان امن.  .1

 طبق سياسة أمن المعلومات و سريتها.ييصمم و  .1

 كد من ترخيصها وحقوقها.يعمل نسخ رزافية للبرامج الموجودة على األقراص المدمجة ويتأ  .1

 يعمل على ربط مديريات التنمية االجتماعية الميدانية ومؤسساتها بشبكة الوزارة المركز.  .1

 يعمل على صيانة و تعديل أدا  الخادمات الرئيسية و البنية التحتية في الوزارة.   .5

 يعمل على تنفيذ و تجديد و متابعة عقود الصيانة.   .6

تحدث على األجهزة وملحقاتها ويقدم االقتراح المناسب لحلها ويشرف على صيانتها بشكل  يحدد األعطال التي قد  .7

 دوري.

 يتابع  بشكل مباشر للخادمات الرئيسية.  .8

 يبلغ عن األعطال و يخذ اإلجرا ات المناسبة بالسرعة القصوى.  .9

 رها.يساهم في وزع المواصفات الفنية لألجهزة و ملحقاتها المراد شرائها أو تطوي  .11

 يتابع توفير الجو المناسب ألجهزة الحاسوب.  .11

 يلم بمواصفات الجهاز المستخدم لدى الجهات المعنية.  .11

 يدير الشبكة الحاسوبية.  .11

 يعمل على توفير األدوات الخاصة بالصيانة.  .11

 يكتب التقارير الفنية الخاصة بالوزارة.  .15

ة وخاصة المتعلقة بالوظيفةيتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزار  .16  

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها  .17

.يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم   .18  

االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةيشارك في   .19  
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ة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .يوثق كاف  .11  

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .  .11

رجها .يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخا  .11  

أية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة .يقوم ب  .11  

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

التنسيييق و الييدعم  الفنييي الفييوري واليي زم لجميييع مسييتخدمي األجهييزة  االتصرراالت الداخليررة )داخررل الرردائرة( :  1.5

 زة الحاسوب.وشبكات الحاسوب / التنسيق مع اللجان الفنية لدراسة عطا ات أجه

الجهيات الخارجيية  حسيب /  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 االختصاص والمعنية بعقود الصيانة.  

 اإلشراف:-6

 .ال يوجد مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 الوظيفة:المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 بكالوريوس في هندسة الحاسوب أو هندسة االلكترونية.المؤهل العلمي المطلوب : 

 ( سنوات في أعمال صيانة أجهزة الحاسوب.3): الخبرات العملية المطلوبة  

 التدريب:  1.7

 دورات تدريبية متخصصة بصيانة األجهزة الحاسوبية  -

 في أنظمة المعلومات اإلدارية. دورات متخصصة -

 دورة متخصصة في قواعد البيانات وأنظمة التش يل المتقدمة وردارة الشبكات. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارات االتصال. -

 مهارة في انتقا  المعلومات وتحليلها ل ايات تطوير الوظيفة ورجرا ات العمل . -

 رات التحليل والتفكير المنطقي.مها -

 مهارة في رعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته فى مجال العمل -

 القدرات المطلوبة: 

 القدرة على التفاوض والحوار. -

 المعارف: 

 مل الوزارة وعمل المديرية.معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لع -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 باحث / تحسين الخدمات وردارة عمليات : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 سسيمديرية التطوير المؤ : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم تحسين الخدمات وردارة العمليات :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم تحسين الخدمات وردارة العمليات : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 مز:الر دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: وظائف األوقاف والشؤون اإلس مية واالجتماعية والعمل المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 006 الرمز: دباحث مساع المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: باحث/ نجسين الخدمات وردارة عمليات مسمى الوظيفة الفعلي

 101300600 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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المسياهمة فيي تحسيين اإلجيرا ات وتبسييطها ، ورفيع مسيتوى الرزيا اليداخلي والخيارجي عين الخيدمات  غرل الوظيفة : -1

 الوزارة.   المقدمة من

 

 المهام والواجبــــات :-1 

تحديد وتصنيف الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحديد المستفيدين منها بنا  على المرجعية القانونية،  يعمل على  .1

 ووزع وتعميم المعايير والشروط المطلوبة ل ستفادة من هذه الخدمات، بالتنسيق مع المديريات المعنية.

دراسات وتبني المنهجيات المناسبة للتحسين المستدام على نوعية الخدمات المقدمة وقياس رجرا  اليعمل على   .1

مدى تأثيرها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المديريات المختلفة ومع وزارة تطوير القطاإ العام ووزارة 

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات / الحكومة االلكترونية.

حسين، والمشاريع والبرامج المتعلقة بالتطوير اإلداري وبنا  القدرات وقياس أثرها في توثيق منهجية الت يشارك  .1

 وتطويرها.

توثيق ومراجعة وتحسين رجرا ات العمل المعيارية للعمليات في الوزارة وتطوير النماذت والوثائق يعمل على   .1

 المتعلقة ومراجعتها قبل رصدارها.

ة للتدقيق على االلتزام بعمليات ورجرا ات الوزارة المعيارية واقتراح يعمل ويساهم في تطوير اآلليات ال زم  .5

 اإلجرا ات التصحيحية والوقائية لحاالت عدم المطابقة والتأكد من تنفيذها.

6.  
 يساهم في تطوير اآلليات ال زمة إلدارة الشكاوى واقتراحات للموظفين والمتعاملين ومتلقي الخدمة.

7.  
 يز الوثائق الرئيسية والتأكد من استخدام الوثائق والنماذت المعدلة والمحدثة.زبط ورصدار وترم يعمل على

في ردارة عمليات مسح رزا المتعاملين ومتلقي الخدمة وقياسها، واقتراح اإلجرا ات التصحيحية  يشارك  .8

 والوقائية.

حقيق األهداف اإلستراتيجية في تحديث الهياكل التنظيمية للوحدات اإلدارية المختلفة لتحسين األدا  وت يشارك  .9

 وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الوحدات اإلدارية في الوزارة.

يساهم في رعداد وتطوير القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة بالتعاون مع المديريات المعنية،   .11

 والجهات األخرى ذات الع قة.

 بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفةيتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول   .11

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها  .11

 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم   .11

 فةاالجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعريشارك في   .11

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .  .15

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .  .16

يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة   .17
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 ها .وخارج

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة .  .18

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

وحييدة الشييؤون القانونييية / وحييدة الرقابيية الداخلييية /  مديرييية المالييية /  االتصرراالت الداخليررة )داخررل الرردائرة( :  1.5

 .يق واالتصال وتحقيق مهام العملالموارد البشرية / الشؤون اإلدارية بالتنس

مركز جائزة الملك عبد هللا الثاني للتمييز/ /  وزارة تطوير القطاإ العام االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .

 اإلشراف:-6

 ال يوجدمسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 بات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة.المتطل-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

     الدرجة الجامعية األولى في العلوم اإلدارية أو العلوم االجتماعية.   المؤهل العلمي المطلوب:

 ( سنوات في مجال عمل الوزارة.3) :الخبرات العملية المطلوبة

 التدريب:  1.7

 تيجيدورة في التخطيط االسترا -

 دورة في رعداد التقارير. -

 دورة في مهارات الحاسوب. -

 دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة  التعامل مع وتطبيق التشريعات الناظمة لمجاالت العمل. -

 مهارات في استخدام الحاسوب. -

 : القدرات المطلوبة
 .القدرة على تطوير وسائل ونماذت وأساليب العمل -

 

 المعارف: 
 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 باحث / تطوير األدا  المؤسسي  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التطوير المؤسسي : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم تطوير األدا  المؤسسي  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 المؤسسي رئيس قسم تطوير األدا  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: ف األوقاف والشؤون اإلس مية واالجتماعية والعملوظائ المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 006 الرمز: باحث مساعد المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: باحث/ تطوير األدا  المؤسسي  مسمى الوظيفة الفعلي

 101300600 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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المسيياهمة فييي تحسييين اإلجييرا ات وتبسيييطها، ورفييع مسييتوى الرزييا الييداخلي والخييارجي عيين الخييدمات غرررل الوظيفررة : -1

 المقدمة من الوزارة.  

 المهام والواجبــــات :-1 

مي يتخذ كافة اإلجرا ات التي تساهم في تأهيل الوزارة للحصول على جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األدا  الحكو .1

 والشفافية.

 يعمل على كافة رجرا ات تحقيق أهداف نظام ردارة الجودة في الوزارة. .1

 يعمل على رجرا  دراسات رزا متلقي الخدمة )مركز الوزارة(. .1

 يساهم في تقييم مستوى األدا  المؤسسي في المركز ويرفع التقارير بها للرئيس المباشر. .1

مييات والدراسييات التييي تسيياهم بييدعم عملييية اتخيياذ القييرارات ويبييادر بتقييديم اآلرا  يعمييل علييى جمييع وتييوفير المعلو .5

 والمقترحات المناسبة لتطوير العمل وتحسين طرق األدا  الفنية واإلجرائية واإلنسانية 

ع يعمل على تحديث كتيب دليل الخدمات والعمليات الخاص بالوزارة حسب نظام ردارة الجودة بالتنسييق والتعياون مي .6

 كافة الوحدات اإلدارية في الوزارة. 

 يعمل على قيــاس رزا الموظفيـــــن ومتلقي الخدمة باستخدام األساليب اإلحصائية وغيرها من األدوات المناسبة. .7

 يعمل على انتقا  المعلومات وتحليلها ل ايات تطوير الوظيفة ورجرا ات العمل. .8

 بتقديم الخدمات داخليا وخارجيا والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها يساهم في تحسس المشك ت المتعلقة .9

يسيياهم فييي تطييوير رسييتراتيجية ردارة المعرفيية ومتابعييه تنفيييذها حسييب معييايير جييائزة الملييك عبييد هللا الثيياني للتميييز،  .11

 شرات. ويشارك في رعداد الخطط إلدارة المعرفة بحيث ترتبط مع رستراتيجية الوزارة ووزع المؤ

يعمل على تحديد الموجودات المعرفية ونشر أماكنها وطريقه الوصول رليها بهيدف تحدييد أهيم البيانيات والمعلوميات  .11

 الواجب توفرها التخاذ القرارات.

 .يعمل على تحديد أماكن المعرفة الزمنية والمعرفة الصريحة  .11

معرفية المتراكمية عين التنميية االجتماعيية ومجاالتهيا وتوثيقهيا يساهم فيي تطيوير نظيام للمخيزون المعرفيي لتجمييع ال .11

 ونشرها والتأكد من وصولها للمعنيين بها.



69 

زــة /المركـــــــفي وزارة التنمية االجتماعي اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

6112 / 11/  62  ( تاريخ 13111م / )شرقم  معالي الوزير معتمدة بموجب كتاب  

 

يتابع موقع الوزارة االلكتروني ويساهم بإثرائه بالمعلومات المحدثة بالتنسيق مع جميع الوحدات اإلدارية ويعمل على  .11

 تعاون مع قسم البرمجة والحكومة االلكترونية.رصد الت ذية الراجعة عن أدا ه القابلة للقياس بال

يعمييل علييى تحديييد االحتياجييات المعرفييية ميين خييارت الييوزارة وتطبيييق آليييات للحصييول عليهييا ورعييادة نشييرها داخليييا  .15

 بالتعاون مع قسم تنمية الموارد البشرية /مديرية الموارد البشرية. 

لشركا  )تطوير رستراتيجية االتصال الخارجي( بهدف االستفادة منهيا يعمل ويعد المقارنات المرجعية من الوزارة وا .16

لكيي  الطييرفين بهييدف المسيياعدة وتطييوير العمييل والمشيياركة فييي تطييوير رسييتراتيجية االتصييال الييداخلي مييع مديريييه 

 االتصال.

خيل اليوزارة والتشيجيع يعمل كافة اإلجرا ات الكفيلة بنشر اليوعي بأهميية ردارة المعرفية بيين الميوظفين وتعميمهيا دا .17

 على تبادل المعرفة ورعادة استخدامها.

يساهم في وزع المعايير واآلليات التي على أساسيها تيتم عمليية قيياس أدا  ميديريات ووحيدات اليوزارة فيي المركيز  .18

 .والميدان

حيده فيي اليوزارة، يعمل على قياس مستوى اإلنجاز المتحقق من األهداف وخطط العمل الموزوعة لكيل مديرييه وو .19

بناً  على الخطة اإلستراتيجية، ويعمل على رعداد تقارير متابعه وتقيييم دورييه يعتميد فيي رعيادة عليى التحلييل الكميي 

 والنوعي ويرفعها للرئيس المباشر.

جتماعيية يساهم في وزع مؤشرات األدا  المناسبة وال زمة لمتابعه وتقييم الخطط التنمويية والبيرامج والمشياريع اال .11

مع تسليط الزو  على المؤشرات والمت يرات التي تساعد على رصد قزايا النوإ االجتمياعي فيي جمييع المجياالت 

 التي تقع زمن اختصاص الوزارة في المركز والميدان بالتنسيق مع قسم النوإ االجتماعي.

اد التقيارير ذات الع قية مين خي ل زيباط يساهم في بنا  قدرات مديريات المييدان فيي مجيال المتابعية والتقيييم ورعيد .11

 االرتباط لتزويد القسم بها.

يعمل على رنشا  قاعدة بيانات ومعلومات لتنسيق االنجازات عليى المسيتويين المركيزي والمييداني والتيي تسياعد فيي  .11

رطيار زمنيي  عمليه التخطيط التنموي، ويساهم في وزع خطه لتنفيذ األنشطة تتزمن مؤشرات رئيسيه لألدا  زمن

 محدد.

يشيرف ويتييابع رعيداد تقييارير المتابعية السيينوية لخطيط التنمييية االجتماعيية والبييرامج والمشياريع التنموييية االجتماعييية  .11

 بالتعاون مع المديريات المعنية. 

 .يعمل على وزع خطط التقييم للبرامج االجتماعية، بحيث تركز على النتائج متوسطة المدى وتحليل األثر .11

يعمييل علييى رجييرا  دراسييات تقييييم البييرامج والمشيياريع، والخييدمات االجتماعييية التييي تقييدمها الييوزارة، ورفييع النتييائج  .15

والتوصيات لصانعي القرار في الوزارة التخاذ القرار المناسيب حيول التعيدي ت ال زمية لتصيحيح مسيار التنفييذ رن 

 .وجدت

 تيجية للوزارة بالتنسيق مع جميع المديريات والوحدات اإلدارية يساهم في رعداد وتحديث الخطة اإلسترا .16
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 يساهم في ربط وموائمة جميع المستويات اإلدارية في الوزارة مع خطه الوزارة اإلستراتيجية  .17

 يراجع المبادرات المنبثقة عن الخطة اإلستراتيجية المنفذة من قبل الوحدات اإلدارية المعنية في الوزارة. .18

يساهم في رعداد الخطط التنموية والبيرامج االقتصيادية واالجتماعيية المرتبطية فيي عملييه التنميية والمتعلقية بالشيباب  .19

 واألطفال والنسا  والمعوقين والمسنين وبرامج تعزيز اإلنتاجية

والشييفافية بالتعيياون  يسيياهم فييي رعييداد خطييه محييور القيييادة فييي جييائزة الملييك عبييد هللا الثيياني لتميييز األدا  الحكييومي .11

 والتنسيق مع اللجنة المعنية بأعداد الخطة اإلستراتيجية وتقيمها. 

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة .11

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها .11

 العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .يقترح وسائل  تطوير أساليب  .11

 يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفة .11

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم . .15

 حصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم.يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإل .16

 يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخارجها . .17

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة. .19

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

وحيدة الشيؤون القانونيية، وحيدة الرقابية الداخليية، مديريية مالييه، ميوارد التصاالت الداخلية )داخل الردائرة( :  ا 1.5

 .بشرية، الشؤون اإلدارية بالتنسيق واالتصال وتحقيق مهام العمل

لثياني للتمييز، مركز جائزة الملك عبد هللا ا وزارة تطوير القطاإ العام، االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد.مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 
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 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

   إلدارية و/أو العلوم االجتماعي.الدرجة الجامعية األولى في العلوم ا المؤهل العلمي المطلوب: 

 ( سنوات في مجال عمل الوزارة.3): الخبرات العملية المطلوبة 

 التدريب:  1.7

 دورة في التخطيط االستراتيجي. -

 دورة في رعداد التقارير. -

 دورة في مهارات الحاسوب. -

 دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة. -

 ات:المعارف والمهارات والقدر 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة  التعامل مع وتطبيق التشريعات الناظمة لمجاالت العمل. -

 مهارات في استخدام الحاسوب. -

 القدرات المطلوبة: 

 .القدرة على تطوير وسائل ونماذت وأساليب العمل -

 المعارف: 

 ة لعمل الوزارة وعمل المديرية.معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخازع -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مبرمج البرمجة والتحليل : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 المؤسسيمديرية التطوير  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم البرمجة والحكومة االلكترونية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم البرمجة والحكومة االلكترونية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 لرمز:ا دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 األولــــــى الــفــئــة

 ةـــــــالثاني

 1 الرمز:

1 

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية التخصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 مبرمج ) فئة أولى ( الالمسمى القياسي الد

 مبرمج ثاني ) فئة ثانية (

 003 الرمز:

000 

 00 الرمز: مبرمج البرمجة والتحليل مسمى الوظيفة الفعلي

 الفئة األولى  150100300 الرقم الرمزي للوظيفة

 الفئة الثانية 150100000
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ت زييمن اإلطييار المعييد ميين المعنيييين ومتابعيية المسيياهمة فييي رعييداد البييرامج الحاسييوبية لمعالجيية المعلوميياغرررل الوظيفررة : -1

 تنفيذها.

 المهام والواجبــــات :-1 

 شارك في وزع مواصفات األنظمة والبرامج الجديدة أو المطورة.ي  .1

 شارك في كتابة البرامج واختيارها وتوثيقها طبقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة.ي  .1

 ما يت  م مع طبيعة المعلومات المراد ردخالها ورخراجها.ينسق مع الجهات المعنية في تطوير البرامج ب  .1

 يختبر البرامج قبل استعمالها رسمياً لتصويب أية أخطا .  .1

 يعد البرامج الخاصة بتخزين المعلومات وتصنيفها.  .5

 العمل على حل المشاكل البرمجية التي تظهر جرا  استخدام النظام من قبل المستخدمين.  .6

 (.data validationة تحقق من البيانات مبرمجة )يعمل على وزع آلي  .7

 شارك في تحديد االحتياجات التدريبية للمبرمجين ومدخلي المعلومات.ي  .8

 يرفع التقارير الفنية للمسئولين حول سير العمل .  .9

 يعمل على رعداد دليل استخدام للنظام المحوسب ويعمل على التدريب عليه.  .11

ت المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة.يتقيد  باألنظمة والتشريعا  .11  

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها.  .11

.يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم   .11  

ت ونشر المعرفةاالجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك يشارك في   .11  

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .  .15

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .  .16

رجها .لوزارة وخايقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل ا  .17  

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة .  .18
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 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

مع مختلف ميديريات وأقسيام اليوزارة  مين خي ل ورشيات العميل والمقياب ت  االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 ان الفنية في مجال العمل واللج

 الجهات الخارجية حسب االختصاص.االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :    1.5

 اإلشراف:-6

 .ال يوجد مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 في علم الحاسوب أو أي تخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات. بكالوريوس  المؤهل العلمي المطلوب :

 دبلوم متوسط في علم الحاسوب أو أي تخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات.

( سيينوات فييي أعمييال 6) ( سيينوات فييي أعمييال البرمجيية للفئيية األولييى /3)الخبرررات العمليررة المطلوبررة  : 

 البرمجة للفئة الثانية.

 

 التدريب:  1.7

 ( ساعة.30ت تدريبية متخصصة في مجال البرمجة والتحليل وقواعد البيانات ذات الع قة بحيث ال تقل عن )دورا -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارات االتصال. -

 مهارات التحليل والتفكير المنطقي. -

 مهارة في رعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 ت المطلوبة: القدرا

 القدرة على تحسس المشك ت الفنية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 : وزارة التنمية االجتماعية  الدائرة

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 / البرمجة والتحليل مبرمج مساعد : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التطوير المؤسسي : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم البرمجة والحكومة االلكترونية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم البرمجة والحكومة االلكترونية : ـرئـيس المباشر مسـمى وظيـفة ال 1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 األولــــــى الــفــئــة

 الثانية

 1 الرمز:

1 

 5 الرمز: الوظائف الفنية التخصصية مجموعة المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 مبرمج مساعد ) فئة أولى ( المسمى القياسي الدال

 مبرمج ثالث ) فئة ثانية (

 000 الرمز:

001 

 00 الرمز: لبرمجة والتحليلمبرمج مساعد/ا مسمى الوظيفة الفعلي

 الفئة األولى  150300000 الرقم الرمزي للوظيفة

 الفئة الثانية 150300100
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 المشاركة في رعداد برامج الحاسب اآللي و تنفيذ هذه البرامج وفقا لما تتطلبه طبيعة العمل .غرل الوظيفة : -1

 المهام والواجبــــات :-1 

 ت  م مع طبيعة العمل.يساعد في تطوير البرامج بما ي  .1

 يساهم في اختبار البرامج الجديدة المعدة بالتنسيق مع المبرمج ومحلل النظم.  .1

 يتابع التطورات المستجدة في العمل لتعديل البرامج بما يت  م معها.  .1

 يحافظ على سرية المعلومات والبيانات المدخلة على الجهاز.  .1

 من والس مة المهنية المعتمدة.يطبق قواعد أسس ومعايير الرقابة واأل  .5

 يعمل على التنسيق مع المستخدمين ومدخلي البيانات للحفاظ على س مة البيانات المدخلة .  .6

 في اإلعداد والتدريب على دليل االستخدام المعد للنظام المحوسب .شارك ي  .7

 في وزع مواصفات البرامج الجديدة والمطورة.شارك ي  .8

 شريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفةيتقيد باألنظمة والت  .9

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها  .11

 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم   .11

 ك ت ونشر المعرفةاالجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشيشارك في   .11

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .  .11

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .  .11

 ل الوزارة وخارجها .يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخ  .15

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة .  .16

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

مختلف مديريات وأقسيام اليوزارة  مين خي ل ورشيات العميل والمقياب ت االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 الفنية في مجال العمل واللجان.

 .الجهات الخارجية حسب االختصاص االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :   1.5

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد. مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 
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 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

م الحاسيوب أو عليم الحاسيوب أو أي تخصيص مين فييروإ بكيالوريوس فيي عليي المؤهرل العلمري المطلروب:

 تكنولوجيا المعلومات.

 أو دبلوم متوسط سنتان في علم الحاسوب أو أي تخصص من فروإ  تكنولوجيا المعلومات.

( سينوات لحملية اليدبلوم 3) البرمجية للبكيالوريوس./( سنتان في أعميال 1)الخبرات العملية المطلوبة  :  

 المتوسط..

 

 يب: التدر 1.7

دورات تدريبية متخصصة في مجال البرمجة والتحليل وقواعد البيانات ذات الع قة بحيث ال تقل عن  -

 ( ساعة.30)

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارات االتصال. -

 مهارات التحليل والتفكير المنطقي. -

 ها .مهارة في رعداد التقارير ومتابعة تنفيذ -

 القدرات المطلوبة: 

 القدرة على تحسس المشك ت الفنية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 في الفعلي بطاقة الوصف الوظي

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مبرمج الحكومة االلكترونية  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التطوير المؤسسي : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم البرمجة والحكومة االلكترونية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم البرمجة والحكومة االلكترونية : سـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر م 1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 األولــــــى الــفــئــة

 الثانية

 1 الرمز:

1 

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية التخصصية العامة المجموعة النوعية

 0 الرمز: وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 مبرمج  ) فئة أولى ( المسمى القياسي الدال

 مبرمج  ) فئة ثانية (

 003 الرمز:

000 

 00 الرمز: لحكومة اإللكترونيةمبرمج ا مسمى الوظيفة الفعلي

 الفئة األولى  150100300 الرقم الرمزي للوظيفة
 الفئة الثانية 150100000
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المساهمة في رعداد البرامج الحاسوبية ومعالجة المعلومات ودراسة وتحليل المشياريع الخاصية بالحكومية  غرل الوظيفة : -1

 االلكتروني، وزمان أمن معلوماتها.

 اجبــــات :المهام والو-1

 يساهم في تنفيذ مشاريع الحكومة االلكترونية في الوزارة.  .1

يساهم في تنفيذ عمليات ردارة الت يير المتعلقة بمشياريع الحكومية االلكترونيية ورعيادة هندسية / تصيميم عمليية سيير العميل   .1
 وفق المواصفات المطلوبة.

 لخاصة بالحكومة االلكترونية.يقوم بالتحديث والرقابة والدعم لكافة أنظمة الحاسوب ا  .1

 ينفذ سياسية أمن وحماية األنظمة والمعلومات الحاسوبية لكافة مشاريع الحكومة االلكترونية.  .1

 شارك في تحديث وتنسيق محتوى الوزارة على بوابة الحكومة االلكترونية.ي  .5

ميع المسيتخدم ويرفيع مقتيرح اعتمادهيا لليرئيس يتابع باستمرار لمستوى أدا  وفاعليية األنظمية والبيرامج العاملية بالتعياون   .6
 المباشر.

 يساهم في وزع مواصفات األنظمة والبرامج الجديدة أو المطورة.  .7

 شارك في كتابة البرامج واختيارها وتوثيقها طبقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة.ي  .8

 يتابع عمل مدخلي البيانات للحفاظ على س مة البيانات المدخلة.  .9

 ع التقارير الفنية للمسئولين حول سير العمل.يرف  .11

 شارك في تدريب العاملين الجدد في مجال الحاسوب.ي  .11

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة  .11

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها  .11

 العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .يقترح وسائل  تطوير أساليب   .11

 يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفة  .15

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .  .16

 لمتعلقة بمنجزات عمل القسم .يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات ا  .17

 يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخارجها .  .18

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة .  .19

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

المديرية المالية / الموارد البشرية / الشؤون اإلدارية والتنسيق والدعم  خلية )داخل الدائرة( : االتصاالت الدا 1.5

الفوري وال زم لجميع مستخدمي األجهزة والبرمجيات / مختلف مديريات وأقسام الوزارة من خ ل برامج التدريب 

 لبنا  المعرفة االلكترونية.
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الجهات الخارجية حسب االختصياص، وزارة االتصياالت وتكنولوجييا ( :  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة 1.5

 المعلومات، مركز المعلومات الوطني وحسب طلب الرئيس المباشر .

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد.مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 والخبرات: المؤهل العلمي 1.7

 بكالوريوس في علم الحاسوب أو نظم المعلومات. المؤهل العلمي المطلوب :

 .( سنوات في مجال العمل.3) الخبرات العملية المطلوبة  :

 التدريب:  1.7

 دورات تدريبية متخصصة في مجال تصميم وبرمجة المواقع االلكترونية. -

 ة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات المعنية.اجتياز االمتحان المقرر الذي تشرف علية وزار -

 دورات تدريبية متخصصة في مجال تصميم وبرمجة المواقع االلكترونية. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارات االتصال. -

 مهارات التحليل والتفكير المنطقي. -

 ارير ومتابعة تنفيذها .مهارة في رعداد التق -

 مهارة التعامل مع أنظمة برمجة المواقع االلكترونية ، االنترنت. -

 القدرات المطلوبة: 

 القدرة على تحسس المشك ت الفنية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 المعارف: 

 لعمل الوزارة وعمل المديرية. معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 محلل نظم رئيسي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التطوير المؤسسي : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم البرمجة والحكومة االلكترونية :  لـقـســم / الـشـعــبـة ا 1.1

 رئيس قسم البرمجة والحكومة االلكترونية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية التخصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: األول  الـمـسـتـوى

 005 الرمز: محلل نظم رئيسي المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: محلل نظم رئيسي  مى الوظيفة الفعليمس

 150100500 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تعنى بتصميم وتحديث قواعد البيانات حسب أولويات العمل والخطط المعتمدة في الوزارة وذلك من خ ل غرل الوظيفة : -1

ألنظمية اآلليية الجدييدة، وكيذلك تنفييذ اإلزيافات والتعيدي ت التيي تطيرأ عليى األنظمية القيام بدارسة وتحليل وتصميم وبرمجية ا

 المستخدمة بعد دراستها مع اإلدارات، ومتابعتها وتطويرها وتحديثها وتدريب العاملين عليها.

 المهام والواجبــــات:-1

 مة.يدرس ويحدد احتياجات المستخدمين لبنا  نظام المعلومات والتطبيقات ال ز  .1

 يشرف على متابعة رعداد البرامج وتطويرها.  .1

 يعد الدراسات األولية لألنشطة واألنظمة المراد تحليلها.  .1

 يصمم األنظمة والتطبيقات الحديثة وتطويعها لخدمة أهداف ومستلزمات العمل.  .1

 يعد المواصفات الفنية ال زمة إلعداد البرامج وتطويرها.  .5

 بنا  أو تطوير نظم المعلوماتيدرس الجدوى االقتصادية ل  .6

 يشرف على جمع بيانات النظام من المستخدمين والوثائق واألنظمة والتعليمات التي تتعلق بالنظام .  .7

 يقدم الدعم الفني لألنظمة العاملة وتطوير رجرا ات ردخال وتخزين ومعالجة البيانات .  .8

لييل التصيميم التفصييلي للنظيام ، دلييل مسيتخدمي النظيام ، دلييل يعد خيرائط تيدفق البيانيات واألدلية الفنيية المطلوبية ) د  .9
 تش يل النظام عند التصميم أو تطوير ري نظام آلي( بالتعاون والتنسيق مع المختصين في اإلدارة .

 يقدم الخدمة االستشارية للمستخدمين والمبرمجين وتقديم الدعم الفني.  .11

 جية والمساهمة في تدريب الموظفين المعنيين في استخدام األنظمة .يقوم بعمليات اختبار وتطبيق األنظمة البرم  .11

 يقترح آليات التطوير والتحديث المستمر ألنظمة البرامج المستخدمة وتقنيا تحليل نظم المعلومات.  .11

 يعمل على تنمية مهارات العاملين في القسم ونقل الخبرات والمعارف رليهم.   .11

ا يسيتجد فيي مجيال العميل بشيكل خياص بهيدف تحيديث وتطيوير أسياليب ورجيرا ات يواصل الدراسة واالط إ على مي  .11
 العمل,

 يطبق قواعد وأسس ومعايير الرقابة واألمن والحماية الداخلية المعتمد.   .15

يعمييل علييى تنظيييم قاعييدة معلوماتييية ورحصييائية لتسييهيل انجيياز األعمييال وتييوفير القاعييدة المعلوماتييية إلعييداد الدراسييات   .16
 ال زمة وتنظيم الوثائق والملفات ومتابعة تحديثها دورياً. التحليلية

يعميييل عليييى رعيييداد دراسييية المتطلبيييات للمسيييتخدمين واألنظمييية ورعيييداد مخططيييات حييياالت االسيييتخدام وسييييناريوهات   .17
.UML.التطبيق وفق تدفق األحداث والتعبير عنها باستخدام 

 وخاصة المتعلقة بالوظيفة. يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة  .18

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها.  .19
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 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم   .11

 .االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةيشارك في   .11

 افة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .يوثق ك  .11

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .  .11

 يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخارجها .  .11

 بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة . يقوم  .15

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 والتنسيق و الدعم الفوري وال زم لجميع مستخدمي األجهزة والبرمجيات االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

اليية / دييوان الخدمية المدنيية / وزارة االتصيال وتكنولوجييا وزارة الماالتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :    1.5

 المعلومات / الشركات الخاصة .

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد.مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

علم الحاسوب ، تكنولوجيا المعلومات :الوريوس في احد التخصصات التالية بك المؤهل العلمي المطلوب :

، تحليل النظم، برمجة وتحليل النظم ، نظم معلومات الحاسوبية ، تطبيقات حاسوبية ، تكنولوجيا الحاسوب 

، تكنولوجيا المعلوميات ، حاسوب/هندسية برمجييات ، تقنييات المعلوميات والحوسيبة ،البرمجييات وقواعيد 

يانييات أو أي تخصصييات ذات ع قيية بتكنولوجيييا المعلومييات شييريطة أن ال يقييل عييدد المييواد المتعلقيية الب

( ميين المييواد الييواردة فييي كشييف الع مييات أو ري تخصييص ذو ع قيية %50بتكنولوجيييا المعلومييات عيين )

 بالتحليل 

التحلييل لمين يحميل ( سنوات فعلية في مجيال البرمجية و3خبرة ال تقل عن ) الخبرات العملية المطلوبة  :

( سينوات فيي مجيال التحلييل لمين يحميل ميؤه  6التخصصات المحددة في المؤهل العلمي أعي ه وخبيرة )

علمييا جامعييا فيي غييير التخصصيات المعتميدة فيي البطاقيية ، وان يكيون شيارك فيي تحليييل أكثير مين نظييام 

 رئيسي في الدائرة.

 التدريب:  1.7

( ساعة مرتبطة بمجال العمل وقواعد 00ليل النظم ال تقل عن )دورات تدريبية متخصصة في مجال تح -
 البيانات ذات الع قة.

( سياعة لمين ال يحميل الدرجية الجامعيية فيي التخصصيات المعتميدة فيي 00دورات تدريبية ال تقل عن ) -
 البطاقة .
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التعيياون مييع اجتييياز االمتحييان المقييرر الييذي تشييرف علييية وزارة االتصيياالت وتكنولوجيييا المعلومييات ب -
 الجهات ذات الع قة.

 دورات متقدمة في مجال حماية وأمن وسرية المعلومات -

 دورات متخصصة في مجال أنظمة التش يل -

 دورات متقدمة في مجال ل ات البرمجة الحديثة. -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:
 لكتابي بالل تين العربية واالنجليزية .مهارات ممتازة في االتصال الشفوي وا -

 مهارات التحليل وتصميم األنظمة البرمجية . -

 مهارة في رعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

 امت ك مهارات عالية في العرض -

 القدرات المطلوبة: 
 ت في العمل والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.القدرة على تحسس المشك  -

 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. -

 بجودة عالية. RFP)القدرة على رعداد وكتابة وثائق طلبات تقديم العروض ) -

 ( .CASE TOOLSالقدرة على استخدام أدوات تحليل النظم ) -

 النهائي مع متطلبات النظام .القدرة على مطابقة الحل  -

 القدرة على توثيق األنظمة . -

 القدرة على المتابعة وزبط العمل . -

 القدرة على تقييم الوزع الحالي للنظام وتقديم المقترحات والحلول البديلة لألنظمة . -

 القدرة على تحديد نطاق العمل والت يرات . -

 وخصائص األنظمة الحالية أو المقترحة .القدرة الفائقة على جمع المتطلبات  -

 المعارف: 
 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 الوظيفة. معلومات أساسية عن 1

 محلل نظم : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التطوير المؤسسي : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم البرمجة والحكومة االلكترونية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم البرمجة والحكومة االلكترونية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 وظـيـفـة. تـرمـيـز الـ1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية التخصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: مات واالتصاالتوظائف تكنولوجيا المعلو المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 003 الرمز: محلل نظم  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: محلل نظم  مسمى الوظيفة الفعلي

 150100300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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يم األنظمة حسب أولويات العميل والخطيط المعتميدة فيي اليوزارة، تعنى بالتحليل والبرمجة ودراسة وتصمغرل الوظيفة : -1

 ومتابعتها وتطويرها وتحديثها وتدريب العاملين عليها.

 المهام والواجبــــات :-1

 يدرس نظام المعلومات العامة ، ويزع االقتراحات والتوصيات الفنية ال زمة لتطويرها.  .1

 لومات والتطبيقات ال زمة.يحدد احتياجات المستخدمين لبنا  نظام المع  .1

 دراسة الجدوى االقتصادية لبنا  أو تطوير نظم المعلومات.  .1

 يحلل المعلومات وعناصر األنظمة المراد حوسبتها ودراستها .  .1

 يعد البرامج ويطورها وفقاً لمتطلبات العمل .  .5

 يساهم في رعداد المواصفات الفنية ال زمة إلعداد البرامج وتطويرها.  .6

 د الخطة الزمنية ال زمة لتنفيذ المشاريع .يع  .7

 يجمع بيانات النظام من المستخدمين والوثائق واألنظمة والتعليمات التي تتعلق بالنظام .  .8

 يقدم الدعم الفني لألنظمة العاملة .  .9

 يطور رجرا ات ردخال وتخزين ومعالجة البيانات .   .11

 لع قات والروابط بين أجزا  النظام .يعد خرائط تدفق البيانات وسير العمل ومخطط ا  .11

 يصنف برامج اإلدخال والتقارير والمشاهدة والتحديث للنظام المراد حوسبته وفقا لمتطلبات واحتياجات المستخدم.  .11

يساهم في رعداد وكتابة األدلة الفنية والتش يلية ألنظمة المعلومات بالتعاون مع المبرمج ويقوم بمراجعتها باستمرار   .11

 كد من مناسبتها مع التعدي ت التي تطرأ على أهداف واستخدامات النظم والقواعد.للتأ

 يقدم الخدمات االستشارية للمستخدمين والمبرمجين ، ويقدم الدعم الفني.  .11

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة.  .15

للقسم والعمل على تنفيذها.يشارك في رعداد خطة العمل السنوية   .16  

.يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم   .17  
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االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفة.يشارك في   .18  

لقسم .يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في ا  .19  

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .  .11

رجها .يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخا  .11  

يفة .يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظ  .11  

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 والتنسيق والدعم الفوري وال زم لجميع مستخدمي األجهزة والبرمجيات   االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

وزارة المالييية / ديييوان الخدميية المدنييية / وزارة االتصييال وتكنولوجيييا االتصرراالت الخارجيررة )خررارج الرردائرة(:   1.5

 / الشركات الخاصة    )ميكروسوفت(. المعلومات

 اإلشراف:-6

 ال يوجد. مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

وجيا المعلومات علم الحاسوب ، تكنول:بكالوريوس في احد التخصصات التالية  المؤهل العلمي المطلوب :

، تحليل النظم، برمجة وتحليل النظم ، نظم معلومات الحاسوبية ، تطبيقات حاسوبية ، تكنولوجيا الحاسوب 

، تكنولوجيا المعلوميات ، حاسوب/هندسية برمجييات ، تقنييات المعلوميات والحوسيبة ،البرمجييات وقواعيد 

يطة أن ال يقييل عييدد المييواد المتعلقيية البيانييات أو أي تخصصييات ذات ع قيية بتكنولوجيييا المعلومييات شيير

( ميين المييواد الييواردة فييي كشييف الع مييات أو ري تخصييص ذو ع قيية %50بتكنولوجيييا المعلومييات عيين )

 بالتحليل 

( سنوات فعلية في مجيال البرمجية والتحلييل لمين يحميل 3خبرة ال تقل عن ) الخبرات العملية المطلوبة  :

( سينوات فيي مجيال التحلييل لمين يحميل ميؤه  6عي ه وخبيرة )التخصصات المحددة في المؤهل العلمي أ

علمييا جامعييا فيي غييير التخصصيات المعتميدة فيي البطاقيية ، وان يكيون شيارك فيي تحليييل أكثير مين نظييام 

 رئيسي في الدائرة.

 

 التدريب:  1.7

واعييد ( سيياعة مرتبطيية بمجييال العمييل وق60دورات تدريبيية متخصصيية فييي مجييال تحليييل اليينظم ال تقييل عيين ) -

 البيانات ذات الع قة.

( سيياعة لميين ال يحمييل الدرجيية الجامعييية فييي التخصصييات المعتمييدة فييي 100دورات تدريبييية ال تقييل عيين ) -

 البطاقة.
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اجتياز االمتحان المقرر الذي تشرف علية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات ذات  -

 الع قة.

 جال حماية وأمن وسرية المعلوماتدورات متقدمة في م -

 دورات متخصصة في مجال أنظمة التش يل -

 دورات متقدمة في مجال ل ات البرمجة الحديثة. -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارات ممتازة في االتصال الشفوي والكتابي بالل تين العربية واالنجليزية . -

 حليل وتصميم األنظمة البرمجية .مهارات الت -

 مهارة في رعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -

 امت ك مهارات عالية في العرض. -

 القدرات المطلوبة: 

 .القدرة على تحسس المشك ت في العمل والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها -

 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. -

 بجودة عالية. RFP)القدرة على اعداد وكتابة وثائق طلبات تقديم العروض ) -

 ( .CASE TOOLSالقدرة على استخدام ادوات تحليل النظم ) -

 القدرة على مطابقة الحل النهائي مع متطلبات النظام . -

 النظمة .القدرة على توثيق ا -

 القدرة على المتابعة وزبط العمل . -

 القدرة على تقييم الوزع الحالي للنظام وتقديم المقترحات والحلول البديلة لألنظمة . -

 القدرة على تحديد نطاق العمل والت يرات . -

 القدرة الفائقة على جمع المتطلبات وخصائص األنظمة الحالية أو المقترحة . -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 وشبكات فني صيانة حاسوب  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التطوير المؤسسي : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الدعم الفني والشبكات :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الدعم الفني والشبكات : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية  الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية التخصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: فني ثالث لمسمى القياسي الدالا

 00 الرمز: فني صيانة حاسوب وشبكات مسمى الوظيفة الفعلي

 150300100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 صيانة المعدات واألجهزة ومتابعة تجهيزات شبكات الحاسوب.غرل الوظيفة : -1

 

 :المهام والواجبــــات-1

 حافظ على شروط وقواعد الس مة لألجهزة في مكان آمن.ي  .1

 يصلح األعطال التي قد تحدث على األجهزة وملحقاتها وصيانتها بشكل دوري حسب تعليمات المهندس.  .1

 يجهز المعدات الجديدة واستبدال ما هو معطل من المعدات.  .1

 يجهز شبكات الحاسوب ومتابعتها فنياً.  .1

 التشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفةيتقيد  باألنظمة و  .5

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها  .6

 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم   .7

 لمشك ت ونشر المعرفةاالجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل ايشارك في   .8

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .  .9

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .  .11

 داخل الوزارة وخارجها .يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة،   .11

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة .  .11

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 .الميدان(  –الوحدات اإلدارية في الوزارة )المركز  : االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( 1.5

 .الجهات الخارجية حسب االختصاص  :  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( 1.5

 

 اإلشراف:-6

 .ال يوجد  : المباشر للوظيفة مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف
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 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 دبلوم كلية مجتمع فني صيانة الحاسوب / هندسة حاسوب.:  المؤهل العلمي المطلوب 

 ( سنوات في مجال صيانة الحاسوب.3) الخبرات العملية المطلوبة  :

 

 التدريب:  1.7

 دورة في مجال الشبكات وصيانتها. -

 دورة في مجال صيانة األجهزة. -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارات االتصال. -

 . مهارات فنية في صيانة ومعالجة الشبكات -

 مهارة في رعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على تحسس المشك ت الفنية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 المعارف:

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

زــة /المركـــــــفي وزارة التنمية االجتماعي اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

6112 / 11/  62  ( تاريخ 13111م / )شرقم  معالي الوزير معتمدة بموجب كتاب  

 

 

 وان الخدمة المدنية دي

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 فني صيانة ثاني : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التطوير المؤسسي : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ي والشبكاتقسم الدعم الفن :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الدعم الفني والشبكات : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 3 الرمز: الثالثة الــفــئــة

 1 الرمز: مجموعة الوظائف المهنية والحرفية ةالمجموعة النوعية العام

 0 الرمز: أعمال الكهربا  المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 000 الرمز: فني صيانة ثاني المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: فني صيانة ثاني مسمى الوظيفة الفعلي

 310100000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  مـوعـة الـمهـنيةالـمجـ
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 تمديد وصيانة األعطال الكهربائية ومساندة فريق الدعم الفني في صيانة وتمديد شبكات الحاسوب. : غرل الوظيفة-1

 المهام والواجبــــات:-1

 يتأكد من ص حية الموقع من ناحية العزل والس مة العامة.  .1

 ية الصيانة.يطبق التعليمات اإلدارية والفنية أثنا  عمل  .1

 يحل أي مشكلة فنية تظهر خ ل العمل بالرجوإ رلى المراقب في العمل أو رب غ الرئيس المباشر.  .1

 يطبق رجرا ات الس مة والصحة المهنية.  .1

 يعمل التمديدات الكهربائية ال زمة يعمل الصيانة الدورية لها.  .5

ويساعد في تمديدات شبكات الحاسوب للوزارة المركز  يساعد مهندسين الحاسوب في توصيل وتركيب أجهزة الحاسوب  .6

 والميدان.

يتعاون مع مهندسي الحاسوب في تمديد وصيانة أنظمة كاميرات المراقبة في الوزارة المركز والميدان، ويقوم بالتنسيق مع   .7

 الشركات المزودة المختصة في هذا المجال إلجرا  الصيانة الدورية ال زمة.

 ما يلزم من أجهزة في المؤتمرات والمنتديات وورش العمل التي تتم داخل الوزارة. يتابع تش يل كل  .8

 يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة  .9

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها  .11

.ا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجر  .11  

االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةيشارك في   .11  

 يشارك في رعداد التقارير الدورية بالمنجزات المتعلقة بعملة.  .11

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة .  .11

 

 ت الوظيفة )االتصاالت(:عالقا-5

كافية  /  ميوظفي مديريية التطيوير المؤسسيي / مديريية الشيؤون اإلداريية  : االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( 1.5

 .مديريات الوزارة المركز والميدان إلجرا  الصيانة ال زمة

 ال يوجد.       : االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( 1.5
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 اإلشراف:-6

 ال يوجد.   : الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفةمسميات 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الثانوية العامة )صناعي( أو شهادة مزاولة مهنة.المؤهل العلمي المطلوب : 

 التمديدات الكهربائية.( سنوات خبرة في مجال أعمال 3)الخبرات العملية المطلوبة  : 

 

 التدريب:  1.7

 دورة أساسية في أعمال التمديدات الكهربائية. -

 دورة في استعمال األجهزة الخاصة بفحص أعطال الكهربا  . -

 دورة فنية متخصصة في مجال صيانة تمديدات شبكات الحاسوب. -

 دورة فنية متخصصة في مجال اختصاص الوظيفة . -

 مهارات والقدرات:المعارف وال 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في رعداد التقارير. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على االتصال . -

 المعارف:

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 الوظيفي الفعلي بطاقة الوصف 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مدخل بيانات ثالث/ سكرتير مديرية التطوير المؤسسي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التطوير المؤسسي : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير التطوير المؤسسي  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية  الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية التخصصية ية العامةالمجموعة النوع

 0 الرمز: وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 000 الرمز: مدخل بيانات ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: لتطوير المؤسسيمدخل بيانات ثالث/ سكرتير مديرية ا مسمى الوظيفة الفعلي

 150300000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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ردخال وتدقيق البيانات وما يرد من كتابات، وتفري ها على األنظمة، ميع التحيديث   تنفيذ عمليات حوسبة و  : غرل الوظيفة-1

 .ارة بها عند الطلب بالتنسيق مع الرئيس المباشرالدوري على البيانات وتزويد الجهات المعنية في الوز

 المهام والواجبــــات:-1

 بيانات الكتب والتقارير المستلمة في المواعيد المحددة لذلك. يدخل .1

 يحتفظ باألقراص المرنة المستلمة. .1

 يخزن بيانات مسودات الكتب والتقارير التي يتم طباعتها في ذاكرة جهاز الحاسوب. .1

 بلغ عن أعطال الحاسوب وطابعتها، ومتابعة عملية صيانة األعطال ورص حها مع الجهات ذات الع قة بصيانة األجهزة.ي .1

 يعيد تصويب المواد المدخلة حسب تعدي ت مصدرها ورعادة رخراجها من جديد بصورتها النهائية. .5

 ت الخاصة بالعمل، وتحديثها باستمرار.يقترح وسائل تنظم رعداد وردخال البيانات على قاعدة البيانا .6

 يزود المعنيين بالوزارة بالبيانات حال طلبها بالتنسيق مع المدير والرئيس المباشر. .7

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة. .8

 ذها.يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفي .9

 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  .11

 .االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةيشارك في  .11

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم . .11

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .11

 يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخارجها . .11

 . يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة .15

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 .مع قسم الديوان في مديرية الشؤون اإلدارية بالتنسيق واالتصال : االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( 1.5

 حسب طلب الرئيس المباشر.  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5
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 اإلشراف:-6 

 ال يوجد. ة:مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيف

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

  دبلوم متوسط في مجال الحاسب اآللي أو نظم المعلومات اإلدارية أو علوم ردارية.  المؤهل العلمي المطلوب: 

 عمله.( سنوات في مجال 3)الخبرات العملية المطلوبة: 

 

  التدريب: 1.7    

 دورة في مجال ردخال البيانات المتقدمة باستخدام الحاسوب. -

 دورة طباعة عربي /انجليزي. -

 دورة فنية في مجال الوظيفة. -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7   

 المهارات المطلوبة:

 مهارة  في رعداد التقارير وتنفيذها. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 تصميم نماذت محوسبة لتسهيل رجرا ات العمل.القدرة على  -

 المعارف:

 المعرفة في استخدام الحاسوب.في مجال العمل. -

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مدير الموارد البشرية : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد البشرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مساعد األمين العام لشؤون اإلدارة والتطوير : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى ةالــفــئــ

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتخصصية المجموعة النوعية العامة

 5 الرمز: وظائف ردارة وتنمية الموارد البشرية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: األول الـمـسـتـوى

 001 الرمز: مدير المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: د البشريةمدير الموار مسمى الوظيفة الفعلي

 155100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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االشراف على ادارة وتخطييط وتنميية الميوارد البشيرية فيي اليدائرة، وتحقييق االسيتخدام األمثيل للميوارد  ة : غرل الوظيفي-1

ت المتعلقية بيإدارة الميوارد البشيرية حسيب أحكيام نظيام الخدمية البشرية، ورفع كفا ة ادائها، والتأكد من حسين تطبييق االجيرا ا

 المدنية والتشريعات المعمول بها.

 المهام والواجبــــات :-1

تقييديم النصييح والمشييورة لييعدارة العليييا والمييدرا  االخييرون فييي مجييال ردارة المييوارد البشييرية ويعييد االقتراحييات  .1

 لدائرة ويتابع تنفيذها بعد اقرارها من المرجع المختص.لسياسات واستراتيجيات الموارد البشرية في ا

يشرف على جمع احتياجات مديريات الدائرة المختلفة من الموارد البشرية ونشاطات تنمية تلك الموارد )التدريب(  .1

وخطط الموارد البشرية وينسق ويحلل متطلبات المديريات المختلفية ويزيعها فيي خطية متكاملية شياملة إلقرارهيا 

 ن قبل االدارة العليا ويشرف بالتنسيق مع مديري المديريات على تنفيذ تلك الخطط.م

يشرف على تنفيذ االجيرا ات الخاصية بيالموارد البشيرية بالتنسييق ميع الجهيات المختصية للتأكيد مين مطابقية تليك  .1

 االجرا ات لنظام الخدمة المدنية واالنظمة االخرى ذات الع قة.

وتحييديث الييدليل التنظيمييي للييدائرة بمييا فييي ذلييك هيكلهييا التنظيمييي، مهييام المييديريات واالقسييام يشييرف علييى اعييداد  .1

 والشعب، مسميات الوظائف واوصافها الوظيفية ومصفوفة الص حيات.

يشييرف علييى دراسيية احتياجييات المييديريات المختلفيية إلعييادة هيكليية عملياتهييا  وتبسيييط اجرا اتهييا، ويراجييع  نتييائج  .5

 حثها مع الجهات ذات الع قة واالشراف على تنفيذها بعد اقرارها.الدراسات وب

 يشرف على رعداد خطط اإلح ل والتعاقب الوظيفي ويتابع تنفيذها لتأهيل الصف الثاني من الموظفين. .6

 يشرف على عملية ردارة االدا  وقياس مخرجاته لتعزيز جودة االدا  والخدمة المقدمة. .7

 مشروإ جدول تشكي ت الوظائف في الدائرة. يشرف على رعداد .8

 يشرف على رعداد موازنة التدريب السنوية التقديرية ال زمة لتنفيذ الخطة التدريبية. .9

يشرف على احتسياب الرواتيب األساسيية للميوظفين الجيدد بالتنسييق ميع دييوان الخدمية المدنيية، رزيافة رليى تقيييم  .11

الرواتب المتناسبة مع متطلبات اش ال الوظيفة وفقاً ألحكام نظام الخدمية المدنيية وظائف العقود الشاملة واحتساب 

 النافذ.

يشرف على رعداد الدراسات المتخصصة في ردارة الميوارد البشيرية واسيتخرات المؤشيرات اإلحصيائية المتعلقية   .11

عميل المسيوحات لتشيخيص بسمات وخصائص الموارد البشرية كمعدل الدوران وانفكياك الميوظفين مين العميل، و

 ومعالجة أي من المشاكل التي قد تواجه سير العمل وأساليب تطويره.
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، ويمارس مهامه وص حياته حسب القوانين واالنظمة والتعليمات المديريةيشرف على نشاطات وموظفي  .11

 -وتوجيهات الرئيس المباشر بما في ذلك:

مع أهداف الدائرة والخطط التنفيذية الزمنية لتحقيق تلك  وزع اهداف واستراتيجيات  المديرية بالتنسيق• 

 األهداف ويتابع تنفيذها.

االشراف على وزع وتنفيذ الخطط والنشاطات التي تهدف رلى رفع كفا ة اإلنجاز في المديرية بما في ذلك • 

 تطوير أساليب وطرق 

 العمل.  .11

 ههم وخلق روح الفريق بينهم.تطوير أدا  الموظفين عن طريق تمكينهم وحفزهم وتوجي• 

تقييم رنجازات المديرية ويحدد العقبات التي تحول دون تحقيق األهداف وكيفية الت لب عليها ، ويعد تقارير • 

 اإلنجاز للرئيس المباشر.

 يشرف على وزع وتنفيذ خطط تنمية موظفي المديرية لزيادة كفا تهم االنتاجية واشاعة روح الفريق بينهم. .11

يزع الخطط ال زمة لتأمين الموارد ال زمة )المالية والبشرية والمادية( لتمكين المديرية من تحقيق أهدافها ويعيد  .15

 الموازنات ال زمة إلقرارها.

يشييرف علييى وزييع وتنفيييذ الخطييط ال زميية لرفييع كفييا ة المديرييية بمييا فييي ذلييك دراسيية سييير العمليييات وتبسيييط  .16

 التنظيمي.االجرا ات وتطوير البنا  

 

 :  عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 لجنة التخطيط والتنسيق و المتابعة./   كافة مديريات الدائرة  الداخلية )داخل الدائرة(: االتصاالت  1.5

 /  العامة اإلدارةمعهد /   وزارة تطوير القطاإ العام/   ديوان الخدمة المدنية  : الخارجية )خارج الدائرة( االتصاالت 1.5

 الموازنة العامة. دائرة

 

 :  اإلشراف-6

رئيس قسيم تنميية /   رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية  : مسميات الوظائف الخاضعة لألشراف المباشر للوظيفة 

سيكرتير /   رئييس قسيم سيج ت وبيانيات الميوارد البشيرية/   رئييس قسيم ادارة الميوارد البشيرية/   الموارد البشرية

 ية/مدير مديرية موارد بشر

 
 :  إلشغال الوظيفة واإلضافية األساسيةالمتطلبات -7

  : المؤهل العلمي والخبرات 1.6

( سينة فيي مجيال 15العمليية ) الخبيرة  - دارية أو ردارة الموارد البشيريةالشهادة الجامعية االولى في العلوم اال -

  العمل
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( سينة فيي مجيال 11لعمليية )الخبيرة ا - يةداريية أو ردارة الميوارد البشيرالشهادة الجامعية الثانية في العلوم اال  -

 العمل

( سينة فيي مجيال 10الخبيرة العمليية )  - دارية أو ردارة الموارد البشيريةالشهادة الجامعية الثالثة في العلوم اال  -

 العمل.

 
 

 
  : التدريب 1.7 

 دورات تدريبية متقدمة في مجال ادارة الموارد البشرية. -

 الموارد البشرية. دورات في مجال ادارة مخاطر -

 دورات في مجال التخطيط االستراتيجي. -

 دورات في مجال اعداد القيادة. -

 دورات في مجال القيادات االدارية. -

 : المعارف والمهارات والقدرات  1.7 

 معرفة تامة بالقوانين واألنظمة والتعليمات ذات الع قة بطبيعة العمل. -

 رين ورعداد التقارير.قدرة على االتصال مع اآلخ -

 قدرة عالية في القيادة واإلشراف.  -

 قدرة عالية على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات. -

 القدرة على ادارة المخاطر. -

 معرفة تامة بتوجهات الدولة في مجال الموارد البشرية. -

 يثة.معرفة تامة بنظريات واساليب وممارسات ادارة الموارد البشرية الحد -

 معرفة تامة بالعمليات االدارية كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. -

وعي كامل بدور المدير في عملييات تحسيين االدا  وتنميية الميوظفين واالتجياه االيجيابي نحيو  -

 الت يير والتطوير وتنمية الموارد البشرية.

 رجادة الل ة اإلنجليزية. -

 معرفة باستخدام الحاسوب. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 ردارة الموارد البشريةرئيس قسم  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد البشرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ردارة الموارد البشريةقسم  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير الموارد البشرية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: ولــــــىاأل الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتخصصية المجموعة النوعية العامة

 5 الرمز: وظائف ردارة وتنمية الموارد البشرية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: ردارة الموارد البشريةرئيس قسم  مسمى الوظيفة الفعلي

 155200100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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  .على تنفيذ التعليمات والقرارات المتعلقة بالموارد البشرية اإلشراف :  غرل الوظيفة-1

 

 المهام والواجبــــات :-1 

بالموارد البشرية كالترفيع والزيادات السنوية والمكافآت والحيوافز  يشرف على تنفيذ التعليمات والقرارات المتعلقة .1

والتعويزيات والنقيل اليداخلي واالنتيداب واإلعيارة والتكلييف واالسيتقالة ورنهيا  الخيدمات واإلجيرا ات والعقوبييات 

 التأديبية.

 ائرة.والتعليمات الخاصة بعمل الد األنظمةيشرف على توجيه الموظفين الجدد ويطلعهم على  .1

يشرف على كافة األعمال المتعلقة بتقديم خدمات الموارد البشرية )التأمين الصحي والزمان االجتماعي( والمنافع  .1

 اإلزافية األخرى.

يقدم االستشارة والنصح في مجاالت ردارة الموارد البشرية لمختلف الوحدات التنظيمية، واقتراح األساليب العمليية  .1

 ستقرار الوظيفي.ال زمة لتأمين اال

يشرف على التأكد من التزام الموظفين بتعليمات الدوام الرسمي والعمل اإلزافي ورعيداد كشيوف العميل اإلزيافي  .5

 والكشوف الخاصة بدوام الموظفين وم ادرتهم ورجازاتهم واعتمادها.

 يشرف على رصدار بطاقة الموظف، ورصدار شهادات الخبرة للموظفين. .6

 ى تطوير وتحديث وردامة وتفعيل قواعد وأنظمة البيانات الخاصة بإدارة الموارد البشرية.يشرف عل .7

 يشرف على اعداد خطة لتحسين االدا  على زو  التوصيات الواردة في تقارير االدا  السنوية للموظفين. .8

نين واألنظمية والتعليميات يشرف على نشاطات وموظفي القسم التابعين له، يمارس مهامه وص حياته حسيب القيوا .9

 وتوجيهات المدير بما في ذلك: 

وزع أهداف القسم بالتنسيق مع أهداف المديرية والخطيط التنفيذيية الزمنيية لتحقييق تليك األهيداف ويتيابع    -

 تنفيذها.

اإلشراف على وزع وتنفيذ الخطط والنشاطات التي تهدف رلى رفع كفا ة االنجاز في القسم وتطوير أسياليب 

 ق العمل.طر

 تطوير أدا  الموظفين عن طريق تمكينهم وحفزهم وتوجيههم وخلق روح الفريق بينهم.   -

تقييييم انجييازات القسييم وتحديييد العقبييات التييي تحييول دون تحقيييق األهييداف وكيفييية الت لييب عليهييا ، ورعييداد    -

 تقارير االنجاز للرئيس المباشر. 

 ينفذ ما يكلف به في مجال العمل. .11

 

 :  عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

قسييم تنمييية /   قسييم تخطيييط المييوارد البشييرية /   كافيية مييديريات الييوزارة الداخليررة )داخررل الرردائرة(: االتصرراالت 1.5

 قسم بيانات وسج ت الموارد البشرية/    الموارد البشرية

دائرة الموازنة  /   رة تطوير القطاإ العاموزا /  ديوان الخدمة المدنية   : الخارجية )خارج الدائرة( االتصاالت 1.5

 .رئاسة الوزرا  /    العامة
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 :  اإلشراف-6

رداري ردارة /   اختصاصييي ردارة المييوارد البشييرية  : المباشررر للوظيفررة لإلشرررافمسررميات الوظررائف الخاضررعة 

 . دخل بيانات الموارد البشريةم/   كاتب الموارد البشرية/   مؤرشف ملفات الموارد البشرية/   الموارد البشرية 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 المؤهل العلمي المطلوب  :

  ( سنوات في مجال العمل6لخبرة : )ا   - دارية أو ردارة الموارد البشريةالدرجة الجامعية االولى في العلوم اال -

( سنوات في 3لخبرة : )ا  - دارية أو ردارة الموارد البشريةة ) الماجستير ( في العلوم االالدرجة الجامعية الثاني -

  مجال العمل

 ( سنة.0الخبرة : )  - أو ردارة الموارد البشرية اإلداريةالدرجة الجامعية الثالثة ) الدكتوراه ( في العلوم  -

                    ( سنة في مجال العمل.11الخبرة : )  -شرية دبلوم كلية مجتمع في العلوم اإلدارية او ردارة الموارد الب -

 :  التدريب 1.7
 اإلدارة اإلشرافية ورعداد التقارير  -

 دورة تدريبية في مجال ردارة الموارد البشرية. -

 برامج االدارة الوسطى. -

 
 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 ليمات التي تحكم عمله.معرفة تامة بالتشريعات واألنظمة والتع -

 القدرة على المتابعة والتنسيق. -

 اجادة الل ة االنجليزية. -

 رتقان تطبيقات الحاسوب المطلوبة لعمله -

 مهارات اشرافية ومعرفة تامة بالعملية االدارية كالتخطيط والتنظيم. -

 معرفة بدراسة العمليات واالجرا ات. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 تخطيط الموارد البشريةرئيس قسم  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد البشرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 تخطيط الموارد البشريةقسم  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير الموارد البشرية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: ألولــــــىا الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتخصصية المجموعة النوعية العامة

 5 الرمز: وظائف ردارة وتنمية الموارد البشرية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: م تخطيط الموارد البشريةرئيس قس مسمى الوظيفة الفعلي

 155200100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تطوير الموارد البشرية ورفع كفا ة األدا  مين خي ل تطبييق سياسيات ميوارد بشيرية متطيورة ومنهجييات  : غرل الوظيفة-1

 وقواعد محدثة.

 المهام والواجبــــات :-1 

 المعنيين بالتطوير اإلداري في بنا  وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وتحديد المسميات الوظيفية وتوصيفها.يشارك  .1

يعمل على بنا  وتطوير المنهجيات والبرامج المتعلقة بعمليات التخطيط )التنبؤ، واإلح ل الوظيفي، والترقية واالختيار  .1
 تابعة تطبيقها مع الوحدات اإلدارية المعنية في الوزارة.( وم.، .......والتطويروالتعيين، والتدريب 

يتابع تحديث المهام الرئيسية للوحدات اإلدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويعمل على تطوير وتحديث بطاقات الوصف  .1
 الوظيفية لوظائف الوزارة بما ينسجم مع المت يرات وفقاً للمنهجيات واآلليات المعتمدة.

رك باقي اقسام الموارد البشرية في اعداد الخطط السنوية للموارد البشرية واتخاذ اإلجرا ات ال زمة إلقرارها من يشا .1
 المرجع المختص، ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها.

 لبشرية.يعمل على رعداد خطط اإلح ل والتعاقب الوظيفي وزبط خططها التنفيذية مع قسمي تنمية وردارة الموارد ا .5

يشرف ويتابع رجرا  الدراسات المتعلقة باختصاص الموارد البشرية وتحليل مؤشراتها اإلحصائية كمعدل الدوران وانفكاك  .6
 الموظفين من العمل ونحوها وعمل التقارير وتحليل البيانات الخاصة بها.

موارد البشرية بإتباإ المنهجيات واآلليات، وبما يتوافق مع تعليمات تخطيط يتابع رجرا ات تحديد احتياجات الوزارة من ال .7
 الموارد البشرية في الخدمة المدنية وبالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختلفة.

يتابع رجرا ات رعداد جداول تشكي ت الوظائف متزمناً اإلحداثات المطلوبة للموظفين والوظائف الدائمة والمؤقتة  .8
 عاملين باألجور اليومية ويتابع تنفيذه بعد رقراره رسمياً.وال

يتابع التعدي ت والمستجدات التي تطرأ على األنظمة والتعليمات المتعلقة بتخطيط الموارد البشرية ورعداد جدول  .9
 التشكي ت، وتعميم تلك التعدي ت على المعنيين داخل الدائرة

الموارد البشرية، وتقييمها من خ ل قياس أثر تطبيقها، واقتراح رجرا ات التحسين  يتابع مراجعة منهجيات وخطط عمل .11
 والتطوير.

يعمل على وزع أهداف القسم التنظيمية بالتنسيق مع أهداف الوزارة والخطط التنفيذية الزمنية لتحقيق تلك األهداف ويتابع  .11
 تنفيذها .

 قرارات المنظمة إلجرا ات العمل.يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم ال .11

 يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم . .11

 يقيم أدا  موظفي القسم ويحدد احتياجاتهم التدريبية. .11

 يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة  .15

 :  عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

وحييدة الشييؤون القانونييية، وحييدة الرقابيية الداخلييية، الشييؤون اإلدارييية،  : داخليررة )داخررل الرردائرة(ال االتصرراالت 1.5

السياسييات واإلدارة اإلسييتراتيجية، التطييوير المؤسسييي، الييدفاإ االجتميياعي، األسييرة والطفوليية، شييؤون األشييخاص 

ات المييدان وأقسيام الميوارد البشيرية المعوقين، بالتنسيق واالتصال وتبادل المعلومات وتحقيق مهام العمل، مع ميديري

 للتنسيق وتبادل المعلومات.
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دائيرة الموازنية  وزارة تطيوير القطياإ العيام/ دييوان الخدمية المدنيية /   الخارجية )خرارج الردائرة(: االتصاالت 1.5

 العامة/ رئاسة الوزرا  / لبحث قزايا العمل.

 

 : اإلشراف-6

 . بيانات  مدخل/  اختصاصي تخطيط الموارد البشرية  : للوظيفةشر المبا لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة 

 :  المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 : المؤهل العلمي والخبرات 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية و / أو الموارد البشرية.  : المؤهل العلمي المطلوب

( سينة فيي 11الفئية الثانيية ) /   ( سينوات فيي عميل اليوزارة6الفئة األولى )  : وبةالخبرات العملية المطل

  عمل الوزارة.

 :  التدريب 1.7           

 اإلدارة اإلشرافية ورعداد التقارير  -

 .دورة متقدمة في ردارة الموارد البشرية  -

 .التخطيط اإلستراتيجي  -

 .دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

  : المعارف والمهارات والقدرات 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في االتصال واإلشراف.  -

 مهارة في انتقا  المعلومات وتحليلها ل ايات تطوير الوظيفة ورجرا ات العمل . -

 مهارات التحليل والتفكير المنطقي. -

 مهارة في رعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 .استخدام الحاسوب وتطبيقاته فى مجال العملمهارة في  -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفا ة. -

 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. -

 ق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها.القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطا -

 القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األدا  وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. -

 القدرة على تحسس المشك ت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 المعارف: 

 التعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة و -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 الموارد البشرية  تنميةرئيس قسم  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد البشرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 تنمية الموارد البشريةقسم  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير الموارد البشرية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتخصصية المجموعة النوعية العامة

 5 الرمز: ريةوظائف ردارة وتنمية الموارد البش المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم تنمية الموارد البشرية مسمى الوظيفة الفعلي

 155200100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 بكفا ة وعدالة لرفع مستوى األدا  في الوزارة. ردارة العملية التدريبية :  غرل الوظيفة-1

 المهام والواجبــــات :-1 

يشرف على رجرا ات تحديد االحتياجات التدريبية األساسية والتخصصية للموظفين وبما يسياهم فيي تحقييق الخطيط  .1

تحليليهييا وتبويبهييا ورعييداد اإلسيتراتيجية للييدائرة، وباعتميياد نتييائج تقييييم األدا  وجمييع المعلومييات والبيانييات ال زميية و

 قوائم بترتيبها حسب تلك األولويات، وذلك بالتنسيق مع المديريات المختلفة.

ً لنتائج تحديد  .1 يعمل على رعداد خطة التدريب السنوية متزمناً البرامج التدريبية والتعليمية المناسبة واالبتعاث وفقا

 وتحليل االحتياجات، ومتابعة تنفيذها.

 لى رعداد موازنة التدريب السنوية التقديرية ال زمة لتنفيذ الخطة التدريبية.يعمل ع .1

 يشرف ويتابع رعداد المسار التدريبي للموظفين. .1

يشرف ويتابع رعداد تفاصيل البرامج التدريبية والمواصفات المعيارية لكل برنامج تدريبي ل ايات استخدامها لدى  .5

 أو المراكز التدريبية لتنفيذ البرامج التدريبية. تقدم دور الخبرة واالستشارات

 يعمل على تقييم المراكز التدريبية المتقدمة لتقديم خدمة التدريب فنياً ومالياً. .6

على بنا  قدرات الموظفين الجديد من خ ل الحاقهم بدورة الموظف الجديد وفعاليات تدريبية أخرى يركز  .7

مة لتعريفه بالدائرة وبمديريته ومهام وظيفته والتشريعات النافذة وحقوقه وتزمينها كافة المعلومات ال ز

 منه.  ومسؤولياته وتعريفهم بمدونة السلوك الوظيفي ومستوى األدا  المتوقع

 يشرف على ردارة ومتابعة كافة أمور المبعوثين للدراسة في المعاهد والجامعات المختلفة. .8

رامج التدريبية المنفذة فنياً ومالياً مقارنة باألهداف والمواصفات والمعايير، وتحديد يشرف على تقييم األنشطة والب .9

وتحليل االنحرافات ومعرفة أسبابها واقتراح التوصيات واإلجرا ات التصحيحية والوقائية ال زمة لمعالجتها، وتنفيذ 

 اإلجرا ات التصحيحية ال زمة.

 لمعرفة التي اكتسابها الموظفين من خ ل اشتراكهم باألنشطة التدريبية.يعمل على تطوير وتطبيق آليات نقل ا .11

يشرف على التنسيق مع المتطوعين في المجال التدريبي، ويشرف على البرامج التدريبية المقدمة من المتطوعين  .11

 ذوي الخبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يداني لطلبة المؤسسات التعليمية في وزارة التنمية االجتماعية يعمل على التنسيق واإلشراف على التدريب الم .11

 ومتابعتهم بالتعاون مع الوحدات اإلدارية ذات الع قة في الوزارة. 

يشرف ويتابع رعداد المعايير اإلزيافية ال زمية الختييار الميوظفين للمشياركة فيي الميؤتمرات والفعالييات الخارجيية  .11

ا لتعظييم الفائيدة منهيا وتحويلهيا للوحيدة اإلداريية المعنيية بيإدارة المعرفية لتعميمهيا عليى والداخلية ومتابعة مخرجاتهي

 الموظفين المعنيين.
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 يدير عملية قياس األثر التدريبي والعائد من التدريب ورفع تقارير بخصوصها. .11

يذية الزمنية لتحقيق تلك األهداف يعمل على وزع أهداف القسم التنظيمية بالتنسيق مع أهداف الوزارة والخطط التنف .15

 ويتابع تنفيذها .

 يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجرا ات العمل. .16

 يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم. .17

 يقيم أدا  موظفي القسم ويحدد احتياجاتهم التدريبية. .18

 يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة  .19

 

 :  عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

بالتنسيق واالتصيال ميع الميديريات فيي اليوزارة المركيز والمييدان لتحدييد  : الداخلية )داخل الدائرة( االتصاالت 1.5

 االحتياجات التدريبية.

لمدنييية / معهييد اإلدارة العاميية / المؤسسييات الحكومييية ديييوان الخدميية ا : الخارجيررة )خررارج الرردائرة( االتصرراالت 1.5

 واألهلية ذات الع قة بالتدريب. / لبحث قزايا العمل

 
 :  اإلشراف-6

رداري تنميية ميوارد / اختصاصي تنمية موارد بشرية  : مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة

 منسق تدريب / مدخل بيانات  /بشرية

 
 ساسية واإلضافية إلشغال الوظيفةالمتطلبات األ-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية و / أو الموارد البشرية.   المؤهل العلمي المطلوب  :

( سينة فيي 11الفئية الثانيية ) /  ( سينوات فيي عميل اليوزارة6الفئة األولى )  الخبرات العملية المطلوبة : 

   ل الوزارة.عم

  : التدريب 1.7

 اإلدارة اإلشرافية ورعداد التقارير  -

 دورة متقدمة في ردارة الموارد البشرية  -

 التخطيط اإلستراتيجي  -

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -
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 : المعارف والمهارات والقدرات 1.7 

 
 المهارات المطلوبة : 

 مهارة في االتصال واإلشراف.  -

 مهارة في انتقا  المعلومات وتحليلها ل ايات تطوير الوظيفة ورجرا ات العمل . -

 مهارات التحليل والتفكير المنطقي. -

 مهارة في رعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 .مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته فى مجال العمل -

 القدرات المطلوبة : 

 لتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفا ة.القدرة على التحليل وا -

 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. -

 القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. -

 أساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية.القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األدا  و -

 القدرة على تحسس المشك ت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 المعارف : 

 معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 لخدمة المدنية ديوان ا

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيس قسم بيانات وسج ت الموارد البشرية : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد البشرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم بيانات وسج ت الموارد البشرية :   الـقـســم / الـشـعــبـة 1.1

 مدير الموارد البشرية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتخصصية المجموعة النوعية العامة

 5 الرمز: وظائف ردارة وتنمية الموارد البشرية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: ارد البشريةرئيس قسم بيانات وسج ت المو مسمى الوظيفة الفعلي

 155200100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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ردارة كل ما يتعلق ببيانات ومعلومات ووثائق وسج ت الموارد البشرية وتسهيل عملية الرجوإ رليها عنيد  : غرل الوظيفة-1

 الحاجة.

 المهام والواجبــــات :-1 

ت استقبال كافية الوثيائق والكتيب الرسيمية والتأكيد مين انتهيا  اإلجيرا ات عليهيا وأنهيا جياهزة يشرف ويتابع رجرا ا .1
 للحفظ والتوثيق.

متابعة كافة رجرا ات عملية ارشيفة الوثيائق الكترونيياً باسيتخدام الماسيح الزيوئي ويتأكيد مين حفظهيا عليى األنظمية  .1
 الخاصة وفق تصنيف ونوإ الوثيقة.

ت ختم كافة الوثائق المؤرشيفة بيالختم الخياص وتسيجيل رقيم مليف الموظيف عليهيا لتسيهيل حفظهيا يتأكد من رجرا ا .1
 ورقياً.

 يشرف ويتابع كافة رجرا ات حفظ الوثائق ورقياً في ملفات الموظفين المحفوظة بأرشيف الموارد البشرية. .1

تميياد عليى الحيرف األول ميين اسيم الموظييف يتيابع رجيرا ات عملييية ترمييز وتيرقيم الملفييات الورقيية للميوظفين باالع .5
 بالترتيب االبجدي وأرقام التسلسلية لكل حرف.

 يشرف ويتابع اجرا ات ترتيب الملفات حسب تاريخ المعام ت والوثائق في ملفات الموظفين. .6

ثيائق الخاصية بكيل يعمل على اجرا  عملية تدقيق دورية للتأكد من احتوا  الملفيات لكافية البيانيات والمعلوميات والو .7
 موظف.

يتيابع رجييرا ات التيدقيق علييى تعبئية كافيية بنيود نميياذت سيج ت وتقييارير أدا  الميوظفين حسييب تعليميات تقييييم األدا   .8
المعمول بها والتنسيق مع مدرا  المديريات لتصيويب األخطيا  والنيواقص فيهيا ان وجيدت والتنسييق ميع قسيم ردارة 

 على األنظمة المحوسبة ومن ثم ارشفته في ملفات الموظفين. الموارد البشرية إلدخال نتائجها

يتابع كل ما يتعلق بنظام البطاقة االلكترونية وانظمة الربط المحوسبة ميع دييوان الخدمية المدنيية والتأكيد مين ادخيال  .9
مباشيير عنييد كافيية بيانييات ومعلومييات المييوظفين عليهييا ، واسييتخرات التقييارير المتاحيية ميين خ لهييا ورفعهييا للييرئيس ال

 الطلب.

يعمل على وزع أهداف القسم التنظيمية بالتنسيق مع أهداف الوزارة والخطط التنفيذية الزمنية لتحقيق تلك األهداف  .11
 ويتابع تنفيذها .

 يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجرا ات العمل. .11

 لومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .يشرف على توثيق كافة التقارير والمع .11

 يقيم أدا  موظفي القسم ويحدد احتياجاتهم التدريبية. .11

 يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة .11

 : )االتصاالت(عالقات الوظيفة -5

الييى البيانييات جميييع مييديريات الييوزارة فييي المركييز والميييدان للوصييول   : الداخليررة )داخررل الرردائرة( االتصرراالت 1.5

 والمعلومات والوثائق عند الحاجة وأقسام الموارد البشرية للتنسيق وتبادل المعلومات

/ لبحييث قزييايا وزارة تطييوير القطيياإ العييامديييوان الخدميية المدنييية /   : الخارجيررة )خررارج الرردائرة( االتصرراالت 1.5

 العمل.

 
 :  اإلشراف-6



114 

زــة /المركـــــــفي وزارة التنمية االجتماعي اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

6112 / 11/  62  ( تاريخ 13111م / )شرقم  معالي الوزير معتمدة بموجب كتاب  

 

 . مؤرشف /  مدخل بيانات   : ظيفةالمباشر للو لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة 

 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية و / أو الموارد البشرية.   المؤهل العلمي المطلوب  :

 ( سنة في عمل الوزارة11الثانية )الفئة   /  في عمل الوزارة ( سنوات6الفئة األولى )  الخبرات العملية المطلوبة :

             

 :  التدريب 1.7

 اإلدارة اإلشرافية ورعداد التقارير  -

 دورة متقدمة في ردارة الموارد البشرية  -

 التخطيط اإلستراتيجي  -

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 
  : تالمعارف والمهارات والقدرا 1.7

 
 المهارات المطلوبة : 

 مهارة في االتصال واإلشراف.  -
 مهارة في انتقا  المعلومات وتحليلها ل ايات تطوير الوظيفة ورجرا ات العمل . -

 مهارات التحليل والتفكير المنطقي -

 مهارة في رعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 .مجال العملمهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته فى   -

 القدرات المطلوبة : 

 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفا ة. -

 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. -

 ا وتنميتها.القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويره -

 القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األدا  وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. -

 القدرة على تحسس المشك ت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 المعارف : 

 ارة وعمل المديرية.معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوز -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 اختصاصي تخطيط الموارد بشرية  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 يةمديرية الموارد البشر : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم تخطيط الموارد البشرية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتخصصية المجموعة النوعية العامة

 5 الرمز: وظائف ردارة وتنمية الموارد البشرية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 003 الرمز: اختصاصي   المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: اختصاصي تخطيط الموارد البشرية الفعليمسمى الوظيفة 

 155100300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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دراسة االحتياجات من الموارد البشرية وتحديدها بالطرق العلمية بالتعاون مع مدرا  الوحدات التنظيمية  :  غرل الوظيفة -3

جيب األنظمية والتعليميات، واعيداد وتحيديث ومراجعية الخطيط ال زمية ومتابعية تنفييذها، وتنفييذ ومن خ ل اآلليات المتبعية بمو

 اجرا ات االستقطاب واالختيار والتعيين المعتمدة لتلبية تلك االحتياجات.

 المهام والواجبات :  -4

ت والوحدات التنظيمية في يدرس الخطة االستراتيجية وخطط العمل التنفيذية ويساهم في تحديد احتياجات المديريا .1
جمع وتنسيق وتقييم هذه االحتياجات واالجرا ات الوظيفية االخرى ) الترفيع الدائرة من الموارد البشرية، وذلك بعد 
 ، االح ل الوظيفي، المسار الوظيفي(.

ث ث سنوات بناً   يساهم في اعداد خطة متوسطة المدى للموارد البشرية )موازنة تقديرية للموارد البشرية( لمدة .2

  على نتائج دراسة الخطة االستراتيجية وخطط العمل التنفيذية للدائرة.

 عداد وتأهيل موظفي الصف الثاني.يساهم في اعداد خطط اإلح ل والتعاقب الوظيفي ويتابع تنفيذها إل .3

ائرة، وتحديد مسميات الوظائف الد في التنظيمية للوحدات الوظيفية والمهام التنظيمية يساهم في درس الهياكل .4

 واأللوية المحافظات على والتوزيع الج رافي والوحدات والشعب واألقسام الموظفين في المديريات وأعداد

 لتطوير وتعديل هذه الهياكل بالتعاون مع مديرية التطوير المؤسسي بما ينسجم مع المستجدات.التنظيمية  والوحدات

 المحافظة المهارات، على الطلب ندرة التخصصات،( الدائرة في البشرية الموارد ردارة تواجه التي التحديات يحدد .5

 ووزع التوصيات والمقترحات للت لب على هذه التحديات. )الخ...أو استقطابها الكفا ات على

علمية يعد ملخص عن المت يرات المتوقعة في واقع الموارد البشرية من حيث األعداد والمؤه ت والخبرات ال .6

 والعمر والتوزيع الج رافي وأصناف الموظفين والمخصصات المالية للرواتب وتكاليف التدريب وغيرها. 

يعد الدراسات المتخصصة في تخطيط وردارة الموارد البشرية والمؤشرات اإلحصائية المتعلقة بسمات وخصائص  .7
عمل المسوحات لتشخيص ومعالجة أي من الموارد البشرية كمعدل الدوران وانفكاك الموظفين عن العمل، و

 المشاكل التي قد تواجه سير العمل وأساليب تطويره.

 يسدي النصح والمشورة لكافة المديريات والوحدات التنظيمية فيما يتعلق بتخطيط الموارد البشرية. .8

جية وفقاً للمنهجيات واآلليات يحدث األوصاف الوظيفية لوظائف الدائرة بما ينسجم مع الت يرات البيئية والتكنولو .9

 المعتمدة، ويعممها بعد اعتمادها على مدرا  الوحدات التنظيمية والموظفين.

يطلع على تحلي ت تقييم االدا  ل ستفادة منها في تخطيط الموارد البشرية ووزع المسارات الوظيفية وخطط  .11
 االح ل.

 قاب ت وامتحانات وما يلزم إلنجاز عملية التعيين بشكل متكامل.ينسق كافة اإلجرا ات المسبقة للتعيين من م .11

ً للمنهجيات واآلليات  .12 ينفذ كافة اإلجرا ات المعتمدة والمتعلقة باستقطاب واختيار الكفا ات ال زمة للدائرة وفقا

 المحددة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

كافة القرارات واإلجرا ات الرسمية المعتمدة والخاصة بإتمام عملية التعيين بعد صدور توصية لجنة الموارد ينفذ  .13

 البشرية بالموافقة على التعيين بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

 ينفذ ما يكلف به في مجال عمله. .14
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 :  عالقات الوظيفة )االتصاالت( -5

قسييم بيانييات /   قسييم ادارة المييوارد البشييرية/    قسييم تنمييية المييوارد البشييرية )داخررل الرردائرة(: الداخليررة االتصرراالت 1.5

 كافة المديريات./   وسج ت الموارد البشرية

 ديوان الخدمة المدنية./  اموزارة تطوير القطاإ الع  : الخارجية )خارج الدائرة( االتصاالت 1.5

 :  شرافاإل -6

 ال يوجد .  : لالشراف المباشر للوظيفةمسميات الوظائف الخاضعة 

 :  ألشغال الوظيفة واإلضافية األساسيةالمتطلبات  -7

  : المؤهل العلمي والخبرات 1.7

 ( سنوات في مجال العمل6لخبرة : )ا - دارية أو ردارة الموارد البشريةالدرجة الجامعية االولى في العلوم اال -

( سنوات في 3لخبرة : )ا  - ةالعلوم االدارية أو ردارة الموارد البشريالدرجة الجامعية الثانية ) الماجستير ( في  -

  مجال العمل

 ( سنة. 0الخبرة : )  - دارية أو ردارة الموارد البشريةالدرجة الجامعية الثالثة ) الدكتوراه ( في العلوم اال -

 :  التدريب 1.7
 دورة تدريبية في مجال ردارة الموارد البشرية. -

 .ية في مجال تخطيط الموارد البشريةدورة تدريب -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 معرفة تامة بالتشريعات واألنظمة والتعليمات التي تحكم عمله. -

 المعرفة التامة بإجرا ات ردارة الموارد البشرية من الترفيعات، تعديل األوزاإ، ...الخ المعمول بها. -

 ت والتفكير المنطقي.القدرة على التحليل واالستنتا -

 القدرة على التخطيط والتنسيق والمتابعة. -

 مهارة االتصال والتعامل مع اآلخرين. -

 معرفة بأساليب البحث العلمي. -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -

 معرفة تامة بأساليب وممارسات ومفاهيم ونظريات تخطيط الموارد البشرية. -

 معرفة تامة بأساليب التنظيم وتوصيف الوظائف. -

 اجادة الل ة االنجليزية.  -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

   اختصاصي تنمية موارد بشرية : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد البشرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم تنمية الموارد البشرية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم تنمية الموارد البشرية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: ائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجاتدائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـ نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتخصصية المجموعة النوعية العامة

 5 الرمز: وظائف ردارة وتنمية الموارد البشرية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 003 الرمز: اختصاصي   القياسي الدال المسمى

 00 الرمز: اختصاصي تنمية موارد بشرية مسمى الوظيفة الفعلي

 155100300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 هيياعيية تطبيق، ومتابيبيييةالخطيية التدر رعييدادوالمشيياركة فييي تحديييد االحتياجييات التدريبييية وتحليلهييا، :  غرررل الوظيفررة -3

هيا، والمشياركة فيي تطبيييق انظمية االحي ل والتعاقيب الييوظيفي مين خي ل ربيط المسييار اليوظيفي للموظيف بالمسييار وتقييم

 التدريبي.

 المهام والواجبــــات : -1
برامج تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية والتخصصية ) الوعا  التدريبي( بالتنسيق مع رئيس القسم  يحدث .1

 الوحدات التنظيمية في الدائرة ليتماشى مع حاجة الدائرة وخططها والمستجدات. ومسؤولي

يزع مسودة االحتياجات التدريبية األساسية والتخصصية على مستوى األفراد لموظفي الدائرة، بالتنسيق مع  .1

 المديريات المختلفة بالدائرة ، ورفعها لرئيس القسم تمهيدا العتمادها.

ريب السنوية للدائرة وذلك بعد ان يتم رصد المخصصات المالية ال زمة لها لتوفير البرامج يعد خطة التد .1

التدريبية والتأهيلية المناسبة لتلبية االحتياجات التدريبية الفعلية والمعتمدة ورفعها لرئيس القسم، ويتابع تنفيذها 

 .بعد اعتمادها، وذلك تبعاً إلجرا  رعداد الخطة التدريبية السنوية

يعد تفاصيل البرامج التدريبية والمواصفات المعيارية لكل برنامج تدريبي ل ايات استخدامها عند دعوة دور  .1

 الخبرة واالستشارات أو المراكز التدريبية لتنفيذ البرامج التدريبية .

واصفات والمعايير ويحلل يتابع تنفيذ كافة األعمال ال زمة لتقييم البرامج التدريبية ومقارنتها باألهداف والم .5

االنحرافات )رن وجدت( ويقترح التوصيات ال زمة و ويقيم المدربين المقدمين للبرامج التدريبية من قبل 

 المتدربين، وذلك بالتنسيق مع الجهات والمراكز التدريبية المنفذة للتدريب.

باألنشطة التدريبية والتطويرية، بالتنسيق  يطبق آليات نقل المعرفة التي اكتسابها الموظفين من خ ل اشتراكهم .6

 مع الموظف المتلقي للتدريب والمسئول المباشر عنه.

يصنف ويبوب ويوثق التقارير والمادة العلمية الخاصة بالبرامج التدريبية التي يشارك فيها الموظفون )المحتوى  .7

ورقي ورلكتروني في مكان يسهل  التدريبي(، ويفهرسها بطريقة يسهل الرجوإ رليها، وينشرها على شكل

 الوصول رليه، بما في ذلك نشر هذه المواد على شبكة اإلنترانت الداخلية.

 يتابع كافة أمور المبعوثين للدراسة في المعاهد والجامعات المختلفة وتقديم التقارير الفنية الخاصة بسير البعثة. .8

ل وتطوير المرشحين الخاصة بموظفي الدائرة واعتمادها يشارك في رعداد خطط اإلح ل الوظيفي وخطط تأهي .9

 من قبل المرجع المختص، ويتابع تنفيذ تلك الخطط، ويعد تقارير حول سير العمل بتنفيذها رلى رئيس القسم.

يتابع التعدي ت والتطورات التي تطرأ على القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية  .11

 ابعة ما يستجد في مجال هذا المجال.ومت

 ينفذ ما يكلف به في مجال العمل. .11

 
 : عالقات الوظيفة )االتصاالت( -5

قسيم /  قسيم تخطييط الميوارد البشيرية/   الموارد البشرية ردارةقسم   : الداخلية )داخل الدائرة( االتصاالت 1.5

 سج ت وبيانات الموارد البشرية



120 

زــة /المركـــــــفي وزارة التنمية االجتماعي اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

6112 / 11/  62  ( تاريخ 13111م / )شرقم  معالي الوزير معتمدة بموجب كتاب  

 

المعاهيد التدريبيية /  دييوان الخدمية المدنيية/  العامية اإلدارةمعهيد  : )خرارج الردائرة(الخارجية  االتصاالت 1.5

 .الجهات المانحة /  المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة/   والتعليمية الخاصة والتطوعية

 

  : اإلشراف -6

 ال يوجد .  : المباشر للوظيفة لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة 

 

 :  إلشغال الوظيفة واإلضافية ةاألساسيالمتطلبات  -7

  : المؤهل العلمي والخبرات 1.8

  ( سنوات في مجال التدريب6برة : )الخ   - اإلداريةفي العلوم  األولىالدرجة الجامعية  -

  ال التدريب( سنوات في مج3الخبرة : )  -اإلدارية لدرجة الجامعية الثانية ) الماجستير( في العلوم ا -

 ( سنة. 0الخبرة : )  - الدكتوراه ( في العلوم االدارية ) الدرجة الجامعية الثالثة -

  : التدريب 1.7

 دورة تدريبية في التدريب والتطوير. -

 دورة في ادارة الموارد البشرية. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7    
 المعرفة بالتشريعات واألنظمة والتعليمات التي تنظم عمل تنمية الموارد البشرية. -

 القدرة على المتابعة والتنسيق. -

 معرفة رعداد خطط اإلح ل الوظيفي. -

 مهارة التفاوض واالتصال مع االخرين. -

 القدرة على ريصال المفاهيم واألفكار باستخدام وسائل م ئمة. -

 توافر الخبرة ومهارات جيدة في تقديم العروض التوزيحية. -

 رجادة الل ة االنجليزية. -

 قان تطبيقات الحاسوب المطلوبة لعمله.رت -

 معرفة تامة بنظريات وتطبيقات ومفاهيم وممارسات تعليم البال ين والتدريب. -

 معرفة تامة بجمعيات التدريب وتنمية الموظفين. -

 مهارة متابعة ما ينشر في الدوريات العربية واالجنبية عن المستجدات في مجال التدريب وتنمية الموظفين  -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

  اختصاصي ردارة موارد بشرية  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد البشرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم ردارة الموارد البشرية :  الـشـعــبـة الـقـســم /  1.1

 الموارد البشرية ردارةرئيس قسم  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: ـــىاألولـــ الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتخصصية المجموعة النوعية العامة

 5 الرمز: وظائف ردارة وتنمية الموارد البشرية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 003 الرمز: اختصاصي   المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: الموارد البشريةاختصاصي ردارة  مسمى الوظيفة الفعلي

 155100300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 .تنفيذ التعليمات والقرارات المتعلقة بالموارد البشرية :  غرل الوظيفة -1
 المهام والواجبــــات : -1

الزييادات السينوية والمكافيآت والحيوافز والتعويزيات والنقيل ينفذ التعليمات والقرارات المتعلقية بيالموارد البشيرية كيالترفيع و .1

 الداخلي واالنتداب واإلعارة والتكليف واالستقالة ورنها  الخدمات واإلجرا ات والعقوبات التأديبية.

ال زمية يقدم االستشارة والنصح في مجياالت ردارة الميوارد البشيرية لمختليف الوحيدات التنظيميية واقتيراح األسياليب العمليية  .1

 لتأمين االستقرار الوظيفي.

يعد برا ة تشكي ت لكل موظف تمت الموافقة على تعيينه وررسال نسخ مين قيرار التعييين وبيرا ة التشيكي ت ليديوان الخدمية  .1

 المدنية ودائرة الموازنة العامة وديوان المحاسبة.

 بعمل الدائرة. يوجه الموظفين الجدد ويطلعهم على االنظمة والتعليمات الخاصة .1

ينفيذ كافية األعميال المتعلقية بتقيديم خيدمات الميوارد البشييرية مثيل التيأمين الصيحي والزيمان االجتمياعي والمنيافع اإلزييافية   .5

 األخرى.

يتأكد من التزام الموظفين بتعليمات الدوام الرسمي والعمل اإلزافي. ويعد كشوف العمل اإلزيافي والكشيوف الخاصية بيدوام  .6

 فين وم ادرتهم ورجازاتهم واعتمادها تمهيدا إلرسالها للدائرة المالية.الموظ

 يطور يحدث ويديم ويفعل قواعد وأنظمة البيانات الخاصة بإدارة الموارد البشرية. .7

 ينفذ ما يكلف به في مجال العمل. .8

 
 :  عالقات الوظيفة )االتصاالت( -5

قسييم /   قسيم تنمييية المييوارد البشييرية/   قسيم تخطيييط المييوارد البشييرية  : الداخليررة )داخررل الرردائرة( االتصراالت  1.5

 مديرية الشؤون المالية./   اإلداريةمديرية الشؤون /   سج ت وبيانات الموارد البشرية

 ديوان الخدمة المدنية.  : اإلتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( 1.5

 
 :  اإلشراف -6

 ال يوجد .  : لمباشر للوظيفةا لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة 

 
 :  إلشغال الوظيفة واإلضافية األساسيةالمتطلبات   -7

  : المؤهل العلمي والخبرات 1.7

( سينوات فيي مجيال 6لخبيرة : )ا  - دارية أو ردارة الميوارد البشيريةالدرجة الجامعية االولى في العلوم اال -

  العمل

( 3: )الخبييرة   - دارييية أو ردارة المييوارد البشييريةلعلييوم االالدرجيية الجامعييية الثانييية ) الماجسييتير ( فييي ا -

  سنوات في مجال العمل

 ( سنة. 0الخبرة : ) - دارية أو ردارة الموارد البشريةالدرجة الجامعية الثالثة ) الدكتوراه ( في العلوم اال -
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 التدريب:  1.7

 دورة تدريبية في مجال ردارة الموارد البشرية. -

 جال التشريعات الناظمة إلدارة الموارد البشرية.دورات في م -

  : المعارف والمهارات والقدرات 1.7

 معرفة تامة بالتشريعات واألنظمة والتعليمات التي تحكم عمله. -

 المعرفة بإجرا ات ردارة الموارد البشرية من الترفيعات، تعديل األوزاإ، ...الخ المعمول بها. -

 الستنتات والتفكير المنطقي.القدرة على التحليل وا -

 القدرة على التخطيط والتنسيق والمتابعة. -

 مهارة االتصال والتعامل مع اآلخرين. -

 معرفة بأساليب البحث العلمي. -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -

 اجادة الل ة االنجليزية.  -
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 ن الخدمة المدنية ديوا

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 تقييم األدا  الفردي اختصاصي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد البشرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 5 الرمز: يةمجموعة الوظائف الفنية لتخصص المجموعة النوعية العامة

 5 الرمز: وظائف ردارة وتنمية الموارد البشرية المجموعة النوعية الفرعية

 الـمـسـتـوى

 

 1 الرمز: الثاني 

 003 الرمز: اختصاصي   المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: تقييم األدا  الفردي اختصاصي مسمى الوظيفة الفعلي

 155100300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  وعـة الـمهـنيةالـمجـمـ
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ردارة نظام تقييم األدا  للموظفين، وذلك لزمان تنفيذ مراحل عمليية التقيييم المختلفية باألوقيات والفتيرات  :  غرل الوظيفة -3

 ا  الفردي.الزمنية المحددة، مع التأكد من صحة اإلجرا ات المتخذة بعملية التقييم ومدى التزامها بأحكام تعليمات نظام تقييم األد

 : المهام والواجبــــات  -1

يتابع تطبيق رجرا ات "تقييم األدا  الفردي" وتعليمات ردارة وتقييم األدا  الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية والدليل  .1

 اإلجرائي المعتمد بهذا الشأن. 

 ارير تقييم األدا  السنوية.يتابع عملية تعبئة سج ت األدا  ومراجعتها في مواعيدها المقررة ورعداد تق .1

يمكن المدرا  ورؤسا  األقسام والموظفين من مفاهيم ورجرا ات ومراحل عملية ردارة األدا  وتقييمه، للتأكد من  .1

 وجود مفهوم موحد حول نظام ردارة وتقييم األدا  الفردي لدى كافة الجهات المعنية بعملية التقييم وآلياته ورجرا اته.

رير تقييم األدا  السنوية المعتمدة لكافة موظفي الدائرة ويتأكد من تعبئتها واقرارها بالشكل المطلوب، يراجع تقا .1

ويحدد نوإ وطبيعة القرارات واإلجرا ات اإلدارية المترتبة عليها استناداً ألحكام نظام الخدمة المدنية، ورفع قائمة 

 بتلك القرارات واإلجرا ات لرئيس القسم . 

تائج تقييم أدا  موظفي الدائرة، ويعد تقرير حولها بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدائرة، ووفقاً للمنهجية يحلل ن .5

 واآلليات المحددة ب

رجرا  تحليل وتقييم نتائج التقييم ورفعه لرئيس القسم لبيان الت ييرات في مستويات االدا  الفردي والمؤسسي والتأكد 

 ساس النوإ والتأكد من انسجام نتائج التقييم في المديريات والوحدات المختلفة.من عدم وجود تمييز على ا

 يزع التوصيات لتحسين نماذت وعملية تقييم االدا  وتعزيز الفهم المشترك لكيفية تقييم االدا  بمستوياته المختلفة. .6

 االدا  السنوية للموظفين. يساهم في اعداد خطة لتحسين االدا  على زو  التوصيات الواردة في تقارير .7

يجمع التعليقات والمقترحات والشكاوى من الموظفين عن تقييم االدا  ويحللها ويقدم التوصيات بشأنها لرئيسة  .8

 المباشر التخاذ اإلجرا ات المناسبة.

موارد البشرية وتقييم يتابع التعدي ت والتطورات التي تطرأ على القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بإدارة ال .9

 األدا  الفردي.

يشارك بإعداد اإلجرا ات والتعليمات المتعلقة بتنظيم عمل القسم وتقديم االقتراحات لتطويرها وتطوير أساليب  .11

 العمل باستمرار.

 ينفذ ما يكلف به في مجال العمل. .11

 

 :  عالقات الوظيفة )االتصاالت( -5

قسم سج ت /   قسم تنمية الموارد البشرية/   قسم ادارة الموارد البشرية  : لدائرة(الداخلية )داخل ا االتصاالت 1.5

 كافة المديريات./   وبيانات الموارد البشرية

 ديوان الخدمة المدنية.  : الخارجية )خارج الدائرة( االتصاالت 1.5
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 :  اإلشراف -6

 د .ال يوج  : مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

  : المؤهل العلمي والخبرات 1.7

( سينوات فيي مجيال 6لخبيرة : )ا  -  دارية أو ردارة الموارد البشريةالدرجة الجامعية االولى في العلوم اال -

 . العمل

( 3لخبييرة : )ا  - د البشييريةدارييية أو ردارة المييوارالدرجيية الجامعييية الثانييية ) الماجسييتير ( فييي العلييوم اال -

 سنوات في مجال العمل

 ( سنة. 0الخبرة : ) - دارية أو ردارة الموارد البشريةالدرجة الجامعية الثالثة ) الدكتوراه ( في العلوم اال -

 :  التدريب 1.7

 دورة في مجال ردارة الموارد البشرية. -

 دورات متقدمة في مجال تقييم األدا . -

 : مهارات والقدراتالمعارف وال 1.7
 معرفة تامة بالتشريعات واألنظمة والتعليمات التي تحكم عمله. -

 معرفة تامة بأساليب وممارسات تقييم االدا  الفردي والمؤسسي. -

 والتفكير المنطقي. القدرة على التحليل واالستنتات -

 القدرة على المتابعة والتنسيق. -

 السرية في العمل. -

 صال والتعامل مع اآلخرين.مهارة االت -

 وتحليلها.  القدرة على رعداد التقارير -

 مهارات في التدريب والتوجيه. -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -

 رجادة الل ة االنجليزية .  -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 ارة التنمية االجتماعية الدائرة : وز

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

  موارد بشرية  رداري : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد البشرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 الموارد البشرية ردارةقسم  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 الموارد البشرية ردارةقسم رئيس  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتخصصية المجموعة النوعية العامة

 5 الرمز: وظائف ردارة وتنمية الموارد البشرية عة النوعية الفرعيةالمجمو

 الـمـسـتـوى

 

 3 الرمز: الثالث 

 003 الرمز: رداري ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: موارد بشرية ثالث رداري مسمى الوظيفة الفعلي

 155300300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية

 



128 

زــة /المركـــــــفي وزارة التنمية االجتماعي اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

6112 / 11/  62  ( تاريخ 13111م / )شرقم  معالي الوزير معتمدة بموجب كتاب  

 

 
 

 . المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وحسب التشريعات المعمول بها. اإلجرا اتتنفيذ ومتابعة كافة  :  غرل الوظيفة -3

 : المهام والواجبــــات  -1

 وظيفية متسلسلة. أرقامالموظفين  ورعطا فتح ملفات للموظفين وينظمها ويحفظها حسب األصول،  .1

 الحراك الوظيفي للموظفين مثل االنفكاك عن العمل او النقل او االنتداب وغيرها.الخاصة ب اإلجرا اتينفذ  .1

 يدقق على كشوفات مستحقي الزيادة السنوية وبياناتهم. .1

 يصدر بطاقة الموظف، ويصدر شهادات الخبرة للموظفين. .1

 ينفذ ما يكلف به في مجال العمل. .5

 :  عالقات الوظيفة )االتصاالت( -5

 مديرية الشؤون المالية./   كافة مديريات الدائرة  الداخلية )داخل الدائرة(: التصاالتا 1.5

 ال يوجد.  : الخارجية )خارج الدائرة( االتصاالت 1.5

 :  اإلشراف -6

 ال يوجد .  : المباشر للوظيفة لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة 

 إلشغال الوظيفة واإلضافية األساسيةالمتطلبات  -7

   : ؤهل العلمي والخبراتالم 1.0

/  ( سينوات فيي مجيال العميل6لخبيرة : )ا  - لميوارد البشيريةالدرجة الجامعية االوليى فيي العليوم االداريية أو ردارة ا

( سيينوات فييي 3لخبييرة : )ا  - دارييية أو ردارة المييوارد البشيريةالدرجية الجامعييية الثانييية ) الماجسييتير ( فيي العلييوم اال

 . مجال العمل

 :  دريبالت 1.7

 دورة تدريبية في مجال ردارة الموارد البشرية. -
 

 : المعارف والمهارات والقدرات 1.7

 معرفة بالتشريعات واألنظمة والتعليمات التي تحكم عمله. -

المعرفييية بيييإجرا ات ردارة الميييوارد البشيييرية مييين الترفيعيييات، تعيييديل األوزييياإ، ...اليييخ  -
 المعمول بها بالوزارة

 يط والتنسيق القدرة على التخط -

 والمتابعة. -

 مهارة االتصال والتعامل مع اآلخرين. -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

  تنمية موارد بشرية  رداري : يـفـةمـسـمـى الـوظـ 1.1

 مديرية الموارد البشرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم تنمية الموارد البشرية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم تنمية الموارد البشرية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 ـفنــوع الــوظـي

 ـة

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتخصصية المجموعة النوعية العامة

 5 الرمز: وظائف ردارة وتنمية الموارد البشرية المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  لـمـسـتـوىا

 003 الرمز: رداري ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: تنمية موارد بشرية رداري مسمى الوظيفة الفعلي

 155300300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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ها، و وتقييم تنفيذها، ومتابعة يبيةالخطة التدر رعدادو ,ا، المشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية وتحليله : غرل الوظيفة -3

 والتعاقب الوظيفي من خ ل ربط المسار الوظيفي للموظف بالمسار التدريبي. اإلح ل أنظمةتطبيق 

 : المهام والواجبــــات  -1
من خ ل تحليل المعلومات  يجمع المعلومات والبيانات ال زمة لتحديد االحتياجات التدريبية لموظفي الدائرة وذلك .1

)القيادية، وشاغلو الوظائف اإلشرافية، والتخصصية والوظائف  األربعةوالبيانات للبرامج التدريبية األساسية للفئات 

المساندة( لموظفي الدائرة  وتبويبها من حيث األولويات، ورعداد قوائم  بترتيبها حسب تلك األولويات، ورفعها رلى 

 رئيس القسم.

في وزع مسودة االحتياجات التدريبية األساسية والتخصصية على مستوى األفراد لموظفي الدائرة، من  شاركي .1

 خ ل  التنسيق مع المديريات المختلفة بالدائرة ، ورفعها لرئيس القسم.

 يزود المرشحين للتدريب بالمعلومات ال زمة حول مكان ووقت تنفيذ البرنامج. .1

 مج التدريبية وبما يلبي متطلبات المتدربين والمدربين والدائرة .وبما يتماشى مع الخطة التدريبية.يتابع سير البرا .1

 يزود المتدربين بالمادة التدريبية لزمان توافرها في أيدي الجميع. .5

نها في معرفة سير يوزإ استمارات تقييم البرامج التدريبية والمراكز التدريبية والمدربين على المتدربين ل ستفادة م .6

 البرنامج ومدى كفا ة المدربين .

يوثق التقارير والمادة العلمية الخاصة بالبرامج التدريبية التي يشارك فيها الموظفون )المحتوى التدريبي(،  .7

ويفهرسها بطريقة يسهل الرجوإ رليها، وينشرها على شكل ورقي ورلكتروني في مكان يسهل الوصول رليه، بما في 

 نشر هذه المواد على شبكة اإلنترانت الداخلية.ذلك 

 يتابع كافة أمور المبعوثين للدراسة في المعاهد والجامعات المختلفة ويقدم التقارير الفنية الخاصة بسير البعثة. .8

ية ويتابع ما يتابع التعدي ت والتطورات التي تطرأ على القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بتنمية الموارد البشر .9

 يستجد في مجال هذا المجال .

 ينفذ ما يكلف به في مجال العمل .11

 
 :  عالقات الوظيفة )االتصاالت( -5

 االتصاالت 1.5

 كافة مديريات الدائرة. : الداخلية )داخل الدائرة( 

 ديوان الخدمة المدنية./  معهد اإلدارة العامة : الخارجية )خارج الدائرة( االتصاالت 1.5

 
 :  اإلشراف -6
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 ال يوجد .  : مسميات الوظائف الخاضعة لألشراف المباشر للوظيفة
 

 
 
 :  إلشغال الوظيفة واإلضافية األساسيةالمتطلبات  -7

   : المؤهل العلمي والخبرات 1.7

عية الثانيية ) جة الجامالدر /  ( سنوات في مجال التدريب6برة : )الخ  - اإلداريةفي العلوم  األولىالدرجة الجامعية  

 ( سنوات في مجال التدريب.3الخبرة : ) - اإلداريةفي العلوم  (الماجستير

 
 :  التدريب 1.7

 دورة تدريبية في التدريب والتطوير. -

 دورة في ادارة الموارد البشرية. -

 
  : المعارف والمهارات والقدرات 1.7

 تنمية الموارد البشرية. معرفة بالتشريعات واألنظمة والتعليمات التي تنظم عمل -

 القدرة على المتابعة والتنسيق. -

 معرفة رعداد خطط اإلح ل الوظيفي. -

 مهارات االتصال والتواصل. -

 توافر الخبرة ومهارات جيدة في تقديم العروض التوزيحية. -

 رجادة الل ة االنجليزية. -

 رتقان تطبيقات الحاسوب المطلوبة لعمله. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



132 

زــة /المركـــــــفي وزارة التنمية االجتماعي اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

6112 / 11/  62  ( تاريخ 13111م / )شرقم  معالي الوزير معتمدة بموجب كتاب  

 

          

 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رداري تقييم األدا  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد البشرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

  :  عــبـة الـقـســم / الـشـ 1.1

 رئيس قسم : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 5 الرمز: ف الفنية لتخصصيةمجموعة الوظائ المجموعة النوعية العامة

 5 الرمز: وظائف ردارة وتنمية الموارد البشرية المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 003 الرمز: رداري ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: تقييم أدا  رداري مسمى الوظيفة الفعلي

 155300300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  ـمـوعـة الـمهـنيةالـمج
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 وتقييمه. األدا  ردارةالمتعلقة بعملية  اإلجرا اتتنفيذ ومتابعة كافة  :  غرل الوظيفة  -3

 
 المهام والواجبــــات :  -1
 )الدليل االجرائي لعملية ادارة االدا  وتقييمه وسج ت بأدوات التقييم مدرا  الوحدات التنظيمية في الدائرة  يزود .1

  .والتخصصي الوظيفي الوظيفة والمستوى لطبيعة السنوية( وفقاً  األدا  وتقارير ألدا ا

 يصدر التعاميم الخاصة بمراحل عملية تقييم االدا . .1

 يحصر ويتابع التوصيات الواردة في تقارير االدا  السنوية للموظفين. .3

قاً للنماذت المعتمدة، ورفع تقارير بشأنها للجهات المعنية يتابع تفريغ مخرجات عملية تقييم أدا  الموظفين الجدد وف .0

 التخاذ القرارات المناسبة حولها حسب التعليمات المعتمدة بهذا الخصوص.

 يرسل نسخة من تقارير تقييم األدا  رلى الموظفين الحاصلين على درجة متوسط أو زعيف. .5

 وية.يتابع قرارات لجنة االعترازات على التقارير السن .6

 يتابع اإلجرا ات والقرارات المترتبة على نتائج تقارير األدا  السنوية بعد اكتساب التقارير الصفة النهائية. .0

يعد كشوف بنتائج تقييم األدا  السنوي لموظفي الدائرة، ورفعها لرئيس القسم تمهيداً إلرسالها رلى ديوان الخدمة  .0

 المدنية.

 اصة بعمله وحفظ كافة الوثائق.ينظم ويحدث الملفات الخ .9

 ينفذ ما يكلف .10

 به في مجال العمل. 

 
 :  عالقات الوظيفة )االتصاالت(  -5

 قسم تنمية الموارد البشرية. /  الموارد البشرية ردارةقسم   : الداخلية )داخل الدائرة( االتصاالت 1.5

 . ال يوجد  : الخارجية )خارج الدائرة( االتصاالت 1.5
 

 :  شرافاإل -6

 ال يوجد .  : المباشر للوظيفة لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة 
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 :  المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

  : المؤهل العلمي والخبرات 1.7

/   ( سينوات فيي مجيال العميل6لخبيرة : )ا  - داريية أو ردارة الميوارد البشيريةالدرجة الجامعية االولى في العليوم اال 

( سنوات في مجال 3الخبرة : ) -  بشريةالدرجة الجامعية الثانية ) الماجستير ( في العلوم االدارية أو ردارة الموارد ال

 العمل.

 :  التدريب 1.7

 دورة في مجال ردارة الموارد البشرية. -

 دورات في مجال تقييم األدا . -

 
  : المعارف والمهارات والقدرات 1.7

 بالتشريعات واألنظمة والتعليمات التي تحكم عمله.معرفة تامة  -

 القدرة على المتابعة والتنسيق. -

 السرية في العمل. -

 مهارة االتصال والتعامل مع اآلخرين. -

 وتحليلها.  القدرة على رعداد التقارير -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -

 .رجادة الل ة االنجليزية -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 كاتب / موارد بشرية  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد البشرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم ردارة الموارد البشرية :  الـشـعــبـة  الـقـســم / 1.1

 ردارة الموارد البشرية رئيس قسم : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز:  الثانية الــفــئــة

 6 الرمز: والمالية اإلداريةمجموعة الوظائف  المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: والتوثيق اإلداريةالوظائف  المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 000 الرمز: كاتب ثالث  المسمى القياسي الدال

 00 مز:الر موارد بشرية/ كاتب  مسمى الوظيفة الفعلي

 161300000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز: السكرتيريون اإلداريون ومساعدو االختصاصيين الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تنفيذ وتوثيق جميع اإلجرا ات والمتطلبيات اإلداريية الخاصية بيالموارد البشيرية وفيق خطيوات وأسياليب   : غرل الوظيفة -3

 فظ وتنظيم الوثائق في ملفات خاصة.تنفيذ محددة ومقررة بالتعليمات وح

 المهام والواجبــــات : -1

 يعد ملف لدوام الموظفين ورقيا والكترونيا ويفهرسها ويحفظها ليسهل الرجوإ اليها وقت الحاجة. .1

 يعد كشوفات الموظفين غير الملتزمين بالدوام لتوجيهها للمسؤول المباشر عن الموظفين. .1

 الموظفين مستحقي الزيادة السنوية التخاذ االجرا ات المترتبة عليها.يعد كشوفات بأسما   .1

 يوزإ نسخ كتب التأخير الصباحي على المسؤولين المباشرين ورقيا والكترونيا. .1

 يوزإ ويتابع كشوفات الموظفين الذين يعملون لساعات رزافية. .5

6. 

 

كشوفات شهرية بها ليتم عكس هذه الساعات على الرواتب يتأكد من ساعات الدوام الفعلية للعمل اإلزافي ورعداد 

 الخاصة بالموظفين.

 يحتفظ بالنماذت المستخدمة في القسم ل ايات استخدامها من قبل الموظفين مثل نموذت اإلجازات والم ادرات وغيرها. .7

 يستلم طلبات اإلجازات بمختلف أنواعها وتنفيذ اإلجرا ات ال زمة بشأنها. .8

د كشوفات بأسما  الموظفين الذين انتهت خدماتهم أو منحوا رجازات بدون راتب ويوزعها على الجهات ذات الع قة يع .9

 التخاذ االجرا ات المناسبة لوقف االشتراك بالزمان االجتماعي.

 ينفذ ما يكلف به في مجال العمل. .11

 :  عالقات الوظيفة )االتصاالت(  -5

 كافة مديريات الدائرة. : داخل الدائرة(الداخلية ) االتصاالت 1.5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ال يوجد.  : الخارجية )خارج الدائرة( االتصاالت 1.5

 

 :  اإلشراف -6

 ال يوجد . : المباشر للوظيفة لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

  المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

)ث ث سنوات في العلوم الدبلوم الشامل /  ( سنوات في مجال العمل2)  - اإلدارية شامل )سنتان( في العلومالدبلوم ال 

 ( سنوات في مجال العمل.1)  - اإلدارية(
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 :  التدريب 1.7 

 دورة تدريبية واحدة على األقل في مجال حفظ وتنظيم الوثائق. -

 

 : المعارف والمهارات والقدرات 1.7

 المام بالل ة اإلنجليزية. -

 القدرة على استخدام الحاسب اآللي. -

 معرفة بأساليب فتح الملفات وفهرستها وصياغتها. -

 معرفة بسياسات االحتفاظ بالوثائق. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 مات أساسية عن الوظيفة. معلو1

 مدخل بيانات   : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد البشرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

  رئيس قسم : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: ر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجاتدائـمـة/غـيـ نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية  الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية التخصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 000 الرمز: مدخل بيانات   المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مدخل بيانات  مسمى الوظيفة الفعلي

 150300000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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نيي المسيتخدم واسيترجاعها ردخال البيانات المتعلقة بأعميال وحيدة الميوارد البشيرية عليى النظيام اإللكترو :  غرل الوظيفة -3

 حسب االصول المعمول بها.

 المهام والواجبــــات : -1

 يصنف البيانات والمعلومات المنوي ادخالها على النظام حسب نوعها تمهيدا لترحيلها على جهاز الحاسوب. .1

 يدخل المعلومات والبيانات على البرامج التطبيقية ذات الع قة ويستخرجها عند الطلب. .1

 يتابع تحديث البيانات أول بأول حسب التعليمات المعتمدة. .1

 يحافظ على أجهزة الحاسوب للمحافظة على استمرارية وديمومة عملها. .1

 رفعها رلى المسؤول المعني.ييعد تقارير سير العمل الدورية عن األعمال المنجزة و .5

 الداخلية المعتمدة للمعلومات. يطبق قواعد وأسس ومعايير الرقابة واألمن  و الحماية .6

 ينفذ ما يكلف به في مجال العمل. .7

 :  عالقات الوظيفة )االتصاالت( -5

 . مديرية الموارد البشرية أقسام : الداخلية )داخل الدائرة( االتصاالت 1.5

 . ال يوجد  : الخارجية )خارج الدائرة( االتصاالت 1.5

 

 :  اإلشراف -6

 ال يوجد .  : المباشر للوظيفة لإلشرافعة مسميات الوظائف الخاض

 إلشغال الوظيفة واإلضافية األساسيةالمتطلبات  -7

   : المؤهل العلمي والخبرات 1.7

 تخصص ذو ع قة وخبرة سنة واحدة في مجال الوظيفة ري أو رداريةنظم معلومات  أو أعمال ردارةدبلوم شامل 

 :  التدريب 1.6

1.7  

 Microsoft officeدورة تدريبية في تطبيقات  -

  : المعارف والمهارات والقدرات 1.7

 بالل ة اإلنجليزية. رلمام -

 مهارة جيدة في االتصال والتعامل مع اآلخرين. -

 في مجال العمل.  MS OFFICEمهارة جيدة في استخدام الحاسب وتطبيقاته  -

 معرفة تامة بتطبيقات نظام المعلومات المطبق في الدائرة. -

 بنظام الترميز المعمول به في الدائرة.معرفة  -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مؤرشف وثائق : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد البشرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم سج ت وبيانات الموارد البشرية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم سج ت وبيانات الموارد البشرية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية  الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية التخصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 005 الرمز: مؤرشف وثائق ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مؤرشف وثائق ثالث مسمى الوظيفة الفعلي

 150300500 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 واسترجاعها عند الطلبحفظ وفهرسة الوثائق والمعام ت المتعلقة بالمديرية وأرشفتها يدوياً والكترونياً، :  غرل الوظيفة -3

. 

 : بــــات المهام والواج -1

 يستلم الوثائق والتقارير والمعام ت الواجب توثيقها وحفظها. .1

 زمن نظام األرشفة المعمول به.يحفظ الوثائق المستلمة عن طريق الماسح الزوئي لتخزينها الكترونيا ً .1

ة والتصينيف المعميول بيه لتسيهيل يحصر ويفهرس النسخ االلكترونية من الوثائق المدخلة على نظيام األرشيفة وفقيا لنظيام الفهرسي .1
 عملية استرجاعها عند الطلب.

 يحتفظ بنسخ احتياطية للمعلومات والبيانات المؤرشفة الكترونيا ويحافظ على سرية تلك المعلومات.  .1

 يحتفظ بنسخ من الوثائق المؤرشفة في ملفات خاصة معدة لهذا ال رض. .5

 الطلب من ذوي الص حية. يستخرت نسخ عن المعاملة المؤرشفة عند .6

 يحفظ الوثائق والملفات والسج ت المتعلقة بعمله. .7

 ينفذ ما يكلف به في مجال العمل. .8

 :  عالقات الوظيفة )االتصاالت( -5

 .  مديرية الموارد البشرية أقسام  : الداخلية )داخل الدائرة( االتصاالت 1.5

 . ال يوجد : الخارجية )خارج الدائرة( االتصاالت 1.5

 :  اإلشراف -6

 ال يوجد . : المباشر للوظيفة لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة 

 :  إلشغال الوظيفة واإلضافية األساسيةالمتطلبات   -7

  : المؤهل العلمي والخبرات 1.7

 .  وظيفةتخصص ذو ع قة وخبرة سنة واحدة في مجال ال ري أو رداريةنظم معلومات  أو أعمال ردارةدبلوم شامل 

 :  التدريب 1.7

 Microsoft officeدورة تدريبية في تطبيقات  -

 : المعارف والمهارات والقدرات 1.7

  المام بالل ة اإلنجليزية. -

 مهارة جيدة في االتصال والتعامل مع اآلخرين. -

 في مجال العمل.  MS OFFICEمهارة جيدة في استخدام الحاسب وتطبيقاته  -

 االلكترونية والورقية المعمول بها. األرشفةبنظام  معرفة تامة -

 

 

 

 



142 

زــة /المركـــــــفي وزارة التنمية االجتماعي اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

6112 / 11/  62  ( تاريخ 13111م / )شرقم  معالي الوزير معتمدة بموجب كتاب  

 

 

         

 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مراقب دوام : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 الموارد البشريةمديرية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم ردارة الموارد البشرية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم ردارة الموارد البشرية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 3 الرمز: الثالثة  الــفــئــة

 3 الرمز: وظائف الخدمات المساعدة المجموعة النوعية العامة

 6 الرمز: اإلداريةوظائف الخدمات  المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 011 الرمز: مراقب دوام المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: قب دواممرا مسمى الوظيفة الفعلي

 336301100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 . حسب التعليمات المعمول بها متابعة ومراقبة دوام الموظفين:  غرل الوظيفة-1
 
 المهام والواجبــــات :-1

 ينظم سج ت دوام الموظفين حسب التعليمات المعمول بها. .1

 لموظفين بالدوام وفق ساعات العمل الرسمية.يراقب التزام ا .1

 يرفع كشوفات يومية بدوام الموظفين. .1

يستلم نماذت م ادرات الموظفين )الخاصة والرسمية( والتأكد من استكمال اإلجرا ات الخاصة بها وتوقيع المرجع المختص  .1

 عليها.

 تعليمات رؤسا  العمل.ينفذ رجرا ات برنامج مراقبة دوام الموظفين حسب توجيهات و .5

 يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة .6

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها .7

.يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  .8  

االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفة يشارك في .9  

 يوثق كافة االجازات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم . .11

 يعمل على رعداد التقارير الدورية المتعلقة بعمله عند طلبها ويرفعها لرئيسه المباشر  . .11

ن قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة .يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف م 11  

 
 

 :  عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

مديرية الشؤون اإلداريية، مديريية التطيوير المؤسسيي، وحيدة خدمية الجمهيور،  : الداخلية )داخل الدائرة( االتصاالت 1.5

 .وكافة مديريات الوزارة إلنجاز العمل بالتنسيق واالتصال 

 .  ال يوجد : ارجية )خارج الدائرة(الخ االتصاالت 1.5

 

 :  اإلشراف-6

 . ال يوجد   : المباشر للوظيفة لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة 

 

 :  الوظيفة إلشغال واإلضافية األساسيةالمتطلبات -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 . دبلوم لمدة سنة بعد الثانوية العامة فما دون المؤهل العلمي المطلوب :

 .  ال يوجد الخبرات العملية المطلوبة  :
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 :  التدريب 1.7
 دورة في مهارات االتصال. -

 دورة متخصصة في مجال العمل . -

 
 : المعارف والمهارات والقدرات 1.7

 المهارات المطلوبة : 

 مهارة االتصال والتعامل مع الجمهور  -

 القدرات المطلوبة : 

 القدرة على المتابعة  -

 رجادة القرا ة والكتابة .  -

 اجتياز االختبار الوظيفي المقرر  -

 المعارف : 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -

 معرفة في استخدام الحاسوب في مجال العمل. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مدخل بيانات ثالث/سكرتير مديرية الموارد البشرية : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد البشرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير الموارد البشرية   : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: اتدائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرج نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية  الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية التخصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 004 الرمز: لثمدخل بيانات ثا المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مدخل بيانات ثالث/سكرتير مديرية الموارد البشرية مسمى الوظيفة الفعلي

 150300000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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ة، ميع التحيديث  ردخال وتدقيق البيانات وما يرد من كتابات، وتفري ها عليى األنظمي تنفيذ عمليات حوسبة و:  غرل الوظيفة-1

 .الدوري على البيانات وتزويد الجهات المعنية في الوزارة بها عند الطلب بالتنسيق مع الرئيس المباشر

 
 المهام والواجبــــات :-1

بيانات الكتب والتقارير المستلمة في المواعيد المحددة لذلك. يدخل .1  

 يحتفظ باألقراص المرنة المستلمة. .1

ودات الكتب والتقارير التي يتم طباعتها في ذاكرة جهاز الحاسوب.يخزن بيانات مس .1  

يانة يبلغ عن أعطال الحاسوب وطابعتها، ومتابعة عملية صيانة األعطال ورص حها مع الجهات ذات الع قة بص .1

 األجهزة.

ائية.يعيد تصويب المواد المدخلة حسب تعدي ت مصدرها ورعادة رخراجها من جديد بصورتها النه .5  

 يقترح وسائل تنظم رعداد وردخال البيانات على قاعدة البيانات الخاصة بالعمل، وتحديثها باستمرار. .6

 يزود المعنيين بالوزارة بالبيانات حال طلبها بالتنسيق مع المدير. .7

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة .8

في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها يشارك .9  

.يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  .11  

االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةيشارك في  .11  

لتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .يوثق كافة التقارير والمعلومات وا .11  

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .11

خارجها .يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة و .11  

بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة .يقوم بأية أعمال أخرى  .15  

 
 :  عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

         . بالتنسيق واالتصال اإلداريةمع قسم الديوان في مديرية الشؤون  : الداخلية )داخل الدائرة( االتصاالت 1.5

    

 باشر.حسب طلب الرئيس الم  : الخارجية )خارج الدائرة( االتصاالت 1.5

 
 :  اإلشراف-6

 . ال يوجد   : المباشر للوظيفة لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة 

 
 :  الوظيفة إلشغال واإلضافية األساسيةالمتطلبات -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7
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دبلوم متوسط في مجال الحاسب اآلليي أو نظيم المعلوميات اإلداريية أو عليوم      المؤهل العلمي المطلوب   :

  ردارية  

 ( سنوات في مجال عمل الوزارة )مدخل بيانات(.3) الخبرات العملية المطلوبة  :

 
 :  التدريب 1.7

 
 دورة في مجال ردخال البيانات المتقدمة باستخدام الحاسوب. -

 دورة طباعة عربي /انجليزي. -

 دورة فنية في مجال الوظيفة. -

 
 : المعارف والمهارات والقدرات 1.7

 رات المطلوبة : المها

 مهارة في رعداد التقارير وتنفيذها. -

 القدرات المطلوبة : 

 القدرة على المتابعة  -

 المعارف : 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -

 .القدرة على تصميم نماذت محوسبة لتسهيل رجرا ات العمل -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 ةـــالموارد الماليمديرية مدير  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 ةـــــــــــمديرية الموارد المالي : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مساعد األمين العام لشؤون اإلدارة والتطوير : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: جاتدائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودر نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: األول الـمـسـتـوى

 001 الرمز: مدير المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مدير الموارد المالية ظيفة الفعليمسمى الو

 160100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 ردارة الموارد المالية وزبط النفقات بما يحقق األهداف الموزوعة. غرل الوظيفة : -1

 المهام والواجبــــات :-1

 تنسيق مع جميع المديريات في الوزارة والوحدات اإلدارية.يشرف على رعداد مشروإ موازنة الوزارة بال  .1

 يشارك في توفير التمويل ال زم لتنفيذ خطة الوزارة اإلستراتجية.  .1

 يشرف على رعداد الحسابات الشهرية والختامية على اخت ف أنواعها.  .1

 يشرف على توزيع وصرف الموارد المالية المتاحة حسب خطة اإلنفاق المقررة.  .1

 شرف على رعداد التقارير المالية الدورية ومتابعتها.ي  .5

 يتأكد من نشر التعاميم والقرارات الناظمة إلجرا ات العمل.  .6

 يعقد االجتماعات الدورية لموظفي الوحدة لتدارس اآلرا  ونشر المعرفة.  .7

 يشرف على توثيق كافة البيانات والمعلومات الخاصة بعمل المديرية.  .8

يم أدا  ميوظفي المديريية ويحيدد احتياجياتهم التدريبيية ، ويحيدد االحتياجيات مين الميوارد البشيرية والماليية يدير عمليية تقيي  .9
 للمديرية .

يعمل على وزيع أهيداف المديريية بالتنسييق ميع أهيداف اليوزارة والخطيط التنفيذيية الزمنيية لتحقييق تليك األهيداف ويتيابع   .11
 . تنفيذها

 مكينهم وحفزهم وتوجيههم وخلق روح الفريق بينهم.ويطور أدا  الموظفين عن طريق ت  .11

 يشرف على تطوير أساليب العمل والتنسيق مع الوحدات اإلدارية المختلفة ذات الع قة داخل الوزارة وخارجها.  .11

جياز تقييم رنجازات المديرية وتحديد العقبات التيي تحيول دون تحقييق األهيداف وكيفيية الت ليب عليهيا ، ورعيداد تقيارير اإلن  .11
 للمسؤولين.

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل المديرية .  .11

 يقوم بأية مهام في مجال اختصاص الوظيفة.  .15

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

مندوب  -وحدة الرقابة الداخلية / مندوب ديوان المحاسبة / المراقب المالي اإلتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( : 1.5

مديرية السياسات واإلدارة اإلستراتيجية / الميوارد البشيرية / مديريية الشيؤون اإلداريية / تبيادل المعلوميات المالية /  

 وتنسيق العمل. 

 .وزارة المالية ودوائرها المختلفة / كافة الوزارات والدوائر الحكوميةاالتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5
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 اإلشراف: -6

 ضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:مسميات الوظائف الخا

/   مدقق ميالي داخليي  -محاسب منظم موازنة /  رئيس قسم التدقيق المالي.    -محاسب النفقات    -رئيس قسم المحاسبة.

رئييس قسيم الصيرف  / محاسيب ردخيال بيانيات رواتيب   -محاسيب رواتيب   -محاسيب زيمان    -رئيس قسيم الرواتيب. 

أميين صيندوق    -محاسب مدقق النفقات   -محاسب صرف   -معتمد الصرف المالي   -كات محاسب تسليم شي  -المالي. 

أميين صيندوق األمانيات /     -محاسب ميدقق أمانيات    -محاسب األمانات عامة  -الصرف المالي /  رئيس قسم األمانات.

 مدخل بيانات ثالث / سكرتاريا.

 

 :المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعيية األوليى فيي مجيال المحاسيبة  / أو العليوم اإلداريية والماليية. المؤهل العلمي المطلوب  :

 ( سنوات في أي وظيفة رشرافية.3( سنة في عمل الوزارة / منها )11)الخبرات العملية المطلوبة : 

 

 التدريب:  1.7

 التخطيط اإلستراتيجي -

 مهارات اإلدارة العليا -

 دورة حول القوانين المستحدثة ذات الع قة بعمل الوزارة. -

 ردارة الموارد البشرية -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7    

 المهارات المطلوبة:

 مهارة عالية في االتصال واإلشراف. -

 مهارة عالية  في رعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 رات عالية في التحليل والتفكير المنطقي.مها -

 معرفة متعمقة بأبعاد الوظيفة وممارستها ومناهجها وفلسفتها . -

 مهارة عالية في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة:

 قدرة عالية على التخطيط والمتابعة والتنفيذ. -

 ير.قدرة عالية على اإلبداإ والتطو -

 القدرة على االستفادة من المؤتمرات وورش العمل التي يشارك فيها شاغل الوظيفة وربط مخرجاتها بتطوير الوظيفة والمهنة. -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 وصف الوظيفي الفعلي بطاقة ال

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيس قسم المحاسبة : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد المالية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم المحاسبة :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير الموارد المالية : المباشر  مسـمى وظيـفة الـرئـيس 1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية مجموعة النوعية الفرعيةال

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم المحاسبة مسمى الوظيفة الفعلي

 160100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 ردارة عملية صرف وتوزيع المخصصات المالية حسب الحاجة بكفا ة عالية. :  ظيفةغرل الو-1

 المهام والواجبــــات :-1 

 يصدر القرارات المالية وفق األنظمة والتشريعات النافذة.  .1

 ينظم عملية صرف المخصصات المالية الواردة في الموازنة.  .1

 لي ربعي يبين نسبة اإلنجاز، قائمة التدفقات النقدية(.يعد التقارير المالية )الموقف المالي، تقرير ما  .1

 يطلب المخصصات المالية من دائرة الموازنة العامة )الحوالة المالية(.  .1

 يعيد توزيع المخصصات المالية على الموازنة حسب الحاجة )المناق ت المالية(.  .5

 على الموازنة.يعد موازنة الوزارة ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المدرجة   .6

 يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجرا ات العمل.  .7

 يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلرا  وحل المشك ت ونشر المعرفة.  .8

 .يعمل على تطوير أدا  الموظفين عن طريق تمكينهم وحفزهم وتوجيههم وخلق روح الفريق بينهم  .9

 .يعمل على وزع أهداف القسم بالتنسيق مع أهداف المديرية والخطط التنفيذية الزمنية لتحقيق تلك األهداف ويتابع تنفيذها  .11

 يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .  .11

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم.  .11

 حديد احتياجاتهم التدريبية.يقيم أدا  موظفي القسم وت  .11

 يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.  .11

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

وحييدة الرقابيية الداخلييية / منييدوب ديييوان المحاسييبة / المراقييب المييالي )  االتصرراالت الداخليررة )داخررل الرردائرة( :  1.5

 المعلومات وتنسيق العمل .مندوب المالية ( / مديرية الموارد البشرية / تبادل 

 دائرة الموازنة العامة لبحث قزايا العمل. –وزارة المالية  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5

 

 :اإلشراف-6

 .محاسب منظم موازنة/ محاسب النفقات  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 
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 الوظيفة: المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 .الدرجة الجامعية األولى في المحاسبة أو العلوم اإلدارية والمالية  المؤهل العلمي المطلوب:

( سنة في عميل 11( سنوات في عمل الوزارة / الفئة الثانية )6الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة :

     الوزارة.

 التدريب:  1.7

 .طيط اإلستراتيجيالتخ -

 اإلدارة اإلشرافية ورعداد التقارير . -

 .ردارة الموارد البشرية -

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة. -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في االتصال واإلشراف. -

 لوظيفة ورجرا ات العمل .مهارة في انتقا  المعلومات وتحليلها ل ايات تطوير ا -

 مهارات في التحليل والتفكير المنطقي. -

 مهارة في رعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 .مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

 القدرات المطلوبة:

 ة بكفا ة.القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوب -

 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. -

 القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. -

 القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األدا  وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. -

 تحسس المشك ت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.القدرة على  -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -

 

 

 

     

 

 



154 

زــة /المركـــــــفي وزارة التنمية االجتماعي اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

6112 / 11/  62  ( تاريخ 13111م / )شرقم  معالي الوزير معتمدة بموجب كتاب  

 

 

 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 جتماعية الدائرة : وزارة التنمية اال

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيس قسم األمانات : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد المالية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم األمانات :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير الموارد المالية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 لـوظـيـفـة. تـرمـيـز ا1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى  الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: ليةالوظائف المحاسبية والما المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم األمانات مسمى الوظيفة الفعلي

 160100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 لوزارة بكفا ة وفاعلية.ردارة كافة العمليات على حساب أمانات ا :  غرل الوظيفة-1

 المهام والواجبــــات :-1 

 يقوم باإلشراف على دفع المستحقات المالية ألصحابها )رصدار الشيكات(. .1

 يشرف على تحويل األمانات رلى جهات االستحقاق. .1

 يشرف على رعداد الخ صات المالية والتسويات البنكية. .1

 مة والتشريعات النافذة بما يخص حساب أمانات وزارة التنمية االجتماعية.يصدر القرارات المالية وفق األنظ .1

 يعمل على تنظيم عملية قبض األمانات المختلفة في حساب أمانات الوزارة. .5

 ينظم عملية صرف األمانات  الواردة في حساب أمانات الوزارة. .6

 ل.يتابع المنح الخارجية من حيث التحصيل والصرف حسب األصو .7

 يشرف على حفظ كافة المستندات المصروفة من حساب األمانات بمستودإ الدائرة المالية بالوزارة. .8

 .<EPANKINGوعلى نظام  GFMISيشرف على العمل على نظام  .9

 يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجرا ات العمل. .11

 .عن طريق تمكينهم وحفزهم وتوجيههم وخلق روح الفريق بينهم يعمل على تطوير أدا  الموظفين .11

يعميل عليى وزيع أهيداف القسيم بالتنسييق ميع أهيداف المديريية والخطيط التنفيذيية الزمنيية لتحقييق تليك األهيداف  .11

 .ويتابع تنفيذها

 رفة.يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلرا  وحل المشك ت ونشر المع .11

 يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم . .11

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم. .15

 يقيم أدا  موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية. .16

 يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة. .17

 ت(:عالقات الوظيفة )االتصاال-5

المراقب المالي ) مندوب  وحدة الرقابة الداخلية / مندوب ديوان المحاسبة / االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 المالية ( وذلك لتنسيق وتبادل العمل .

 وزارة المالية ودوائرها المختلفة وذلك لبحث قزايا العمل . االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5
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 : اإلشراف-6

محاسب األمانات العامة / محاسب مدقق أمانات / أمين  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:

 صندوق األمانات.

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 علوم اإلدارية والماليةالدرجة الجامعية األولى في المحاسبة و/أو الالمؤهل العلمي المطلوب: 

( سنة في عمل 11( سنوات في عمل الوزارة / الفئة الثانية )6الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة  :

 الوزارة.

 التدريب:  1.7          

 اإلدارة اإلشرافية ورعداد التقارير  -

 ردارة الموارد البشرية  -

 التخطيط اإلستراتيجي  -

 تخصصة في مجال الوظيفةدورات فنية م -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في االتصال واإلشراف . -

 مهارة في انتقا  المعلومات وتحليلها ل ايات تطوير الوظيفة ورجرا ات العمل . -

 مهارات التحليل والتفكير المنطقي. -

 يذها.مهارة في رعداد التقارير ومتابعة تنف -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفا ة. -

 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات . -

 رية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها القدرة على اإلشراف على العناصر البش -

 القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األدا  وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. -

 القدرة على تحسس المشك ت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 المعارف: 

 واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.معرفة تامة في التشريعات /القوانين  -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيس قسم التدقيق المالي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد المالية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم التدقيق المالي :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير الموارد المالية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى  الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: ئيس قسم التدقيق المالير مسمى الوظيفة الفعلي

 160100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 ردارة عمليات التدقيق المالي على القيود المحاسبية بكفا ة عالية.غرل الوظيفة : -1

 المهام والواجبــــات :-1 

 ندات، سج ت(.يشرف ويشارك على تدقيق أعمال الدائرة المالية )مست  .1

يشرف عليى تيدقيق األعميال المحاسيبية فيي الميديريات والمراكيز والمكاتيب التابعية لليوزارة، والكشيف عين المخالفيات   .1

 المالية رن وجدت وتصويبها.

 يتأكد من تطبيق القوانين واألنظمة والتشريعات المالية الخاصة بالعمل.  .1

 .يشارك في الرد على استيزاحات ديوان المحاسبة  .1

 يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجرا ات العمل.  .5

 يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلرا  وحل المشك ت ونشر المعرفة.  .6

 يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .  .7

 .فين عن طريق تمكينهم وحفزهم وتوجيههم وخلق روح الفريق بينهميعمل على تطوير أدا  الموظ  .8

يعمل على وزع أهيداف القسيم بالتنسييق ميع أهيداف المديريية والخطيط التنفيذيية الزمنيية لتحقييق تليك األهيداف ويتيابع   .9

 .تنفيذها

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم.  .11

 تهم التدريبية.يقيم أدا  موظفي القسم وتحديد احتياجا  .11

 يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.  .11
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 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

)مندوب -وحدة الرقابة الداخلية / مندوب ديوان المحاسبة / المراقب المالي االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 المالية ( / تبادل المعلومات وتنسيق العمل

 ديوان المحاسبة.لبحث قزايا العمل. لخارجية )خارج الدائرة(:االتصاالت ا 1.5

 اإلشراف:-6

 .مدقق مالي داخلي  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 ي المحاسبة و/أو العلوم اإلدارية والماليةالدرجة الجامعية األولى ف المؤهل العلمي المطلوب:

   ( سنة في عمل الوزارة.11( سنوات في عمل الوزارة/ الفئة الثانية )6الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة:

 التدريب:  1.7

 اإلدارة اإلشرافية ورعداد التقارير  -

 ردارة الموارد البشرية  -

 التخطيط اإلستراتيجي  -

 فنية متخصصة في مجال الوظيفة دورات -

 المعارف والمهارات والقدرات:1.7    

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في االتصال واإلشراف . -

 مهارة في انتقا  المعلومات وتحليلها ل ايات تطوير الوظيفة ورجرا ات العمل . -

 مهارات التحليل والتفكير المنطقي. -

 تابعة تنفيذها.مهارة في رعداد التقارير وم -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفا ة. -

 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات . -

 ناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها.القدرة على اإلشراف على الع -

 القدرة على تحسس المشك ت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األدا  وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. -

 المعارف:
 تشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.معرفة تامة في ال  -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيس قسم الرواتب : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد المالية : ـمـديـريـةاإلدارة / الـ 1.1

 قسم الرواتب :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير مديرية الموارد المالية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 ز:الرم دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم الرواتب ة الفعليمسمى الوظيف

 160100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 ردارة وتنظيم العمليات المتعلقة برواتب واستحقاقات الموظفين بكفا ة عالية.غرل الوظيفة  : -1

 

 المهام والواجبــــات :-1

  وات الموظفين.يشرف على صرف رواتب ومكافآت وبدالت وع  .1

يشرف على تنفيذ القرارات المتعلقة بالموظفين )ترفيعات، عقوبات، ع وات، مكافآت...الخ( ويتابع أوزاإ الميوظفين   .1

 في مؤسسة الزمان االجتماعي.

 على تجهيز معام ت الموظفين المتقاعدين وربرا  ذمتهم المالية من الوزارة. يشرف  .1

 تعلقة باالقتطاعات في ملفات خاص بكل موظف.يشرف على حفظ المراس ت الم  .1

 يطور أساليب العمل ويتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجرا ات العمل.  .5

 يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلرا  وحل المشك ت ونشر المعرفة.  .6

 مل القسم .يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بع  .7

 .يعمل على تطوير أدا  الموظفين عن طريق تمكينهم وحفزهم وتوجيههم وخلق روح الفريق بينهم  .8

يعمل على وزع أهيداف القسيم بالتنسييق ميع أهيداف المديريية والخطيط التنفيذيية الزمنيية لتحقييق تليك األهيداف ويتيابع   .9

 .تنفيذها

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم.  .11

 يقيم أدا  موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.  .11

 يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.  .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

-وحييدة الرقابيية الداخلييية / منييدوب ديييوان المحاسييبة / المراقييب المييالي االتصرراالت الداخليررة )داخررل الرردائرة( :  1.5

 الموارد البشرية / تبادل المعلومات وتنسيق العمل )مندوب المالية ( / مديرية

 وزارة المالية / مؤسسة الزمان االجتماعي / مديرية التقاعد.االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 

 اإلشراف:-6

محاسب زمان / محاسب رواتب / محاسب ردخال بيانات  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :

  بروات
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 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة: -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في المحاسبة و/أو العلوم اإلدارية والماليةالمؤهل العلمي المطلوب    : 

 ( سنة في عمل الوزارة.11الفئة الثانية )  ( سنوات في عمل الوزارة.6الفئة األولى )الخبرات العملية المطلوبة : 

 

 التدريب:  1.7    

 اإلدارة اإلشرافية ورعداد التقارير  -

 ردارة الموارد البشرية  -

 التخطيط اإلستراتيجي  -

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7   

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في االتصال واإلشراف. -

 مهارة في انتقا  المعلومات وتحليلها ل ايات تطوير الوظيفة ورجرا ات العمل . -

 مهارات التحليل والتفكير المنطقي. -

 مهارة في رعداد التقارير ومتابعة تنفيذها -

 .مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

 القدرات المطلوبة:

 لمنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفا ة.القدرة على التحليل والتفكير ا -

 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. -

 القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. -

 الفنية واإلجرائية واإلنسانية.القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األدا  وأساليبه  -

 القدرة على تحسس المشك ت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 المعارف:

 معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 الفعلي  بطاقة الوصف الوظيفي

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيس قسم الصرف المالي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد المالية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الرواتب :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 قسم الصرف المالي :  مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر 1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى  الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية عية الفرعيةالمجموعة النو

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم الصرف المالي مسمى الوظيفة الفعلي

 160100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 ردارة عملية تأمين السيولة المالية وصرف المستحقات المالية لمستحقيها بعدالة وكفا ة عالية. غرل الوظيفة : -1

 

 . المهام والواجبات:1

 يعمل على تأمين السيولة المالية ال زمة لصرف النفقات المختلفة. .1

 يشرف على صرف رواتب الموظفين ومستحقاتهم المالية. .1

 لمالية ألصحابها )رصدار الشيكات(.يشرف على دفع المستحقات ا .1

 يعمل على تحويل االقتطاعات واألمانات رلى جهات االستحقاق. .1

 يشرف على رعداد الخ صات المالية والتسويات البنكية. .5

 حفظ كافة المستندات المصروفة من حساب النفقات بمستودإ الدائرة المالية بالوزارة.يشرف على  .6

 لعمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجرا ات العمل.يطور أساليب ا .7

 يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلرا  وحل المشك ت ونشر المعرفة. .8

 .تطوير أدا  الموظفين عن طريق تمكينهم وحفزهم وتوجيههم وخلق روح الفريق بينهميعمل على  .9

 قسم بالتنسيق مع أهداف المديرية والخطط التنفيذية الزمنية لتحقيق تلك األهداف ويتابع تنفيذها.يعمل على وزع أهداف ال .11

 يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم . .11

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم. .11

 هم التدريبية.يقيم أدا  موظفي القسم وتحديد احتياجات .11

 يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة. .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

)مندوب -وحدة الرقابة الداخلية / مندوب ديوان المحاسبة / المراقب المالي االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 .المالية ( وذلك لتبادل المعلومات وتنسيق العمل

 وزارة المالية ودوائرها المختلفة لبحث قزايا العمل. الت الخارجية )خارج الدائرة(: االتصا 1.5

 

 اإلشراف:-6

محاسيب تسيليم شييكات ثاليث / معتميد الصيرف الميالي /  مسميات الوظرائف الخاضرعة لإلشرراف المباشرر للوظيفرة:

  محاسب صرف / محاسب مدقق النفقات ثاني / أمين صندوق الصرف المالي

 

 طلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة: المت-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 .الدرجة الجامعية األولى في المحاسبة أو العلوم اإلدارية والماليةالمؤهل العلمي المطلوب    : 

 ل الوزارة.( سنة في عم11/ الفئة الثانية )( سنوات في عمل الوزارة 6الفئة األولى )الخبرات العملية المطلوبة : 
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 التدريب:  1.7     

 .اإلدارة اإلشرافية ورعداد التقارير  -

 .ردارة الموارد البشرية  -

 .التخطيط اإلستراتيجي  -

 .دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7    

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في االتصال واإلشراف. -

 في انتقا  المعلومات وتحليلها ل ايات تطوير الوظيفة ورجرا ات العمل .مهارة  -

 مهارات التحليل والتفكير المنطقي. -

 مهارة في رعداد التقارير ومتابعة تنفيذها -

 .مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

 القدرات المطلوبة:

 والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفا ة. القدرة على التحليل والتفكير المنطقي -

 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. -

 القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. -

 واإلجرائية واإلنسانية. القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األدا  وأساليبه الفنية -

 القدرة على تحسس المشك ت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 المعارف:

 معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 ي الفعلي بطاقة الوصف الوظيف

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مدقق مالي داخلي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد المالية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم التدقيق المالي :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 قسم التدقيق المالي رئيس : شر مسـمى وظيـفة الـرئـيس المبا 1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتخصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف الرقابة والتدقيق والمتابعة والتقييم النوعية الفرعية المجموعة

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 003 الرمز: مدقق المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مدقق مالي داخلي مسمى الوظيفة الفعلي

 150100300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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اإلجرا ات والمعام ت المحاسبية من حيث التدقيق على المستندات المالية وتأدية مهام الوظيفة وفيق  تنفيذالوظيفة:  غرل -1

 التعليمات النافذة ورجرا ات العمل وتوجيهها الرئيس المباشر.

 . المهام والواجبات:1

 دقق مستندات الصرف ورجازتها حسب التعليمات المالية النافذة.ي .1

 ويدقق المطالبات المالية وخاصة المشاريع و الجمعيات واالتفاقيات مع عدد المنتفعين و المبالغ المقررة في االتفاقيات.كد يتأ .1

 على عمل المحاسبين في الميدان التابعين للوزارة.يدقق  .1

 يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة. .1

 رك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها.يشا .5

 .يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .6

 .االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةيشارك في  .7

 تقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم.يوثق كافة التقارير والمعلومات وال .8

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم. .9

 يقوم بمتابعة العمل واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخارجها. .11

 المباشر زمن اختصاص الوظيفة.يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس  .11

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

)مندوب -وحدة الرقابة الداخلية / مندوب ديوان المحاسبة / المراقب المالياالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

 المالية( .

 ال يوجد.االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5

 

 اإلشراف:-6

 .ال يوجد اضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:مسميات الوظائف الخ

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

  الدرجة الجامعية األولى في المحاسبة أو في العلوم اإلدارية والمالية المؤهل العلمي المطلوب:

 لوزارة.( سنوات في مجال عمل ا5) الخبرات العملية المطلوبة  :
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 التدريب:       2.7 

 (.GFMISدورة في النظام المالي الحكومي ) -

 دورة في التدقيق المالي. -

 .دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة  في التحليل المالي. -

 مهارة  في استخدام الحاسوب. -

 المطلوبة:القدرات 

 القدرة في التدقيق المالي والتدقيق على السج ت. -

 المعارف: 

 اإللمام بطبيعة المطالبات المالية وتقسيماتها. -

 معرفة تامة بالتشريعات والقوانين واألنظمة الناظمة للعمل . -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 : وزارة التنمية االجتماعية الدائرة 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 األمانات - أمين الصندوق : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد المالية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم األمانات :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ألماناترئيس قسم ا : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: لوظائف المحاسبية والماليةا المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 006 الرمز: أمين ثاني المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: األمانات -أمين الصندوق  مسمى الوظيفة الفعلي

 160100600 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 يات اإلجرائية المتعلقة بتنفيذ مهام قسم الصرف المالي )حساب الصندوق( .تنفيذ العملغرل الوظيفة : -1

 . المهام والواجبات:1

 يقبض المبالغ المالية الواردة للوزارة . .1

 (دينار، لدى البنك المركزي.100يودإ جميع المبالغ المقبوزة التي تزيد عن مبلغ ) .1

 يصدر شيكات األمانات والسلف. .1

 م المسندات بختم مدفوإ.يقوم بخت .1

 يعمل على حفظ المستندات حسب تسلسل رقم الشيك. .5

 يعمل على تسليم الشيكات بعد تسجيلها على السجل الخاص بالشيكات حسب األصول. .6

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة. .7

 لسنوية للقسم والعمل على تنفيذها.يشارك في رعداد خطة العمل ا .8

 .يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  .9

 .االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةيشارك في  .11

 اصة بعمله في القسم .يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخ .11

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .11

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة . .11

 

 :  عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 البنك المركزي . البنوك المختصة/ التصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: ا 1.5

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد.مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة: -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 توسطة في  المحاسبة أو في العلوم اإلدارية والمالية .الدرجة الجامعية الم المؤهل العلمي المطلوب :

 ( سنوات في عمل الوزارة.3)الخبرات العملية المطلوبة  : 
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 التدريب:  1.7

 دورة في مسك السج ت المالية. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة  في التوثيق. -

 في مجال العمل. مهارة في استخدام الحاسوب -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 المعارف: 

 معرفة تامة باألنظمة والقوانين المالية. -

معرفة تامة في التشيريعات /القيوانين واألنظمية والتعليميات الخازيعة لعميل اليوزارة وعميل المديريية  -

 وخاصة المشاريع التنموية والمنتجة.
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 الصرف المالي - أمين الصندوق : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد المالية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الصرف المالي   : الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الصرف المالي  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية امةالمجموعة النوعية الع

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 006 الرمز: أمين ثاني المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: األمانات -أمين الصندوق  مسمى الوظيفة الفعلي

 160100600 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 تنفيذ العمليات اإلجرائية المتعلقة بتنفيذ مهام قسم الصرف المالي )حساب الصندوق( .غرل الوظيفة : -1

 

 . المهام والواجبات:1

 لتسديد السلف عن ذمة المعتمدين الماليين وقبض المصاريف المستردة.يقبض المبالغ المالية  .1

 ودإ جميع المبالغ المقبوزة ، لدى البنك المركزي.ي .1

 يصدر شيكات قسم النفقات ويعمل على توقيع الشيكات فئة ت. .1

 يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة .1

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها .5

 .ائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسميقترح وس .6

 االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةيشارك في  .7

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم. .8

 لدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم.يشارك في رعداد التقارير ا .9

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة. .11

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 / وزارة المالية .المركزي  البنكالبنوك المختصة / االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 

 اإلشراف:-6

 .ال يوجد مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7      

 دارية والمالية.الدرجة الجامعية المتوسطة في  المحاسبة أو في العلوم اإل المؤهل العلمي المطلوب :

 ( سنوات في عمل الوزارة.3)الخبرات العملية المطلوبة : 
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 التدريب:  1.7            

 دورة في مسك السج ت المالية. -

 دورة فنية متخصصة في مجال اختصاص الوظيفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة  في التوثيق. -

 ة في استخدام الحاسوب في مجال العمل.مهار -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 المعارف: 

 معرفة تامة باألنظمة والقوانين المالية. -

وخاصية  معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليميات الخازيعة لعميل اليوزارة وعميل المديريية -

 .والمنتجةالمشاريع التنموية 
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مدقق األماناتمحاسب /  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد المالية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم األمانات :  الـشـعــبـة  الـقـســم / 1.1

 رئيس قسم األمانات : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية ة العامةالمجموعة النوعي

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 001 الرمز: محاسب ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: محاسب /مدقق أمانات ثالث مسمى الوظيفة الفعلي

 160300100 لوظيفةالرقم الرمزي ل

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 تنفيذ العمليات اإلجرائية المتعلقة بعمل القسم ورعداد الخ صات المالية على دفتر التنسيق. غرل الوظيفة: -1

 . المهام والواجبات:1

 ية والرأسمالية للوزارة.يصدر خ صات شهرية رلى وزارة المالية بالمصروف الفعلي من مخصصات الموازنة الجار .1

 .يساهم في عمل تسوية البنك لحساب اإلنمائي والمتكرر بعد ردخال الشيكات الصادرة على الحاسوب. .1

 يدقق كشف البنك. .1

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة .1

 م والعمل على تنفيذهايشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقس .5

 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  .6

 االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةيشارك في  .7

 لقسم .يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في ا .8

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .9

 يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخارجها . .11

 صاص الوظيفة .يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اخت .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 مديريات الوزارة المركز والميدان.االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:   1.5

 دائرة الموازنة العامة / وزارة المالية.  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5

 

 اإلشراف:-6

 .ال يوجدة : مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيف

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية المتوسطة في  المحاسبة أو في العلوم اإلدارية والمالية  المؤهل العلمي المطلوب :

 ( سنوات في عمل الوزارة.3) :  الخبرات العملية المطلوبة
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 : التدريب 1.7    

 دورة في مسك السج ت المالية. -

 دورة في نظام اإلنفاق المالي. -

 دورة في مهارات الحاسوب -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7    

 المهارات المطلوبة:

 مهارة  في التوثيق. -

 مهارة في استخدام الحاسوب في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 المعارف: 

 معرفة تامة باألنظمة والقوانين المالية. -

معرفة تامة في التشريعات /القيوانين واألنظمية والتعليميات الخازيعة لعميل اليوزارة وعميل المديرية.وخاصية المشياريع  -

 التنموية والمنتجه.
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 وزارة التنمية االجتماعية الدائرة : 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مدقق كشف البنك نفقات محاسب / : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد المالية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم األمانات :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 م األماناترئيس قس : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية ةالمجموعة النوعية الفرعي

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 001 الرمز: محاسب ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: محاسب مدقق ثالث مسمى الوظيفة الفعلي

 160300100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 اإلجرائية المتعلقة بعمل القسم ورعداد الخ صات المالية على دفتر التنسيق.تنفيذ العمليات غرل الوظيفة: -1

 . المهام والواجبات:1

يصدر خ صيات شيهرية رليى وزارة الماليية بالمصيروف الفعليي مين مخصصيات الموازنية الجاريية والرأسيمالية  .1

 للوزارة.

 يساهم في عمل تسوية البنك لحساب اإلنمائي والمتكرر. .1

 قق كشف البنك / النفقات.يد .1

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة .1

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها .5

 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  .6

 االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةرك في يشا .7

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم . .8

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .9

 كليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة .يقوم بأية أعمال أخرى بت .11

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 مديريات الوزارة المركز والميدان.االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

 .دائرة الموازنة العامة / وزارة المالية.االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:  مسميات الوظائف

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية المتوسطة في  المحاسبة أو في العلوم اإلدارية والمالية  المؤهل العلمي المطلوب :

 ل الوزارة.             ( سنوات في عم3) الخبرات العملية المطلوبة  :
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 التدريب:  1.7     

 دورة في مسك السج ت المالية. -

 دورة في نظام اإلنفاق المالي. -

 دورة في مهارات الحاسوب -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة  في التوثيق. -

 مهارة في استخدام الحاسوب في مجال العمل. -

 لقدرات المطلوبة:ا

 القدرة على المتابعة. -

 المعارف: 

 معرفة تامة باألنظمة والقوانين المالية. -

معرفيية تاميية فييي التشييريعات /القييوانين واألنظميية والتعليمييات الخازييعة لعمييل الييوزارة وعمييل المديرية.وخاصيية المشيياريع  -

 التنموية والمنتجة.
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 ية ديوان الخدمة المدن

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 الصرفمحاسب /  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد المالية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الصرف المالي :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الصرف المالي : ـفة الـرئـيس المباشر مسـمى وظي 1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية الــفــئــة

 6 الرمز: ةمجموعة الوظائف اإلدارية والمالي المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 001 الرمز: محاسب ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: محاسب مدقق ثالث مسمى الوظيفة الفعلي

 160300100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 تسجيل نفقات الوزارة )الشيكات( على دفتر اليومية.غرل الوظيفة : -1

 

 . المهام والواجبات:1

 يفرز المستندات أصولياً. .1

 يسجل المستندات في دفتر تسليم الشيكات زمن أرقام صرف متسلسلة شهرياً. .1

 يختم مستندات الصرف بختم مدفوإ. .1

 ة وحسب األصول.يحرر الشيكات باسم صاحب الع ق .1

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة .5

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها .6

 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  .7

 جتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةااليشارك في  .8

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم . .9

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .11

 قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة .يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من  .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 موظفي مديرية الموارد المالية  االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 دائرة الموازنة العامة / وزارة المالية/البنك المركزي.االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5

 

 :اإلشراف-6

 .ال يوجد ائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: مسميات الوظ

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية المتوسطة في المحاسبة أو في العلوم اإلدارية والمالية. المؤهل العلمي المطلوب:

 مل الوزارة.( سنوات في ع6) الخبرات العملية المطلوبة :
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 التدريب:  1.7

 دورة في مسك السج ت المالية. -

 دورة المحاسب الحكومي . -

 دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة  في التوثيق. -

 مهارة في استخدام الحاسوب في مجال العمل. -

 بة:القدرات المطلو

 القدرة على المتابعة. -

 المعارف: 

 معرفة تامة باألنظمة والقوانين المالية. -

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.وخاصة المشاريع  -

 التنموية والمنتجة.
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 ديوان الخدمة المدنية 

 وصف الوظيفي الفعلي بطاقة ال

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 األماناتمحاسب / : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد المالية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم األمانات  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم األمانات  : المباشر مسـمى وظيـفة الـرئـيس  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية موعة النوعية الفرعيةالمج

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 003 الرمز: محاسب ثاني المسمى القياسي الدال

 00 الرمز:  ثاني- محاسب األمانات مسمى الوظيفة الفعلي

 160100300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تنفيذ العمليات اإلجرائية المتعلقية بتنفييذ مهيام القسيم مين حييث ترحييل المقبوزيان وتسيجيل المصيروفات   الوظيفة:  غرل-1

وتييؤدى مهييام الوظيفيية وفييق التعليمييات الصييادرة واإلجييرا ات المحييددة وتوجيهييات الييرئيس  واألمانييات العامييةومتابعيية السييلف 

 المباشر.

 . المهام والواجبات:1

 .GFMISاألمانات والسلف على نظام المالي يقوم بتأدية  .1

 يصدر كتاب صرف األمانات والسلف. .1

 ينظم مستندات الصرف الخاصة بصرف األمانات والسلف. .1

 يفتح حساب خاص بكفاالت المعتمدين الماليين. .1

 يعمل على تصنيف الفيش البنكية وتصنيف األمانات المتنوعة. .5

 لمكرمة الملكية.يقوم بإصدار مستندات ا .6

 يستخرت كشف بأرصدة المعتمدين الماليين شهرياً من النظام المالي أو عند الطالب. .7

 يعمل خ صة شهرية بأرصدة األمانات العامة. .8

 يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة. .9

 للقسم والعمل على تنفيذها. يشارك في رعداد خطة العمل السنوية .11

 يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم. .11

 .االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةيشارك في  .11

 مله في القسم .يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بع .11

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .11

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة . .15

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 رية الموارد المالية .الموظفين في مدياالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

 البنوك المختصة  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5
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 اإلشراف:-6

 .ال يوجد مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 ة الجامعية المتوسطة في  المحاسبة أو في العلوم اإلدارية والمالية الدرجالمؤهل العلمي المطلوب : 

 ( سنوات في عمل الوزارة.3) الخبرات العملية المطلوبة  :

 

 التدريب:  1.7

 دورة في مسك السج ت المالية. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة  في التوثيق. -

 تخدام الحاسوب في مجال العمل.مهارة في اس -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 المعارف: 

 معرفة تامة باألنظمة والقوانين المالية. -

معرفييية تامييية فيييي التشيييريعات /القيييوانين واألنظمييية والتعليميييات الخازيييعة لعميييل اليييوزارة وعميييل  -

 المديرية.وخاصة المشاريع التنموية والمنتجة.
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 األمانات العامةمحاسب  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد المالية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم األمانات :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم األمانات : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية الــفــئــة

 6 الرمز: لوظائف اإلدارية والماليةمجموعة ا المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 000 الرمز: محاسب ثاني المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: ثاني  -العامة  محاسب  األمانات مسمى الوظيفة الفعلي

 160100000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تنفييذ العملييات اإلجرائيية المتعلقية بتنفييذ مهيام القسيم مين حييث ترحييل المقبوزيان وتسيجيل المصيروفات  غررل الوظيفرة:-1

وتييؤدى مهييام الوظيفيية وفييق التعليمييات الصييادرة واإلجييرا ات المحييددة وتوجيهييات الييرئيس  واألمانييات العامييةومتابعيية السييلف 

 المباشر.

 . المهام والواجبات:1

 GFMISيقوم بتأدية األمانات ولسلف على نظام المالي  .1

 يصدر كتاب صرف األمانات العامة والسلف. .1

 ينظم مستندات الصرف الخاصة بصرف األمانات العامة والسلف. .1

 يصدر شيكات األمانات و السلف. .1

 ليين.يفتح حساب خاص بكفاالت المعتمدين الما .5

 يفتح حسابات في سجل السلف ومتابعة أرصدة المعتمدين الماليين. .6

 يعمل كشف بأرصدة المعتمدين الماليين شهرياً. .7

 يعمل خ صة شهرية بأرصدة األمانات العامة. .8

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة. .9

 داد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها.يشارك في رع .11

 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  .11

 .االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةيشارك في  .11

 رير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقا .11

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .11

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة . .15

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 موظفي مديرية الموارد المالية.دائرة(:  االتصاالت الداخلية )داخل ال 1.5

 البنوك المختصة. االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5
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 اإلشراف:-6

 ال يوجد . مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية المتوسطة في  المحاسبة أو في العلوم اإلدارية والمالية  المطلوب :المؤهل العلمي 

 ( سنوات في عمل الوزارة.3) الخبرات العملية المطلوبة  :

 

 التدريب:  2.7

 دورة في مسك السج ت المالية. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة  في التوثيق. -

 مهارة في استخدام الحاسوب في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 المعارف: 

 معرفة تامة باألنظمة والقوانين المالية. -

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليميات الخازيعة لعميل اليوزارة وعميل المديرية.وخاصية  -

 والمنتجة.المشاريع التنموية 
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 / التأدياتمحاسب  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد المالية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم المحاسبة :  شـعــبـة الـقـســم / الـ 1.1

 رئيس قسم المحاسبة : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية عامةالمجموعة النوعية ال

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 001 الرمز: محاسب ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: محاسب تأديات ثالث مسمى الوظيفة الفعلي

 160300100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تنفيييذ العمليييات اإلجرائييية المتعلقيية بمهييام القسييم ميين حيييث حجييز المبييالغ المالييية لييدفع النفقييات الجارييية  غرررل الوظيفررة:-1

 والرأسمالية، وتسجيلها بسجل التأديات ورجرا  المطابقات ال زمة وتوثيق كافة البيانات الخاصة بعمل القسم.

 المهام والواجبات:. 1

 يسجل المخصصات المرصودة بالموازنة بسجل التأديات وحسب البرنامج. .1

 يسجل الحواالت الشهرية والمناق ت. .1

 يسجل المستندات بسجل التأديات بعد التأكد من توفر المخصصات. .1

 يعد المواقف المالية الشهرية. .1

 نسيق ورجرا  المطابقة مع سجل المصروف الفعلي )اإلجماليات(.يطابق المستندات بسجل التأديات مع الت .5

 يؤدي على نظام اإلنفاق على الحاسوب. .6

 يوقع المستندات للتأدية. .7

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة .8

 تنفيذهايشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على  .9

 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  .11

 االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةيشارك في  .11

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم . .11

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .11

 يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخارجها . .11

 فة .يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظي .15

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 ال يوجد. االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

 ال يوجد.االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5
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 اإلشراف:-6

 .مسميات الوظائف الخازعة لعشراف المباشر للوظيفة: ال يوجد

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية المتوسطة في  المحاسبة أو في العلوم اإلدارية والمالية . المؤهل العلمي المطلوب :

 ( سنوات في عمل الوزارة.3) الخبرات العملية المطلوبة  :

 

 التدريب:  2.7

 دورة في المحاسبة الحكومية -

 دورة في مهارات الحاسوب -

 م اإلنفاق المالي.دورة في نظا -

 دورة في مسك السج ت المالية. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة  في التوثيق. -

 مهارة في استخدام الحاسوب في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 المعارف: 

 المالية. معرفة تامة باألنظمة والقوانين -

معرفة تامة فيي التشيريعات /القيوانين واألنظمية والتعليميات الخازيعة لعميل اليوزارة وعميل المديرية.وخاصية  -

 المشاريع التنموية والمنتجة.

 

 

 

 

 

 

 



193 

زــة /المركـــــــفي وزارة التنمية االجتماعي اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

6112 / 11/  62  ( تاريخ 13111م / )شرقم  معالي الوزير معتمدة بموجب كتاب  

 

 

 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 ظيفة. معلومات أساسية عن الو1

 محاسب / تسليم الشيكات : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد المالية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الصرف المالي :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الصرف المالي : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات ـيـفـةنــوع الــوظ

 1 الرمز: الثانية الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث ىالـمـسـتـو

 001 الرمز: محاسب ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: محاسب تسليم شيكات ثالث مسمى الوظيفة الفعلي

 160300100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية

 



194 

زــة /المركـــــــفي وزارة التنمية االجتماعي اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

6112 / 11/  62  ( تاريخ 13111م / )شرقم  معالي الوزير معتمدة بموجب كتاب  

 

 فرز وتسجيل الشيكات والمستندات المالية. غرل الوظيفة:-1

 

 ت:. المهام والواجبا1

 يسجل ارقام الشيكات في دفتر تسليم الشيكات. .1

 يفرز المستندات المالية. .1

 يعمل على ختم المستندات بختم مدفوإ. .1

 ويعمل على حفظ المستندات حسب تسلسل رقم الشيك. .1

 يسلم الشيكات حسب األصول ويتأكد من سندات القبض والتفاويض . .5

 المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة يتقيد  باألنظمة والتشريعات .6

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها .7

 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  .8

 ك ت ونشر المعرفةاالجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشيشارك في  .9

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم . .11

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .11

 ظيفة، داخل الوزارة وخارجها .يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الو .11

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة . .11

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 موظفي مديرية الموارد الماليةاالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

 نة العامة / وزارة المالية.دائرة الموازاالتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5
 

 اإلشراف:-6

 .ال يوجدمسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:  

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 والمالية  الدرجة الجامعية المتوسطة في  المحاسبة أو في العلوم اإلدارية المؤهل العلمي المطلوب :

 ( سنوات في عمل الوزارة.6) الخبرات العملية المطلوبة  :
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 التدريب:  2.7

 دورة في مسك السج ت المالية. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة  في التوثيق. -

 مهارة في استخدام الحاسوب في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة:

 ة على المتابعة.القدر -

 المعارف: 

 معرفة تامة باألنظمة والقوانين المالية. -

معرفيية تاميية فييي التشييريعات /القييوانين واألنظميية والتعليمييات الخازييعة لعمييل الييوزارة وعمييل المديرية.وخاصيية  -

 المشاريع التنموية والمنتجة.
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 ديوان الخدمة المدنية 

 ي الفعلي بطاقة الوصف الوظيف

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 محاسب / الرواتب : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد المالية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

  قسم الرواتب :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الرواتب : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية الفرعيةالمجموعة النوعية 

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 003 الرمز: محاسب ثاني المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: محاسب رواتب ثاني مسمى الوظيفة الفعلي

 160100300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تندات الصيرف الميالي فيي قسيم الرواتيب وفيق التشيريعات والتعليميات الماليية واإلداريية وييرتبط تنظيم مس غرل الوظيفة:-1

 برئيس قسم الرواتب.

 

 . المهام والواجبات:1

على تأدية الرواتب والمكافآت وبدل )التنقل أو االقتنا ( والعمل اإلزافي الخاصة بالموظفين مين واقيع القيرارات يعمل  .1

 .GFMISل التشكي ت وكشوفات الرواتب الشهرية على نظام المالية الصادرة وجدو

 والزمان المالية والزمان االجتماعي عند الحاجة.  يستخرت كشوفات الرواتب وزريبة الدخل .1

يعمييل علييى أرشييفة الكتييب والمييذكرات الخاصيية بييالموظفين والمتعلقيية بيياألمور المالييية للموظييف )رواتييب ، عيي وات ،  .1

 لخ( وحفظها في ملفات خاصة بقسم الرواتب.اقتطاعات .....ا

يعمل على رعداد كتب رسمية لتحويل الرواتب واالقتطاعات من الرواتب، ويرد على الكتب الواردة من جهات خارجية  .1

 والمتعلقة باألمور المالية للموظفين.

كل منها من واقع القرارات المالية ردخال كشوفات الرواتب والمكافآت والمواص ت واإلزافي على األنظمة الخاصة ب .5

 والكشوفات الشهرية.

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة. .6

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها. .7

 عيارية الخاصة بالقسم .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل الم .8

 يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفة .9

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم . .11

 م .يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القس .11

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة . .11

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 ال يوجداالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

 مؤسسة الزمان االجتماعية / مديرية التقاعد. –وزارة الماليةاالتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5

 

 اإلشراف:-6

 .ال يوجد مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:
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 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7     

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية المتوسطة في  المحاسبة أو في العلوم اإلدارية والمالية  المؤهل العلمي المطلوب :

 ( سنوات في عمل الوزارة.3)ة المطلوبة  : الخبرات العملي

 

 التدريب:  2.7

 دورة في نظام اإلنفاق المالي. -

 دورة في مسك السج ت المالية. -

 دورة في مهارات الحاسوب. -

 دورة فنية متخصصة في مجال االختصاص الوظيفي -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 التوثيق. مهارة  في -

 مهارة في استخدام الحاسوب في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 المعارف: 

 معرفة تامة باألنظمة والقوانين المالية. -

 معرفة في نظام الخدمة المدنية. -

ارة وعميل المديرية.وخاصية معرفة تامة فيي التشيريعات /القيوانين واألنظمية والتعليميات الخازيعة لعميل اليوز -

 المشاريع التنموية والمنتجة.
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 محاسب / زمان : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 الموارد المالية مديرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الرواتب :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الرواتب : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: ثانيةال الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 003 الرمز: محاسب ثاني المسمى القياسي الدال

 00 رمز:ال محاسب زمان ثاني مسمى الوظيفة الفعلي

 160100300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تنفيذ اإلجرا ات المحاسيبية ذات الع قية بالزيمان والتنسييق فيميا بيين اليوزارة والمؤسسية العامية للزيمان غرل الوظيفة: -1

 ات العمل المحددة.االجتماعي والمشتركين، وتؤدى مهام الوظيفة وفقاً للتعليمات النافذة ورجرا 

 

 . المهام والواجبات:1

 حركة المشتركين، ترك العمل.يتابع  .1

 يطابق التسويات المالية مع مؤسسة الزمان االجتماعي. .1

 التبليغ عن رصابات العمل وتبليغ متابعة صرفها.يتابع  .1

 معام ت التقاعد، شيخوخة، عجز، وفاة ...الخ.يتابع  .1

 ة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفةيتقيد  باألنظم .5

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها .6

 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  .7

 ا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةاالجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلريشارك في  .8

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم . .9

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .11

 ة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخارجها .يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع ق .11

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة . .11

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 .مديرية الموارد البشريةاالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

 االجتماعي.الزمان  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد.مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:   

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة: -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية المتوسطة في  المحاسبة أو في العلوم اإلدارية والمالية  المؤهل العلمي المطلوب :

 ( سنوات في عمل الوزارة.3)برات العملية المطلوبة  : الخ
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 تدريب: ال2.7 

 (GFMISدورة في ردارة الموارد المالية الحكومية ) -

 دورة في الزمان االجتماعي واإلجرا ات المتبعة. -

 دورة فنية متخصصة في مجال اختصاص الوظيفة -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 ة:المهارات المطلوب

 مهارة  في التوثيق. -

 مهارة في استخدام الحاسوب في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 المعارف: 

 معرفة تامة باألنظمة والقوانين المالية. -

 معرفة في نظام الخدمة المدنية. -

خازعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.وخاصة معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات ال -

 المشاريع التنموية والمنتجة.
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مدخل الرواتبمحاسب /  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد المالية : دارة / الــمـديـريـةاإل 1.1

 قسم الرواتب :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الرواتب : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 :الرمز دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 003 الرمز: محاسب ثاني المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: محاسب ردخال بيانات رواتب ثاني يفة الفعليمسمى الوظ

 160100300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 ردخال كافة التعدي ت على الحاسوب واستخرات رواتب الموظفين ومتابعتها. غرل الوظيفة:-1
 

 . المهام والواجبات:1

الميوظفين باسيتخدام الحاسيوب، ردخيال ومتابعية الزييادات السينوية والترفيعيات،  يعميل عليى رعيداد واسيتخرات رواتيب  .1

 واالستقاالت واالقتطاعات الثابتة وال ير ثابتة وتدقيق جميع هذه اإلجرا ات.

يقوم بإعداد وطباعة جميع المكافآت )مكافآت مراكيز التربيية الخاصية، اليدفاإ االجتمياعي، ومكافيآت لجيان العطيا ات   .1

 طوعة والمواص ت والتأمين الصحي، ومكافآت العمل اإلزافي(.والمق

 يقوم بتأدية جميع الرواتب والمكافآت على الحاسوب وطباعتها.  .1

 يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة. .1

 ايشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذه .5

 يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم. .6

 االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةيشارك في  .7

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم. .8

 داد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم.يشارك في رع .9

 يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخارجها . .11

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة . .11

 :الوظيفة )االتصاالت( عالقات-5

 مديرية الموارد البشرية .االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

       ال يوجد.االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5

 

 اإلشراف:-6

 .ال يوجدمسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية المتوسطة في  المحاسبة أو في العلوم اإلدارية والمالية المؤهل العلمي المطلوب : 

 ( سنوات في عمل الوزارة.3) الخبرات العملية المطلوبة  :
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 التدريب:  1.7

 دورة في نظام اإلنفاق المالي. -

 دورة في مسك السج ت المالية. -

 دورة في مهارات الحاسوب. -

 دورة في الطباعة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7     

 المهارات المطلوبة:

 مهارة  في التوثيق. -

 مهارة في استخدام الحاسوب في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 المعارف: 

 ن المالية.معرفة تامة باألنظمة والقواني -

 ،المديريييةمعرفيية تاميية فييي التشييريعات /القييوانين واألنظميية والتعليمييات الخازييعة لعمييل الييوزارة وعمييل  -

 المشاريع التنموية والمنتجة. ةوخاص
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 سية عن الوظيفة. معلومات أسا1

 مدقق نفقاتمحاسب /  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد المالية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الصرف المالي :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الصرف المالي : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات الــوظـيـفـة نــوع

 1 الرمز: الثانية الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث مـسـتـوىالـ

 001 الرمز: محاسب ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: محاسب مدقق نفقات ثاني مسمى الوظيفة الفعلي

 160300100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 د الخ صات المالية على دفتر التنسيق.تنفيذ العمليات اإلجرائية المتعلقة بعمل القسم ورعداغرل الوظيفة : -1

 . المهام والواجبات:1

يصييدر خ صييات شييهرية رلييى وزارة المالييية بالمصييروف الفعلييي ميين مخصصييات الموازنيية الجارييية والرأسييمالية  .1

 للوزارة.

 يساهم في عمل تسوية البنك لحساب االمانات بعد ردخال الشيكات الصادرة على الحاسوب. .1

 البنك. يدقق كشف .1

 يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة .1

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها .5

 يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم. .6

 دورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةاالجتماعات اليشارك في  .7

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم. .8

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم. .9

 مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخارجها .يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال  .11

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة . .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 مديريات الوزارة المركز والميدان.االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

 دائرة الموازنة العامة / وزارة المالية/البنك المركزي .خارجية )خارج الدائرة(:  االتصاالت ال 1.5

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد .مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 لجامعية المتوسطة في  المحاسبة أو في العلوم اإلدارية والمالية الدرجة ا المؤهل العلمي المطلوب :

 ( سنوات في عمل الوزارة.3) الخبرات العملية المطلوبة  :
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 التدريب:  1.7

 دورة في مسك السج ت المالية. -

 دورة في نظام اإلنفاق المالي. -

 دورة في مهارات الحاسوب -

 

  ت:المعارف والمهارات والقدرا 1.7      

 المهارات المطلوبة:

 مهارة  في التوثيق. -

 مهارة في استخدام الحاسوب في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 المعارف: 

 معرفة تامة باألنظمة والقوانين المالية. -

وزارة وعمييل المديرية.وخاصيية معرفيية تاميية فييي التشييريعات /القييوانين واألنظميية والتعليمييات الخازييعة لعمييل اليي -

 المشاريع التنموية والمنتجة.
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مدقق كشف بنك األماناتمحاسب /  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد المالية : / الــمـديـريـةاإلدارة  1.1

 قسم الصرف المالي :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الصرف المالي : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 003 الرمز: محاسب ثاني  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: محاسب مدقق كشف بنك األمانات ثاني ى الوظيفة الفعليمسم

 160100300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية

 



209 

زــة /المركـــــــفي وزارة التنمية االجتماعي اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

6112 / 11/  62  ( تاريخ 13111م / )شرقم  معالي الوزير معتمدة بموجب كتاب  

 

 .GFMISتسجيل نفقات الوزارة )الشيكات( على نظام غرل الوظيفة: -1

 . المهام والواجبات:1

 يعمل على ترتيب وحفظ الشيكات. .1

 (.Excel sheetجيل الشيكات على الكمبيوتر باستخدام تطبيقات الـ)يعمل على تس .1

 يعمل على رعداد السقف المالي. .1

 يعمل على تدقيق كشف البنك /األمانات .1

 يشارك في تطوير أساليب العمل. .5

 يساهم في عمل تسوية بنك حساب األمانات. .6

 ب األمانات.يصدر الخ صات الشهرية رلى وزارة المالية لحسا .7

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة. .8

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها. .9

 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  .11

 جتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةااليشارك في  .11

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم . .11

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .11

 ع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخارجها يقوم بمتابعة العمل واالتصال م .11

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة . .15

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 مديريات الوزارة المركز والميدان.االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

 . /البنك المركزيدائرة الموازنة العامة / وزارة الماليةرجية )خارج الدائرة(: االتصاالت الخا 1.5

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد .مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: 
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 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 جامعية المتوسطة في  المحاسبة أو في العلوم اإلدارية والمالية الدرجة ال المؤهل العلمي المطلوب :

 ( سنوات في عمل الوزارة.6) الخبرات العملية المطلوبة  :

 التدريب:  1.7      

 دورة في مسك السج ت المالية. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة  في التوثيق. -

 خدام الحاسوب في مجال العمل.مهارة في است -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 المعارف: 

 معرفة تامة باألنظمة والقوانين المالية. -

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعميل المديرية.وخاصية المشياريع  -

 التنموية والمنتجة.
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 محاسب / منظم موازنة : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد المالية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم المحاسبة :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم المحاسبة : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى  الــفــئــة

 6 الرمز: ة الوظائف اإلدارية والماليةمجموع المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 003 الرمز: محاسب  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: محاسب منظم موازنة مسمى الوظيفة الفعلي

 160100300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  مـوعـة الـمهـنيةالـمجـ
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 رعداد الموازنات الجارية والرأسمالية ومتابعتها. غرل الوظيفة :-1

 . المهام والواجبات:1

 يشارك في تحليل البيانات المتعلقة بالموازنة العامة للوزارة. .1

 يقوم بإعداد مشروإ الموازنة. .1

 يقوم بإعداد التقارير المالية. .1

 ظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفةيتقيد باألن .1

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها .5

 يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم. .6

 ا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةاالجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلريشارك في  .7

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم . .8

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .9

 داخل الوزارة وخارجها يقوم بمتابعة العمل واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة،  .11

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة . .11

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 مديريات الوزارة المركز اإلدارية والفنية االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 /البنك المركزي.موازنة العامة / وزارة الماليةدائرة الاالتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5 

 

 اإلشراف:-6

 .ال يوجدمسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 العلوم اإلدارية والماليةالدرجة الجامعية األولى في  المحاسبة أو في  المؤهل العلمي المطلوب :

 ( سنوات في عمل الوزارة.3) الخبرات العملية المطلوبة  :
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 التدريب:  1.7     

 دورة في مجال رعداد الموازنات. -

 دورة في مجال مؤشرات األدا . -

 .GFMISدورة في نظام  -

 دورة في مهارات الحاسوب -

 دورة في المحاسبة الحكومية ومسك السج ت. -

 دورة فنية متخصصة في مجال اختصاص الوظيفة. -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة  في التوثيق. -

 مهارة في استخدام الحاسوب في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 المعارف: 

 .معرفة تامة باألنظمة والقوانين المالية -

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخازعة لعمل الوزارة وعميل المديرية.وخاصية المشياريع  -

 التنموية والمنتجة.
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 ة. معلومات أساسية عن الوظيف1

 محاسب / نفقات : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد المالية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم المحاسبة :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم المحاسبة : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: ر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجاتدائـمـة/غـيـ نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 003 الرمز: محاسب ثاني  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: محاسب نفقات ثاني مسمى الوظيفة الفعلي

 160100300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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داريية ويكيون تنظيم سندات الصرف المالي الخاص بقسم المحاسبة وفق التشريعات والتعليميات الماليية واإل غرل الوظيفة:-1

 ارتباطه برئيس قسم المحاسبة.

 

 . المهام والواجبات:1

 GFMIS.مستندات الصرف بالمطالبات المالية الواردة للدائرة المالية على نظام ينظم  .1

يجيب المراجعين على استفساراتهم بشأن معاملتهم وما تم عليها من رجرا ات من خ ل تتبع سير المطالبة المالية عليى  .1

 .GFMISظام ن

 يعمل الخطة المالية والحواالت الشهرية.  .1

 يقوم بإصدار مناق ت مالية عند الحاجة. .1

 يعمل مواقف مالية شهرية وربعيه. .5

 يقوم بالحجز على المخصصات المالية حسب المذكرات الواردة من المديريات. .6

 يعمل على رعداد أوامر قبض والتي تخص تسديد السلف. .7

حسيب السيجل التجياري للشيركات أو حسيب اليرقم  (GFMISيعمل على تعريف الميوردين الجيدد عليى نظيام الميالي ) .8

 الوطني للمواطنين.

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة .9

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها .11

 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  .11

 االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةيشارك في  .11

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم . .11

 ي رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .يشارك ف .11

 يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخارجها . .15

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة . .16
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 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 . مديريات الوزارة المركز والميدان االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

 دائرة الموازنة العامة / وزارة المالية.االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:   1.5 

 

 اإلشراف:-6

 .ال يوجدمسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 لمتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:ا-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية المتوسطة في  المحاسبة أو في العلوم اإلدارية والمالية  المؤهل العلمي المطلوب :

 ( سنوات في عمل الوزارة.3) الخبرات العملية المطلوبة  :

 

 التدريب:  1.7      

 سبة الحكومية.دورة في المحا -

 دورة في مهارات الحاسوب. -

 دورة في مهارات االتصال. -

 دورة في مجال رعداد الموازنات. -

 .GFMISدورة على نظام  -

 دورة فنية متخصصة في مجال اختصاص الوظيفة. -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة  في التوثيق. -

 استخدام الحاسوب في مجال العمل. مهارة في -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 المعارف: 

 معرفة تامة باألنظمة والقوانين المالية. -

معرفيية تاميية فييي التشييريعات /القييوانين واألنظميية والتعليمييات الخازييعة لعمييل الييوزارة وعمييل المديرية.وخاصيية المشيياريع  -

 التنموية والمنتجة.
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 معتمد صرف : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد المالية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 يقسم الصرف المال :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الصرف المالي : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية الــفــئــة

 6 الرمز: اإلدارية والماليةمجموعة الوظائف  المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 005 الرمز: معتمد صرف ثاني  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: معتمد الصرف المالي واألمانات ثاني مسمى الوظيفة الفعلي

 160100500 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تنظييم األميور الماليية فيميا يتعليق بتسيليم االسيتحقاقات الماليية ألصيحابها حسيب األصيول وتسيليم الرواتيب  غرل الوظيفرة:-1

 والقيام بأي عمل زمن نطاق الوظيفة.

 

 . المهام والواجبات:1

 الرواتب وع وات الميدان والمواص ت ...الخ.صرف المستحقات المالية ألصحابها فيما يتعلق بي .1

 يمسك سلفه الوزارة لعنفاق منها على أعمال الوزارة حسب األصول. .1

 يشارك في تطوير أساليب العمل. .1

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة .1

 للقسم والعمل على تنفيذهايشارك في رعداد خطة العمل السنوية  .5

 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  .6

 االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفةيشارك في  .7

 في القسم .يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله  .8

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .9

 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  .11

 يفة، داخل الوزارة وخارجها .يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظ .11

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة . .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 مديريات الوزارة المركز والميدان. االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 موازنة العامة / وزارة المالية.دائرة الاالتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:   1.5

 

 اإلشراف:-6

 .ال يوجد مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:      

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 اإلدارية والمالية  الدرجة الجامعية المتوسطة في  المحاسبة أو في العلوم المؤهل العلمي المطلوب :
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 ( سنوات في عمل الوزارة.3) الخبرات العملية المطلوبة  :

 التدريب:   1.7     

 دورة في نظام اإلنفاق المالي. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7    

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في التحليل.. -

 مهارة  في االتصال. -

 ي مجال العمل.مهارة في استخدام الحاسوب ف -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على تنفيذ المهام المطلوبة بكفا ة. -

 المعارف: 

 معرفة تامة باألنظمة والقوانين المالية. -

المشياريع  ةوخاصي ،المديرييةمعرفة تامية فيي التشيريعات /القيوانين واألنظمية والتعليميات الخازيعة لعميل اليوزارة وعميل  -

 التنموية والمنتجة.
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مدخل بيانات ثالث : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الموارد المالية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  ــبـة الـقـســم / الـشـع 1.1

 مدير الموارد المالية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية التخصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 000 الرمز: مدخل بيانات ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: سكرتير مديرية الموارد المالية مدخل بيانات ثالث/ مسمى الوظيفة الفعلي

 150300000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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ردخال وتدقيق البيانات وما يرد من كتابيات، وتفري هيا عليى األنظمية، ميع التحيديث  تنفيذ عمليات حوسبة و غرل الوظيفة:-1

 .عنية في الوزارة بها عند الطلب بالتنسيق مع الرئيس المباشرالدوري على البيانات وتزويد الجهات الم

 

 . المهام والواجبات:1

 بيانات المستندات المالية. يدخل .1

 يطبع الكتب الرسمية العائدة للدائرة المالية. .1

 يعيد تصويب البيانات المدخلة حسب تعدي ت مصدرها. .1

 سمية.يوثق كافة المستندات المالية والكتب الر .1

يعيد طباعة تنزيل المطالبات وعمل كتب رسمية بمخالفات الميدان بنا اً على تتسيب المسيئول المباشير بعيد تنزيلهيا  .5

 من التأديات.

 يتحقق من بيانات المطالبات ومطبقتها قبل طباعة الكتب الرسمية ورصدارها . .6

 رخراجها من جديد بصورتها النهائية. يعيد تصويب المواد المدخلة حسب تعدي ت مصدرها ورعادة .7

 والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة. يتقيد باألنظمة .8

 يشارك في رعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها. .9

 سم.بالقأساليب العمل والتقيد بإجرا ات العمل المعيارية الخاصة  وسائل تطويريقترح  .11

 االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلرا  وحّل المشك ت ونشر المعرفة.يشارك في  .11

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم . .11

 يشارك في رعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .11

 ابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات الع قة بمجال الوظيفة، داخل الوزارة وخارجها.يقوم بمت .11

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر زمن اختصاص الوظيفة . .15

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 في مديرية الشؤون اإلدارية بالتنسيق واالتصال. مع قسم الديوان االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 حسب طلب الرئيس المباشر. االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5
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. 

 اإلشراف:-6

 .ال يوجد مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 ومالية.دبلوم متوسط في مجال الحاسب اآللي أو نظم المعلومات اإلدارية أو علوم ردارية  مؤهل العلمي المطلوب :ال

  

 ( سنوات في مجال عمل الوزارة )مدخل بيانات(.3( سنوات للمستوى الثاني/ )0) الخبرات العملية المطلوبة  :

 

 التدريب:  1.7      

 الحاسوب.المتقدمة باستخدام دورة في مجال ردخال البيانات  -

 انجليزي (. –دورة طباعة ) عربي  -

 دورة فنية في مجال الوظيفة. -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 في سرعة عملية ردخال البيانات واستخراجها. مهارة -

 في رعداد التقارير وتنفيذها.مهارة  -

 سوب في مجال العمل.مهارة في استخدام الحا -

 القدرات المطلوبة:

 .القدرة على المتابعة -

 القدرة على تصميم نماذت محوسبة لتسهيل رجرا ات العمل. -

 المعارف: 

 اإللمام بطبيعة المطالبات المالية وتقسيماتها. -

 معرفة تامة بالتشريعات والقوانين واألنظمة الناظمة للعمل . -

 

 

 

 

 


