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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 ةـــــالشؤون اإلداريمديرية مدير  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 ةــــــــــــمديرية الشؤون اإلداري : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  ـم / الـشـعــبـة الـقـسـ 1.1

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

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

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

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف اإلدارية والتوثيق المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: األول الـمـسـتـوى

 001 الرمز: مدير المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مدير الشؤون اإلدارية يفة الفعليمسمى الوظ

 161100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تخطيط وإدارة ومتابعة تنفيذ مهام وأنشططة تطيمين احتياجطات المطديريات والوحطدات اإلداريطة فطي الطوزارة :  رض الوظيفةغ -1

 مات إدارية نوعية لتسهيل سير العمل. /المركز والميدان من اللوازم وتقديم خد

 

 والواجبــــات:المهام  -1

يشرف على جميع األنشطة المتعلقة بالشطؤون اإلداريطة بالتنسطيق مطع جميطع الوحطدات اإلداريطة األخطرز فطي الطوزارة   .1
 والميدان.

البريطد ويوثطق وينسطق مطع  يشرف على استقبال البريد الوارد للوزارة والرد عليه ويتابع البريد الصادر ويطنظم جميطع  .1
 الوحدات اإلدارية األخرز في المركز والميدان بشين الردود والمحافظة على سالمة الوثائق والملفات.

يشرف على تزويد الوزارة باللوازم/ األثاث واألجهزة والقرطاسية واإلشراف على تخزينها وتوزيعها على مديريات   .1
 الوزارة والمؤسسات التابعة لها.

 ف على تيمين الوزارة بالمركبات واإلشراف على صيانتها وضبط حركتها.يشر  .1

 يساهم في اإلشراف على أمن وسالمة وحماية الوزارة.  .5

 يشرف على تيمين االتصاالت الهاتفية من وإلى الوزارة وتسهيلها على الموظفين والمواطنين.  .6

 يشرف على تيمين طباعة الكتب وتصويرها.   .7

خدمات النظافطة وتطيمين االحتياجطات مطن لطوازم التدفئطة والميطاا والصطيانة بالتنسطيق مطع المطديريات  يشرف على تقديم  .8
 المعنية.

 يشارك في اللجان الداخلية وحضور اجتماعاتها واالجتماعات العامة بما يخص عمل المديرية.  .9

 يتيكد من نشر التعاميم والقرارات الناظمة إلجراءات العمل.  .11

الخطة التنفيذية وتحديد األهداف واألنشطة ومسؤوليات التنفيطذ بمطا يتوافطق مطع الخططة  إعدادجراءات يشرف ويتابع إ  .11
 للوزارة. اإلستراتيجية

 يعقد االجتماعات الدورية لموظفي الوحدة لتدارس اآلراء ونشر المعرفة.  .11

 يشرف على توثيق كافة البيانات والمعلومات الخاصة بعمل المديرية.  .11

ة تقيططيم أداء مططوظفي المديريططة وتحديططد احتياجططاتهم التدريبيططة ت وتحديططد االحتياجططات مططن المططوارد البشططرية يططدير عمليطط  .11
 والمالية للمديرية .

 يشرف على تطوير أساليب العمل والتنسيق مع الوحدات اإلدارية المختلفة ذات العالقة داخل الوزارة وخارجها.  .15

 لمديرية.يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل ا  .16

 يقوم بيية مهام في مجال اختصاص الوظيفة.  .17

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 / الماليةمديرية الموارد  / الداخليةوحدة الرقابة  / وحدة الشؤون القانونية  الداخلية )داخل الدائرة(: االتصاالت 1.5

 .مديرية التطوير المؤسسي  / البشريةمديرية الموارد 

دائرة اللوازم العامةت الموردينت الجمعيات الخيرية المؤسسات والجهات   الخارجية )خارج الدائرة(: تاالتصاال 1.5

 الحكومية وغير الحكومية لتيمين المراسالت الخارجية
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 اإلشراف:-6

م رئيس قسم الديوان / رئطيس قسطم اللطوازم واإلمطداد / رئطيس قسط المباشر للوظيفة: لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة 

  الحركة / رئيس قسم الخدمات المساندة / رئيس قسم المشتريات والعطاءات / مدخل بيانات ثالث / سكرتاريا 

 :الوظيفة إلشغال واإلضافية األساسيةالمتطلبات -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية. المؤهل العلمي المطلوب  :

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

 التدريب:  1.7

 .لتخطيط اإلستراتيجيا -

 .مهارات اإلدارة العليا -

 دورة حول القوانين المستحدثة ذات العالقة بعمل الوزارة. -

 .إدارة الموارد البشرية -

 

 درات:المعارف والمهارات والق 1.7 

 المهارات المطلوبة: 

 مهارة عالية في االتصال واإلشراف -

 مهارة عالية  في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 مهارات عالية في التحليل والتفكير المنطقي. -

 معرفة متعمقة بيبعاد الوظيفة وممارستها ومناهجها وفلسفتها . -

 بيقاته فى مجال العمل.مهارة عالية في استخدام الحاسوب وتط -

 القدرات المطلوبة:

 قدرة عالية على التخطيط والمتابعة والتنفيذ. -

 قدرة عالية على اإلبداع والتطوير. -

القدرة على االستفادة مطن المطؤتمرات وورش العمطل التطي يشطارك فيهطا شطاغل الوظيفطة وربطط مخرجاتهطا بتططوير  -

 الوظيفة والمهنة 

 المعارف:

 تامة في التشريعات / القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة. معرفة -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 الخدمات المساندة رئيس قسم : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الشؤون اإلدارية : إلدارة / الــمـديـريـةا 1.1

 الخدمات المساندة قسم :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير مديرية الشؤون اإلدارية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: ات فـئـات ودرجاتدائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذ نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف اإلدارية والتوثيق المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: قسم رئيس  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم الخدمات المساندة مسمى الوظيفة الفعلي

 161100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تسهيل مهام الوحدات اإلدارية في الوزارة من خالل تيمين خدمات مساندة متميزة )اتصطاالتت مراسطلينت :  غرض الوظيفة -1

 طباعةت نظافةت صيانةت الحماية واألمن( وضمان سير إجراءاتها بكفاءة وفاعلية.تصويرت 

 

 المهام والواجبــــات: -1

 يشرف على تيمين االتصاالت التلفونية من والى الوزارةت وصيانة أجهزتها. .1

 .يشرف على تيمين عملية تصوير وتجليد األوراق والملفات والتقارير المتعلقة بعمل الوزارة .1

يشرف على موظفي أمن الوزارة على مدار الساعةت ويبالغ مدير الشؤون اإلدارية عن أية مالحظات تضمنه تقريطر  .1

 موظف األمن.

يشرف على طباعة مراسالت الوزارة الداخلية والخارجية وتخزينها على أجهزة الحاسطوبت والتيكطد مطن سطالمة دقطة  .1

 الطباعة.

 ن وتوزيعهم على الوحدات اإلدارية.يشرف على إعمال المراسلي .5

 يشرف على أعمال النظافة في الوزارة والتيكد من قيام موظفي شركة النظافة بواجبهم.  .6

 يطور أساليب العمل والتيكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل. .7

 كالت ونشر المعرفة.يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المش .8

 يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم . .9

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم. .11

 يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية. .11

 يقوم بيية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة. .11

 

 وظيفة )االتصاالت(:عالقات ال-5

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

 الجمهور والمؤسسات األخرز الحكومية والتطوعية والخاصة. االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

 

 اإلشراف:-6

 طابع / مراسل/ ميمور التصوير/ ميمور مقسم/ حارس مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:

 

 



228  

في وزارة التنمية االجتماعيـــــــة /المركــز اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

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

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية. المؤهل العلمي المطلوب  :

( سنة في عمل 11الفئة الثانية ) لوزارة/( سنوات في عمل ا6الفئة األولى )الخبرات العملية المطلوبة : 

     الوزارة.

 التدريب:  1.7

 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير  -

 إدارة الموارد البشرية  -

 التخطيط اإلستراتيجي  -

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة: 

 االتصال واإلشراف. مهارة في  -

 مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل . -

 مهارات التحليل والتفكير المنطقي. -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 .مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

 القدرات المطلوبة:

 ة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة.القدر -

 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. -

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

 سين طرق األداء وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية.القدرة على تطوير العمل وتح -

 القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 المعارف:

 معرفة تامة في التشريعات / القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 الوصف الوظيفي الفعلي  بطاقة

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 الديوانرئيس قسم  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الشؤون اإلدارية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 الديوانقسم  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير مديرية الشؤون اإلدارية : س المباشر مسـمى وظيـفة الـرئـي 1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

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

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 6 الرمز: ةمجموعة الوظائف اإلدارية والمالي المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف اإلدارية والتوثيق المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم الديوان مسمى الوظيفة الفعلي

 161100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 إدارة عمليات فهرسة وحفظ البريد وتوزيعه ومتابعتهت وسالمة ودقة وسرية معلوماته.:  غرض الوظيفة-1

 المهام والواجبــــات :-1

 يشرف على جميع اإلجراءات الخاصة بتسجيل المراسالت الوارد والصادر يدوياَ والكترونياَ.  .1

 لصادرة ويتيكد من صحتها ووجود المرفقات معها.يشرف ويتابع إجراءات توزيع المراسالت الواردة وا  .1

 يتابع وينسق مع المديريات المعنية للرد على المراسالت الواردة دون تيخير.  .1

الوثائق والمراسالت يدوياً والكترونياً وتدقيقها ويتيكد من صحة إدخالها وفهرسطتها وحفظهطا بطريقطة  أرشفةيشرف على   .1
 يسهل الرجوع اليها.

 بع فهرسة الملفات بالتنسيق مع المديريات األخرز ويتيكد من اجراءات حفظها يدوياً الكترونياً.يشرف ويتا  .5

 يعد الخطة السنوية للقسم بالتعاون مع الموظفين المعنيين ويتابع تنفيذها.  .6

 تقديم االقتراحات التي من شينها تبسيط إجراءات سير المعامالت وتتبعها.  .7

 كد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.يطور أساليب العمل والتي  .8

 عقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكالت ونشر المعرفة.ي  .9

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

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم.  .11

 اء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.يقيم أد  .11

 يقوم بيية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.  .11

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 الداخلية )داخل الدائرة(: االتصاالت 1.5

 بالتنسيق واالتصال وتبادل البيانات والوثائق مع مديريات المركز ومديريات الميدان  

 ارجية )خارج الدائرة(:الخ االتصاالت 1.5 

 كافة المؤسسات الحكومية والتطوعية والخاصة.

 

 اإلشراف:-6

 المباشر للوظيفة: لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة 
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وارد ثالث/ مؤرشف وثائق الديوان ثالث/ مدخل بيانات الطديوان ثطاني/ سطاعي -صادر ثالث/ كاتب ديوان-كاتب ديوان

 ن.بريد / موزع بريد الديوا

 

 

 :الوظيفة إلشغال واإلضافية األساسيةلمتطلبات ا-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية.    المؤهل العلمي المطلوب  :

( سنة فطي عمطل 11الفئة الثانية )/ ( سنوات في عمل الوزارة.6الفئة األولى ) :الخبرات العملية المطلوبة 

 الوزارة.

 التدريب:  1.7 

 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير  -

 إدارة الموارد البشرية  -

 التخطيط اإلستراتيجي  -

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة: 

 مهارة في االتصال واإلشراف.  -

 يلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل .مهارة في انتقاء المعلومات وتحل -

 مهارات التحليل والتفكير المنطقي. -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 .مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

 القدرات المطلوبة:

 ذ المهام المطلوبة بكفاءة.القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفي -

 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 األداء وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية -

 القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 المعارف:

 معرفة تامة في التشريعات / القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 ية الدائرة : وزارة التنمية االجتماع

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 الحركةرئيس قسم  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الشؤون اإلدارية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 الحركة قسم :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير مديرية الشؤون اإلدارية : 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

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: توثيقالوظائف اإلدارية وال المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: حركة رئيس قسم ال مسمى الوظيفة الفعلي

 161100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 ة بحيث تكون منضبطة وميسرة وتراعي األنظمة والتعليمات.اإلشراف على حركة السيارات في الوزار :  غرض الوظيفة -1

 

 المهام والواجبــــات: -1

 يتابع ويضبط وينظم حركة السيارات وفقاً لألنظمة والتعليمات المعمول بها. .1

 يشرف على صرف كوبونات الوقود ومراقبة الصرفيات. .1

 ركة.يشرف على توزيع العمل بين السائقين وإصدار أوامر الح .1

 يشرف على صيانة وإصالح السيارات وترخيصها وتجديد ترخيصها وتيمينها. .1

 يتابع مبيت المركبات التابعة للوزارة في جميع المديريات في الميدان والتدقيق عليها. .5

 السيارات والمركبات لدز ورش اإلصالح المتعددة بالميدان. إصالحيتابع إجراءات  .6

 كافة المركبات العاملة لدز الوزارة. إصالحالمخاطبات الرسمية بخصوص يعمل على تجهيز  .7

 يشارك ميمور الحركة بلجنة تعديل كمية استهالك المحروقات لسيارات الوزارة والميدان. .8

يعد التقارير الدورية الالزمة حول احتياجات الوزارة من المركباتت وحول حركطة السطيارات وصطيانتها ومصطروفها  .9

 اءتها.وكف

 يطور أساليب العمل والتيكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل. .11

 عقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكالت ونشر المعرفة.ي .11

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

 ء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.يقيم أدا .11

 يقوم بيية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة. .11

 

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 .بالتنسيق واالتصال وتيمين الحركة لمديريات المركز : االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( 1.5

 .شركة المصفاا األردنية / محطات المحروقات ترخيص/الدائرة  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5
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 اإلشراف:-6

سطائق دراجططة)موزع  /  سططائق سيارة)صطالون عمططومي(  مسمميات الوظمائف الخاضممعة لإلشمراف المباشممر للوظيفمة:

 .ميمور الحركة /أمين عهدة  / / ميكانيكي مركبات / سائق سيارة)محورين( البريد(

 

 ضافية إلشغال الوظيفة:المتطلبات األساسية واإل-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية. المؤهل العلمي المطلوب  :       

 سنوات في عمل الوزارة.( 6الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة :      

     ( سنة في عمل الوزارة.11الفئة الثانية )                                      

 التدريب:  1.7 

 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير  -

 إدارة الموارد البشرية  -

 التخطيط اإلستراتيجي  -

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة: 

 مهارة في االتصال واإلشراف.  -

 مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل . -

 مهارات التحليل والتفكير المنطقي. -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 .مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

 القدرات المطلوبة:

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

 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. -

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

 ه الفنية واإلجرائية واإلنسانية.القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األداء وأساليب -

 القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 المعارف:

 معرفة تامة في التشريعات / القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 لدائرة : وزارة التنمية االجتماعية ا

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 اللوازم واإلمدادرئيس قسم  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الشؤون اإلدارية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم اللوازم واإلمداد :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير مديرية الشؤون اإلدارية : اشر مسـمى وظيـفة الـرئـيس المب 1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

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

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 6 ز:الرم مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: وظائف المشتريات واللوازم والمستودعات المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم اللوازم واإلمداد مسمى الوظيفة الفعلي

 161100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  مهـنيةالـمجـمـوعـة الـ
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على تيمين كافة احتياجات المؤسسات  واإلشرافة ياإلشراف على تيمين اللوازم حسب االحتياجات الحقيق:  غرض الوظيفة -1

والمراكز التابعة للوزارة من الموارد المادية والمعنوية الالزمة ومن تجهيزات ومعدات ولوازم من أدويه وألبسة وإعاشة ومواد 

 .االحتياجات الحقيقة وبالنوعية الفضلى وفي الوقت المناسبغذائية حسب 

 

 المهام والواجبــــات: -1

 يشرف على شراء وحفظ وتخزين اللوازم /األجهزة واألثاث والقرطاسية في مستودعات الوزارة والمحافظة عليها.  .1

لبططات المشططتريات المحليططة يشططرف علططى تقييططد اللططوازم فططي السططجالت وتحريططر مسططتندات اإلدخططاالت واإلخراجططات وط   .1

 ومتابعة ضبط االستالم والتدقيق عليها.

يشرف على تزويد الوزارة بمستلزمات التدفئة والتكييف والمياا في جميع األوقات ومراعطاة مبطدأ الترشطيد والحطرص   .1

 في استخدامات مصادر الطاقة والمياا.

 الف في الميدان.يشارك في لجان إتالف األثاث واللوازم ومتابعة عمليات اإلت  .1

 يشرف على أعمال جرد اللوازم في مستودعات الوزارة ومتابعة عمليات الجرد في الميدان.  .5

 يشرف على حفظ وتدقيق جميع المعلومات والتقارير والبيانات الخاصة باللوازم يدوياً وحاسوبياً.  .6

 ع الجهات المعنية في الوزارة.يشارك في صرف وتوزيع مواد اإلغاثة للمحتاجين والمنكوبين بالتنسيق م   .7

يعمل على التنسيق مع دائرة اللوازم العامة لتيمين فيما يخص طرح العطاءات وتسلم المطواد التطي تصطرف مطن قطبلهم   .8

 وأية أمور أخرز تتعلق بعمل باللوازم.

 م من اللوازم.يعمل على التنسيق مع بقية الوحدات اإلدارية في مركز الوزارة والميدان فيما يخص احتياجاته  .9

 يشارك في استالم التبرعات الواردة للوزارة وصرفها لمؤسسات الوزارة والجمعيات الخيرية حسب األصول.   .11

يعططد منهجيططات وقواعططد وإجططراءات تططوفير المططواد الماديططة بالكميططة والجططودة والسططعر والوقططت المناسططب مططن المصططادر   .11

 نصت عليه التشريعات النافذة.المالئمة وبشروط توريد وإمداد مناسبةت ووفق ما 

يتابع إجراءات توفير الموارد الماديطة والمعنويطة الالزمطة مطن تجهيطزات ومعطدات ولطوازم مطن أدويطه وألبسطة وإعاشطة   .11

 ومواد غذائية للمؤسسات والمراكز التابعة للوزارة وتزويدها في خطة زمنية محددا.

والمطططواد التموينيطططة واالحتياجطططات األساسطططية الضطططرورية يشطططرف علطططى عمطططل لجطططان العططططاءات التطططي تعنطططى بطططاللوازم   .11

 للمؤسسات.

أفضل الطرق والمنهجيات المتعلقة بحفظ وتخزين مواد اإلعاشة والتغذية وفقاً للجودة المناسبة بما  إتباعيحرص على   .11
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 يراعي مبدأ وشروط السالمة العامة.

بشطراء اللطوازم وتخزينهطا المتبطع وفطق قطانون اللطوازم وانين واألنظمطة المتعلقطة يحرص على تطبيق التشريعات من الق  .15

 .العامة )دائرة اللوازم العامة(

 ة لها وتقييم أدائها.خاضعيشرف ويتابع تشكيل لجان العطاءات الفرعية وفق التشريعات ال  .16

المطلوبطة يشرف على إعداد خطة تزويد وإمداد المواد التموينية وطرق تصنيفها وحفظها وفق للكميات والمواصفات   .17

 في عطاء التوريد.

 يشارك في عضوية طرح العطاءات التي تشكل وفق األنظمة والتشريعات.  .18

يشططرف علططى ومتابعططة معالجططة مسططائل النقططل والتططيمين واالسططتالم والتخططزينت وإيجططاد البططدائل والحلططول المناسططبة ورفططع   .19

 توصيه بها للمسئول المباشر. 

مصطادر اإلمطداد والتزويطد )خاصطة عمليطات الشطراء مطن األسطواق( واختيطار يشرف على حسن اختيار والتفاوض مطع   .11

مصططادر التوريططد المناسططبة وفقططاً ألسططس معتمططدا ومدروسططة والتططي تتناسططب مططع جططودة الكميططة والسططعر وطبيعططة السططلعة 

 وجودتها. 

 يعد عطاءات اللوازم وفق تشريعاته الناظمة.  .11

 رات المنظمة إلجراءات العمليطور أساليب العمل والتيكد من تعميم القرا  .11

 يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكالت ونشر المعرفة.  .11

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

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم.  .15

 ديد احتياجاتهم التدريبية.يقيم أداء موظفي القسم وتح  .16

 يقوم بيية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.  .17

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

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

زم العامططة/ المؤسسططات الحكوميططة والتطوعيططة والخاصططة / دائططرة اللططوا : الخارجيممة )خممارج الممدائرة( االتصمماالت 1.5

 جمعيات خيرية
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 اإلشراف:-6

 . أمين عهدة ولوازم   : المباشر للوظيفة لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة 

 

 : الوظيفة إلشغال واإلضافية األساسيةالمتطلبات -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 مجال العلوم اإلدارية.رجة الجامعية األولى او دبلوم كلية مجتمع في الد  المؤهل العلمي المطلوب  :

  ( سنة في عمل الوزارة.11الفئة الثانية )/   ( سنوات في عمل الوزارة6الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة :

                     

 التدريب: 1.7

 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير. -

 إدارة الموارد البشرية. -

 التخطيط اإلستراتيجي. -

 رات فنية متخصصة في مجال الوظيفة.دو -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في االتصال واإلشراف. -

 مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل. -

 مهارات التحليل والتفكير المنطقي. -

 تابعة تنفيذها.مهارة في إعداد التقارير وم -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة:

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

 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. -

 اصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويريها وتنميتها.القدرة على اإلشراف على العن -

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

 القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 المعارف :

 تشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة 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 المشتريات والعطاءات : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الشؤون اإلدارية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم المشتريات والعطاءات :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير مديرية الشؤون اإلدارية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: قود ذات فـئـات ودرجاتدائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـ نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: وظائف المشتريات واللوازم والمستودعات المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم  ياسي الدالالمسمى الق

 00 الرمز: رئيس قسم المشتريات والعطاءات   مسمى الوظيفة الفعلي

 161100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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من انسب مصطادر اإلشراف على كافة إجراءات تيمين المواد المطلوبة من خالل وسائل الشراء المختلفة :  غرض الوظيفة -1

 التوريد بينسب األسعار وبالجودة المطلوبة.

 المهام والواجبــــات: -1

يقططوم بططالتخطيط السططليم والططدقيق ألنشطططة الشططراء المختلفططةت ويعمططل علططى وضططع سياسططات وإجططراءات الالزمططة لعمليططة  .1
 الشراء.

متسلسططلةت وتفريططم المططواد المتشططابهة فططي يشططرف ويتططابع إجططراءات حوسططبة )اسططتقبال طلبططات الشططراءت إعطائهططا أرقططام  .1
جداول محددةت وإدخالها حسب تسلسلها وتواريخها والجهات الطالبة لها على الكمبيوتر( وذلك لتسهيل عملية الشراء 

 وتسهيل الرجوع إليها عن الحاجة.

 .يتابع ويراجع المواصفات والخصائص للمواد المطلوبة والمبينة في طلبات الشراء المختلفة .1

 يتيكد من االستمرار في توفير االحتياجات من المواد المطلوبة وبالسرعة الممكنة. .1

 يسعى للوصول إلى انسب مصادر التوريد. .5

يسعى للحصول على انسب األسعار السارية في السوق وتقلباتهات وذلك من خالل تقديم العروض ال تقل عطن ثالثطةت  .6
 ق لشروط العطاءت بحيث يكون صاحب العالقة مشاركاً في فتح العروض.واألجود والمطاب واختيار األنسب

( لسطنة 1يشرف على عمل لجان العطاءات المختلفة وتنظيمها حسب النصوص المتبعة في تعليمات العطاءات رقطم ) .7
 وتعديالته. 1991

ها وإحالتهطا علطى لجطان فنيطة يتابع إجراءات اإلعالن عن العطاءات حسب تسلسل أرقامهات واستدراج العروض وفتح .8
 مختصة.

يعمل على تنظيم إجطراءات العططاءات وشطروط االشطتراك فيهطات تقطديم دعطوة العططاءت ووثائقهطات ودراسطة العطروضت  .9
واإلحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدينت والمسؤوليات وااللتزامات المترتبة عليهم عنطد 

 ضهمت أو تنفيذ عقود اإلحالة المبرمة معهمت وذلك بموجب تعليمات نظام العطاءات.عدم االلتزام بعر

 يتيكطططططد مطططططن ثمطططططن وثطططططائق دعطططططوة العططططططاء لتتناسطططططب مطططططع نفقطططططات إعطططططداد وطباعطططططة الطططططدعوة والوثطططططائق المحليطططططة  .11
 وقيمة العطاء.

 وينهم.يحتفظ بقائمة الموردين المعتمدين متضمنة المواد والخدمات التي تقدمها وعنا .11

 يشرف ويتابع أرشفة وحفظ ملفات العطاءات. .11

 يشرف ويتابع إجراءات تنفيذ العطاءات وتوريد المواد المطلوبة. .11

 يطور أساليب العمل والتيكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل .11

 كالت ونشر المعرفة.يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المش .15

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم .16

 يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية. .17
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 يقوم بيية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة. .18

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 الميدان ولجان المشتريات والعطاءات.مديريات المركز و : الداخلية )داخل الدائرة( االتصاالت 1.5

 .الموردون / دائرة اللوازم العامة : الخارجية )خارج الدائرة( االتصاالت 1.5

 :اإلشراف-6

 .محاسب : المباشر للوظيفة لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة 

 :الوظيفة إلشغال واإلضافية األساسيةالمتطلبات -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 أودبلطوم كليططة مجتمططع فطي مجططال العلططوم الماليططة  أوالدرجطة الجامعيططة األولططى  العلمممي المطلمموب  : المؤهمل

 االقتصاد. أواإلدارية 

( سنة في عمطل 11الفئة الثانية ) ( سنوات في عمل الوزارة / 6الفئة األولى ) المطلوبة:الخبرات العملية 
 الوزارة.

 التدريب: 1.7
 التقارير.اإلدارة اإلشرافية وإعداد  -

 إدارة الموارد البشرية. -

 التخطيط اإلستراتيجي. -

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في االتصال واإلشراف. -

 مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل. -

 مهارات التحليل والتفكير المنطقي. -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها. -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة:

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

 البرامج المقررة واتخاذ القرارات. القدرة على تنفيذ -

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

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

 ادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمب -

 المعارف :

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 ضابط المشتريات والعطاءات : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الشؤون اإلدارية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم المشتريات والعطاءات :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير مديرية الشؤون اإلدارية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات ــوع الــوظـيـفـةن

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: ودعاتوظائف المشتريات واللوازم والمست المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 003 الرمز: ضابط مساعد المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: ضابط /المشتريات والعطاءات مسمى الوظيفة الفعلي

 161300300    الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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كفيلة بتيمين المواد المطلوبة من خطالل وسطائل الشطراء المختلفطة مطن انسطب مصطادر تنفيذ كافة اإلجراءات ال غرض الوظيفة:-1

 التوريد بينسب األسعار وبالجودة المطلوبة.

 المهام والواجبــــات :-1

 يساهم بالتخطيط ألنشطة الشراء المختلفةت ويشارك بوضع سياسات وإجراءات الالزمة لعملية الشراء. .1

استقبال طلبات الشراءت إعطائها أرقطام متسلسطلةت وتفريطم المطواد المتشطابهة فطي جطداول محطددةت ينفذ إجراءات حوسبة ) .1
وإدخالها حسب تسلسلها وتواريخها والجهات الطالبة لها على الكمبيوتر( وذلك لتسهيل عملية الشراء وتسطهيل الرجطوع 

 إليها عن الحاجة.

 وبة والمبينة في طلبات الشراء المختلفة.يشارك بمراجعة المواصفات والخصائص للمواد المطل .1

 ينفذ إجراءات التي تضمن االستمرار في توفير االحتياجات من المواد المطلوبة وبالسرعة الممكنة. .1

 يساهم في الوصول إلى انسب مصادر التوريد. .5

ن خالل تقديم العطروض ال تقطل يساهم في إجراءات الحصول على انسب األسعار السارية في السوق وتقلباتهات وذلك م .6
 واألجود والمطابق لشروط العطاءت بحيث يكون صاحب العالقة مشاركاً في فتح العروض. عن ثالثةت واختيار األنسب

 1991( لسطنة 1يتابع عمل لجان العطاءات المختلفة وتنظيمها حسب النصوص المتبعطة فطي تعليمطات العططاءات رقطم ) .7
 وتعديالته.

ءات اإلعالن عن العطاءات حسب تسلسل أرقامهات ويشارك بطججراءات اسطتدراج العطروض وفتحهطا وإحالتهطا ينفذ إجرا .8
 على لجان فنية مختصة.

يشططارك فططي تنفيططذ إجططراءات العطططاءات وشططروط االشططتراك فيهططات تقططديم دعططوة العطططاءت ووثائقهططات ودراسططة العططروضت  .9
ناقصطين والمتعهطدينت والمسطؤوليات وااللتزامطات المترتبطة علطيهم عنطد واإلحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبطل الم

 عدم االلتزام بعرضهمت أو تنفيذ عقود اإلحالة المبرمة معهمت وذلك بموجب تعليمات نظام العطاءات.

 يشططططارك فططططي تططططدقيق وثططططائق دعططططوة العطططططاء لتتناسططططب مططططع نفقططططات إعططططداد وطباعططططة الططططدعوة والوثططططائق المحليططططة  .11
 اء.وقيمة العط

 يعد قائمة بالموردين المعتمدين متضمنة المواد والخدمات التي تقدمها وعناوينهم. .11

 يقوم بيرشفة وحفظ ملفات العطاءات. .11

 يتابع إجراءات تنفيذ العطاءات وتوريد المواد المطلوبة. .11

 فة.يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظي .11

 يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها. .15

 يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بججراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم. .16

 االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكالت ونشر المعرفة.يشارك في  .17

 والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم. يوثق كافة التقارير .18

 يشارك في إعداد التقارير الدوريةت واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم. .19

 يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفةت داخل الوزارة وخارجها. .11
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 أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة.يقوم بيية  .11

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 مديريات المركز والميدان ولجان المشتريات والعطاءات. االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 .الموردون / دائرة اللوازم العامة  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

 

 اإلشراف:-6

 .  ال يوجد : مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة

 

 :المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7    

الدرجططة الجامعيططة األولططى أو  دبلططوم كليططة مجتمططع فططي مجططال العلططوم الماليططة  المؤهممل العلمممي المطلمموب :

 اإلدارية أو االقتصاد.والمحاسبية أو 

 (سنوات3( سنة في الوزارة ت الفئة الثانية)1: الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة

 التدريب:  1.7    

 دورة في التخطيط االستراتيجي .  -

 دورة في اعداد 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 ونماذج وأساليب العمل -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 أمين عهدة /حركة : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الشؤون اإلدارية : / الــمـديـريـةاإلدارة  1.1

 قسم الحركة :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الحركة : 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

 1 الرمز: وظائف المشتريات واللوازم والمستودعات المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 001 الرمز: أمين ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: أمين عهدة ثالث لوظيفة الفعليمسمى ا

 161300100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 تنفيذ إجراءات تيمين إدخال وإخراج اللوازم الخاصة بقسم الحركة وفق األنظمة سارية المفعول. : غرض الوظيفة-1

 المهام والواجبــــات :-1

 ت المشترز المحلي للمواد الخاصة بالقسمت وللمحروقات بالتنسيق مع ميمور الحركة.يعمل على تنظيم طلبا .1

 حسب األصول. الحركةواإلخراج من المستودعات  اإلدخالتنظيم سندات  .1

 يعمل على مسك سجالت العهدة والمستودعات الخاصة بالقسم )مستودع الزيوتت مستودع التالف(. .1

ت الخاصة بمديريات الميدان من الموردين ويدققها ويرفعها من خالل رئيسه المباشر لمديرية يستلم كوبونات المحروقا .1

 الموارد المالية الستكمال إجراءات الصرف

يعمل على استالم ومتابعطة المطالبطات الماليطة الخاصطة بعططاءات تطيمين المركبطات ويرفعهطا مطن خطالل رئيسطه المباشطر  .5

 تكمال إجراءات الصرفلمديرية الموارد المالية الس

يستلم المطالبات المالية الخاصة بالحركطة مطن مطديريات الطوزارة المركطز والميطدان ويطدققها ويرفعهطا مطن خطالل رئيسطه  .6

 المباشر لمديرية الموارد المالية الستكمال إجراءات الصرف

 ظيفةيتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالو .7

 يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها .8

 يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بججراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم . .9

 يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكالت ونشر المعرفة .11

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

 يشارك في إعداد التقارير الدوريةت واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .11

 يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفةت داخل الوزارة وخارجها . .11

 ة أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .يقوم بيي .11

 

 : عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

مديرية الموارد المالية توحدة الرقابة الداخلية تاقسام الشؤون اإلدارية في   : الداخلية )داخل الدائرة( االتصاالت 1.5

 .الميدان 

الموردين ت شركات المحروقات ت مصفاة البترول األردنيةت شركات  : الخارجية )خارج الدائرة( االتصاالت 1.5

 .تيمين المركبات
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 :اإلشراف-6

 .ال يوجد : المباشر للوظيفة لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة 

 

 :الوظيفة إلشغال واإلضافية األساسيةالمتطلبات -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 أوأي مططن مجططاالت العلططوم الماليططة  أوتوسططط فططي إدارة المسططتودعات دبلططوم م المؤهممل العلمممي المطلمموب :

 اإلدارية.

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

 

 التدريب: 1.7

 .دورات تدريبية في مجال إدارة اللوازم والمشتريات والتنظيم -

  دورة في مجال الممارسات التطبيقية ألدوار ميموري اللوازم -

 دورة في إدارة المستودعات والمخزون -

 دورة في استخدام سجالت العهدة والمستندات الرسمية. -

 دورة فنية متخصصة في مجال عمل الوظيفة -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة التفاوض. -

 القدرات المطلوبة:

 .المتابعةالقدرة على  -

 المعارف :

 عرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.م -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 ن إداريةأمين لوازم / شؤو : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الشؤون اإلدارية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم اللوازم  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم اللوازم : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: ـئـات ودرجاتدائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات ف نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية  الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: وظائف المشتريات واللوازم والمستودعات المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: ين ثالثأم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: لوازم ثالث أمين مسمى الوظيفة الفعلي

 161300100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 تنفيذ إجراءات تيمين إدخال وإخراج اللوازم وفق األنظمة سارية المفعول.  غرض الوظيفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

ات اإلدخال واإلخراج حسب األصول المالية المعمول بها.يحرر مستند .1  

لمعمول بها.يفتح سجالت العهدة الثابتة والمستهلكة وتدوين وقائع حركة المخزون من السلع حسب األصول المالية ا .1  

 يحرر مستندات طلبات المشترز المحلي حسب األصول اإلدارية والمالية المعمول بها. .1

اء ة واألثاث واللوازم من لجان االستالم المشكلة على مستوز المؤسسة / المركز ومن متعهدي عطيستلم األجهز .1

صول.اإلعاشة ومواد التنظيف وإيداعها في المستودعات التي تناسب نوعها وشكل حفظها ومن ثم صرفها حسب األ  

ن المستخدمين طريق الرئيس المباشر والموظفيينظم بطاقات األجهزة واألثاث واللوازم الثابتة وتوقيعها من المدير عن  .5

 لها وتسليمها لهؤالء الموظفين والطلب منهم تعليقها في مكان بارز.

تالم في يستلم التبرعات العينية الواردة للمؤسسة / المركز بعد معاينتها واستالمها حسب األصول من لجان االس .6

األصول. المؤسسة وتحرير معامالت هذا التبرعات وصرفها حسب  

قائع حركة يستلم سجل الوصوالت والرخص والسجالت والمستندات المالية والمحافظة عليهات والتدوين فيها كافة و .7

حركة دفاتر اإلدخاالت واإلخراجات ودفاتر طلبات المشتري المحليت ودفاتر وصول المقوبضات ودفاتر أوامر ال

ذلك من الدفاتر والمستندات األخرز.ودفاتر طلبات األرزاق ومواد التنظيف وإلى غير   

 يحافظ على نظافة وترتيب جميع المستودعات ضمن نطاق المسؤولية عنها. .8

 يراقب حركة معدل مخزون المستودعات وإعالم رئيسها المباشر بنتائج ذلك. .9

.باشر بنتائج ذلكيالحظ ويرصد وضع األجهزة واألثاث واللوازمت التي بحاجة لإلتالف وإعالم الرئيس الم .11  

المناسبة لحين  يستلم األجهزة واألثاث واللوازم المستخدمة التي انتهى أجلها االستهالكي واالحتفاظ بها في المستودعات .11

 البت في أمر إتالفها حسب األصول.

حويل معامالت هذا م وتيجري الالزم على السجالت والمستندات المالية المرتبطة بالفواتير وضبوطات االستالم والتسلي .11

 اإلجراء حسب األصول لباقي موظفي المؤسسة المطلوب منهم تكملة هذا اإلجراء.

نية ويرفع ذلك يحرر مذكرات خطية وتنظيم كشوفات تفصيلية باحتياجات المؤسسة من السلع والخدمات اآلنية وغير اآل .11

 للرئيس المباشر.

.بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفةوالتشريعات المعمول  يتقيد باألنظمة .11  

.يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها .15  
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 يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بججراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم . .16

.ونشر المعرفة يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكالت .17  

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم . .18

 يشارك في إعداد التقارير الدوريةت واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .19

رجها .ةت داخل الوزارة وخايقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيف .11  

 يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة . .11

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

أقسطام اللطوازم /  المركطز  -تالم المشكلة على مسطتوز المؤسسطة لجان االس الداخلية )داخل الدائرة(: االتصاالت 1.5

 في مديريات الميدان

دائرة اللطوازم العامطة ت المؤسسطات الحكوميطة والتطوعيطة والخاصطة ذات  الخارجية )خارج الدائرة(: االتصاالت 1.5

 .بعطاءات اللوازم العالقة

 

 : اإلشراف-6

 .ال يوجد المباشر للوظيفة: لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة 
 

 :الوظيفة إلشغال واإلضافية األساسيةالمتطلبات -7

 العلمي والخبرات: المؤهل 1.7

 دبلوم متوسط في إدارة المستودعات. المؤهل العلمي المطلوب :

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

 

 التدريب: 1.7

 .دورات تدريبية في مجال إدارة اللوازم والمشتريات والتنظيم -

  زمدورة في مجال الممارسات التطبيقية ألدوار ميموري اللوا -

 دورة في إدارة المستودعات والمخزون -

 دورة في استخدام سجالت العهدة والمستندات الرسمية. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة التفاوض. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 المعارف :
 نظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.معرفة تامة في التشريعات/القوانين واأل -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مؤرشف /ديوان : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 اإلداريةمديرية الشؤون  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الديوان :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الديوان : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

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

 1 لرمز:ا 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: ئق ديوان ثالثمؤرشف وثا مسمى الوظيفة الفعلي

 150300500 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 حفظ المعامالت في الملفات الخاصة بكل وحدة إدارية وإعادة استخراجها وقت الحاجة لها. : غرض الوظيفة-1

 

 المهام والواجبــــات:-1

 .يقوم بفهرسة الملفاتت وأرشفتها إلكترونياً   .1

 ينظم عمليات إعطاء الملفات للجهات الطالبة وإعادتها وتسجيلها في سجلها الخاص.  .1

 يرقم النسخ وفهرستها وحفظها في الملفات الخاصة بها.  .1

 .يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة  .1

 .لى تنفيذهايشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل ع  .5

 .يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بججراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  .6

 .االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكالت ونشر المعرفةيشارك في   .7

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم.  .8

 إعداد التقارير الدوريةت واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم. يشارك في  .9

 يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة.  .11

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 ال يوجد. : االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( 1.5

 .ال يوجد  : االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( 1.5

 

 :اإلشراف-6

 ال يوجد . : المباشر للوظيفة لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

دبلطوم متوسطط فطي مجطال نظطم الدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم اإلداريطة /  المؤهل العلمي المطلوب:

 لومات.المع

 ( سنوات في مجال عمل الوزارة.6) الخبرات العملية المطلوبة  :
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 التدريب:  1.7

 دورة في الفهرسة وحفظ الملفات. -

 دورة في مهارات الحاسوب واألرشفة االلكترونية. -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7      

 المهارات المطلوبة: 

 مهارة في الترقيم والتصنيف. -

 درات المطلوبة:الق

 .القدرة على المتابعة -

 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 

 لدائرة : وزارة التنمية االجتماعية ا

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 ميمور حركة : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الشؤون اإلدارية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الحركة :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الحركة : 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

 3 الرمز: وظائف أعمال السواقة المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: ميمور حركة المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: ميمور حركة مسمى الوظيفة الفعلي

 333100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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لمتعلقة بحركطة المركبطات التابعطة للطدائرة ت وضطبطها اإلشراف على عمل السواقين ومتابعة كافة األمور ا  : غرض الوظيفة-1

وتنظيمها واإلشراف على إحضار وإرسال وتوزيع البريد للجهات المعنية واالحتفاظ بالسجالت اليومية الخاصة بيعمال الحركة 

 مدة.ومتابعة صيانة المركبات والتيكد من صالحية الوسم على المركبات وإدامته وفق الموصفات والمعايير المعت

 المهام والواجبــــات:-1

جداول المهام اليومية وبطرامج المناوبطات وتحديطد سطاعات دوام  إعدادتنظيم وتوزيع العمل بين السائقين من خالل يعمل على   .1
 لجميع المركبات بالدائرة. األمثلالسائقين بما يوفر االستخدام 

ظيمها وفقاً لطلبات الحركة الصادرة من المرجع المخطتص بشطكل يعمل على ضبط عملية حركة المركبات التابعة للدائرة وتن  .1
 الحركة الخاصة بذلك. أوامر إصدارالمختلفة و  اإلداريةيضمن تلبية كافة طلبات الحركة الواردة من الوحدات 

 يماتت ويبلم رئيسمتابعة صالحية رخص القيادة للسائقين ت ويتيكد من كفاءتهم في قيادة المركبات والتزامهم بالقواعد والتعل  .1
 بالمخالفات في هذا الشين تبعاً لإلجراء المعتمد. القسم

رئطيس  وإبطالغتجديطدها سطنويا تبعطا لإلجطراء المعتمطد  أعمطاليتابع صالحيات رخص المركبات التابعة للدائرة ويشرف علطى   .1
 القسم بيي مخالفات .

 يعمل على متابعة تيمين المركبات.  .5

المركبططات التابعططة للطدائرة بططالوقود مططن خطالل إصططدار نمططاذج صطرف الوقططود للسططائقينت ومتابعططة  يطنظم ويضططبط أعمططال تزويطد  .6
 المصروفات الشهرية من الوقود والتيكد من التطبيق الفعال ألحكام التعليمات بهذا الشين.

 يتابع أعمال النظافة اليومية للمركبات.  .7

 لمواصفات والمقاييس المعتمدة.حسب ا وإدامتهيتيكد من صالحية الوسم على المركبات   .8

 حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة. وإدامتهيعمل على متابعة أعمال التفقد والفحص اليومي للمركبات   .9

 ينظم ويتابع أعمال الصيانة الوقائية والعالجية لمركبات الدائرة تبعاً إلجراء صيانة المركبات المعتمد.  .11

 وزوارها حسب أوامر الحركة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. يتابع أعمال نقل موظفي الدائرة  .11

 البريد من والى صندوق البريد يومياً ويتابع توزيع البريد الصادر عن الدائرة للجهات المعنية . وإرسال إحضاريتابع أعمال   .11

كشوف االستهالك الشهرية مطن وتفعيل السجالت والكشوفات الخاصة بحركة المركبات وصيانتها و وإدامةيعمل على تنظيم   .11
 الوقود وكشوف ترخيص المركبات وكشوف غيار الزيت والفالتر وسجالت المياومات وغيرها واالحتفاظ بها.

ملفات خاصة بكافة الطلبات وأوامر الحركة وطلبات الصيانة وغيرها وفقاً لنظام األرشفة للمعمطول  وإدامةيعمل على تنظيم   .11
 به والمعتمد.

 رئيس القسم . إلىالتقارير المطلوبة عن أعمال الحركة ورفعها  إعداديعمل على   .15

 .يعمل على إدخال كافة البيانات المتعلقة بعمله على الحاسوب  .16

 مهام أخرز يكلف بها من المسؤول المباشر وتقع ضمن نطاق عمله. بيييقوم   .17

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 . بالتنسيق واالتصال وتيمين الحركة لمديريات المركز  ائرة(:االتصاالت الداخلية )داخل الد 1.5

 . دائرة الترخيص / شركة المصفاة األردنية االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5
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 اإلشراف:-6

/ سائق دراجة/ سائق سائق سيارة)صالون عمومي( : المباشر للوظيفة لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة 

  .سيارة)محورين( 

 

 :الوظيفة إلشغال واإلضافية األساسيةالمتطلبات -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 ثانوية عامة ناجح كحد أدنىت ورخصة سوق عمومية . :هل العلمي المطلوب المؤ

 .رخصة سوق عمومية سارية المفعول: الخبرات العملية المطلوبة  

 

 التدريب:  1.7 

 فةدورات فنية متخصصة في مجال الوظي -

 دورة في الصيانة الفنية للمركبات -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في االتصال واإلشراف. -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 .مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته فى مجال العمل -

 القدرات المطلوبة:

 ذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات.القدرة على تنفي -

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

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

 :المعارف

 نين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.معرفة تامة في التشريعات/القوا -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 ميمور المقسم : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الشؤون اإلدارية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الخدمات المساندة :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الخدمات المساندة : 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 المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: اعمال االلكترونيات واالتصاالت المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 005 الرمز: ميمور مقسم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: ميمور مقسم فة الفعليمسمى الوظي

 311300500 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 استقبال االتصاالت الواردة وتحويلها إلى المديريات المعنية وكذلك تيمين االتصال الخارجي للوزارة. : غرض الوظيفة-1

 المهام والواجبــــات:-1

 الرسمية من االتصاالت الهاتفية داخل المملكة.يلبي طلبات الموظفين   .1

 يسجل االتصاالت الخارجية والداخلية على سجل خاص ورفعها للرئيس المباشر.  .1

 يبلم عن أية أعطال قد تحصل للمقسم ومتابعة إصالحها.  .1

 ى الموظفين.يحضر قوائم بيرقام الهواتف الخارجية والداخلية ذات العالقة بطبيعة عمل الوزارة وتعميمها عل  .1

يسجل المكالمات الهاتفية الخاصة بالموظفين مبيناً األشخاص الذين اتصلوا والتاريخ موضوع المكالمة أن أمكطن وتبليطم   .5

 الموظف المعني بذلك.

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

 م والعمل على تنفيذهايشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقس  .7

 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بججراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم   .8

 االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكالت ونشر المعرفةيشارك في   .9

 يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .  .11

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 كافة الوحدات اإلدارية في الوزارة ضمن نطاق العمل. : االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( 1.5

مكالمطات الجمهططور والجهطات الخارجيطة وكافططة المؤسسطات الحكوميططة   : االتصماالت الخارجيمة )خممارج المدائرة( 1.5

 والتطوعية والخاصة.

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد. : لوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفةمسميات ا

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 دبلوم لمدة سنة بعد الثانوية العامة فما دون . المؤهل العلمي المطلوب :

 .لتدريب المهنيإجازة مزاولة مهنة صادرة عن مؤسسة ا: الخبرات العملية المطلوبة 
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 التدريب:  1.7

 دورة في االتصال والتعامل مع الجمهور. -

 دورة تدريبية تطبيقية في مجال العمل . -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة ولباقة في التعامل مع الجمهور. -

 القدرات المطلوبة:

 منقوصة. القدرة على إيصال المعلومة تامة غير -

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 ميمور تصوير : ـسـمـى الـوظـيـفـةم 1.1

 مديرية الشؤون اإلدارية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الخدمات المساندة :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الخدمات المساندة : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: ة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجاتدائـمـ نــوع الــوظـيـفـة

 3 الرمز: الثالثة الــفــئــة

 3 الرمز: وظائف الخدمات المساعدة المجموعة النوعية العامة

 6 الرمز: وظائف الخدمات االدارية المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 001 الرمز: ميمور التصوير لقياسي الدالالمسمى ا

 00 الرمز: ميمور التصوير مسمى الوظيفة الفعلي

 336300100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 تنفيذ أعمال التصوير والنسخ والتجليد للوزارة.  : غرض الوظيفة-1

 

 المهام والواجبــــات:-1

 ل النسخ والتصوير لألوراق الخاصة بيعمال الوزارة.بجميع أعمايقوم   .1

 يجلد الكتيبات والنشرات .  .1

 يحافظ على آالت النسخ والتصوير.  .1

 يوفر الحبر والمواد الالزمة للنسخ والتصوير.  .1

 يفصل آالت النسخ والتصوير عن التيار الكهربائي في نهاية الدوام.  .5

 تحدث في آالت النسخ والتصوير.يتحمل المسؤولية مباشرا عن أية أعطال    .6

 يرسل التعاميم والكتب العاجلة إلى مديريات الميدان والجهات الخارجية الرسمية من خالل الفاكس.  .7

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

 .معيارية الخاصة بالقسم يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بججراءات العمل ال  .9

 االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكالت ونشر المعرفةيشارك في   .11

 يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .  .11

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 .داخلي مع موظفي الوزارة لغاية تصوير ونسخ الوثائقالتنسيق ال:  االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( 1.5

 .الشركات الخاصة ذات العالقة بصيانه ماكينات الطباعة  : االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( 1.5

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد.  : مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة

 

 فة:المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظي-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الثانوية العامة   المؤهل العلمي المطلوب :

 سنه في أعمال التصوير. 1: الخبرات العملية المطلوبة 
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 التدريب:  1.7

 .دورة في مجال تشغيل واستخدام آالت التصوير والسحب والطباعة -

 دورة في صيانة آالت التصوير. -

 

 

 ت والقدرات:المعارف والمهارا 1.7

 المهارات المطلوبة:

 المهارة في التعامل مع آالت التصوير. . -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مدخل بيانات الديوان ثاني : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الشؤون اإلدارية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الديوان :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 قسم الديوانرئيس  : 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: تخصصيةمجموعة الوظائف الفنية ال المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 006 الرمز:  مدخل بيانات ثاني  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مدخل بيانات ثاني مسمى الوظيفة الفعلي

 150100600 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  ـمـوعـة الـمهـنيةالـمج
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وتدقيق البيانات وما يرد من كتابطاتت وتفريغهطا علطى األنظمطةت مطع التحطديث  تنفيذ عمليات حوسبة وإدخال : غرض الوظيفة-1

 الدوري على البيانات وتزويد الجهات المعنية 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

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

عالقة بصيانة يبلم عن أعطال الحاسوب وطابعتهات ومتابعة عملية صيانة األعطال وإصالحها مع الجهات ذات ال  .1

 األجهزة.

 يعيد تصويب المواد المدخلة حسب تعديالت مصدرها وإعادة إخراجها من جديد بصورتها النهائية.  .5

 يقترح وسائل تنظم إعداد وإدخال البيانات على قاعدة البيانات الخاصة بالعملت وتحديثها باستمرار.  .6

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

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

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

.يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بججراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم   .11  

االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكالت ونشر المعرفةفي يشارك   .11  

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

 يشارك في إعداد التقارير الدوريةت واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم.  .11

الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة.يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل   .11  

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 . مديرية التطوير المؤسسي/قسم تكنولوجيا المعلومات االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 . ال يوجد االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد. : لوظيفةمسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر ل
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 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

دبلطوم متوسطط فطي مجطال الحاسطب اآللطي أو نظطم ومعلومطات إداريطة أو علطوم   المؤهل العلمي المطلموب :

 إدارية.

)مطدخل  فطي مجطال عمطل الطوزارة( سطنوات 3( سنوات للمستوز الثاني/ )7): الخبرات العملية المطلوبة  

 بيانات(.

 

 التدريب:  1.7

 دورة في مجال إدخال البيانات المتقدمة باستخدام الحاسوب. -

 دورة طباعة عربي/انجليزي. -

 دورة فنية في مجال الوظيفة. -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 ه في مجال العمل.. مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقات -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 . القدرة على تصميم نماذج محوسبه لتسهيل إجراءات العمل -

 المعارف:

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

 اقة الوصف الوظيفي الفعلي بط

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 ( واردكاتب /  ديوان ) : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الشؤون اإلدارية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الديوان :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الديوان : الـرئـيس المباشر  مسـمى وظيـفة 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

 1 الرمز: الوظائف اإلدارية والتوثيق المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 001 الرمز: كاتب ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: كاتب ديوان/ وارد ثالث مسمى الوظيفة الفعلي

 161300100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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استقبال كافة المراسالت الواردة للطوزارة وتسطجيلها فطي سطجل الطوارد ووضطعها فطي ملفطات وتحويلهطا إلطى  : غرض الوظيفة-1

 المختلفة.المديريات 

 

 المهام والواجبــــات:-1

 يسجل المعامالت مبيناً موضوعها على سجل الوارد.  .1

 حسب نظام توثيق المخاطبات الرسمية المعتمد. يدون الرمز التصنيفي لكل مخاطبة واردة إلى الوزارة  .1

 يوزع البريد الوارد اليومي على المديريات حسب طبيعة الموضوع وفقاً للملفات المستخدمة.  .1

 يتيكد من تحويل جميع المعامالت إلى الوحدات اإلدارية حسب االختصاص.  .1

 .علقة بالوظيفةيتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المت  .5

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

 .يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بججراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم   .7

 .االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكالت ونشر المعرفةيشارك في   .8

 قارير الدوريةت واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .يشارك في إعداد الت  .9

 يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .  .11

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 موظفي القسم   االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 يوجد. ال  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

 الثانوية العامة دبلوم كلية مجتمع أو   المؤهل العلمي المطلوب :

 مجال عمل الوزارة. ( سنوات في6): الخبرات العملية المطلوبة  
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 التدريب:  1.7

 .دورات تدريبية في مجال التنظيم وحفظ وتوثيق الوثائق -

 دورة في مهارات االتصال. -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة االتصال والتعامل مع الجمهور -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 ف:المعار

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

 استخدام الحاسوب في مجال العمل. معرفة في -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 ساسية عن الوظيفة. معلومات أ1

 كاتب /  ديوان ) صادر ( : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الشؤون اإلدارية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الديوان :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الديوان : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات ـوظـيـفـةنــوع الـ

 1 الرمز: الثانية  الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف اإلدارية والتوثيق المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: لثالثا تـوىالـمـسـ

 001 الرمز:  كاتب ثالث  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: كاتب ديوان/ صادر ثالث مسمى الوظيفة الفعلي

 161300100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 توزيعها للمعنيين.تصدير المخاطبات الصادرة عن الوزارة ومتابعة تصويرها و  غرض الوظيفة:-1

 المهام والواجبــــات:-1

 يسجل جميع المراسالت في سجل خاص بها بعد إعطاءها أرقاماً متسلسلة.  .1

 يحفظ نسخ المراسالت الصادرة في الملفات الخاصة بها.  .1

 يغلق المراسالت الصادرة بعد إجراء الالزم بشينها إلرسالها للجهات المعنية.  .1

 مراسالت الصادرة للجهات المعنية.يوزع النسخ من ال  .1

 يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة  .5

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

.يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بججراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  .7  

.االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكالت ونشر المعرفةفي يشارك   .8  

 يشارك في إعداد التقارير الدوريةت واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم.  .9

 يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة.  .11

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 موظفي القسم : تصاالت الداخلية )داخل الدائرة(اال 1.5

 ال يوجد.  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

 

 :اإلشراف-6

 ال يوجد المباشر للوظيفة: لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة 

 

 : الوظيفة إلشغال واإلضافية األساسيةالمتطلبات -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 

 .الثانوية العامة دبلوم كلية مجتمع أو  مطلوب :المؤهل العلمي ال

 ( سنوات في مجال عمل الوزارة.6) الخبرات العملية المطلوبة  :
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 التدريب:  1.7

 .دورات تدريبية في مجال التنظيم وحفظ وتوثيق الوثائق -

 دورة في مهارات االتصال. -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة االتصال والتعامل مع الجمهور -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 المعارف:

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

 معرفة في استخدام الحاسوب في مجال العمل. -
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 دمة المدنية ديوان الخ

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 الشؤون اإلداريةمدخل بيانات ثالث/سكرتير مديرية  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الشؤون اإلدارية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  عــبـة الـقـســم / الـشـ 1.1

 مدير مديرية الشؤون اإلدارية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

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

 1 الرمز: ة الثاني الــفــئــة

 5 الرمز: الوظائف الفنية التخصصيةمجموعة  المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: مدخل بيانات ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: يانات ثالث/سكرتير مديرية الشؤون اإلداريةمدخل ب مسمى الوظيفة الفعلي

 150300100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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إدخال وتدقيق البيانات وما يرد من كتاباتت وتفريغها علطى األنظمطةت مطع التحطديث   تنفيذ عمليات حوسبة و  غرض الوظيفة:-1

 .د الجهات المعنية في الوزارة بها عند الطلب بالتنسيق مع الرئيس المباشرالدوري على البيانات وتزوي

 المهام والواجبــــات:-1

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

 يحتفظ باألقراص المرنة المستلمة. .1

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

 يبلم عن أعطال الحاسوب وطابعتهات ومتابعة عملية صيانة األعطال وإصالحها مع الجهات ذات العالقة بصيانة األجهزة. .1

 يعيد تصويب المواد المدخلة حسب تعديالت مصدرها وإعادة إخراجها من جديد بصورتها النهائية. .5

 البيانات على قاعدة البيانات الخاصة بالعملت وتحديثها باستمرار.يقترح وسائل تنظم إعداد وإدخال  .6

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

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

 .والتقيد بججراءات العمل المعيارية الخاصة بالعمل يقترح وسائل تطوير أساليب العمل .9

 االجتماعات الدورية للمديرية لتدارس اآلراء وحّل المشكالت ونشر المعرفةيشارك في  .11

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

 صائيات المتعلقة بمنجزات عمله.يشارك في إعداد التقارير الدوريةت واإلح .11

 يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفةت داخل الوزارة وخارجها. .11

 يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة . .11

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 مع قسم الديوان في مديرية الشؤون اإلدارية بالتنسيق واالتصال.الت الداخلية )داخل الدائرة(:  االتصا 1.5

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

 

 اإلشراف:-6

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

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

دبلوم متوسط في مجطال الحاسطب اآللطي أو نظطم المعلومطات اإلداريطة أو علطوم   المؤهل العلمي المطلوب :

 .إدارية 

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

 

 التدريب:  1.7

 لبيانات المتقدمة باستخدام الحاسوب.دورة في مجال إدخال ا -

 دورة طباعة عربي/انجليزي. -

 دورة فنية في مجال الوظيفة. -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 . مهارة في إعداد التقارير وتنفيذها. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 . وسبه لتسهيل إجراءات العملالقدرة على تصميم نماذج مح -

 

 المعارف:

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

 معرفة في استخدام الحاسوب في مجال العمل -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 ة االجتماعية الدائرة : وزارة التنمي

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 ساعي /موزع البريد : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الشؤون اإلدارية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الديوان :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 قسم الديوانرئيس  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 لـوظـيـفـة. تـرمـيـز ا1

 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: وظائف الخدمات اإلدارية المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 000 الرمز: ساعي بريد المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: بريدموزع ساعي  مسمى الوظيفة الفعلي

 336300000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 ن وإلى الوزارة وفق برنامج أمر الحركة.السيارة وتسييرها لنقل وإحضار البريد م أوقيادة الدراجة   : غرض الوظيفة-3

 

 المهام والواجبــــات:-1

ارة(.السي أويتيكد من إتباع القوانين واألنظمة والتعليمات في مجال السير أثناء قيادة واسطة النقل الحكومية )الدراجة   .1  

ى الوزارة.ينجز األعمال الرسمية المطلوبة ويعمل على نقل البريد اليومي وإيصاله من وإل  .1  

 يحتفظ بالسجالت واألوراق والتصاريح الخاصة بالوزارة والمحافظة عليها.  .1

.يتيكد من وضع الدراجة بالموقف المخصص لها بعد انتهاء الدوام الرسمي.  .1  

 يحتفظ بسجل تيديات البريد اليومي.  .5

 يدون حركة الدراجة على السجل حسب األصول.  .6

المستلمةت وتطبيق قواعد وتعليمات المرور والسير على الطرق. يحافظ على أمن وسالمة الدراجة  .7  

مرتبطة بتقدير يقدر احتياجات الدراجة من الصيانة واإلصالح والغسيل والتشحيم والزيوتت والتوقيع على المستندات المالية ال  .8

 االحتياجات قبل وبعد إنجازها.

ة.يحافظ على الدراجة المسلمة وجعلها دائماً بصورة نظيف  .9  

 يقدر حاجة الدراجة من الوقود قبل البدء بالمهمة لضمان عدم تيخير إنجازها عن مواعيدها المحددة.  .11

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

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

ب العمل والتقيد بججراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم.يقترح وسائل تطوير أسالي  .11  

 يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكالت ونشر المعرفة  .11

 يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة.  .15

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

  ال يوجد . : لية )داخل الدائرة(االتصاالت الداخ 1.5

 كافة المؤسسات الحكومية والتطوعية والمجتمع المدني ذات العالقة. :  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( 1.5
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 :اإلشراف-6

 :  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة

 .ال يوجد

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة: -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 

 ثانوية عامة. المؤهل العلمي المطلوب :

 .رخصة سواقة دراجة + ورخصة قيادة سيارة الخبرات العملية المطلوبة  :

 

 التدريب:  1.7

 دورة في مهارات االتصال للتعامل مع الجمهور. -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 فرز البريد. مهارة في -

 القدرات المطلوبة:

 .القدرة على المتابعة. -

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 ماعية الدائرة : وزارة التنمية االجت

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 سائق سيارة ) محورين ( : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الشؤون اإلدارية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الحركة :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الحركة : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 يـفـة. تـرمـيـز الـوظـ1

 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

 3 الرمز: وظائف أعمال السواقة المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: لثالثا ـوىالـمـسـت

 005 الرمز: سائق سيارة)محورين( المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: سائق سيارة)محورين( مسمى الوظيفة الفعلي

 161100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 حركة لخدمة العمل.قيادة المركبة ) الصهريج( وتسييرها وفق برنامج أمر ال غرض الوظيفة:-1

 

 المهام والواجبــــات:-1

 ينجز األعمال الرسمية المطلوبة خالل فترة المناوبة حسب األصول.  .1

 يدون تنقالت الصهريج على سجل الحركة حسب األصول .  .1

 يحافظ على أمن وسالمة المركبة المستلمةت وتفقد توفر معدات الصيانة المطلوبة.  .1

 ات المرور والسير على الطرق.يطبق قواعد وتعليم  .1

يقدر احتياجات المركبة من الصيانة واإلصالح والغسطيل والتشطحيم والزيطوتت والتوقيطع علطى المسطتندات الماليطة المرتبططة بتقطدير   .5

 االحتياجات قبل وبعد إنجازها.

 يحافظ على المركبة المسلمة وجعلها دائماً بصورة نظيفة.  .6

 لة كما جاءت في أمر الحركة المحرر لهذا الغاية.يلتزم بتنفيذ المهمة الموك  .7

 يقدر حاجة المركبة من الوقود قبل البدء بالرحالت لضمان عدم تيخير إنجاز المهام المطلوبة عن مواعيدها المحددة.  .8

 وكي(.يبلم المسئولين وشركة التيمين المختصة فور حصول أي حادث للسيارةت والتيكد من الحصول على تقرير حوادث )كر  .9

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

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

 يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بججراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم.  .11

 م لتدارس اآلراء وحّل المشكالت ونشر المعرفةيشارك في االجتماعات الدورية للقس  .11

 يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفةت داخل الوزارة وخارجها .  .11

 يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة.  .15

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

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

 .دائرة الترخيصت كافة المؤسسات الحكومية الرسمية والتطوعية االهلية االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5
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 :اإلشراف-6

  يوجد.ال مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة: -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 

 ثانوية عامة ناجح كحد أدنىت ورخصة سوق عمومية . المؤهل العلمي المطلوب :

 رخصة سوق عمومية سارية المفعول. الخبرات العملية المطلوبة  :

 

 التدريب:  1.7

 لمركبات..دورة في الصيانة الفنية ل -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في قيادة المركبات -

 إجادة القراءة والكتابة. -

 القدرات المطلوبة:

 ..اجتياز االختبار المقرر -

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 سائق سيارة )عمومي ( : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الشؤون اإلدارية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الحركة :  ـم / الـشـعــبـة الـقـسـ 1.1

 قسم الحركةرئيس  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

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

 3 الرمز: ةالثالث الــفــئــة

 3 الرمز: وظائف الخدمات المساعدة ة العامةالمجموعة النوعي

 3 الرمز: وظائف أعمال السواقة المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: لثالثا الـمـسـتـوى

 001 الرمز: سائق سيارة)صالون عمومي( المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: سائق سيارة)صالون عمومي( مسمى الوظيفة الفعلي

 333300100 فةالرقم الرمزي للوظي

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 قيادة المركبة وتسييرها وفق برنامج أمر الحركة لخدمة العمل.  غرض الوظيفة:-1

 المهام والواجبــــات:-1

 ينجز األعمال الرسمية المطلوبة خالل فترة المناوبة حسب األصول.  .1

بات حسب األصول ويطلب من الموظف المرافق في الرحلة التوقيطع علطى سطجل يدون رحالت المركبة على سجل رحالت المرك  .1

 الرحالت.

 يحافظ على أمن وسالمة المركبة المستلمةت وتفقد توفر معدات الصيانة المطلوبة.  .1

 يحافظ على أرواح األطفال والموظفين المستقلين لمركبهت وتطبيق قواعد وتعليمات المرور والسير على الطرق.  .1

ر احتياجات المركبة من الصيانة واإلصالح والغسطيل والتشطحيم والزيطوتت والتوقيطع علطى المسطتندات الماليطة المرتبططة بتقطدير يقد  .5
 االحتياجات قبل وبعد إنجازها.

 يحافظ على المركبة المسلمة وجعلها دائماً بصورة نظيفة.  .6

 لهذا الغاية.يلتزم بتنفيذ المهمة الموكلة كما جاءت في أمر الحركة المحرر   .7

 يقدر حاجة المركبة من الوقود قبل البدء بالرحالت لضمان عدم تيخير إنجاز المهام المطلوبة عن مواعيدها المحددة.  .8

 يبلم المسئولين وشركة التيمين المختصة فور حصول أي حادث للسيارةت والتيكد من الحصول على تقرير حوادث )كروكي( .  .9

 ت المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفةباألنظمة والتشريعايتقيد   .11

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

 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بججراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم   .11

 ونشر المعرفةاالجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكالت يشارك في   .11

 يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .  .11

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 بالتنسيق واالتصال وتيمين الحركة لمديريات المركز  : االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( 1.5

تططرخيصت شططركات التططيمين علططى المركبططاتت شططركة المصططفاة دائططرة ال  : االتصماالت الخارجيممة )خممارج الممدائرة( 1.5

 .األردنية

 :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 

 ت ورخصة سوق عمومية .ثانوية عامة ناجح كحد أدنى المؤهل العلمي المطلوب :

 رخصة سوق عمومية سارية المفعول. الخبرات العملية المطلوبة  :

 

 التدريب:  1.7

 دورة في الصيانة الفنية للمركبات.. -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في قيادة المركبات -

 إجادة القراءة والكتابة. -

 القدرات المطلوبة:

 اجتياز االختبار المقرر.. -

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 الوظيفة . معلومات أساسية عن1

 حارس  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الشؤون اإلدارية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الخدمات المساندة :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الخدمات المساندة : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات ـةنــوع الــوظـيـف

 3 الرمز: الثالثة  الــفــئــة

 3 الرمز: وظائف الخدمات المساعدة المجموعة النوعية العامة

 5 الرمز: وظائف الحماية والسالمة العامة والخدمات المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: حارس المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: حارس مسمى الوظيفة الفعلي

 335300100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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ي وتسطجيل كطل أمطر المحافظة على مبنى الوزارة الرئيسي وكافة المباني التابعة لها بعد نهاية الدوام الرسطم غرض الوظيفة:-1

 يحدث وإيصاله للرئيس المباشر.

 

 المهام والواجبــــات:-1

يحافظ على أي مبنى تابع للوزارة يوضع تحت حراسته بعد نهاية الدوام الرسمي ومغادرة كافة المراجعين بعد انتهاء الدوام  .1
 الرسميت وتسجيل كل أمر يحدث وإبالغه للرئيس المباشر.

 ل أسماء المراجعين بسجل خاص خالل الدوام.يقوم بتسجي .1

 يتيكد من إطفاء جميع األنوار ومصادر التدفئة في المكاتب والممرات. .1

 يتفقد مداخل ومخارج المبنى والتيكد من األبواب والنوافذ للمحافظة على الممتلكات والموجودات .1

 مخصصة بها.يتيكد من وجود سيارات الوزارة / المركز  في المواقف ال .5

 يتيكد من إغالق جميع النوافذ واألبواب بعد انتهاء الدوام الرسمي. .6

 يبلم المسئولين فوراً عن أية مشاكل أو حاالت اشتباا قد تحصل وتبليم األجهزة األمنية والطوارئ. .7

 يفتح ويغلق مكاتب الوزارة قبل وبعد انتهاء الدوام الرسمي. .8

 العامة والوقاية من أي خطر يحيط  في المبنى وإبالغ الجهات المختصة .يراعي شروط السالمة  .9

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

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

 راءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بجج .11

 يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكالت ونشر المعرفة .11

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

 بمنجزات عمل القسم .يشارك في إعداد التقارير الدوريةت واإلحصائيات المتعلقة  .15

 يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفةت داخل الوزارة وخارجها . .16

 يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة . .17

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 ال يوجد. : لية )داخل الدائرة(االتصاالت الداخ 1.5

 مع الجمهور ومختلف زائري الوزارة.  : 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 

 المرحلة األساسية على األقل . مؤهل العلمي المطلوب :ال

 .سنه خبرة في مجال العمل . 1 الخبرات العملية المطلوبة  :

 

 التدريب:  1.7

 دورة مختصة في السالمة العامة. -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة ولباقة في التعامل مع الجمهور. -

 على المالحظة القوية.القدرة  -

 القدرات المطلوبة:

 اجتياز االختبار المقرر.. -

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 مية االجتماعية الدائرة : وزارة التن

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مراسل  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الشؤون اإلدارية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الخدمات المساندة :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الخدمات المساندة : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 ـرمـيـز الـوظـيـفـة. ت1

 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: وظائف الخدمات اإلدارية المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز:  الثالث  الـمـسـتـوى

 011 الرمز:  مراسل  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مراسل  مسمى الوظيفة الفعلي

 336301100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 .   وبالعكست والقيام بالخدمات اإلدارية تنفيذ نقل المعامالت من الديوان إلى الوحدات اإلدارية  : غرض الوظيفة-1

 المهام والواجبــــات:-1

 يفتح وإغالق مكاتب الوزارة قبل وبعد انتهاء الدوام الرسمي. .1

 يوزع المعامالت الرسمية بين المديريات المختلفة في الوزارة. .1

 حافظة على نظافتها.يتيكد من أمور السالمة العامة قبل مغادرة الوزارة للمكاتب والم .1

 يحافظ على سرية الوثائق والمعلومات وإيصالها للشخص المعني بها. .1

 يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة .5

 .يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بججراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .6

 ة أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .يقوم بيي .7

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

ضمن نطاق العمل بالتنسيق وإيصال البريد من والى الديوان والوحدات    : االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( 1.5

 اإلدارية األخرز .

 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 

  الثانوية العامة فما دون المؤهل العلمي المطلوب :

 ..سنه خبرة في مجال العمل 1 الخبرات العملية المطلوبة  :

 التدريب:  1.7

 التعامل مع الجمهور -

 دورة فنية في مجال الوظيفة. -

 )يفضل( دورة تدريبية في أصول الضيافة. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 .مهارة االتصال والتعامل مع الجمهور -

 القدرات المطلوبة:

 إجادة القراءة والكتابة -

 المتابعة. القدرة على -

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 ميكانيكي مركبات : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الشؤون اإلدارية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الحركة  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم الحركة  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: ود ذات فـئـات ودرجاتدائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـق نــوع الــوظـيـفـة

 3 الرمز: الثالثة  الــفــئــة

 1 الرمز: مجموعة الوظائف المهنية والحرفية المجموعة النوعية العامة

 5 الرمز: أعمال صيانة المركبات واآلليات المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 007 الرمز: كانيكي مي المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: ميكانيكي مركبات  مسمى الوظيفة الفعلي

 315100700 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 متابعة حالة كافة مركبات الوزارة بشكل دوري وأجراء الصيانة حسب المطلوب . : غرض الوظيفة-1

 المهام والواجبــــات:-1

 بع حالة السيارات التي تعمل في الوزارة /المركز.تاي  .1

 يقوم بججراء فحص دوري على سيارات الوزارة.  .1

والتوقيطع علطى المسطتندات الماليطة المرتبططة بتقطدير االحتياجطات قبطل وبعطد يقطدر احتياجطات المركبطات مطن الصطيانة واإلصطالحت   .1

 والقيام بصيانتها إن أمكن. إنجازهات

ذا دعي األمر في كرجات الصيانة المعتمدة لدز الوزارة والشركات المزودة بالسيارات الحديثة المكفولة وذلك تابع المركبات إي  .1

 خالل الفترة المحددة للكفالة.

 يفحص المركبات عند الشراء بشكل حثيث في الشركة المزودة.  .5

 تتم لصيانة المركبات. يشارك كعضو في اللجنة المعتمدة لدز الوزارة لجمع العروض والمناقصات التي  .6

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة  .7

 يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها  .8

 .يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بججراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم   .9

 تماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكالت ونشر المعرفةاالجيشارك في   .11

 يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .  .11

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 ن(.الميدا –كافة الوحدات اإلدارية في الوزارة ) المركز  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 

 الثانوية العامة صناعي كحد ادنى. المؤهل العلمي المطلوب :

 شهادة مزاولة المهنة.. الخبرات العملية المطلوبة  :
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 التدريب:  1.7

 دورة فنية متخصصة في مجال ميكانيكا السيارات . -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في إعداد التقارير الفنية  -

 إجادة القراءة والكتابة. -

 القدرات المطلوبة:

 الختبار المقرراجتياز ا -

 القدرة على االتصال -

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 تماعية الدائرة : وزارة التنمية االج

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مديرية االتصالمدير  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية االتصـــــــال : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 العام لشؤون اإلدارة والتطويرمساعد األمين  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

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

 1 الرمز: أولى  الــفــئــة

 5 الرمز: الوظائف الفنية لتخصصية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف اإلعالمية والعالقات العامة الفرعيةالمجموعة النوعية 

 1 الرمز: األول الـمـسـتـوى

 001 الرمز: مدير المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مديرية االتصالمدير  مسمى الوظيفة الفعلي

 151100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية

 



293  

في وزارة التنمية االجتماعيـــــــة /المركــز اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

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

ء صططورة ايجابيططة عططن الططوزارة مططن خططالل نشططر المعلومططات الالزمططة عططن نشططاطاتها وعقططد النططدوات إعطططاغممرض الوظيفممة : -1

والمؤتمراتت وتسهيل مهمة الطزوار والمتعطاملين وتنظطيم العالقطة مطع وسطائل اإلعطالمت وتكطوين رأي عطام مسطاند لطوزارة التنميطة 

 المجتمعية وقضاياها اإلنسانية.

 المهام والواجبــــات :-1
 

 ى عملية تقدير االحتياجات التوعوية وسبل تلبيتها.يشرف عل .1

 يشرف على عملية أرشفة األخبار الصحفية وتوزيعها والرد عليها. .1

 يشرف على عملية استقبال الوفود الزائرة واالحتفاالت ذات العالقة بعمل الوزارة.  .3

 نة.يعمل على البحث عن مصادر لتمويل للفعاليات التوعوية من خارج إطار المواز .1

 يشرف ويتابع تنظيم الفعاليات التوعوية والتوصية بشينها. .5

 يشرف على عملية ربط البرامج التوعوية بالمناسبات واأليام العالمية. .6

 يسعى لبيان اإلطار االستراتيجي للوزارة للرأي العام األردني. .7

 يعمل على تعزيز العالقة مع الصحفيين ووسائل اإلعالم المختلفة. .0

 عملية تطوير العروض المقدمة ذات العالقة بعمل الوزارة.يشرف على  .9

 يشرف على رفد الموقع االلكتروني للوزارة باألخبار الصحفية. .10

 يشارك في اللجان الداخلية وحضور اجتماعاتها واالجتماعات العامة بما يخص عمل المديرية. .11

 يتيكد من نشر التعاميم والقرارات الناظمة إلجراءات العمل. .11

 د االجتماعات الدورية لموظفي الوحدة لتدارس اآلراء ونشر المعرفة.يعق .13

 يشرف على إعداد الخطة التنفيذية للمديرية والتي تتوائم مع أهداف الوزارة اإلستراتيجية للوزارة. .11

 يشرف على توثيق كافة البيانات والمعلومات الخاصة بعمل المديرية. .15

وتحديد احتياجاتهم التدريبيطةت وتحديطد االحتياجطات مطن المطوارد البشطرية  يدير عملية تقييم أداء موظفي المديرية .16
 والمالية للمديرية.

يشططرف علططى تطططوير أسططاليب العمططل والتنسططيق مططع الوحططدات اإلداريططة المختلفططة ذات العالقططة داخططل الططوزارة  .17
 وخارجها.

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل المديرية. .10

 ل اختصاص الوظيفة.يقوم بيية مهام في مجا .19

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 التنسيق مع الناطق اإلعالمي في الوزارة / مدير مكتب معالي الوزير  االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 وسائل اإلعالم / الجهات الخارجية ذات العالقة لبحث قضايا العمل. االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

 

 



294  

في وزارة التنمية االجتماعيـــــــة /المركــز اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

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

 اإلشراف:-6

رئيس قسم العالقات العامطة / رئطيس قسطم اإلعطالم / رئطيس  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:

 قسم التوعية والتثقيف المجتمعي / رئيس قسم المسؤولية المجتمعية.

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال الصحافة واإلعالم / أو العلوم اإلدارية.لمي المطلوب: المؤهل الع

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

 

 التدريب:  1.7

 .التخطيط اإلستراتيجي -

 .مهارات اإلدارة العليا -

 ن المستحدثة ذات العالقة بعمل الوزارة.دورة حول القواني -

 .إدارة الموارد البشرية -

 دورة في مجال االتصال الفعال. -

 دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة. -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في االتصال واإلشراف. -

 يذها .مهارة  في إعداد التقارير ومتابعة تنف -

 مهارات في التحليل والتفكير المنطقي. -

 معرفة متعمقة بيبعاد الوظيفة وممارستها ومناهجها وفلسفتها . -

 مهارة عالية في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة:

 قدرة على التخطيط والمتابعة والتنفيذ. -

 قدرة على اإلبداع والتطوير. -

 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 الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 خدمة المدنية ديوان ال

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيس قسم التوعية والتثقيف المجتمعي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية االتصال : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 عية والتثقيف المجتمعيقسم التو :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير مديرية االتصال : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

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

 1 الرمز: أولى  الــفــئــة

 5 الرمز: الوظائف الفنية لتخصصية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف اإلعالمية والعالقات العامة المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: قسم التوعية والتثقيف المجتمعي مسمى الوظيفة الفعلي

 151100100 ةالرقم الرمزي للوظيف

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تحسين مستوز نشر المعرفةت وزيادة مستوز رضا متلقي الخدمة عن آلية نشر المعرفطة وسطهولة الوصطول  غرض الوظيفة:-1

 اليها . 

   
 المهام والواجبــــات :-1 

 
الخدمطةت وتعطريفهم بجطارهططا يعمطل علطى إدامطة االتصططال مطع شطركاء وزارة التنميطة االجتماعيططة ومتلقطي  .1

االسطتراتيجيت الطذي يشطتمل علطى رؤيتهطات ورسطالتهات وأهطدافهات وسياسطاتهات وبرامجهطات وأنشططتها مططن 

 خالل العروض المقدمة والمطبوعات المتخصصة. 

يحصر االحتياجات التوعويطة لشطرائح المجتمطع المسطتهدفة ومتلقطي الخدمطةت وترتيبهطا حسطب أولوياتهطات  .1

 لتنفيذ برامج التوعية الالزمة بالتعاون مع الجهات والمديريات المعنية. ويعد الخطط

يعمل على التوعية بالخدمات التي تقدمها الوزارة ومتطلباتها في كافة مجطاالت عمطل الطوزارة بالتعطاون  .3

 مع الوحدات اإلدارية المعنية كل حسب اختصاصه .

عوية الموجهة ومتابعة تنفيذها وتقويمها بالتعاون مع يعمل على التخطيط واإلعداد والتنفيذ للحمالت التو .1

 الوحدات اإلدارية الداخلية والجهات الخارجية ذات العالقة .

يعمل على تنسيق الفعاليات التوعوية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركائهات وفطق اتفاقيطات ومتابعطة  .5

لططوزارة األساسططية )كالتوعيططة األسططرية ت تنفيططذها وتقييمهططا والعمططل علططى ميسسططتها لتصططبح مططن أنشطططة ا

 مهارات االتصال مع المنتفعين بالفرصة السكانية ...الخ

يعمل على التوعية بالمشكالت االجتماعية العامة وأسبابهات وططرق الوقايطة منهطا وكيفيطة التعامطل معهطات  .6

 وتوضيح ادوار القطاعات االجتماعية بذلك .

الجتماعيططة ذات العالقططة باألسططرة والطفولططة واألحططداث والمعططوقين يعمططل علططى التوعيططة بكافططة القضططايا ا .7

 والمرأة عامة والمرأة المعنفة خاصة وكبار السن 

يعمل على توعية المواطنين بكافة حقوقهم المدنية ومسطؤولياتهم مطن منظطور حقطوق اإلنسطان فطي ضطوء  .0

اليجابية والمعتقطدات الدينيطة بالتعطاون التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية والقيم والموروثات الثقافية ا

 مع الوحدات اإلدارية بالوزارة كل حسب اختصاصه .

يسططاهم بتحديططد احتياجططات المثقفططين والمثقفططات مططن البططرامج والتططدريب لرفططع كفططاءتهم لتمكيططنهم مططن نقططل  .9

رية ومقطدمي المعرفة والمعلومات للمجتمعات المحلية بالشكل األمثل بالتعاون مطع مديريطة المطوارد البشط

 الخدمة في مراكز التنمية المجتمع المحلي .

يشرف على إعداد المطبوعات المتخصصطة بطالوزارة وعرضطها بالوسطائل التعريفيطة المالئمطة بالتعطاون  .10
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مع المديريطة/ الوحطدة المعنيطة بالسياسطات والتططوير المؤسسطي والوحطدة المعنيطة بتكنولوجيطا المعلومطات 

 عالقة بكل محتوز للمطبوعات.والوحدات اإلدارية ذات ال

ينسق مع كافة الوحطدات اإلداريطة فطي الطوزارة لتحطديث البيانطات علطى الموقطع االلكترونطي بالتعطاون مطع  .11

 الوحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات .

يشرف على مكتبة الوزارة وتيمين ما يلزم من الكتب والمطبوعات والمنشطورات واشطتراكات الصطحف  .11

 ع وحدات الوزارة.والمجالت لجمي

يعمطل علطى وضطع أهطداف القسططم بالتنسطيق مطع أهطداف المديريطة والخطططط التنفيذيطة الزمنيطة لتحقيطق تلططك  .13

 األهداف ويتابع تنفيذها.

 يتيكد من نشر التعاميم والقرارات الناظمة إلجراءات العمل. .11

 ونشر المعرفة. يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكالت .15

 يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم. .16

 يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية. .17

 يطور أساليب العمل والتيكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل. .10

 يقوم بيية مهام في مجال اختصاص الوظيفة. .19

 الوظيفة )االتصاالت(:عالقات -5

 التنسيق مع الناطق اإلعالمي في الوزارة. االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 جميع الجهات الخارجية ذات العالقة. االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

 
 اإلشراف:-6

   منسق /توعية وتثقيفمسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 
 
    

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

الدرجة الجامعيطة األولطى فطي مجطال صطحافة وإعطالم و/أو العلطوم اإلداريطة و/أو  المؤهل العلمي المطلوب:

 العلوم االجتماعية.

سطنة فطي عمططل  11فئططة الثانيطة سطنوات فطي عمطل الطوزارة / ال 6الفئطة األولططى الخبمرات العمليمة المطلوبمة: 

 الوزارة.
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 التدريب:  1.7

 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير. -

 إدارة الموارد البشرية. -

 التخطيط اإلستراتيجي. -

 .دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة: 

 رافمهارة في االتصال واإلش -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 مهارات في التحليل والتفكير المنطقي. -

 مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل . -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة:

 ط والمتابعة والتنفيذ..القدرة على التخطي -

 القدرة على اإلبداع والتطوير. -

القططدرة علططى االسططتفادة مططن المططؤتمرات وورش العمططل التططي يشططارك فيهططا شططاغل الوظيفططة وربططط مخرجاتهططا  -

 بتطوير الوظيفة والمهنة

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيس قسم اإلعالم : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية االتصال : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم اإلعالم :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير مديرية االتصال : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

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

 1 الرمز: ولى أ الــفــئــة

 5 الرمز: الوظائف الفنية لتخصصية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف اإلعالمية والعالقات العامة المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم  المسمى القياسي الدال

 00 :الرمز رئيس قسم االغالم مسمى الوظيفة الفعلي

 151100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تتولى مهمة المساهمة في إظهطار صطورة الطوزارة فطي وسطائل اإلعطالم وإبطراز أنشططتها والتعريطف بطدورها غرض الوظيفة: -1

 حسب التشريعات والتعليمات المعمول بها.

   

 المهام والواجبــــات :-1
 

 ات وأخبار الوزارة ويعمل على نشرهات بعد الحصول على الموافقات الالزمة.يغطي نشاط .1

يعمل على استالم ومراجعة كافة التصريحات واألخبطار عطن الطوزارة ونشطاطاتها وخطدماتها والحصطول  .1
 على موافقة الناطق اإلعالمي قبل تسليمها لوسائل اإلعالم.

 يرتب لقاءات الوزارة مع أجهزة اإلعالم. .3

المعلومات الواردة في الصحف والمجالت و ووسطائل التواصطل االجتمطاعي ويشطرف علطى إعطداد  يتابع .1
 ملف يومي يضم كافة المقاالت التي تتطرق ألخبار الوزارة أو للمواضيع التي تقع ضمن اهتماماتها.

 يحول كافة القضايا واالستفسارات الواردة في الصحف إلى المديريات المعنية للتعامل معها  .5

يعقطد اللقطاءات مطع المؤسسطات الصططحفية واإلعالميطة الطالعهطم علطى أهططم مجريطات العمطل فطي الططوزارة  .6
 بالتنسيق مع الناطق اإلعالمي للوزارة.

يعمططل علططى اإلعططداد والترتيططب للمططؤتمرات الصططحفية والتجمعططات اإلعالميططة ونقططل الصططورة الواضططحة  .7
 ق فيها من تطورات وانجازات والموضوعية عن برامج عمل ونشاطات الوزارة وما يتحق

يعمطل علططى تفعيططل العالقططات مططع وسططائل اإلعططالم وتهيئطة الظططروف لهططا للقيططام بتغطيططات تعكططس الصططورة  .0
 االيجابية الفعلية لعمل الوزارة ومساعدتها في تكوين رأي عام مساند لقضايا عمل الوزارة الحساسة .

ملطف يطومي يضطم كافطة المقطاالت التطي تتططرق  يتابع المعلومات الواردة في الصحف والمجالت وإعداد .9
 ألخبار الوزارة أو للمواضيع التي تقع ضمن اهتماماتها.

يعمطل علطى وضطع أهطداف القسططم بالتنسطيق مطع أهطداف المديريطة والخطططط التنفيذيطة الزمنيطة لتحقيطق تلططك  .10
 األهداف ويتابع تنفيذها.

 عمل.يتيكد من نشر التعاميم والقرارات الناظمة إلجراءات ال .11

 يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكالت ونشر المعرفة. .11

 يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم. .13

 يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية. .11

 المنظمة إلجراءات العمل.يطور أساليب العمل والتيكد من تعميم القرارات  .15

 يقوم بيية مهام في مجال اختصاص الوظيفة. .16

 
 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 التنسيق مع الناطق اإلعالمي في الوزارة .االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

لعالقططة لبحططث قضططايا وسططائل اإلعططالم / جميططع الجهططات الخارجيططة ذات ا االتصمماالت الخارجيممة )خممارج الممدائرة(: 1.5

 العمل 
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 اإلشراف:-6

 منسق إعالم / محرر مندوب إعالم / مصور فونوغرافي. مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

في مجال صحافة وإعالم و/أو العلوم اإلدارية و/ أو  الدرجة الجامعية األولى المؤهل العلمي المطلوب  :

 .العلوم االجتماعية

سطنة فطي عمطل  11سطنوات فطي عمطل الطوزارة / الفئطة الثانيطة  6الفئطة األولطى الخبرات العمليمة المطلوبمة :      

 الوزارة.

 

 التدريب:  1.7

 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير. -

 .إدارة الموارد البشرية  -

 .التخطيط اإلستراتيجي  -

 .دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 
 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة: 

 مهارة في االتصال واإلشراف -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 مهارات في التحليل والتفكير المنطقي. -

 ت وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل .مهارة في انتقاء المعلوما -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على التخطيط والمتابعة والتنفيذ.. -

 القدرة على اإلبداع والتطوير. -

يهطا شطاغل الوظيفطة وربطط مخرجاتهطا بتططوير الوظيفطة القدرة على االسطتفادة مطن المطؤتمرات وورش العمطل التطي يشطارك ف -

 والمهنة

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

  الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيس قسم العالقات العامة : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية االتصال : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم العالقات العامة :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير مديرية االتصال : 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: أولى  الــفــئــة

 5 الرمز: الوظائف الفنية لتخصصية المجموعة النوعية العامة

 1 رمز:ال الوظائف اإلعالمية والعالقات العامة المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم العالقات العامة مسمى الوظيفة الفعلي

 151100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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الل نشططر المعلومططات الالزمططة عططن نشططاطاتها وعقططد النططدوات إعطططاء صططورة ايجابيططة عططن الططوزارة مططن خططغممرض الوظيفممة : -1

 والمؤتمراتت وتسهيل مهمة الزوار والمتعاملين.

   

 المهام والواجبــــات :-1
 

يحضر للندوات والمؤتمرات وورش العمل واالجتماعات المتعلقة بيعمال الوزارة وإعداد التجهيزات الالزمة  .1

 للوازم المطلوبة.وتحضير الموقع والتيكد من توفر كافة ا

يجهز ويحدث عرض تقديمي باللغتين العربية واإلنجليزية عن وزارة التنمية االجتماعية وذلك بالتنسيق مع  .1

المديريات المختلفة يشتمل على الهيكل التنظيمي للوزارة والرؤية والرسالة واألهداف ومهام المديريات 

 زائرة لتعريفهم بدور الوزارة ومهامها.والوحدات المختلفة لعرضه عن الطلب أمام الوفود ال

يعمل على تيمين تيشيرات الدخول وإجراء الحجوزات في الفنادق وعمل التسهيالت الالزمة الستقبال الوفود  .3

 الرسمية وتيمين احتياجاتهم خالل فترة الزيارةت بالتنسيق مع المديريات المعنية.

مهام رسمية من حيث تيمين تيشيرات الدخول وحجوزات يتابع اإلجراءات الخاصة بسفر موظفي الوزارة في  .1

 السفر واإلقامةت بالتنسيق مع المديريات المعنية.

 يغطي نشاطات الوزارة من خالل تصويرها ونشرهات بعد الحصول على الموافقات الالزمة. .5

ق تلك األهداف يعمل على وضع أهداف القسم بالتنسيق مع أهداف المديرية والخطط التنفيذية الزمنية لتحقي .6

 ويتابع تنفيذها.

 يتيكد من نشر التعاميم والقرارات الناظمة إلجراءات العمل. .7

 يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكالت ونشر المعرفة. .0

 يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم. .9

 ي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.يقيم أداء موظف .10

 يطور أساليب العمل والتيكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل. .11

 يقوم بيية مهام في مجال اختصاص الوظيفة. .11

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 التنسيق مع الناطق اإلعالمي في الوزارة .االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

وسططائل اإلعططالم / جميططع الجهططات الخارجيططة ذات العالقططة لبحططث قضططايا االتصمماالت الخارجيممة )خممارج الممدائرة(:  1.5

 العمل 
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 اإلشراف:-6

 منسق عالقات عامة.مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 برات:المؤهل العلمي والخ 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال صحافة وإعالم و/أو العلوم اإلدارية . المؤهل العلمي المطلوب  :

 سنة في عمل الوزارة. 11سنوات في عمل الوزارة / الفئة الثانية  6الفئة األولى :  الخبرات العملية المطلوبة

 التدريب:  1.7     

 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير. -

 .إدارة الموارد البشرية  -

 .التخطيط اإلستراتيجي  -

 .دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 
 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7     

 المهارات المطلوبة: 

 مهارة في االتصال واإلشراف -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 نطقي.مهارات في التحليل والتفكير الم -

 مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل . -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على التخطيط والمتابعة والتنفيذ.. -

 القدرة على اإلبداع والتطوير. -

المطؤتمرات وورش العمطل التطي يشطارك فيهطا شطاغل الوظيفطة وربطط مخرجاتهطا بتططوير الوظيفطة القدرة على االسطتفادة مطن  -

 والمهنة

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيس قسم المسؤولية المجتمعية : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية االتصال : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 لمسئولية المجتمعيةقسم ا :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير مديرية االتصال : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

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

 1 الرمز: أولى  الــفــئــة

 5 الرمز: وظائف الفنية لتخصصيةال المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف اإلعالمية والعالقات العامة المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم العالقات العامة مسمى الوظيفة الفعلي

 151100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 إجراء كافة األنشطة الكفيلة بميسسة وزيادة الوعي ونشر لمفهوم المسؤولية االجتماعية.غرض الوظيفة : -1

   

 المهام والواجبــــات :-1
 

ل مناسبة لها للسير نحو يسعى إليجاد أطر عمل جذابة لبرامج المسؤولية االجتماعية وتحديد آلية لتفعيلها عبر هيكلة عم .1

 خدمة المجتمعت حيث تقع هذا المهمة على عاتق الوزارة.

يساهم في جعل المسؤولية االجتماعية مؤثرة والحاجة ألن تيخذ شكل تنظيمي ومؤسسي لطه خططة وأهطداف محطددة بطدال  .1

والمتابعة المستمرة للشركات من أن تكون جهود عشوائية مبعثرة وخيريةت وهذا يحتاج إلى سنوات من العمل التيسيسي 

 الخاصة.

يسطاهم فططي تطوفير البنيططة التحتيطة الالزمططة ألداء الشطركات للمسططؤولية االجتماعيطة مططن خطالل تططوفير األنظمطة والدراسططات  .1

 والمعلومات على ضوء االحتياجات الفعلية للمجتمع.

عيططة بنشططر ثقافططة المسططؤولية االجتماعيططة ومبادئهططا يتخططذ كافططة اإلجططراءات الكفيلططة بزيططادة اهتمططام وسططائل اإلعططالم بالتو .1

 الصحيحة والمجاالت المرتبطة بها والعائد على كل من الشركات المؤدية لها وعلى المجتمع.

يتابع ويعمل على تنظيم ورش عمل على مستوز الدولة تضم صناع القرار في الجهات المعنية لتحديد معطايير مشطتركة  .5

 ؤولية االجتماعية.ومتفق عليها ألداء المس

 .يعمل على تيسيس فريق عمل لقيادة المسؤولية االجتماعية .6

 تتفق مع أهداف الوزارة. يشرف ويتابع تطوير منهجية للمسؤولية االجتماعية .7

 يطلع على جميع الخطط واألنشطةت والعمليات السابقةت في مجال المسؤولية االجتماعية.  .8

 ريعات والقوانين واألنظمة التي يتم إقرارها وتعديلها من قبل الجهات المشرعة.يعمل على متابعة التش .9

 في العمل. يعمل على تحديد وإشراك الشركاء الرئيسيين .11

 يطلع على ممارسات وتجارب الشركات في مجال المسؤولية االجتماعية. .11

 .المقترحة ينشطة المسؤولية االجتماعيةتحديد االحتياجات المجتمعيةت وإعداد مصفوفة ب يشرف ويتابع .11

 يعمل على تحديد األولويات والتوجهات واإلجراءات التي يجب العمل بها. .11

 لدز الشركات الخاصة ومؤسسات الدولة. يساهم بتعريف ونشر مفهوم المسؤولية االجتماعية .11

 اعية.تحديد االلتزامات الحالية بما يخص المسؤولية االجتم يشرف على .15

 .يسعى على أخذ األفكار واالقتراحات من الشركاء الرئيسيين  .16

  يشرف ويتابع إعداد خطة عمل المسؤولية االجتماعية وضمان شمول كافة المعنيين في تنفيذها.  .17

 يشرف ويتابع إعداد حاضنة خاصة من قواعد البيانات توفر البيانات األساسية على المستوز الوطني. .18

 يساهم في عمل مرصد المسؤولية االجتماعية في األردن. .19



307  

في وزارة التنمية االجتماعيـــــــة /المركــز اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

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

 يساهم ويعمل على خلق محفزات نظامية للشركات والمؤسسات عن طريق تشجيع إقامة شراكات اجتماعية. .11

 .يساهم في التقليل من أعباء الحكومة في تحمل كل التبعات االجتماعية تجاا مواطنيها .11

طني يوجطه ويسطاعد القططاع الخطاص وذلطك بتحديطد األولويطات واالحتياجطات المجتمعيطة وذلطك يعمل على إصدار دليل و .11

 للمساعدة على ميسسة ودمج المسؤولية االجتماعية.

يشططرف ويتططابع إنشططاء الصططفحة اإللكترونيططة خاصططة مرتبطططة بططالموقع الرئيسططي للططوزارة وتحططديث أخبططار المسططؤولية  .11

مع الحاالت الدراسية من خطالل أفضطل الممارسطات والتجطارب الناجحطة للمسطؤولية االجتماعية للشركات من خاللهت وج

 .االجتماعية للشركات في األردن

 يتابع التطورات المتصلة بالمجتمع وإثارة القضايا مع الجهات المعنية والضغط من اجل معالجتها. .11

 مل الشركات وتراقب أداءها.يشرف ويتابع إعداد مجموعات من القواعد والمبادئ التي تنظم ع .15

 يساهم في رفع الوعي بيهمية المسؤولية االجتماعية للشركات. .16

 يعمل على وضع معايير أردنية للمفاضلة بين الشركات في األداء االجتماعي. .17

اعيططة يعمططل علططى وضططع مؤشططرات قابلططة للقيططاس وذلططك لتحديططد وقيططاس أثططر تطططور وازدهططار مفهططوم المسططؤولية االجتم .18

 وانعكاساته على المجتمع.

يتابع ويسعى لالستغالل األمثل لقاعدة بيانات منتفعي الوزارة والتطي تمثطل أكبطر مرجعيطة للفئطة المسطتحقة للمسطاعدة فطي  .19

المملكة وعلى كافة المستويات وفي كافة المجاالت الممكنة وذلك لتسخيرها نحو التوزيع العادل وبكل شفافية لنشطاطات 

 التي سيتم طرحها لهذا الفئات المستحقة. الشركات

يتططابع عمليططة ميسسططة المسططؤولية االجتماعيططة للشططركات فططي األردن حيططث أن صططميم عمططل الططوزارة هططي تنميططة المجتمططع  .11

 المحلي.

ع يعمل على وضع أهطداف القسطم بالتنسطيق مطع أهطداف المديريطة والخططط التنفيذيطة الزمنيطة لتحقيطق تلطك األهطداف ويتطاب .11

 تنفيذها.

 يتيكد من نشر التعاميم والقرارات الناظمة إلجراءات العمل. .11

 يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكالت ونشر المعرفة. .11

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

 لقسم وتحديد احتياجاتهم التدريبيةيقيم أداء موظفي ا .15

 يطور أساليب العمل والتيكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل. .16

 يقوم بيية مهام في مجال اختصاص الوظيفة. .17
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 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

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

وسائل اإلعالم  / مؤسسات العمل االجتمطاعي والتططوعي الحكوميطة أو  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5

 .الخاصة وجميع الجهات الخارجية ذات العالقة 

 اإلشراف:-6

 .ضابط/ مسؤولية مجتمعية مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: 

 سية واإلضافية إلشغال الوظيفة:المتطلبات األسا-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

الدرجة الجامعية األولى في مجطال العلطوم االجتماعيطة و/أو العلطوم اإلداريطة او العالقطات  المؤهل العلمي المطلوب  :

 العامة واالعالم او  أي تخصص ذو عالقة بطبيعة العمل.

 سنة في عمل الوزارة. 11سنوات في عمل الوزارة / الفئة الثانية  6الفئة األولى الخبرات العملية المطلوبة : 

 التدريب:  1.7

 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير. -

 .إدارة الموارد البشرية  -

 .التخطيط اإلستراتيجي  -

 .دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 
 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

  المهارات المطلوبة:

 مهارة في االتصال واإلشراف -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 مهارات في التحليل والتفكير المنطقي. -

 مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل . -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -

 طلوبة:القدرات الم

 القدرة على التخطيط والمتابعة والتنفيذ.. -

 القدرة على اإلبداع والتطوير. -

القدرة على االسطتفادة مطن المطؤتمرات وورش العمطل التطي يشطارك فيهطا شطاغل الوظيفطة وربطط مخرجاتهطا بتططوير الوظيفطة  -

 والمهنة

 المعارف:

 تعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.معرفة تامة في التشريعات / القوانين واألنظمة وال -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 ضابط المسؤولية المجتمعية : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية االتصال : مـديـريـةاإلدارة / الــ 1.1

 قسم المسئولية المجتمعية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم المسؤولية المجتمعية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

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

 1 الرمز: أولى  الــفــئــة

 5 الرمز: الوظائف الفنية لتخصصية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف اإلعالمية والعالقات العامة المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 010 الرمز: ضابط مساعد  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: ضابط / المسؤولية المجتمعية وظيفة الفعليمسمى ال

 151301000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 إجراء كافة األنشطة الكفيلة بميسسة وزيادة الوعي ونشر لمفهوم المسؤولية االجتماعية.غرض الوظيفة : -1

   

 المهام والواجبــــات :-1
إيجاد أطر عمل جذابة لبرامج المسؤولية االجتماعية وتحديد آلية لتفعيلها عبر هيكلطة عمطل مناسطبة لهطا يشارك في  .1

 للسير نحو خدمة المجتمعت حيث تقع هذا المهمة على عاتق الوزارة.

 يشارك في جعل المسؤولية االجتماعية مؤثرة بدال من أن تكون جهود عشوائية مبعثرة وخيرية. .1

هم في توفير األنظمة والدراسات والمعلومات علطى ضطوء االحتياجطات الفعليطة للمجتمطع والتطي يطتم مطن يعمل ويسا .1

 خاللها توفير البنية التحتية الالزمة ألداء الشركات للمسؤولية االجتماعية.

الجتماعيططة يسططاهم فططي كافططة اإلجططراءات الكفيلططة بزيططادة اهتمططام وسططائل اإلعططالم بالتوعيططة بنشططر ثقافططة المسططؤولية ا .1

 ومبادئها الصحيحة والمجاالت المرتبطة بها والعائد على كل من الشركات المؤدية لها وعلى المجتمع.

يساهم في تنظيم ورش عمل على مستوز الدولة تضم صناع القطرار فطي الجهطات المعنيطة لتحديطد معطايير مشطتركة  .5

 ومتفق عليها ألداء المسؤولية االجتماعية.

 تتفق مع أهداف الوزارة. داد وتطوير منهجية للمسؤولية االجتماعيةيعمل على إع .6

 يجمع المعلومات حول الخطط واألنشطةت والعمليات السابقةت في مجال المسؤولية االجتماعية.  .7

 ة.يتابع ويجمع المعلومات حول التشريعات والقوانين واألنظمة التي يتم اقرارها وتعديلها من قبل الجهات المشرع .8

 يجري الدراسات حول ممارسات وتجارب الشركات في مجال المسؤولية االجتماعية.  .9

 .المقترحة تحديد االحتياجات المجتمعيةت وإعداد مصفوفة بينشطة المسؤولية االجتماعية يعمل على .11

 يساهم في تحديد األولويات والتوجهات واإلجراءات التي يجب العمل بها. .11

 لدز الشركات الخاصة ومؤسسات الدولة. تعريف ونشر مفهوم المسؤولية االجتماعيةيساهم ب .11

 تحديد االلتزامات الحالية بما يخص المسؤولية االجتماعية. يعمل على .11

 .يعمل على أخذ األفكار واالقتراحات من الشركاء الرئيسيين  .11

  ان شمول كافة المعنيين في تنفيذها.يعمل على إعداد خطة عمل المسؤولية االجتماعية وضم  .15

 يشارك في إعداد حاضنة خاصة من قواعد البيانات توفر البيانات األساسية على المستوز الوطني. .16

 يسعى لعمل مرصد المسؤولية االجتماعية في األردن. .17

واالحتياجات المجتمعية وذلك يشارك في إعداد دليل وطني يوجه ويساعد القطاع الخاص وذلك بتحديد األولويات  .18

 للمساعدة على ميسسة ودمج المسؤولية االجتماعية.

يسططاهم فططي إنشططاء الصططفحة اإللكترونيططة خاصططة مرتبطططة بططالموقع الرئيسططي للططوزارة وتحططديث أخبططار المسططؤولية  .19

لتجطارب االجتماعية للشركات مطن خاللطهت ويعمطل علطى جمطع الحطاالت الدراسطية مطن خطالل أفضطل الممارسطات وا

 .الناجحة للمسؤولية االجتماعية للشركات في األردن
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 يساهم في إعداد مجموعات من القواعد والمبادئ التي تنظم عمل الشركات وتراقب أداءها. .11

 يشارك في رفع الوعي بيهمية المسؤولية االجتماعية للشركات. .11

 األداء االجتماعي. يساهم في وضع معايير أردنية للمفاضلة بين الشركات في .11

يساهم في وضع مؤشطرات قابلطة للقيطاس وذلطك لتحديطد وقيطاس أثطر تططور وازدهطار مفهطوم المسطؤولية االجتماعيطة  .11

 وانعكاساته على المجتمع.

يعمل على االستغالل األمثل لقاعدة بيانات منتفعي الوزارة والتي تمثل أكبر مرجعية للفئة المستحقة للمسطاعدة فطي  .11

ملكة وعلى كافة المسطتويات وفطي كافطة المجطاالت الممكنطة وذلطك لتسطخيرها نحطو التوزيطع العطادل وبكطل شطفافية الم

 لنشاطات الشركات التي سيتم طرحها لهذا الفئات المستحقة.

 يساهم في ميسسة المسؤولية االجتماعية للشركات في األردن . .15

 .م بشكل مفهرس ومرتب حسب المواضيع المطروحةيحفظ ويوثق كافة الملفات الخاصة بعمل القس .16

 يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة .17

 يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها .18

 صة بالقسم.يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بججراءات العمل المعيارية الخا .19

 يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكالت ونشر المعرفة .11

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

 يشارك في إعداد التقارير الدوريةت واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم. .11

 بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفةت داخل الوزارة وخارجها  يقوم .11

 يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .. .11

 
 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 .ريات الوزارة في المركز والميدان.كافة مدياالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

وسطائل اإلعطالم / مؤسسطات العمطل االجتمطاعي والتططوعي الحكوميطة أو  االتصاالت الخارجية )خارج المدائرة(: 1.5

 الخاصة وجميع الجهات الخارجية ذات العالقة.

 

 اإلشراف:-6

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

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

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

 سنوات في مجال عمل الوزارة. 3الخبرات العملية المطلوبة : 

 التدريب:  1.7      

 دورة في مجال التخطيط اإلستراتيجي .. -

 دورة في مجال التحليل اإلدارية وأساليبها. -

 دورة في التنظيم واالتصال وكتابة التقارير والمراسالت. -

 دورة في المتابعة والتقييم . -

 دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة.. -

 
 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7  

 طلوبة: المهارات الم

 مهارة التعامل مع وتطبيق التشريعات الناظمة لمجاالت العمل. -

 .مهارات في استخدام الحاسوب -

 القدرات المطلوبة:

 .القدرة على تطوير وسائل ونماذج وأساليب العمل -

 المعارف:

 مل المديرية.معرفة تامة في التشريعات / القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وع -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 محرر / مندوب إعالمي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 المديرية االتص : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم اإلعالم :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم اإلعالم : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

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

 1 الرمز: أولى  الــفــئــة

 5 الرمز: الوظائف الفنية لتخصصية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف اإلعالمية والعالقات العامة المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 010 الرمز: محرر/مندوب/صحفي مساعد      )للفئة األولى( المسمى القياسي الدال
 

 00 الرمز: مندوب إعالمي محرر مسمى الوظيفة الفعلي

 151301000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 رصد األحداث واألخبار وتحريرها ومتابعة تنفيذها مع المعنيين في داخل الوزارة وخارجها .غرض الوظيفة: -1

 

 المهام والواجبــــات :-1

1. ة مباشرة أو غير مباشرة عبر الصحافة المحلية أو بالهاتف أو عبر الفاكس أو يحرر الخبر الصحفي وتلقيه سواء بطريق 

 عبر اإلذاعة أو وكاالت األنباء أو عبر البريد االلكتروني واطالع المسئول المباشر عليه.

 يحصر النشاطات وجمع وتحرير األخبار واألحداث الصحفية المنشور في مختلف الصحف )اليوميةت األسبوعية ... .1

 الخ( ذات العالقة في مجاالت العمل مع بداية كل يوم عمل والتنسيب بخصوصها للمسئول في العمل.

 يدرس الخبر مبدئياً وتقييم مدز مالئمة صالحيته بعد تحريرا ويتيكد من جميع عناصرا وقابليتها للنشر. .1

شرها عبر البريد االلكتروني لغاية إطالع يعد األخبار واألحداث الصحفية مع تجميعها وترتيبها حسب أولويتها ون .1

 المسئولين عليهات مع توثيق عملية نشرها ومرجعيتها.

يعد نماذج متابعة دراسة الحاالت واألحداث الصحفية المنشورة مع المعنيين في داخل الوزارة أو خارجها مع بيان  .5

 حدود مسؤولية الشخص المتابعت وتوثيقها.

 ظ المعلومات اإلخبارية وتصنيفها لسهولة الرجوع إليها من األرشيف عند الطلب.ينظم ملفات خاصة لحف .6

يجري مقابالت وتقارير مع أصحاب العالقة بالمواضيع المتعلقة بمجاالت العمل وتغطية الحدث اإلخباري ميدانياً  .7

 وتدوين مالحظاته عليه ويرفعها للمسئول المباشر في العمل.

عمال واإلجراءات الهادفة إلى تنظيم قاعدة معلوماتية وإحصائية لتسهيل إنجاز األعمال اليومية يساهم في تنفيذ األ .8

 بالشكل المطلوب.

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

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

 .سائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بججراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم يقترح و .11

 االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكالت ونشر المعرفةيشارك في  .11

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

 قارير الدوريةت واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .يشارك في إعداد الت .11
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 يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفةت داخل الوزارة وخارجها. .15

 يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة . .16

 

 فة )االتصاالت(:عالقات الوظي-5

 التنسيق مع الناطق اإلعالمي في الوزارة .االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 وسائل اإلعالمت وجميع الجهات الخارجية ذات العالقة االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد. مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:

 

 متطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:ال-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 .             شهادة بكالوريوس او دبلوم متوسط في مجال الصحافة واإلعالم. المؤهل العلمي المطلوب  :

 سنوات في مجال عمل الوزارة. 3الخبرات العملية المطلوبة : 

 

 التدريب:  1.7

 لحاسوب.دورة في مهارات ا -

 دورة في إعداد التقارير. -

 فنية (  –دورة في مجال اختصاص الوظيفة ) تيهيلية  -

 
 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة: 

 اإلبداع في مجال جمع وتحرير المعلومات اإلخبارية وتحليلها. -

 المعرفة بمجاالت عمل الوزارة. -

 نجليزيةمعرفة مقبولة للغة اإل -

 معرفة بيساليب صياغة وتحرير األخبار. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 القدرة على االتصال مع المسئولين والبحث عن المعلومات -

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 منسق / التوعية والتثقيف المجتمعي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية االتصال : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم التوعية والتثقيف المجتمعي :  ة الـقـســم / الـشـعــبـ 1.1

 رئيس قسم التوعية والتثقيف المجتمعي : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

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

 1 مز:الر االولى الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية التخصصية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف اإلعالمية والعالقات العامة المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 022 الرمز: منسق مساعد المسمى القياسي الدال
 

 00 الرمز: المجتمعي  منسق التوعية والتقيف مسمى الوظيفة الفعلي

 151301100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تحسين مستوز نشر المعرفةت وزيادة مستوز رضا متلقي الخدمة عن آلية نشر المعرفة وسهولة الوصطول  غرض الوظيفة:- 1

 إليها. . 

 

 المهام والواجبــــات :-1
 التوعوية لشرائح المجتمع والتنسيق للحمالت التوعوية لذلك.في حصر االحتياجات  يساهم  .1

 في إعداد خطط وبرامج قسم التوعية والتثقيف. يساهم  .1

 ينفذ خطط وبرامج قسم التوعية.  .1

 في متابعة تنفيذ حمالت التوعية وإصدار السلف الالزمة لها. يساهم  .1

 رصد االحتياجات التوعوية للمجتمع.ينسق مع شركاء وزارة التنمية االجتماعيةت بهدف التنبؤ و  .5

واإلقليمية والعربية ويتابع تنفيذ ما يخص وزارة  لخطط والبرامج والمشاريع الوطنيةيشارك في مراجعة االستراتيجيات وا  .6

 التنمية االجتماعية.

 جهة.ينسق للفعاليات التوعوية التي تنفذها الوزارةت ويساهم في إعداد حمالت التوعية المجتمعية المو  .7

 يحصر انجازات القسم وتفريغها وفق األنظمة المحوسبة الخاصة بذلك.  .8

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

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

.العمل المعيارية الخاصة بالقسم يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بججراءات   .11  

االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكالت ونشر المعرفة.يشارك في   .11  

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

قسم .يشارك في إعداد التقارير الدوريةت واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل ال  .11  

ها .يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفةت داخل الوزارة وخارج  .15  

 يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .  .16
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 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

المديرية ماليه / الشؤون اإلداريةتبالتنسطيق مطع قسطم النطوع االجتمطاعي فطي  االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 السياسات واإلدارة اإلستراتيجية / الناطق اإلعالمي في الوزارة.

 جميع الجهات الخارجية ذات العالقة /بحث قضايا العمل. االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5

 

 اإلشراف:-6

 .ال يوجد لإلشراف المباشر للوظيفة:مسميات الوظائف الخاضعة 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

الدرجططة الجامعيططة األولططى فططي مجططال الصططحافة واإلعططالم و/أو العلططوم االجتماعيططة و/أو   المؤهممل العلمممي المطلمموب: 

 اإلدارية  او أي تخصص ذو عالقة بطبيعة العمل

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

 
 التدريب:  1.7      

 دورة في التخطيط االستراتيجي  -

 دورة في إعداد 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 ونماذج وأساليب العمل -

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 منسق / االعالم : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية االتصال : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم االعالم :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم االعالم : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

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

 1 الرمز: االولى الــفــئــة

 5 الرمز: ظائف الفنية التخصصيةمجموعة الو المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف اإلعالمية والعالقات العامة المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 022 الرمز: منسق مساعد المسمى القياسي الدال
 

 00 الرمز: منسق اعالم  مسمى الوظيفة الفعلي

 151301100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  مـوعـة الـمهـنيةالـمجـ
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تتولى مهمة المساهمة في إبراز أنشطة الوزارة والتعريف بطدورها حسطب التشطريعات والتعليمطات المعمطول  غرض الوظيفة:-1
 بها.

 
 المهام والواجبــــات:-1

ايا ذات لقضيتابع ويرصد ما ينشر في الصحف المحلية ووسائل اإلعالم األخرز ومواقع التواصل االجتماعي حول ا  .1

 العالقة بعمل الوزارة.

قسم.ت وتحويله للمسؤول المباشر إلى رئيس اليعد التقرير الصحفي اليومي والشهري حول القضايا المرصودة  .1  

قبل نشرها. يعد تقرير الردود على القضايا التي تنشر في وسائل اإلعالم المختلفةت وعرضها على المسئول المباشر  .1  

تقرير األنشطة التي تتعلق بمناسبات وأعمال الوزارة المختلفة. يصدر ويتابع إخراج  .1  

لوزارة يجري االتصال مع الصحافة ووكالة األنباء والتلفزيون واإلذاعة بهدف تزويدها باألخبار التي تصدر عن ا   .5

 بالتنسيق مع الناطق اإلعالمي.

مل الوزارة وتعميمها حسب األصول.يتابع إجراءات طباعة وإخراج اإلصدارات والنشرات ذات العالقة بع  .6  

لنشرات يوثق وثائق االتفاقيات وبرتوكوالت التعاون وبرامج العمل ذات الصلة بعمل الوزارة داخل األردن وتبادل ا  .7

 والمطبوعات وغيرها بالقنوات الرسمية.

يس المباشرت إشراف الرئيقوم بالتحضير والدعوة وتنظيم لقاءات ومؤتمرات صحفية مع المسئولين في الوزارة تحت    .8

 وبالتنسيق مع الناطق اإلعالمي في الوزارة.

 يعمل إحصائية بالمعلومات الخاصة بجنجازات العمل وتوثيقها.  .9

 يحفظ ويوثق كافة الملفات الخاصة بعمل الوحدة بشكل مفهرس ومرتب حسب المواضيع المطروحه.  .11

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

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

.يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بججراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  .11  

االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكالت ونشر المعرفةيشارك في   .11  

لتقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم.يوثق كافة ا  .15  

 يشارك في إعداد التقارير الدوريةت واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم.  .16

ها.يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفةت داخل الوزارة وخارج  .17  
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مال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة.يقوم بيية أع  .18  

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 التنسيق مع الناطق اإلعالمي في الوزارة.االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

حططث قضططايا وسططائل اإلعططالم / جميططع الجهططات الخارجيططة ذات العالقططة لباالتصمماالت الخارجيممة )خممارج الممدائرة(: 1.5

 العمل.

 

 اإلشراف:-6

  . ال يوجدمسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 

 حافة واإلعالم.الدرجة الجامعية األولى في العلوم اإلدارية أو العلوم االجتماعية او الص المؤهل العلمي المطلوب: 

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

 

 التدريب:  1.7      

 دورة في التخطيط االستراتيجي  -

 دورات متقدمة في مجال التحليل اإلدارية وأساليبها. -

 دورات تدريبية في التنظيم واالتصال وكتابة التقارير والمراسالت. -

 متابعة والتقييم.دورة في ال -
 

 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:

 .اليب العملالقدرة على تطوير وسائل ونماذج وأس -

 المعارف:

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

                عليبطاقة الوصف الوظيفي الف                                                

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 منسق / عالقات عامة : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية االتصال : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم العالقات العامة :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم العالقات العامة : المباشر مسـمى وظيـفة الـرئـيس  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

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

 1 الرمز: االولى الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية التخصصية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف اإلعالمية والعالقات العامة لمجموعة النوعية الفرعيةا

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 022 الرمز: منسق مساعد المسمى القياسي الدال
 

 00 الرمز: منسق عالقات عامة   مسمى الوظيفة الفعلي

 151301100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تتطولى مهمطة المسطاهمة فططي إعططاء صطورة ايجابيطة عطن الطوزارة مططن خطالل نشطر المعلومطات الالزمطة عططن  غمرض الوظيفمة:-1

 وتسهيل مهمة الزوار والمتعاملين. والمؤتمراتتنشاطاتها وعقد الندوات 

 المهام والواجبــــات :-1
علقة بيعمال الوزارة واعداد التجهيزات يساهم بالتحضير للندوات والمؤتمرات وورش العمل واالجتماعات المت .1

 الالزمة وتحضير الموقع والتيكد من توفر كافة المستلزمات المطلوبة.

يساهم في العمل على تيمين تيشيرات الدخول وإجراءات الحجوزات في الفنادق وعمل التسهيالت الالزمة  .1

 التنسيق مع المديريات المعنية.الستقبال الوفود الرسمية وتيمين احتياجاتهم خالل فترة الزيارةت ب

 يساهم في مرافقة الوفود والزوار الخارجيين الى مركز الوزارة ومؤسساتها المختلفة. .3

المساهمة في متابعة اإلجراءات الخاصة بسفر موظفي الوزارة في مهام رسمية من حيث تيمين تيشيرات  .1

 نية.الدخول وحجوزات السفر واإلقامة بالتنسيق مع المديريات المع

 يتابع إجراءات طباعة وإخراج اإلصدارات والنشرات ذات العالقة بعمل الوزارة وتعميمها حسب األصول . .5

يوثق كافة وثائق االتفاقيات وبرتوكوالت التعاون وبرامج العمل ذات الصلة بعمل الوزارة داخل األردن وتبادل  .6

 النشرات والمطبوعات وغيرها بالقنوات الرسمية.

 ال اللجنة االجتماعية بالوزارة.متابعة أعم .7

يساهم في التعريف بالوزارة من حيث دورها وانشطتها من خالل تعريف صحيح ومقنع بها وكسب تيييد  .0

 الجمهور والرضى عنه.

يساهم في استقبال المعلومات من الجمهور ليعمل من خالل هذا المعلومات على تقديم مقترحات تساهم في  .9

 رة تحسين وتطوير عمل الوزا

 يساهم في تلبية رغبات وحاجات الجمهور الداخلي في مختلف النواحي. .10

يساهم في البحث وجمع المعلومات من خالل إجراء بحوث واستطالع الرأي وجمع المعلومات عن الشركاء  .11

 ومجال عملهم وأنشطتهم وجماهيرهم.

 الجمهور والعكس. يساهم في توفير قنوات االتصال المناسبة في االتجاهين من الوزارة الى .11

يساهم في تخطيط برامح العالقات العامة وتنفيذها من خالل وضع خطط وقائية وعالجية لتحسين وخلق صورة  .13

 ذهنية إيجابية عن الوزارة لدز جمهورها الداخلي والخارجي.

 يحفظ ويوثق كافة الملفات الخاصة بعمل القسم بشكل مفهرس ومرتب حسب المواضيع المطروحه. .11

 باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة يتقيد .15
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 يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها .16

 يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بججراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم. .17

 وحّل المشكالت ونشر المعرفةاالجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء يشارك في  .10

يوثق كافة التقارير ت و يشارك في إعداد التقارير الدوريةت واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .19

 والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم.

ت داخل الوزارة يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفة .10

 وخارجها .

 يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة . .11

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 التنسيق مع الناطق اإلعالمي في الوزارة. االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

 الم / جميع الجهات الخارجية ذات العالقةوسائل اإلع 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

لطوم االجتماعيطة او الصطحافة الدرجة الجامعية األولى في العلوم اإلدارية أو الع المؤهل العلمي المطلوب: 

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

 التدريب:  1.7

 دورة في التخطيط االستراتيجي  -

 دورات متقدمة في مجال التحليل اإلدارية وأساليبها. -

 ت.دورات تدريبية في التنظيم واالتصال وكتابة التقارير والمراسال -

 دورة في المتابعة والتقييم. -

 دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة: 

 التعامل مع وتطبيق التشريعات الناظمة لمجاالت العمل.مهارة  -

 مهارات في استخدام الحاسوب. -

 القدرات المطلوبة:

 .ئل ونماذج وأساليب العملالقدرة على تطوير وسا -

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 أمين مكتبه : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية االتصال : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 التوعية والتثقيف المجتمعي قسم :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 التوعية والتثقيف المجتمعيرئيس قسم  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات ـفـةنــوع الــوظـي

 1 الرمز: الثانية  الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف اإلدارية والتوثيق المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 001 الرمز: أمين ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: أمين مكتبة مسمى الوظيفة الفعلي

 161300100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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ابعطة إجطراءات فهرسطتها متابعة توفي احتياجات الموظفين والوحدات اإلدارية من الكتطب والمراجطع ت ومتغرض الوظيفة :  -1

 وتصنيفها وتسجيلها وحفظا وتسهيل وتنظيم عملية إعارتها واستخدامها.

 المهام والواجبــــات: -1 

 يشرف على سير ومتابعة احتياجات الوحدات التنظيمية في الوزارة من كتب ومراجع وأبحاث وأوراق عمل . .1

 يعمل على حفظ وتوثيق نسخ أعداد الجريدة الرسمية . .1

 مل على تنظيم عملية اإلعارة من موجودات المكتبة .يع .3

 يضع الخطة السنوية للمكتبة . .1

 ينظم ويحفظ الكتب والوثائق والمراجع والدراسات والندوات واألوراق المتعلقة بالعمل . .5

يشرف على سير العمل في المكتبة ومتابعة جميع أمور تنظيمها وفهرستها وتصنيفها وتسجيلها وترحيلها على  .6
 السجالت .

 يتابع إدخال الكتب والدراسات والتقارير والندوات والوثائق على الحاسوب . .7

 يتابع القيام بتوزيع المطبوعات المختلفة على كافة المؤسسات التابعة للوزارة . .0

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

 السنوية للقسم والعمل على تنفيذها يشارك في إعداد خطة العمل .10

 .تطوير أساليب العمل والتقيد بججراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم  يقترح وسائل .11

 االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكالت ونشر المعرفةيشارك في  .11

 ي القسم .يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله ف .13

 يشارك في إعداد التقارير الدوريةت واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .11

يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفةت داخل الوزارة  .15
 وخارجها .

 يفة .يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظ .16

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

مديريطة الشطؤون اإلداريطة بالتنسطيق لتوزيطع المطبوعطات وجميطع الوحطدات االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  5.1

 اإلدارية في الوزارة.

حثين عن حسب طلب الرئيس المباشرت وجميع المثقفين والدارسين والبا االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( : 1.5

 المعرفة من خارج الوزارة .
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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

 ت .الدرجة الجامعية األولى أو دبلوم في مجال علم المكتبا المؤهل العلمي المطلوب:

 ( سنة في عمل الوزارة / في القطاع العام أو الخاص.1) الخبرات العملية المطلوبة  :

 التدريب:  1.7

 دورة في مجال إدخال البيانات باستخدام الحاسوب . -

 دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة.  -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة: 

 ام الحاسوب.مهارات في استخد -

 القدرات المطلوبة:

 .القدرة على تطوير وسائل ونماذج وأساليب العمل -

 المعارف:

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

 لي بطاقة الوصف الوظيفي الفع

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مصور فوتوغرافي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية االتصال : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم اإلعالم :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم اإلعالم : 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: اريةوظائف الخدمات اإلد المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 001 الرمز: مصور فوتوغرافي المسمى القياسي الدال
 

 00 الرمز: مصور فوتوغرافي مسمى الوظيفة الفعلي

 336300100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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      ر الفيديو لمختلف أنشطة الوزارةت وأعمالها.القيام بالتصوير الفوتوغرافيت وتصويغرض الوظيفة: - 1

 المهام والواجبــــات :-1
 يصور كافة األنشطة المتعلقة بعمل الوزارة )فوتوغرافيا وفيديو(  .1

 يسجل البرامجت واألخبار المتعلقة بعمل الوزارةت التي تبث تلفزيونيات وإذاعيا.  .1

ت.يوثق الكترونيات وورقيا كافة الصورت والتسجيال  .1  

 يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة  .1

 يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها  .5

.يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بججراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم   .6  

لتدارس اآلراء وحّل المشكالت ونشر المعرفةاالجتماعات الدورية للقسم يشارك في   .7  

 يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .  .8

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 ال يوجد.االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5 

 قنوات الفضائية والصحف اليومية واألسبوعية.المواقع االلكترونية وال االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5 
 

 اإلشراف : -6

 . ال يوجد مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 
 

 المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة-7 

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 توجيهي/ ثانوية عامة كحد أدنى  المؤهل العلمي المطلوب   :  

 ( سنوات في مجال عمل الوزارة3) :ات العملية المطلوبة الخبر 

 التدريب:  1.7

 دورة في مهارات الحاسوب. -

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في إدارة الوقت. -

 دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة: 

 قاط الصور.اإلبداع في مجال الت -

 مهارات في استخدام الحاسوب. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة واالنتباا والتركيز واليقظة بمجال التقاط الصور. -

 المعارف:

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

 ف الوظيفي الفعلي بطاقة الوص

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مدير وحدة خدمة الجمهور : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 ورــــــــوحدة خدمة الجمه : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ :  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 الــفــئــة

 1 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية المتخصصة ية العامةالمجموعة النوع

 1 الرمز: وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: األول الـمـسـتـوى

 001 الرمز: مدير المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مدير وحدة خدمة الجمهور مسمى الوظيفة الفعلي

 111100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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العمل على ارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وصوال إلى خدمة المكان الواحطد وتسطهيل إجطراءات المطراجعين  غرض الوظيفة:-1

 وإرشادهم للحصول على الخدمات بما يشعر متلقي الخدمة بمزيد من الرضا والمساواة 

 مهام والواجبــــات:ال-1

مع المراجعين وتوعيتهم  يشرف على إدارة عمل قسم اإلرشاد والتوجيه من خالل التيكد من سالمة اإلجراءات المتبعة  .1

 بمجاالت عمل الوزارة والرد على استفساراتهم وتزويدهم بالمعلومات وتوجيههم الى الجهات المختلفة. 

نفيذ ومتابعة إجراءات المساعدات سواء الطارئة أو االستثنائية والتي تتم من يشرف على إدارة قسم اإلغاثة من خالل ت  .1

 أخرز.خالل التنسيق مع جهات خارجية 

يتيكططد مططن تططوفير اآلليططات المناسططبة لتلقططي الشططكاوز واالقتراحططات المقدمططة مططن قبططل متلقططي الخدمططة والمططراجعين وفقططاً   .1

 إلجراءات العمل التنفيذية والتعليمات المعتمدة.

يشرف ويشارك المديريات األخرز بتقديم المقترحات والتوصيات إلعداد أو تحديث األدلطة وإجطراءات العمطل واألدلطة   .1

اإلرشادية والتعليمات والمطبوعات كالبروشورات والنشرات التعريفيطة الخاصطة بالخطدمات ومطا يتبعهطا مطن اقتراحطات 

 ة المراجعين.لتبسيط إجراءاتها وتقليل الوقت الالزم بما يلبي حاج

 يتيكد من توفير اللوحات اإلرشادية والترحيبيه والمطويات في الوحدة واستخدامها لغايتها.   .5

يدير آلية استقبال واستالم االستدعاءات والمراسالت الواردة للوحدة وتحويلها للمطديريات المعنيطة للدراسطة أو الجهطات   .6

 األخرز حسب الموضوع واالختصاص. 

نسيق مع قسم البرمجة المعني لبناء قاعدة بيانات الكتروني تكون مرتبطة ومتكاملة مطع قواعطد البيانطات يشرف على الت  .7

 واألنظمة األخرز الالزمة لعمل خدمة الجمهور ذات العالقة بعمل الوزارة وتتضمن المعلومات الالزمة. 

نيطة بتقطديم الخطدمات المطلوبطة داخطل يشرف علطى إدارة وتنظطيم وتسطهيل عمليطة اتصطال المطراجعين مطع األططراف المع  .8

 الوزارة ويدير عملية االتصال المباشر مع الموظف المعني في الوحدة المعنية بتقديم الخدمة.

 يشرف ويدير تعريف المراجعين بجميع متطلبات انجاز المعامالت منذ لحظة استالمها حتى االنتهاء منها.  .9

طنين لجهات أخرز المعنية بتقديم الخدمة في حال كانت الخدمة المطلوبة يشرف على إدارة عملية إرشاد وتوجيه الموا  .11

 ليست من اختصاص الوزارة.

يساهم بالتعاون مع مديرية التطوير المؤسسي بتحليل أداء مديريات المركز والميدان من خالل تقارير تبين المعامالت   .11

 التي تم انجازها والتي يجري العمل عليها .

كافططة المعططامالت الططواردة مططن الططديوان الملكططي ورئاسططة الططوزراء ومجلططس النططواب حططول طلبططات  يططدير ويشططرف علططى  .11
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 المواطنين بالتنسيق مع مكتب مساعد األمين العام لشؤون اإلدارة والتطوير.

يشطرف علططى إعططداد التقططارير الشططهرية والدوريططة حططول منجطزات الوحططدة ورفعهططا لمكتططب مسططاعد األمططين العططام لشططؤون   .11

 والتطوير. اإلدارة

يعمل على االتصال والمتابعة المستمرة لعمل ضابط االرتباط لوحدة خدمة الجمهور في الميدان وتوجيه ومراقبة سطير   .11

 العمل لرفع مستوز الخدمة المقدمة في الميدان.

هططور يعمطل علططى التنسطيق واالتصططال مطع مططدراء الميطدان فيمططا يخططص مجطاالت الخدمططة المقدمطة فططي مديريطة خدمططة الجم  .15

 وتطويرها.

يقوم بوضع خطة العمل التنفيذية للوحدة بما يواءم الخطة واألهداف اإلستراتيجية للوزارة بالتشارك والتعاون مع كافة   .16

 موظفي الوحدة.

 يطور أساليب العمل والتيكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.  .17

 دارس اآلراء وحل المشكالت ونشر المعرفة.يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في الوحدة لت  .18

 يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل الوحدة.  .19

 يقوم بتقييم أداء موظفي الوحدة وتحديد احتياجاتهم التدريبية.  .11

 يقوم بيية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.  .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

مختلف مطديريات وأقسطام الطوزارة بالتنسطيق واالتصطال وتبطادل المعلومطات  االت الداخلية )داخل الدائرة(:االتص 1.5

 لخدمة الجمهور/ مدراء مديرات الميدان.

المراجعين وأصطحاب المعطامالت والجمهطور صطندوق المعونطة الوطنيطةت االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5

 ت الخارجية.شركة زينت الجمعيات والمنظما

 

 اإلشراف:-6

 .اإلغاثةرئيس قسم اإلرشاد والتوجيه / رئيس قسم مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 إلدارية أو العلوم االجتماعية.: الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االمؤهل العلمي المطلوب

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

 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير. -

 إدارة الموارد البشرية. -

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة. -

 

  رات والقدرات:المعارف والمها 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في االتصال واإلشراف.  -

 مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل. -

 مهارات التحليل والتفكير المنطقي. -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 ته في مجال العمل مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقا -

 القدرات المطلوبة:

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

 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات . -

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

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

 القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها . -

 المعارف: 

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيس قسم اإلغاثـــة : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة خدمة الجمهور : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم اإلغاثـــــــــــــــة :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير وحدة خدمة الجمهور : 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

 1 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس  قسم اإلغاثـــة يمسمى الوظيفة الفعل

 111100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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القيططام بكافططة اإلجططراءات الكفيلططة بتقططديم المسططاعدات للمسططتحقين مططن مقططدمي طلبططات المسططاعدة بعططد إجططراء  : غممرض الوظيفممة -1

 بما يحقق األمن االجتماعي لألسرة.الدراسة الالزمة بالتنسيق مع المديرية المعنية و

 :المهام والواجبــــات-1

 . يشرف على عملية استقبال المراجعين المعرضين لظرف طارئ ودراسة حالتهم بشكل مبدئي .1

 يشرف على استقبال الدراسات االجتماعية للمراجعين من مديريات الميدان والتيكد من وجود كافة المرفقات الالزمة. .1

على دراسة وتحليطل الطلبطات والدراسطات االجتماعيطة المقدمطة للقسطم والتنسطيب بطاإلجراء المناسطب بمطا يتوافطق  يشرف .1
 واألسس المتبعة.

يشرف على إدارة آلية تنسيب الحصص المقررة لقسم اإلغاثة لتقديم المسطاعدات مطن خطالل جهطات مانحطة كالمنظمطات  .1

 والديوان الملكي ) المكارم الملكية ( .

ينسططق مططع مديريططة الشططؤون اإلداريططة فططي الططوزارة لتقططديم المسططاعدات العينيططة للمحتططاجين والمنكططوبين ومديريططة المططوارد  .5

 المالية لتقديم مساعدات اإلغاثة المالية.

يتيكد من استخدام األنظمة المحوسطبة المعطدة إلدارة عمطل قسطم اإلغاثطة كمطا يجطب اكنظطام االسطتعالمت نظطام المعونطات  .6

 لماليةت نظام متابعة وحدة خدمة الجمهور وأي انظمه أخرز يتم استحداثهاا.ا

 يشرف على استقبال المراسالت الموجهة من رئاسة الوزراء والديوان الملكي أو جهات خارجية لغايات المساعدة. .7

وغيطر الرسطمية الخاصطة يشرف على إعداد المخاطبات الالزمطة للمطديريات فطي الميطدان والجهطات الخارجيطة الرسطمية  .8
 بطلبات المساعدة .

يعمل على وضع أهداف القسم بما يتناسب مع أهداف الوزارة والخطط التنفيذيطة الزمنيطة لتحقيطق تلطك األهطداف ويتطابع  .9

 تنفيذها .

 يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية .11

 رات المنظمة إلجراءات العمل.يطور أساليب العمل والتيكد من تعميم القرا .11

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم . .11

 يقوم بيية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة. .11

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

ت مختلف مديريات المركز والميدان للتنسطيق واالتصطال وتبطادل المعلومطااالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:   1.5

 لخدمة الجمهور.

أصطحاب المعطامالت / الجمهطور / صطندوق  –المنظمطات / المطراجعين االتصاالت الخارجية )خمارج المدائرة(:   1.5

 المعونة الوطنية لبحث قضايا العمل .
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 اإلشراف:-6

باحطث اجتمطاعي / موظطف اسطتقبال / أخصطائي نفسططي / مسمميات الوظمائف الخاضمعة لإلشمراف المباشمر للوظيفمة:  

 تب كا

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

المؤهططل العلمططي المطلططوب: الدرجططة الجامعيططة األولططى فططي مجططال العلططوم اإلداريططة أو العلططوم االجتماعيططة أو 

 اإلنسانية أو تكنولوجيا المعلومات.

سطنة فطي عمطل  11فطي عمطل الطوزارة / الفئطة الثانيطة سطنوات  6الفئطة األولطى الخبرات العملية المطلوبة  : 

 الوزارة.

 التدريب:  1.7

 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير. -

 إدارة الموارد البشرية. -

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة. -

 التخطيط االستراتيجي. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 في االتصال واإلشراف. مهارة  -

 مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل. -

 مهارات التحليل والتفكير المنطقي. -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها. -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل  -

 القدرات المطلوبة:

 رة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة.القد -

 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. -

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

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

 القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 المعارف: 

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيس قسم اإلرشاد والتوجيه : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة خدمة الجمهور : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 هقسم اإلرشاد والتوجي :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير وحدة خدمة الجمهور : 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

 1 الرمز: وظائف األساسيةمجموعة ال المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم اإلرشاد والتوجيه مسمى الوظيفة الفعلي

 111100100 ظيفةالرقم الرمزي للو

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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اإلشراف والمتابعة والتوجيه وتسهيل إجراءات العمل للحصول على الخدمة وتبسيطها وتسهيلها وصطوال   غرض الوظيفة :-1

 لرضا متلقي الخدمة.

 المهام والواجبــــات:-1

حصولهم علطى الخدمطة المطلوبطة حسطب اختصطاص عمطل  يشرف على عملية استقبال وتوجيه متلقي الخدمة والتيكد من  .1

 مندوبي الخدمة ومتابعتها حسب األصول.

 توعية المراجعين بججراءات ونماذج الحصول على الخدمة والتيكد من توثيقها. يشرف على عملية  .1

وضطمان  يشرف على مندوبي الخدمات حسب اختصطاص كطل خدمطة ومتابعطة تطوفير األدوات والنمطاذج الالزمطة لعملهطم  .1

 توثيق إحصائيات خدماتهم حسب نوع كل خدمه.

يشططارك فططي إعططداد وتحططديث إجططراءات واليططات الشططكاوز والمقترحططات حسططب أدلتهططا المعمططل بهططا وتنسططيقها مططع الجهططات   .1

 الداخلية المعنية بالشكوز حسب اختصاصها وضمان توثيقها. 

لمقترحات الواردة من الجهطات الخارجيطة ورفطع إجراءاتهطا يعمل على متابعة اإلجراءات الالزمة لتتبع سير الشكاوي وا  .5

 لإلدارة العليا العتماد قراراتها حسب األصول.

يشرف على إعداد البيانات المتعلقطة بالتقطارير الالزمطة لسطير إجطراءات عمطل اإلرشطاد والتوجيطه وإحصطائيات الخطدمات   .6

 حسب اختصاص كل خدمة.

 ئق االقتراحات والشكاوز ومتابعتها وطي قيودها وفق القرارات الصادرة بها.يشرف ويتيكد من حفظ وتوثيق كافة وثا  .7

يسططاهم فططي إجططراءات إعططداد ومتابعططة قيططاس صططوت متلقططي الخدمططة ومشططاركة مديريططة التطططوير المؤسسططي فططي قياسططها   .8

 والتحديث عليها وفق آلياتها ونماذجها المعتمدة.

بالخططدمات بضططمان حصططول مططوظفي الخططدمات علططى البططرامج التدريبيططة  يعمططل وبالتنسططيق مططع المططديريات الفنيططة المعنيططة  .9

 .والتوعوية في مجال الخدمات المقدمة في الوزارة

يعمل على وضع أهداف القسم بما يتناسب مع أهداف الطوزارة والخططط التنفيذيطة الزمنيطة لتحقيطق تلطك األهطداف ويتطابع   .11

 تنفيذها .

 القسم. يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل  .11

 يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.  .11

 يقوم بيية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.  .11

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

المططديريات الفنيططة حسططب االختصططاص ومططديريات الميططدان / المططديريات االتصمماالت الداخليممة )داخممل الممدائرة( :  1.5

كاوي واالقتراحططات / مديريططة التطططوير المؤسسططي / الجهططات األخططرز للتنسططيق واالتصططال المعنيططة بلجططان دليططل الشطط

 والمتابعة وتبادل البيانات.
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أصطحاب الشطكاوي / الجمهطور /  –أصطحاب المعطامالت  –المطراجعين االتصاالت الخارجية )خارج المدائرة( :  1.5

 ق واالتصال وتبادل البيانات.صندوق المعونة الوطنية / الجهات الخارجية ذات العالقة للتنسي

 اإلشراف:-6

باحطث اجتمطاعي / مرشطد اجتمطاعي / موظطف اسطتقبال / مسميات الوظائف الخاضمعة لإلشمراف المباشمر للوظيفمة : 

 إداري. 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

ألولططى فططي مجططال العلططوم اإلداريططة أو العلططوم االجتماعيططة أو الدرجططة الجامعيططة االمؤهممل العلمممي المطلمموب: 

 اإلنسانية 

سطنة فططي عمططل  11سططنوات فططي عمطل الططوزارة / الفئطة الثانيططة  6الفئططة األولطى : الخبمرات العمليممة المطلوبمة

 الوزارة.

 التدريب: 1. 7

 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير. -

 إدارة الموارد البشرية. -

 متخصصة في مجال الوظيفة. دورات فنية -

 التخطيط االستراتيجي. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في االتصال واإلشراف.  -

 مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل. -

 مهارات التحليل والتفكير المنطقي. -

 إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها. مهارة في -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل  -

 القدرات المطلوبة:

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

 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. -

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

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

 القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 المعارف: 

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 باحث/ إغاثة : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة خدمة الجمهور : إلدارة / الــمـديـريـةا 1.1

 قسم اإلغاثه :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم اإلغاثه : 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

 1 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 006 مز:الر باحث مساعد المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: باحث إغاثه مسمى الوظيفة الفعلي

 111300600 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 المساهمة في رفع مستوز الرضا الداخلي والخارجي عن الخدمات المقدمة من الوزارة.:   غرض الوظيفة-1

 المهام والواجبــــات:-1

 راجعين المعرضين لظرف طارئ ويعمل على دراسة حالتهم بشكل مبدئي. يستقبل طلبات الم .1

 يقوم باستالم الدراسات االجتماعية للمراجعين من الميدان من موظف االستقبال والتيكد من وجود كافة المرفقات. .1

جراء المناسطب بمطا يتوافطق يقوم بدراسة وتصنيف الطلبات والدراسات االجتماعية المقدمة للقسم والتنسطيب المبطدئي بطاإل .1

 مع األسس المتبعة.

يقططوم بجعططداد القططوائم حسططب الحصططص المقططررة كقسططم اإلغاثططة إلدخالهططا فيمططا بعططد علططى األنظمططة الخاصططة لمططا يخططص  .1

 المكارم الملكية. -المساعدات من جهات مانحة كالمنظمات والديوان الملكي

لقسم على األنظمة المعدة لهذا الغايات لتوثيق البيانات وحفظهطا وإمكانيطة إدخال البيانات الخاصة بالمعامالت الخاصة با .5

 االستعالم عنها عند الحاجة .

 استقبال المراسالت الموجهة من رئاسة الوزراء والديوان الملكي أو جهات خارجية أخرز لغايات المساعدة. .6

 خارجية الرسمية وغير الرسمية الخاصة بطلبات المساعدة.إعداد المخاطبات الالزمة للمديريات في الميدان والجهات ال .7

 يشارك من خالل المقترحات التي يقدمها بجعداد خطة العمل السنوية للقسم. .8

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

 لعمل المعيارية الخاصة بالقسم .يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بججراءات ا .11

 يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحل المشكالت ونشر المعرفة. .11

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمله. .11

 يشارك في إعداد التقارير الدورية واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم. .11

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

 يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة. .15

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

مططوارد الماليططة / مكتططب الططوزير / مديريططة الشططؤون اإلداريططة / : مديريططة الاالتصمماالت الداخليممة )داخممل الممدائرة(  1.5 

 مختلف المديريات وأقسام الوزارة بالتنسيق واالتصال وتبادل المعلومات لخدمة الجمهور.

أصططحاب المعططامالت / الجمهططور / صططندوق المعونططة  –: المططراجعين االتصمماالت الخارجيممة )خممارج الممدائرة(  5.1

 الوطنية.
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 اإلشراف:-6

 ال يوجد. ت الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :مسميا

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 : الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية أو اإلنسانية المؤهل العلمي المطلوب

 ال عمل الوزارة.سنوات في مج 3: الخبرات العملية المطلوبة  

 

 التدريب:  1.7

 دورة في مجال مهارات االتصال وفن التعامل مع الجمهور . -

 دورة في إعداد التقارير . -

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 اضعة لمجاالت العمل .مهارات التعامل مع اآلخرين وتطبيق التشريعات الخ -

 مهارات في استخدام الحاسوب . -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على تطوير وسائل ونماذج وأساليب العمل. -

 المعارف: 

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 باحث / إرشاد وتوجيه : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة خدمة الجمهور : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم اإلرشاد والتوجيه :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم اإلرشاد والتوجيه : 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

 1 الرمز: ظائف األساسيةمجموعة الو المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 006 الرمز: باحث مساعد المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: باحث ارشاد وتوجيه  مسمى الوظيفة الفعلي

 111300600 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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يشارك في إعداد وتحديث وتبسيط إجراءات العمل ونماذجه لرفع مستوز الرضا للحصول على الخطدمات غرض الوظيفة : -1

 المقدمة في الوزارة.

 المهام والواجبــــات:-1

راءاتهطا حسطب نماذجهطا وبطاقاتهطا ويزودهطا يقوم بالعمل على تلقي ودراسة طلبطات الخدمطة والمطراجعين والسطير بجج .1

 لمتلقي الخدمة ويبين الشروط واإلجراءات والوثائق الالزمة حسب اختصاصها. 

يعمل علطى توعيطة المطراجعين ومتلقطي الخدمطة وتلبيطة طلبطاتهم وتزويطدهم بطججراءات ونمطاذج الحصطول علطى الخدمطة  .1

 خدمات حسب اختصاصها. والتيكد من توثيقها ويعرفهم بيماكن الحصول على ال

 يتيكد ويعمل على توفير النماذج وبطاقات الخدمة الالزمة حسب نوعها ومجاالت اختصاصها. .1

يعمل على تحديث النماذج الالزمة وبطاقة كل خدمة حسب اختصاصها بالتنسيق مع الجهات الفنية المعنية بها حسب  .1

 اختصاص ونوع كل خدمه.

 ات ومالحظات لتسهيل اإلجراءات وتبسيطها وتطوير نماذج العمل وأدواته.يشارك في تقديم مقترح .5

 يعمل على توثيق بيانات وإحصائيات العمل على كل خدمة مقدمة حسب نوعها ومجال اختصاصها. .6

 يشارك في مختلف البرامج اإلرشادية والتدريبية المتعلقة باختصاص الخدمات المقدمة في الوزارة. .7

ى إعداد البيانات المتعلقة بالتقارير الالزمطة لسطير إجطراءات عمطل اإلرشطاد والتوجيطه وإحصطائيات الخطدمات يعمل عل .8

 حسب اختصاص كل خدمه وبالتنسيق مع أقسام الوحدة.

للتنسططيق مططع المططديريات الفنيططة المعنيططة بالخططدمات للحصططول علططى البططرامج يشططارك فططي تجهيططز اإلجططراءات الالزمططة  .9

 توعويه في مجال الخدمات المقدمة في الوزارة.التدريبية وال

يشارك في إعمال لجان الشكاوي واالقتراحات ويقدم تقارير المتابعة الخاصة بتلك الشكاوي ويتابعها حسب األصول  .11

 اإلدارية المتبعة.

الالزمطة يعمل على إرشاد وتوجيه أصحاب الشكاوي حسطب اختصطاص ونطوع كطل شطكوز ويرشطدهم لتعبئطة النمطاذج  .11

 والوثائق المطلوبة.

يعمل علطى ضطمان توثيطق واالحتفطاظ بنمطاذج الشطكوز المقدمطة ووثائقهطا للسطير بججراءاتهطا حسطب األصطول اإلداريطة  .11

 المتبعة.

يعمل على إعداد البيانات المتعلقة بالتقارير الالزمة لسير إجراءات وتوثيق وإحصائيات الخطدمات حسطب اختصطاص  .11

 كل خدمة.

 يقوم بالعمل على متابعة تيمين وتوفير النماذج الالزمة إلجراءات كل خدمة حسب اختصاصها. .11
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يقططوم علططى المشططاركة فططي متابعططة إجططراءات الططرد علططى الشططكاوز واالقتراحططات وتوثيططق قططرارات ومحاضططر صططندوق  .15

 الشكاوز واالقتراحات ومتابعة إجراءات المعالجة حسب اختصاص الشكاوز.

 ك من خالل المقترحات التي يقدمها بجعداد خطة العمل السنوية للقسم.يشار .16

 يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة. .17

 يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بججراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .  .18

 دورية للقسم لتدارس اآلراء وحل المشكالت ونشر المعرفة.يشارك في االجتماعات ال .19

يوثطق كافطة التقطارير والمعلومطات  و يشارك في إعداد التقارير الدورية واإلحصائيات المتعلقطة بمنجطزات عمطل القسطم .11

 والبيانات الخاصة بعمله

 مجال الوظيفة داخل الوزارة وخارجها.يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة ب .11

 يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة. .11

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

مديرية الموارد المالية /  مكتب الوزير/  مديرية الشؤون اإلدارية /  االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:   5-1

 خدمة الجمهور.ريات وأقسام الوزارة بالتنسيق واالتصال وتبادل المعلومات لمختلف مدي

 المراجعين وأصحاب المعامالت والجمهور وصندوق المعونة .االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1-5

 اإلشراف :-6

 .ال يوجدمسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :  

 اإلضافية إلشغال الوظيفة : المتطلبات األساسية و-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7

 اإلنسانية. االجتماعية أوالدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم المؤهل العلمي المطلوب: 

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

 التدريب:  5.7

 الجمهور . مهارات االتصال وفن التعامل مع جالدورة في م -

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 ت و مهططارات التعامططل مططع اآلخططرين وتطبيططق التشططريعات الخاضططعة لمجططاالت العمططل  - المهممارات المطلوبممة:

 مهارات في استخدام الحاسوب .

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

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 فة. معلومات أساسية عن الوظي1

 أخصائي نفسي / قسم اإلغاثة : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة خدمة الجمهور : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم اإلغاثه :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم اإلغاثه : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: ة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجاتدائـمـ نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 1 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  مـسـتـوىالـ

 000 الرمز: أخصائي المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: أخصائي نفسي مسمى الوظيفة الفعلي

 111100000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 الحاالت . لتقييماستقبال وتشخيص الحاالت ووضع المعايير والمؤشرات الالزمة :   رض الوظيفةغ-1

 

 المهام والواجبــــات:-1

 يقوم باستقبال الحاالت المتقدمة لقسم اإلغاثة واالستماع إليها وإجراء دراسة حالة تشمل الوضع النفسي والبيئي والمادي. .1

 يقدم تشخيص للحالة من خالل تقييم مظاهر السلوك وصفاته الشخصية تساعد للتعامل مع الحلة كما يجب. .1

 عد اإلدارة على التعرف على مدز واقعية وصدق الحالة المتقدمة.يسا .1

يقوم بدور وقائي من خالل التوجيه واإلرشاد لبعض الحاالت التي يتوقع إن تتيثر نتيجة الظروف االقتصادية واالجتماعيطة  .1

 المحيطة به.

 معها. يضع المعايير والمؤشرات الالزمة والمناسبة لتقييم الحاالت وبما يتناسب .5

 يعمل على إدخال البيانات الخاصة بالحاالت التي تم استقبالها على األنظمة المخصصة. .6

 يشارك من خالل المقترحات التي يقدمها بجعداد خطة العمل السنوية. .7

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

 ات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحل المشكالت ونشر المعرفة .يشارك في االجتماع .9

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

 يشارك في إعداد التقارير الدورية واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .11

 واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفة داخل الوزارة.يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات  .11

 يقوم باية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة. .11

 

 :  عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

الفنيطة بالتنسطيق موظفي وحدة خدمة الجمهطور/  مطديريات وأقسطام الطوزارة االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( : 1.5

 واالتصال وتبادل المعلومات لخدمة الجمهور.

 : متلقي الخدمة والمراجعين.االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( 1.5

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد.  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :

 



348  

في وزارة التنمية االجتماعيـــــــة /المركــز اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

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

 

 

 :المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 لمي والخبرات:المؤهل الع 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال علم نفس. المؤهل العلمي المطلوب:

 ( سنوات في عمل الوزارة.6الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة:

 

 التدريب:  1.7

 دورة في االتصال الفعال. -

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة فنية متخصصة في مجال اختصاص الوظيفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في االتصال وتواصل.  -

 مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها . -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل  -

 

 القدرات المطلوبة:

 وير العمل وتحسين طرق األداء وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية .القدرة على تط -

 القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها . -

 المعارف: 

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 إداري/ مسؤول نظام الشكاوز : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة خدمة الجمهور : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 سم االرشاد والتوجيهق :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

  رئيس قسم اإلرشاد والتوجيه  : 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   لنوعية العامةالمجموعة ا

 5 الرمز: وظائف إدارة وتنمية الموارد البشرية المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 003 الرمز: إداري ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: إداري /مسؤول نظام الشكاوز مسمى الوظيفة الفعلي

 155300300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 المساهمة في رفع مستوز الرضا الداخلي والخارجي عن الخدمات المقدمطة مطن الطوزارة مطن خطالل متابعطة الوظيفة:غرض -1

زارة أو تحويلهطا للجهطة الخارجيطة الشكاوز والمالحظات المقدمة من المراجعين أو المنتفعين مع الجهطات المعنيطة بهطا داخطل الطو

 المعنية في حال لم تكن من الشكوز من اختصاص الوزارةت ومتابعة الرد عليها حسب األصول

 المهام والواجبــــات:-1

يقطوم باسطتقبال المشطتكي فطي حطال الحضطور الشخصطي أو الشطكوز الطواردة مطن مصطادرها األخطرز مثطل )صططندوق  .1

ردة مططن الطديوان أو الفططاكست نافطذة الشطكاوز فططي وزارة تططوير القطططاع العطامت نافططذة الشطكاوزت الخطط السططاخنت الطوا

الشططكاوز المتططوفرة عبططر الموقططع االلكترونططيت الشططكاوز المحولططة مططن اللجنططة اإلعالميططةت الشططكاوز الخاصططة بمواقططع 

ومسطؤوليات  التواصل االجتماعي للوزارة وغيرها من المصادر والتيكد من أن الشكوز تدخل ضطمن اختصاصطات

 الوزارة وإعالمه بقول أو رفض شكواا أو تحويله للجهة المعنية خارج الوزارة.

يعمل على تقديم اإلرشادات للمشتكي وتزويدا بالمعلومات حول كيفية تعبئة نموذج تقديم الشكوز واإلجابة عطن أيطة  .1

 استفسارات وتوقيعه على الئحة وقائع الشكوز.

 ( لضمان عدم تغير أو تعديل مضمونها. pdfوز من خالل مسحها ضوئيا على شكل ) يقوم بتوثيق طلب الشك .1

يعمل على تصنيف الشكوز وفهرستها وذلك حسب ما تتضمنه الشكوز من بنود وتسجيلها من خطالل إعطائهطا رقطم  .1

 متسلسل خاص لكل منها وإدخالها على النظام المحوسب.

 لمحوسب والذي يسجل فيه أيضا مصدر الشكوز.يقوم بجدخال البيانات عبر النظام ا .5

يقوم بتحويل الشكوز للمديرية المعنية المتخصصة مع المرافقات فطي ملطف خطاص يتضطمن الئحطة وقطائع لدراسطاتها  .6

 واتخاذ اإلجراءات المناسبة حولها.

 يتابع الشكوز مع المديرية المعنية والرد على المشتكي.  .7

ن البيانات المدخلة من خطالل نظطام إدارة الشطكاوز وأيطة وثطائق هامطة أخطرز أو مالحظطات يحتفظ بنسخ احتياطية م .8

مشتمال تفاصيل المكالمات الهاتفية الهامة التي تمت إلدارة الشكاوز لتسهيل عملطي الحصطول علطى األدلطة والوثطائق 

 والمعلومات بالسرعة والدقة المطلوبة.

سططير العمططل الخططاص بططه / بهططا متضططمنا عططدد الشططكاوز المقدمططة وطبيعتهططا يعمططل علططى إعططداد التقططارير الدوريططة عططن  .9

 وأنواعها.

يقوم بجعداد ورفع التقارير الشهرية والدورية للرئيس المباشر وترفع من خطالل مطدير الوحطدة لمسطاعد األمطين العطام  .11

مشططفوعة بنتططائج دراسططتها لشططؤون اإلدارة والتطططوير متضططمنا قائمططة بططينواع وعططدد الشططكاوز التططي تلقتهططا.الوزارة 

 ومقترحات التعامل معها لالطالع عليها وتسهيل متابعة سير العمل بهذا الخصوص.
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 يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفة داخل الوزارة وخارجها. .11

 ضمن اختصاص الوظيفة. يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر .11

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

مططوظفي الوحططدة ومديريططة االتصططال ومختلططف مططديريات وأقسططام الططوزارة  االتصمماالت الداخليممة )داخممل الممدائرة( :5-1

 بالتنسيق واالتصال وتبادل المعلومات لخدمة الجمهور.

 /  أي جهة حكومية معنية باستقبالطوير القطاع العام المشتكين/ وزارة تاالتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( : 5-1

 شكاوي الموطنين.

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد. مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

ى فطي احطد تخصصطات العلطوم اإلداريطة أو اإلنسطانية أو الدرجطة الجامعيطة األولطالمؤهل العلمي المطلموب: 

 تكنولوجيا المعلومات.

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

 

 التدريب:  1.7

 دورة في مجال مهارات االتصال وفن التعامل مع الجمهور. -

 دورة في إعداد التقارير. -

 فة.دورة فنية متخصصة في مجال الوظي -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتطبيق التشريعات الخاضعة لمجاالت العمل. -

 مهارات في استخدام الحاسوب. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على تطوير وسائل ونماذج وأساليب العمل  -

 المعارف: 

 شريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.معرفة تامة في الت -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مرشد اجتماعي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة خدمة الجمهور : يـريـةاإلدارة / الــمـد 1.1

 قسم االرشاد والتوجيه :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

  رئيس قسم اإلرشاد والتوجيه  : 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: الثانية  الــفــئــة

 1 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية   المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 003 مز:الر مرشد ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مرشد اجتماعي / وحدة خدمة الجمهور مسمى الوظيفة الفعلي

 111300300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تسهيل مهمة تلقي وتوجيطه متلقطي الخدمطة والطزوار وتزويطدهم بالنمطاذج الالزمطة لكطل خدمطة حسطب طلبهطا   : غرض الوظيفة-3

 جراءات معامالتهم حسب نوع الخدمة.ومتابعة إ

 المهام والواجبــــات:-1

 يعمل على متابعة متلقي الخدمة ويبين اإلجراءات والوثائق الالزمة للحصول على الخدمة حسب اختصاصها. .1

ينظم ويوجه المراجعين ومتلقي الخدمطة إلطى الوحطدات المختصطة بكطل خدمطة حسطب نوعهطا وفطق الطلطب ويسطهل سطبل  .1
 صول على وثائقها.الح

 يساهم في تقديم مقترحات ومالحظات لتسهيل اإلجراءات وتبسيطها وتطوير نماذج العمل وأدواته. .1

يعمل على االطالع على المستجدات على الخدمات المختصة بجطار عملة وبتعاون مع موظفي الخدمات األخطرز فطي  .1
 المركز والميدان في نقل المعرفة.

ءات والتعليمطططات المسططتجدة ويسطططاهم فططي توثيطططق تحططديثها علططى بطاقطططات الخدمططة حسطططب نوعهططا ضطططمن يتططابع اإلجططرا .5
 اختصاصها.

 يعمل على توثيق البيانات واإلجراءات الخاصة بعمل حسب اآلليات المتوفرة وبشكل محوسب وفق األنظمة المتوفرة. .6

 اختصاص الخدمات وعند الطلب.يساهم في تقديم مقترحات لتطوير أساليب وإجراءات العمل حسب  .9

 يعمل على توفير أدوات ونماذج كل خدمة حسب اختصاصها وتزويدها وشرحها لمتلقي الخدمة عند الطلب. .11

يعمططل علططى تططوفير وتوضططيح وشططرح آليططة تعبئططة نمططاذج الشططكاوي واالقتراحططات والوثططائق الالزمططة وضططمان توثيقهططا  .11
 ألصول اإلدارية المتبعة.واالحتفاظ بها للسير باجراتها حسب ا

 يشارك في إعداد التقارير الدورية واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات العمل. .11

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

 سم .يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بججراءات العمل المعيارية الخاصة بالق .11

 يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحل المشكالت ونشر المعرفة. .15

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمله. .16

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

 يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة؟ .18

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

: مختلف مطديريات وأقسطام الطوزارة بالتنسطيق واالتصطال وتبطادل المعلومطات االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(  5.1 

 لخدمه الجمهور.

:  كافطة المطراجعين للطوزارة مطن المطواطنين كطيفراد ومؤسسطات المجتمطع رة( االتصاالت الخارجيمة )خمارج المدائ 5.1 

 المدني الحكومية والتطوعية والخاصة.

 

 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 كلية مجتمع علوم اجتماعية أو العلوم اإلنسانية.  هل العلمي المطلوب:المؤ

 ( سنتان  في مجال عمل الوزارة.1) :الخبرات العملية المطلوبة

 

 التدريب:  1.7

 دورة في مجال مهارات االتصال الفعال وفن التعامل مع الجمهور. -

 دورة في استخدام الحاسوب في مجال العمل . -

 في إعداد التقارير . دورة -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارات التعامل مع الجمهور. -

 مهارات في استخدام الحاسوب. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة.  -

 المعارف: 

 عمل الوزارة وعمل المديرية.معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة ل -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 قسم اإلغاثة –كاتب  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة خدمة الجمهور : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

    قسم اإلغاثة :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

    رئيس قسم اإلغاثة : 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: مجموعه اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف اإلدارية والتوثيق المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 006 الرمز: كاتب ثاني  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: كاتب / قسم اإلغاثة مسمى الوظيفة الفعلي

 161100600 زي للوظيفةالرقم الرم

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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إلططى الوحططدة اإلداريططة  تنفيططذ مهططام وحططدة خدمططة الجمهططور مططن حيططث متابعططة قضططايا المططواطنين وتططوجيههم  غمرض الوظيفممة :- 3

 المختصة.

 المهام والواجبــــات:-1

 ائكم أو شكواهم في حال عدم مقدرتهم على الكتابة.المراجعين من المواطنين وقضاياهم ويقوم بكتابة استدعيتابع  .1

يساهم في تنظيم وتوجيه المراجعين من المواطنين والجهات األخرز إلى الوحدة المختصة فطي تقطديم الخدمطة للتسطهيل علطيهم  .1

 وإرشادهم للطرق السليمة للحصول على الخدمة.

 خدمة الجمهور. يشارك في تطور وتحديث األساليب والنماذج الخاصة بعمل .1

 يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة .1

 يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها .5

 .ت العمل المعيارية الخاصة بالقسمتطوير أساليب العمل والتقيد بججراءايقترح وسائل  .6

 اعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكالت ونشر المعرفةاالجتميشارك في  .7

 القسم.يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في  .8

 القسم.يشارك في إعداد التقارير الدوريةت واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل  .9

 وخارجها.التصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفةت داخل الوزارة يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات وا .11

 الوظيفة.يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص  .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

صال وتبطادل المعلومطات لخدمطه مختلف مديريات وأقسام الوزارة بالتنسيق واالت: االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(  5.1

 الجمهور.

كافة المراجعين للوزارة من المطواطنين كطيفراد  ومؤسسطات المجتمطع المطدني  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( : 1.5

 الحكومية والتطوعية والخاصة.

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد.:   مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة

 ساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:المتطلبات األ-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 .دبلوم كلية مجتمع في مجال العلوم اإلدارية أو العلوم اإلنسانية المؤهل العلمي المطلوب   :
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 ( سنتان  في مجال عمل الوزارة.1) :  الخبرات العملية المطلوبة

 التدريب:  1.7

 عال وفن التعامل مع الجمهور.دورة في مجال مهارات االتصال الف -

 دورة في استخدام الحاسوب في مجال العمل . -

 دورة في حفظ األرشفه . -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارات التعامل مع الجمهور. -

 مهارات في استخدام الحاسوب. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة.  -

 لمعارف: ا

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مراقب جودة الخدمات : وظـيـفـةمـسـمـى الـ 1.1

 وحدة خدمة الجمهور : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

    ـــــــــــــــــــــــــــــــ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير وحدة الجمهور : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

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

 1 الرمز: الثانية  الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية التخصصية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: وظائف الرقابة والتدقيق والمتابعة والتقييم المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: مراقب المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مراقب جودة الخدمات مسمى الوظيفة الفعلي

 151100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية

 



359  

في وزارة التنمية االجتماعيـــــــة /المركــز اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

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

والتيكد من تحقق مؤشرات األداء ضمان سالسة وانسيابية إجراءات تقديم الخدمة في الدائرة بجودة عالية :  غرض الوظيفة -3

 الخاصة بعمليات تقديم الخدمات.

 المهام والواجبــــات :-1

 التيكد من سالسة وسالمة وانسيابية إجراءات عملية تقديم الخدمات في مكاتب الجمهور في الدائرة. .1

فطع كفطاءة األداء وتقطديم مقترحطات معالجطة المشاركة في أعداد الدراسات التحليلية الالزمة حول عملية تقديم الخدمطة وسطبل ر .1

 الثغرات وجوانب القصور في عملية تقديم الخدمات في الدائرة.

 تحديد فجوات األداء والعقبات في تقديم الخدمات ووضع التوصيات واالقتراحات الالزمة لتحسين وتطوير األداء. .1

 الخدمات في الدائرة وكيفية تعاملهم مع المراجعين . الوقوف على الجوانب السلوكية للموظفين المعنيين بتقديم .1

رصد معدالت األداء لدز الموظفين ومدز تحقيطق مؤشطرات األداء الخاصطة بكطل خدمطة يطتم تقطديمها والتنسطيق مطع رؤسطائهم  .5

 المباشرين بشينها.

يتعلطق بالخطدمات المقدمطة والبيئطة  المشطاركة فطي إعطداد الخططط والمشطاريع اسطتنادا لتقطارير قيطاس صطوت متلقطي الخدمطة فيمطا .6

 المحيطة بها.

 التيكد من ديمومة ومالئمة مكان وظروف تقديم الخدمة. .7

 التنسيق المستمر مع المعنيين في الجهات المركزية المختصة بتطوير الخدمات الحكومية. .8

 مدة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدائرة.متابعة تطبيق قواعد وأسس ومعايير الرقابة واألمن والسالمة المهنية المعت .9

 مواصلة الدراسة واالطالع على ما يستجد في مجال العمل بشكل خاص بهدف تحديث وتطوير أساليب وإجراءات العمل . .11

 تبع في الدائرة .إعداد تقارير دورية حول مستوز تقديم الخدمات في الدائرة ورفعها لإلدارة العليان وفقا للتسلسل اإلداري الم .11

 يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة. .11

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 مديريات المركز والميدان باقي الموظفين في وحدة خدمة الجمهور. ( : االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة1.5

متلقي الخدمة المراجعين وأصحاب االعتراضطات والشطكاوزت والجهطات رة( : االتصاالت الخارجية )خارج الدائ1.5

 المركزية المختصة بتطوير الخدمات الحكومية .

 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 
الجامعيطة األولطى فطي مجطال العلطوم اإلداريطة أو التخصصطات الفنيطة فطي  الدرجة المؤهل العلمي المطلوب:

 الماجستير )إدارة الجودة(. حملةالوزارةت يفضل 

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

 التدريب:  1.7       

 والتعامل مع متلقي الخدمة.دورات تدريبية في مجال مهارات االتصال  -

 دورات فنية متخصصة في مجال العمل الفني والتخصصي للدائرة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في االتصال. -

 مهارة استخدام الحاسوب في مجال العمل . -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 لمطلوبة:القدرات ا

 القدرة على االتصال والتعامل مع اآلخرين والتفاوض. -

 القدرة على تحمل ضغوط العمل والمحافظة على مستويات األداء. -

 القدرة على إعداد التقارير اإلدارية/ الفنية . -

 المعارف: 

 ئرة ككل.معرفة عميقة وواسعة بالتشريعات وإجراءات المعتمدة والمتعلقة بعملة وعمل الدا -

 المعرفة التامة بججراءات ومتطلبات وشروط الحصول على الخدمات المقدمة في الدائرة. -

 المعرفة بالسياسات والتوجهات اإلعالمية للدائرة. -

 المعرفة بالهيكل التنظيمي للدائرة وطبيعة المهام والمسؤوليات المناطة بكل وحدة تنظيمية. -

 )المشتركة( مع الدوائر األخرز.المعرفة بالخدمات األفقية  -

 المعرفة بينواع وطبيعة التقارير والمنشورات ذات العالقة بخدمات الدائرة. -

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

 السمات الشخصية:

 اللباقة والكياسة والمظهر الالئق . -

 ك اتجاهات ايجابية نحو متلقي الخدمة.امتال -

 التحلي بيخالقيات الوظيفية العامة وااللتزام المؤسسي ) االنتماء الوظيفي (. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 / اإلرشاد والتوجيهموظف استقبال : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة خدمة الجمهور : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم اإلرشاد التوجيه :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم اإلرشاد والتوجيه : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: ر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجاتدائـمـة/غـيـ نــوع الــوظـيـفـة

 3 الرمز: الثالثة الــفــئــة

 3 الرمز: وظائف الخدمات المساعدة المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف الفندقية والسياحية المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 010 الرمز: موظف استقبال اسي الدالالمسمى القي

 00 الرمز: موظف استقبال مسمى الوظيفة الفعلي

 330301000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تسهيل مهمة استقبال وتوجيه وكتابة اسطتدعيات المطراجعين والطزوار ومسطاعدة ذوي االحتياجطات الخاصطة :  غرض الوظيفة-1

 م ومرافقتهم لمواقع تقديم الخدمات.منه

 المهام والواجبــــات :-1

 استقبال المراجعين والزوار وتوجيههم الماكن الحصول على الخدمة.   .1

 مرافقة ومساعدة ذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن من الوصول الماكن تقديم الخدمات.  .1

 قع الزيارة في الوزارة حسب الطلب .مرافقة الزوار وتوجيههم إلدارة الوحدة وإرشادهم لموا  .1

 المساعدة في كتابة االستدعيات لغير القادرين واألميين وضمان توفر النماذج المطلوبة عند الطلب .  .1

 يعمل على متابعة تسليم المعامالت للمراجعين حسب متطلبات الخدمات واجراءاتها.  .5

مختلف الخدمات باإلضافة للشكاوي ووضعها في أماكن تقديم الخدمة يعمل على توفير النماذج الالزمة لسير إجراءات تقديم   .6

 حسب اختصاصها.

 يساهم في تقديم أي إجراءات لتسهيل سبل العمل .  .7

 يشارك في مختلف البرامج اإلرشادية والتدريبية المتعلقة باختصاص الخدمات المقدمة في الوزارة .  .8

 لمعمول بها في الوزارة .االلتزام بالتشريعات واألنظمة والتعليمات ا  .9

 يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة.  .11

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

مختلف مديريات وأقسام الوزارة بالتنسيق واالتصطال وتبطادل المعلومطات   االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( : 1.5

 لخدمه الجمهور.

: كافططة المططراجعين للططوزارة مططن المططواطنين كططيفراد ومؤسسططات المجتمططع االت الخارجيممة )خممارج الممدائرة( االتصم 1.5

 المدني الحكومي والتطوعي والخاص.

 اإلشراف:-6

 ال يوجد .مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 والخبرات:المؤهل العلمي  1.7

 الثانوية العامة. المؤهل العلمي المطلوب:

 ( سنه في مجال عمل الوزارة.1) الخبرات العملية المطلوبة:
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 التدريب:  1.7

 دورة في مجال مهارات االتصال الفعال وفن التعامل مع الجمهور. -

 استخدام الحاسوب في مجال العمل دورة في  -

 دورة في حفظ األرشفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7      

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في التعامل مع الجمهور. -

 مهارة في  استخدام الحاسوب في مجال العمل . -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 المعارف: 

 رة وعمل المديرية.معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزا -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 / اإلغاثةموظف استقبال : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة خدمة الجمهور : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم اإلغاثة :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم اإلغاثة : 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 موعة النوعية العامةالمج

 0 الرمز: وظائف الفندقية والسياحية المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 010 الرمز: موظف استقبال المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: / اإلغاثةموظف استقبال مسمى الوظيفة الفعلي

 330301000 لوظيفةالرقم الرمزي ل

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تسطهيل مهمطة اسطتقبال وتوجيطه وكتابطة اسطتدعيات المطراجعين أصطحاب الظطروف الطارئطة ومسطاعدة ذوي :  غرض الوظيفمة-1

 االحتياجات الخاصة .

 المهام والواجبــــات :-1

 الخدمة. استقبال المراجعين والزوار وتوجيههم الماكن الحصول على  .1

 مرافقة ومساعدة ذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن من الوصول الماكن تقديم الخدمات. .1

 مرافقة الزوار وتوجيههم إلدارة الوحدة وإرشادهم لمواقع الزيارة في الوزارة حسب الطلب . .1

 المطلوبة عند الطلب .المساعدة في كتابة االستدعيات لغير القادرين واألميين وضمان توفر النماذج  .1

 يعمل على متابعة تسليم المعامالت للمراجعين حسب متطلبات الخدمات وإجراءاتها. .5

يعمل علطى تطوفير النمطاذج الالزمطة لسطير إجطراءات تقطديم مختلطف الخطدمات باإلضطافة للشطكاوي ووضطعها فطي أمطاكن تقطديم  .6

 الخدمة حسب اختصاصها.

 لتسهيل سبل العمل . يساهم في تقديم أي إجراءات .7

 يشارك في مختلف البرامج اإلرشادية والتدريبية المتعلقة باختصاص الخدمات المقدمة في الوزارة . .8

 االلتزام بالتشريعات واألنظمة والتعليمات المعمول بها في الوزارة . .9

 .يقوم بيية أعمال أخرز بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

(: مديرية الشؤون اإلدارية ومديرية الشؤون المالية مختلف مطديريات وأقسطام االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة 1.5

 الوزارة بالتنسيق واالتصال وتبادل المعلومات لخدمه الجمهور.

وزارة مططن المطواطنين كططيفراد ومؤسسطات المجتمططع كافطة المططراجعين للطاالتصماالت الخارجيممة )خمارج الممدائرة(:   1.5

 المدني الحكومي والتطوعي والخاص.

 

 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

 مة الثانوية العا المؤهل العلمي المطلوب:

 ( سنه في مجال عمل الوزارة..1): الخبرات العملية المطلوبة

 

 التدريب:  1.7

 دورة في مجال مهارات االتصال الفعال وفن التعامل مع الجمهور. -

 استخدام الحاسوب في مجال العمل  دورة في -

 دورة في حفظ األرشفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في التعامل مع الجمهور. -

 مهارة في  استخدام الحاسوب في مجال العمل . -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 المعارف: 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


