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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مـسـاعـد األمــيــن الــعــام لــشــؤون اإلدارة والــتـــطويـــر : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مــــكــتـــب األمـــيـــن الــعــام  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 األمـــــــــيـــــــن الــــــعـــــام   : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات الــوظـيـفـةنــوع 

 1 الرمز: األولـــى الــفــئــة

 0 الرمز: مـجـمـوعة وظـائـف اإلدارة الـعـامـة والـمحـلـية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: والـمــستـــشـــــاريــــــناإلدارة الــعـامـة  المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: األول الـمـسـتـوى

 000 الرمز: مــــســـــاعــــد األمــــيــــن الـــــعـــــام المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مــســاعــد األمـــيـــن الـــعـــام لـــشــؤون اإلدارة والــــتـــطــويــر مسمى الوظيفة الفعلي

 100100000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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زــة /المركـــــــفي وزارة التنمية االجتماعي اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   
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 :غرض الوظيفة-1

ذات الصاالة بالتطويرو واإلشااراف على اإلدارات والوحدات  اامن  يناط بها المساااةمة في و ااس السااياسااات والرطط اإلسااتراتيجية  

 ارتصاااا الوظيفة المناط بها متابعة تنفيذ التعليمات والقراراتو والتعاميم الرسااميةو وتقييم نتائا هدائها المبني على رططها التنفيذية

. 

 المهام والواجبــــات:-1
التطوير اإلداري على مساااااااتور الوزارة ووحداتها اإلدارية في مركز ويرطط ويقيم ويتابس مقترحات رطط وبراما يشااااااارف   .1

الوزارة وميدانهاو ويناقشاااها مس األمين العام إلقرارةاو ويشااارف على اإلدارات والوحدات التي تقس  ااامن نطا  االرتصااااا 

 ومتابعة هدائها.

 نظمة والقوانين والصااااحيات والمهام  ااامن ارتصااااايقوم بالواجبات الوظيفية التي يتم تكليفها من قبل األمين العام وفقاً لأل  .1

 الوظيفة.

 يراجس نتائا هعمال الوحدات اإلدارية  من نطا  ارتصاا الوظيفة ويتابس فعاليتها وانجازاتها.  .1

إلدارية ايبدي الرهي والمشااورة لألمين العام حول مدر فعالية تطبيقات األنظمة والقوانين والتعليمات الراصااة بلعمال الوحدات   .1

 الواقعة تحت نطا  إشراف الوظيفة.

 .يقدم االقتراحات الراصة بتطوير التشريعات المرتبطة بالتنظيم اإلداري والهيكلي للوزارة  .5

 يقترح اإلجراءات العملية التي تساعد على تنفيذ تطبي  السياسات والرطط والبراما المقررة.  .6

والبراما المقررة مس اإلشاااااااراف عليها ويتلكد من ساااااااامة تطبيقها وتنفيذةا ومدر دقة بتنفيذ الرطط يوجه اإلدارات المعنية   .7

 التزامها بها.

يشارف ويوجه اإلدارات  امن نطا  ارتصااا الوظيفةو فيما يتعل  بدراساة هي عوائ  تحيل من ساير إجراءات العمل بهدف   .8

 تحسينها وتبسيطها

المشاااااكل المالية واإلدارية والفنية  اااامن نطا  صاااااحيات المترذة حول  يرفس التوصاااايات لألمين العام في  ااااوء القرارات  .9

 الوظيفة.

يوجه بتكثيف متابعة الوحدات اإلدارية ومواصاالتها الدراسااة واإلطاى على ما يسااتجد في مجال العمل بشااكل رااو ويرفعها   .11

 حسب األصول بهدف تطوير هساليب وإجراءات العمل .

رية  من نطا  ارتصاا الوظيفة وف  ما ينفذ لها من تدريب وتنمية لقدرات ومهارات رؤسائها يشرف ويتابس الوحدات اإلدا  .11

 ومرؤوسيها ورفس روح العمل كفري و والتشجيس على المشاركة وتقديم االقتراحات واآلراء الجديدة البناءة .
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دف الوحدات التنظيمية وتقييمها به وبإنجازاتيعد التوصااايات والمقترحات في  اااوء التقارير الدورية الراصاااة بلداء العاملين   .11

 متابعة تحسين األداء و  مان سير العمل .

 يشرف على الوحدات اإلدارية  من نطا  االرتصاا بشلن إعداد رطط العمل السنوية ومتابعة تنفيذةا  .11

لها وما ينبث  عنها من تعليمات يشااااااارق في اقتراح التشااااااريعات الناظمة للعملو ويتلكد من سااااااامة تطبي  الوحدات اإلدارية   .11

 وتعاميم وقرارات منظمة إلجراءات سير العمل في الوزارة.

 يوجه اإلدارات  من نطا  إشراف الوظيفة لعقد االجتماعات الدورية لموظفيها لتدارس اآلراء ونشر المعرفة  .15

 اتهم اإلدارية وما يتبس لها من مؤسسات.يوجه اإلدارات لإلشراف على توثي  كافة البيانات والمعلومات الراصة بعمل وحد  .16

 يح ر هي اجتماعات هو ندوات هو مؤتمرات ذات عاقة بطبيعة عمل الوظيفة دارل ورارج األردن.  .17

يشاارف على حساان هداء اإلدارات وإجراءاتهم في تطوير هساااليب العمل وتحسااين الردمة لمتلقيها  اامن قطاعات عمل الوزارة   .18

 المرتلفة .

التغذية الراجعة حول إدارة عملية تقييم هداء موظفي اإلدارات بتقييم رؤساااااائهاو ويوصاااااي لألمين العام بها لغاية يشااااارف على   .19

 رصد احتياجاتهم التدريبيةو واالحتياجات من الموارد البشرية والمالية لإلدارات  من نطا  إشراف الوظيفة.

 .يقوم هية واجبات هررر يكلف بها في مجال ارتصاا الوظيفة  .11

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

مدراء    األمين العام / مساااااعد األمين العام للتنمية والرعاية / مدير مكتب األمين العام /  االتصاااااالت الداخلية ) داخل الدائرة ( : 1.5   

الشااؤون اإلداريةو م. الموارد الماليةو مديريات الوزارة المركز )م. األبنية والمساااكنو م. التطوير المؤسااسو م. الموارد البشااريةو م. 

 باقي الوحدات اإلدارية بالتنسي  واالتصال لتبادل المعلومات./  م. االتصالو وحدة ردمة الجمهور (

كافة المؤسسات والدوائر الرسمية واألةلية والتطوعية والراصة ذات المساس بمجاالت  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( : 1.5   

 .الوزارةو وجميس الجهات الرارجية ذات العاقة/لبحث ق ايا العملارتصاا 

 اإلشراف:-6

دير م/  مدير مديرية التطوير المؤسااسااي/  مدير مديرية األبنية والمساااكن  مسااميات الوظائف الخاةااعة لفشااراف المباشاار للوظيفة :   

مدير مديرية الموارد /  الجمهور / مدير مديرية الشاااؤون اإلداريةمديرية الموارد البشااارية / مدير مديرية االتصاااال / مدير وحدة ردمة 

 .المالية

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7    

ذو عاقة االقتصااااد او هي ترصاااا الشاااهادة الجامعية األولى كحد هدنى في العلوم اإلدارية هو القانون هو  المؤهل العلمي المطلوب:

 .بطبيعة عمل الوظيفة

( سااانوات في مجال عمل الوزارةو وربرة وتجربة إدارية وقيادية ال تقل عن 11ربرة عملية ال تقل عن ) الخبرات العملية المطلوبة:

 ( سنوات.1)
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 التدريب:  1.7    

 دورات متقدمة في مجال الترطيط االستراتيجي.  -    

 مهارات اإلدارة العليا.  -    

 دورة حول القوانين المستحدثة ذات العاقة بعمل الوزارة.  -    

 

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7    

 المهارات المطلوبة:

 مهارات قيادية وإشرافية عالية. -

 قدرة عالية في التفاوض واالتصال وإدارة الوقت. -

 مهارات عالية في التحليل والتفكير المنطقي. -

 عالية على ترطيط وتنظيم األعمال ومتابعتها.مقدرة  -

 مهارة عالية في استردام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة: 

 قدرة عالية على الترطيط والمتابعة والتنفيذ. -

 قدرة عالية على اإلبداى والتطوير. -

يشاااارق فيها شااااغل الوظيفة وربط مررجاتها بتطوير الوظيفة القدرة على االساااتفادة من المؤتمرات وورش العمل التي  -

 والمهنة.

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الرا عة لعمل الوزارة. -

 إجادة اللغتين العربية واإلنجليزية بشكل تام. -

 وفلسفتها.معرفة متعمقة بلبعاد الوظيفة وممارستها ومناةجها  -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 لــشــؤون الـتـنـمـيـة والرعايـةمــســـاعـــد األمـــيــن الــعــام  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مــــكــتـــب األمـــيـــن الــعــام  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 األمـــــــــيـــــــن الــــــعـــــام   : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولـــى الــفــئــة

 0 الرمز: مـجـمـوعة وظـائـف اإلدارة الـعـامـة والـمحـلـية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الــعـامـة والـمــستـــشـــــاريــــــناإلدارة  المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: األول الـمـسـتـوى

 000 الرمز: مــــســـــاعــــد األمــــيــــن الـــــعـــــام المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مـســاعــد األمـــيـــن الـــعــام لـــشــؤون الــتــنــمــيــة والرعاية مسمى الوظيفة الفعلي

 100100000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 غرض الوظيفة: -1

ذات الصااالة بالتطوير المتعل  بالتنمية والرعايةو واإلشاااراف على  يناط بها المسااااةمة في و اااس الساااياساااات والرطط اإلساااتراتيجية

اإلدارات والوحدات  ااااامن ارتصااااااا الوظيفة المناط بها متابعة تنفيذ التعليماتو القراراتو التعاميم الرساااااميةو وتقييم نتائا هدائها 

 المبني على رططها التنفيذية.    

 المهام والواجبــــات:-1

يشااااارف ويرطط ويقيم ويتابس مقترحات رطط وبراما التطوير الفني على مساااااتور الوزارة ووحداتها اإلدارية في مركز الوزارة   .1

 وميدانهاو ويناقشها مس األمين العام إلقرارةاو ويشرف على اإلدارات والوحدات التي تقس  من نطا  االرتصاا ومتابعة هدائها.

تي يتم تكليفها من قبل األمين العام وفقاً لألنظمة والقوانين والصاااااااحيات والمهام  اااااامن ارتصاااااااا يقوم بالواجبات الوظيفية ال .1

 الوظيفة.

 يراجس نتائا هعمال الوحدات اإلدارية  من نطا  ارتصاا الوظيفة ومتابعة فعاليتها وانجازاتها. .1

يبدي الرهي والمشاااااااورة لألمين العام حول مدر فعالية تطبيقات األنظمة والقوانين والتعليمات الراصاااااااة بلعمال الوحدات اإلدارية  .1

 الواقعة تحت نطا  إشراف الوظيفة. 

طاعات عمل قيقدم االقتراحات الراصاااة بتطوير التشاااريعات المرتبطة بالتنظيم اإلداري والهيكلي للوزارةو والتشاااريعات الراصاااة ب .5

 الوزارة  من الوحدات اإلدارية الفنية المترصصة.

 يقترح اإلجراءات العملية التي تساعد على تنفيذ تطبي  السياسات والرطط والبراما المقررة. .6

 زامها بها.التبتنفيذ الرطط والبراما المقررةو ويشرف عليها ويتلكد من سامة تطبيقها وتنفيذةا ومدر دقة يوجه إلدارات المعنية  .7

يشااارف ويوجه اإلدارات  ااامن نطا  ارتصااااا الوظيفةو فيما يتعل  بدراساااة هي عوائ  تحيل من ساااير إجراءات العمل بهدف  .8

 تحسينها وتبسيطها.

 .المشاكل المالية واإلدارية والفنية  من نطا  صاحيات الوظيفةيرفس التوصيات لألمين العام في  وء القرارات المترذة حول  .9

يوجه بتكثيف متابعة الوحدات اإلدارية ومواصلتها الدراسة واإلطاى على ما يستجد في مجال العمل بشكل رااو ويرفعها حسب  .11

 األصول بهدف تطوير هساليب وإجراءات العمل .

ت ومهارات رؤساااائها يشااارف ويتابس الوحدات اإلدارية  ااامن نطا  ارتصااااا الوظيفة وف  ما ينفذ لها من تدريب وتنمية لقدرا .11

 ومرؤوسيها ويرفس روح العمل كفري و ويشجس على المشاركة وتقديم االقتراحات واآلراء الجديدة البناءة.

ابعة الوحدات التنظيمية وتقييمها بهدف مت يعد التوصيات والمقترحات في  وء التقارير الدورية الراصة بلداء العاملين وبانجازات .11

 تحسين األداء و  مان سير العمل .
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 يشرف على الوحدات اإلدارية  من نطا  االرتصاا بشلن إعداد رطط العمل السنوية ومتابعة تنفيذةا. .11

م وما ينبث  عنها من تعليمات وتعامي يشااارق في اقتراح التشااريعات الناظمة للعملو والتلكد من سااامة تطبي  الوحدات اإلدارية لها .11

 وقرارات ناظمة إلجراءات سير العمل في الوزارة.

 يوجه اإلدارات  من نطا  إشراف الوظيفة لعقد االجتماعات الدورية لموظفيها لتدارس اآلراء ونشر المعرفة. .15

 وحداتهم اإلدارية وما يتبس لها من مؤسسات. يوجه اإلدارات لإلشراف على توثي  كافة البيانات والمعلومات الراصة بعمل .16

 يح ر هي اجتماعات هو ندوات هو مؤتمرات ذات عاقة بطبيعة عمل الوظيفة دارل ورارج األردن.  .17

يشاااارف على حساااان هداء اإلدارات وإجراءاتهم في تطوير هساااااليب العمل وتحسااااين الردمة لمتلقيها  اااامن قطاعات عمل الوزارة  .18

 المرتلفة.

يشااارف على التغذية الراجعة حول إدارة عملية تقييم هداء موظفي اإلدارات بتقييم رؤساااائهاو ويوصاااي لألمين العام بها لغاية رصاااد  .19

 احتياجاتهم التدريبيةو واالحتياجات من الموارد البشرية والمالية لإلدارات  من نطا  إشراف الوظيفة.

 ل ارتصاا الوظيفة.يقوم هية واجبات هررر يكلف بها في مجا .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

األمين العام / مساااعد األمين العام لإلدارة والتطوير / مدير مكتب األمين العام / ومدراء   االتصاااالت الداخلية ) داخل الدائرة (: 1.5   

مديريات الوزارة المركز )م. األسرة والطفولةو م. األحداث واألمن المجتمعيو م. شؤون األشراا ذوي اإلعاقةو م. تعزيز اإلنتاجية 

 وباقي الوحدات اإلدارية بالتنسي  واالتصال لتبادل المعلومات إلنجاز العمل.والحد من الفقرو م. الجمعياتو وحدة مكافحة التسول( 

كافة المؤسسات والدوائر الرسمية واألةلية والتطوعية والراصة ذات المساس بمجاالت  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5   

 .عملارتصاا الوزارةو وجميس الجهات الرارجية ذات العاقة/لبحث ق ايا ال

 

 اإلشراف:-6

مدير مديرية األساارة والطفولة /  مدير مديرية الدفاى االجتماعي / مدير مسااميات الوظائف الخاةااعة لفشااراف المباشاار للوظيفة :   

مدير مديرية الجمعيات / مدير وحدة مكافحة /  مدير مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر/  مديرية شااااؤون األشااااراا ذوي اإلعاقة

 .التسول

 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7   

االجتماعية او القانون هو العلوم االقتصاااااادية او الشاااااهادة الجامعية األولى كحد هدنى في العلوم اإلدارية هو  المؤهل العلمي المطلوب:

 او هي ترصا ذو عاقة بطبيعة عمل الوظيفة. اإلنسانية

( سااااااانه في مجال عمل الوزارةو وربرة وتجربة إدارية وقيادية ال تقل عن       11ربرة عملية ال تقل عن ) الخبرات العملية المطلوبة:

 ( سنوات.1)
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   التدريب:  1.7    

 دورات متقدمة في مجال الترطيط االستراتيجي .  -    

 مهارات اإلدارة العليا.  -    

 دورة حول القوانين المستحدثة ذات العاقة بعمل الوزارة.  -    

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارات قيادية وإشرافية عالية. -

 قدرة عالية في التفاوض واالتصال وإدارة الوقت. -

 المنطقي.مهارات عالية في التحليل والتفكير  -

 مقدرة عالية على ترطيط وتنظيم األعمال ومتابعتها. -

 مهارة عالية في استردام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة: 

 قدرة عالية على الترطيط والمتابعة والتنفيذ. -

 قدرة عالية على اإلبداى والتطوير. -

 المؤتمرات وورش العمل التي يشارق فيها شاغل الوظيفة وربط مررجاتها بتطوير الوظيفة والمهنة.القدرة على االستفادة من  -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الرا عة لعمل الوزارة. -

 إجادة اللغتين العربية واإلنجليزية بشكل تام. -

 وممارستها ومناةجها وفلسفتها.معرفة متعمقة بلبعاد الوظيفة  -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مــســتـــشــــــار  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 ــــــــــــــــــ : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ــــــــــــــــــ :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 امين عام وزارة التنمية االجتماعية : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: ودرجاتدائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات  نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولـــى الــفــئــة

 0 الرمز: مـجـمـوعة وظـائـف اإلدارة الـعـامـة والـمحـلـية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: اإلدارة الــعـامـة والـمــستـــشـــــاريــــــن المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: األول الـمـسـتـوى

 001 الرمز: مــــســـتــــشـــــار  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مـــســتــــشــــــار مسمى الوظيفة الفعلي

 100100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية



10 

زــة /المركـــــــفي وزارة التنمية االجتماعي اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

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

  

لى عالمشااورة الفنية المرصااصااة للمسااؤول المباشاار واقتراح السااياسااات التي تنظم هعمال الوزارة واإلشااراف  تقديم الوظيفة:غرض -1

وبراما العمل الازمة لتنفيذ نشاااطات وحداتها التنظيمية وذلق في مجال ارتصاااصااه الوظيفي بشااكل ي اامن تحقي   ةاالسااتراتيجي الرطط

 ة والفاعلية واإلشراف على تنفيذةا.بلعلى درجات الكفاء االستراتيجيةهةداف الوزارة 

 المهام والواجبــــات:-1

 ة. قدراسة المعامات المحولة له من الرئيس المباشرو وإعداد الردود المناسبة بشلنهاو وتقديم التقارير الفنية المترصصة للجهات ذات العا  .1

 الوحدات اإلدارية التابعة للوزارة  من مجال ارتصاصه الوظيفي.تقديم الرهي والمشورة الفنية المترصصة للرئيس المباشرو ولمدراء   .1

اقتراح السياسات التي تنظم عمل الوزارة واإلشراف على و س رطط وبراما العلم  من مجال ارتصاصه ومتابعة تنفيذةا مس الوحدات   .1

 اإلدارية المعنية لتحقي  هةداف الوزارة.

 مستور األداء والكفاءة والفاعلية لتحقي  هةداف الوزارة.اقتراح الوسائل والمعايير الازمة لرفس   .1

 اإلشراف على إعداد التقارير التي تكفل مراقبة ومتابعة تحقي  األةداف الراصة بالوزارة وتقييمها.  .5

 تقييم التقارير الدورية حول نشاطات الوزارة ورفعها للرئيس المباشر مس التوصيات الازمة بشلنها.  .6

 إعداد الدراسات الدورية الهادفة لتطوير هعمال الوحدة التنظيمية  من مجال ارتصاصه.   .7

 يشرف على تطوير هساليب العمل بالتنسي  مس الوحدات اإلدارية المرتلفة ذات العاقة دارل الوزارة ورارجها.  .8

 .يشرف على إعداد التقارير الدورية حول منجزات عمل المديرية  من مجال ارتصاصه  .9

تقييم هداء الوحدات اإلدارية  من مجال ارتصاصه وتحديد نقاط القوة وال عف في هدائها ورفس التوصيات المناسبة بشلنها للرئيس   .11

 المباشرو وإعداد متطلبات ومستلزمات تنفيذ برامجها المقررة من حيث القور البشرية واألجهزة والمعدات.

 قديم االستشارات الازمة لتنفيذ مهامها.المشاركة في اللجان والفر  المترصصة وت  .11

متابعة التطورات والمستجدات في مجال ارتصاصه الوظيفي محلياً وعالمياً واالطاى على تجارب المؤسسات والدوائر ذات نفس مجال   .11

 عمل الوزارة ونقل التجارب الناجحة منها ان همكن.

 دراسة المعامات المحولة له من الرئيس المباشرو وإعداد الردود المناسبة بشلنهاو وتقديم التقارير الفنية للجهات ذات العاقة.   .11

 تقديم الرهي والمشورة الفنية المترصصة للرئيس المباشرو ولمدراء الوحدات اإلدارية التابعة للوزارة  من مجال ارتصاصه الوظيفي.  .11

السياسات التي تنظم عمل الوزارة واإلشراف على و س رطط وبراما العلم  من مجال ارتصاصه ومتابعة تنفيذةا مس الوحدات اقتراح   .15

 اإلدارية المعنية لتحقي  هةداف الوزارة.

 اقتراح الوسائل والمعايير الازمة لرفس مستور األداء والكفاءة والفاعلية لتحقي  هةداف الوزارة.  .16
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 إعداد التقارير التي تكفل مراقبة ومتابعة تحقي  األةداف الراصة بالوزارة وتقييمها.اإلشراف على   .17

 تقييم التقارير الدورية حول نشاطات الوزارة ورفعها للرئيس المباشر مس التوصيات الازمة بشلنها.  .18

 القيام بلية مهام يكلف بها من رئيسه المباشر وفي مجال ارتصاا الوظيفة.  .19

 الوظيفة )االتصاالت(: عالقات -5

مديريات الوزارة المركز والميدان بالتنساااااي  واالتصاااااال لتحقي  غاية العمل وتقديم  االتصااااااالت الداخلية ) داخل الدائرة (: 1.5   

 المشورة الفنية المترصصة

 . من مجال ارتصاصه الوظيفيعالمية كافة الدوائر الحكومية والراصة المحلية وال االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5   

 اإلشراف: -6

 ال يوجد مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة:     

 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة: -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7   

الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية هو المالية هو االقتصادية هو العلوم االجتماعية هو  المؤهل العلمي المطلوب:

 اإلنسانية هو القانون هو الحقو  هو هي ارتصاا ذي عاقة بطبيعة عمل الوزارة.

 .( سنوات في هي وظيفة إشرافية0( سنة في عمل الوزارة / منها )11) الخبرات العملية المطلوبة:

 التدريب:  1.7    

 الترطيط االستراتيجي .  -

 مهارات اإلدارة العليا. -

 دورة حول القوانين المستحقة ذات العاقة بعمل الوزارة. -

 دورة في إدارة الموارد البشرية.  -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7    

 المهارات المطلوبة:

 مهارة عالية في االتصال واإلشراف. -

 مهارات عالية في التحليل والتفكير المنطقي. -

 معرفة متعمقة بلبعاد الوظيفة وممارستها ومناةجها وفلسفتها -

 مهارة عالية في استردام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة: 

 قدرة عالية على الترطيط والمتابعة والتنفيذ. -

 والتطوير.قدرة عالية على اإلبداى  -

 القدرة على االستفادة من المؤتمرات وورش العمل التي يشارق فيها شاغل الوظيفة وربط مررجاتها بتطوير الوظيفة والمهنة -

 المعارف: 

 .والتعليمات الرا عة لعمل الوزارةمعرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة  -
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 الــمـدنـيـةديــوان الــخــدمـــة 

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مدير مكتب األمين العام : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مــــكــتـــب األمـــيـــن الــعــام  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 األمـــــــــيـــــــن الــــــعـــــام   : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: /وظائف بعقود ذات فئات ودرجاتدائمة/غير مصنفة  نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولـــى الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف اإلدارية والتوثي  المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: األول الـمـسـتـوى

 000 الرمز: إداري هول  الدالالمسمى القياسي 

 00 الرمز:  مدير مكتب األمين العام  مسمى الوظيفة الفعلي

 161100000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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إدارة مكتب األمين العام بلعلى درجات الدقة والمحافظة على ساااارية وهمن المعلومات وإعطاء صااااورة ايجابية عن   غرض الوظيفة :-1

 الوزارة وردماتها من رال نشر المعلومات الازمة عن نشاطاتها وعقد الندوات والمؤتمراتو وتسهيل مهمة الزوار والمتعاملين.

 المهام والواجبــــات:-1

األمين العام ويتلكد من تنساااايقها وتسااااجيلها وتح ااااير كافة الملفات والوثائ  الازمة لاجتماعات والفعاليات التي يدير مواعيد  .1

يح اارةا األمين على المسااتور الدارلي والرارجي للوزارة بشااقية المحلي والدولي قبل الموعد بوقت كافو ومتابعة القرارات 

 لميدان وارذ التغذية الراجعة على تلق القرارات.الصادرة عنها مس المدراء في مركز الوزارة وا

يستقبل  يوف األمين العام عند وصولهم وتوجيهم لمكتب األمين ومراعاة التعامل معهم بدبلوماسية وحسب األصول المرعيةو  .1

 وكذلق استقبال المراجعين وتحويلهم للمديريات واألشراا المعنيين بنمط وطبيعة ردمتهم.

صا .1 صلين للرد على مكالماتهم في حال عدم يؤمن االت سماء المت ستقبل المكالمات ويحولهاو ويوث  ه الت الهاتفية لألمين العامو وي

 تواجد األمين في حينه.

يعمل على استام البريد والمراسات والمعامات الواردة لمكتب األمين وفهرستها وفتح البريد االلكتروني ومتابعة المراسات  .1

 الوردة منه واليه.الصادرة و

ينساااا  مس ديوان الوزارة حول توثي  وتسااااجيل البريد الوارد حسااااب الجهة المعنيةو إ ااااافة إلى تتبس سااااير البريد والمعامات  .5

 الراصة بمكتب األمين )الواردة والصادرة(و ومتابعة اإلجراء الازم.

 )الواردة والصادرة(و ومتابعة اإلجراء الازم.يتتبس سير البريد والمعامات الراصة بمكتب األمين العام  .6

 يؤمن طباعة المراسات والتقارير الراصة بمكتب األمين العام. .7

 يوث  وينظم المراسات والتقارير والمعاماتو ويدير الملفات الراصة بمكتب األمين العام. .8

ب األمين العامو واجتماعاته والنشااااااطات التي يشاااااارق بهاو يؤمن جميس اللوازم والقرطاسااااايه األجهزة واألدوات الازمة لمكت .9

 بالتنسي  مس المديريات المعنية.

 ينس  مس المديريات المعنية لتلمين وسائل النقل للوفود الزائرة. .11

ب األمين لمكتينس  مس المديريات المعنية لعمل حجوزات القاعات لعقد الندوات واالجتماعاتو وتوفير وسائل الدعم اللوجستي  .11

 العام والوفود الزائرة وتوفير ال يافة الازمة لاجتماعات.

 يشرف على نظافة وترتيب مكتب األمين العام وقاعات االجتماعات ومكاتب الموظفين العاملين في مكتب األمين. .11

 يتلكد من نشر التعاميم والقرارات الناظمة إلجراءات العمل. .11

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

 يشرف على توثي  كافة البيانات والمعلومات الراصة بعمل المكتب. .15

 ويحدد احتياجاتهم التدريبية و ويحدد االحتياجات من الموارد البشرية والمالية للمديرية . المكتبيدير عملية تقييم هداء موظفي  .16
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 تطوير هساليب العمل والتنسي  مس الوحدات اإلدارية المرتلفة ذات العاقة.يشرف على  .17

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل المكتب. .18

 يقوم هية واجبات هررر يكلف بها في مجال ارتصاا الوظيفة. .19

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

 االتصال بشكل يومي وحسب الطلب مس هي مدير في مركز الوزارة وميدانها  االتصاالت الداخلية ) داخل الدائرة (:  1.5

كافة المؤسسات والدوائر الرسمية واألةلية والتطوعية والراصة ذات المساس بمجاالت االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5

 ارتصاا الوزارةو وجميس الجهات الرارجية ذات العاقة.

 اإلشراف: -6

  و مراسلسكرتيره )مدرل بيانات(و مستردممسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة:     

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7   

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية و/هو العلوم اإلنسانية. المؤهل العلمي المطلوب:   

 ( سنوات في هي وظيفة إشرافية.0( سنة في عمل الوزارة / منها )11) الخبرات العملية المطلوبة:   

 التدريب:  1.7   

 . الترطيط اإلستراتيجي  -

 . مهارات اإلدارة العليا  -

 تحدثة ذات العاقة بعمل الوزارة.دورة حول القوانين المس  -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7  

 المهارات المطلوبة:

 مهارة عالية في االتصال واإلشراف. -

 مهارة عالية  في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا. -

 مهارات عالية في التحليل والتفكير المنطقي. -

 معرفة متعمقة بلبعاد الوظيفة وممارستها ومناةجها وفلسفتها . -

 مهارة عالية في استردام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

 القدرات المطلوبة: 

 قدرة عالية على الترطيط والمتابعة والتنفيذ. -

 قدرة عالية على اإلبداى والتطوير. -

وورش العمل التي يشااارق فيها شاااغل الوظيفة وربط مررجاتها بتطوير الوظيفة القدرة على االسااتفادة من المؤتمرات  -

 والمهنة

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الرا عة لعمل الوزارة. -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 الــفــعــلـيبــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي 

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 األمـيـن الـعـام سـكـرتـيـر مـكـتـب : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مــــكــتـــب األمـــيـــن الــعــام  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 مـديـر مـكـتـب األمـــــــــيـــــــن الــــــعـــــام   : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الــثـــانــــيــــة الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف اإلدارية والتوثي  المجموعة النوعية الفرعية

 0 الرمز: الــثــالـــث الـمـسـتـوى

 000 الرمز: سـكـرتـيـر ثـالـث   المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: سـكـرتـيـر مـكـتـب األمـيـن الـعـام مسمى الوظيفة الفعلي

 161000000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 تتولى الوظيفة مهمة تنظيم وتنسي  ومتابعة جميس األعمال والق ايا ذات العاقة بمكتب األمين العام .  غرض الوظيفة :-1

 المهام والواجبــــات:-1

 يتابس البريد الوارد والصادر لمكتب األمين العام من حيث تدقيقه وتوقيعه ومتابعته وتحويله إلى الجهات ذات العاقة.  .1

 يحافظ على سرية المعلومات الواردة في الملفات والسجات التي يستردمها.  .1

 ترا مكتب األمين العام وتدقيقها.يؤمن طباعة جميس المراسات العادية والسرية التي   .1

 يحتفظ بالكتب والمواد والدوريات العلمية التعاميم التي تتعل  بطبيعة عمل األمين العام بشكل يسهل الوصول إليها.  .1

 ينظم مواعيد األمين العام وعمل جدول يومي وهسبوعي بهماو وترتيب مواعيد المراجعين.  .5

 مكتب األمين العام.يؤمن االتصاالت الهاتفية من والى   .6

ينسااااااا  ويتابس التح اااااااير لاجتماعات التي ينبغي ح اااااااورةا من قبل األمين والتلكيد من هن قاعة االجتماعات مزودة بكافة   .7

التساااهيات والمتطلبات التي تحتاجها ةذه االجتماعاتو وكتابة محا ااار االجتماعات وتوثيقهاو ومتابعة تنفيذ توصاااياتها حساااب 

 تعليمات األمين.

يتلكد من هن جميس المواد واللوازم الراصاااااة بعمل مسااااااعدي األمين العام متوفرة بالكميات الازمة لتسااااايير العمل على النحو   .8

 المطلوب.

 يتابس تلمين كل ما يتعل  بلمور ال يافة كلما تطلب األمر ذلق.  .9

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

 يوث  كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات المتعلقة بالوظيفة  .11

 يسجل محا ر االجتماعات التي يطلب منه ح ورةا.  .11

 يقوم بلية هعمال هررر بتكليف من قبل الرئيس المباشر  من ارتصاا الوظيفة .  .11
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 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

االتصااال بشااكل يومي وحسااب الطلب مس هي سااكرتارية مكتب الوزيرو الشااؤون اإلداريةو الدائرة ( :  االتصاااالت الداخلية ) داخل 1.5   

 .مدير في مركز الوزارة وميدانها

حسب الطلب باالتصال والتنسي  مس المؤسسات والدوائر الرسمية واألةلية والتطوعية  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5   

 والراصة.

 اإلشراف:-6

 ال يوجد مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة:   

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7    

 شهادة دبلوم كلية مجتمس )سكرتاريا  هو إدارة هعمال هو نظم معلومات إدارية(. المؤهل العلمي المطلوب:

 .( سنوات في مجال عمل الوزارة0) المطلوبة:الخبرات العملية 

 التدريب:  1.7    

 دورات تدريبية في تنسي  وتنظيم األعمال وإدارة المكاتب.  -

 دورة طباعة عربي /انجليزي.  -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7   

 المهارات المطلوبة:

 مجال العمل بما في ذلق هعمال الطباعة.مهارة جيدة في التعامل مس استردامات الحاسب اآللي في  -

 القدرات المطلوبة:

 مقدرة جيدة على تنظيم وتنسي  األعمال. -

 إلمام جيد جداً باللغة االنجليزية )قراءةو كتابةو محادثة(. -

 المعارف:

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الرا عة لعمل الوزارة. -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مـسـاعـد األمـيـن الـعـام/ مكتب سـكـرتـيـر  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 ام ـــــــــــــــمــــكــتـــب األمـــيـــن الــعــ : الــمـديـريـةاإلدارة /  1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 مـديـر مـكـتـب األمــــيـــــــن الــــعـــــام   : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الــثـــانــــيــــة الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف اإلدارية والتوثي  المجموعة النوعية الفرعية

 0 الرمز: الــثــالـــث الـمـسـتـوى

 000 الرمز: سـكـرتـيـر ثـالـث   المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: األمـيـن الـعـاممساعد مـكـتـب  /سـكـرتـيـر مسمى الوظيفة الفعلي

 161000000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 الوظيفة مهمة تنظيم وتنسي  ومتابعة جميس األعمال والق ايا ذات العاقة بمكتب األمين العام .تتولى غرض الوظيفة : -1

 المهام والواجبــــات :-1

 يتابس البريد الوارد والصادر لمكتب األمين العام من حيث تدقيقه وتوقيعه ومتابعته وتحويله إلى الجهات ذات العاقة.  .1

 الواردة في الملفات والسجات التي يستردمها.يحافظ على سرية المعلومات   .1

 يؤمن طباعة جميس المراسات العادية والسرية التي ترا مكتب األمين العام وتدقيقها.  .1

 يحتفظ بالكتب والمواد والدوريات العلمية التعاميم التي تتعل  بطبيعة عمل األمين العام بشكل يسهل الوصول إليها.  .1

 العام وعمل جدول يومي وهسبوعي بهماو وترتيب مواعيد المراجعين.ينظم مواعيد األمين   .5

 يؤمن االتصاالت الهاتفية من والى مكتب األمين العام.  .6

ينسااااااا  ويتابس التح اااااااير لاجتماعات التي ينبغي ح اااااااورةا من قبل األمين والتلكيد من هن قاعة االجتماعات مزودة بكافة   .7

ةذه االجتماعاتو وكتابة محا ااار االجتماعات وتوثيقهاو ومتابعة تنفيذ توصاااياتها حساااب التساااهيات والمتطلبات التي تحتاجها 

 تعليمات األمين.

يتلكد من هن جميس المواد واللوازم الراصاااااة بعمل مسااااااعدي األمين العام متوفرة بالكميات الازمة لتسااااايير العمل على النحو   .8

 المطلوب.

 كلما تطلب األمر ذلق.يتابس تلمين كل ما يتعل  بلمور ال يافة   .9

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

 يوث  كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات المتعلقة بالوظيفة  .11

 يسجل محا ر االجتماعات التي يطلب منه ح ورةا.  .11

 يقوم بلية هعمال هررر بتكليف من قبل الرئيس المباشر  من ارتصاا الوظيفة .  .11

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

/ الشؤون اإلدارية / االتصال بشكل يومي وحسب الطلب مس هي  سكرتيرة مكتب الوزير االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

 مدير في مركز الوزارة وميدانها.

حسب الطلب باالتصال والتنسي  مس المؤسسات والدوائر الرسمية واألةلية والتطوعية  تصاالت الخارجية )خارج الدائرة( : اال 1.5

 والراصة.

 اإلشراف:-6

 .ال يوجد مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة :    
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 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة -7
 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7   

 شهادة دبلوم كلية مجتمس )سكرتاريا هو إدارة هعمال هو نظم معلومات إدارية(. المؤهل العلمي المطلوب:   

 ( سنوات في مجال عمل الوزارة.0) الخبرات العملية المطلوبة :   

 

 

 التدريب:  1.7   

 المكاتب. دورات تدريبية في تنسي  وتنظيم األعمال وإدارة  -

 دورة طباعة عربي /انجليزي . -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7   

 المهارات المطلوبة:

 مهارة جيدة في التعامل مس استردامات الحاسب اآللي في مجال العمل بما في ذلق هعمال الطباعة. -

 القدرات المطلوبة: 

 مقدرة جيدة على تنظيم وتنسي  األعمال. -

 جيد جداً باللغة االنجليزية )قراءةو كتابةو محادثة(.إلمام  -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الرا عة لعمل الوزارة. -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 الــفــعــلـيبــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي 

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 طـــــــابـــــــس : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مــــكــتـــب األمـــيـــن الــعــام  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 مـكـتـب األمـــــــــيـــــــن الــــــعـــــام   مدير : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 0 الرمز: الــثـــالـــثـــة الــفــئــة

 0 الرمز: وظـــائــف الــرــدمــات المساعدة  المجموعة النوعية العامة

 6 الرمز: وظـــائــف الــرــدمــات اإلدارية  المجموعة النوعية الفرعية

 0 الرمز: الــثــالـــث الـمـسـتـوى

 000 الرمز: طـــابــــس   المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: طــــابـــس الوظيفة الفعلي مسمى

 006000000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية

 



22 

زــة /المركـــــــفي وزارة التنمية االجتماعي اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

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

 طباعة كافة الكتب والتقارير والمراسات الراصة بمكتب األمين العام.غرض الوظيفة : -1

 المهام والواجبــــات:-1

 الطلب.  يطبس الكتب والتقارير والمعامات المرتلفة حسب   .1

 يدق  الكتب والتقارير التي طبعها قبل تسليمها للجهات المرتصة  .1

 يحافظ على نظافة آالت الطباعة ويتلكد من تغطيتها باستمرار  .1

 يجري الصيانة الرفيفة آلالت الطباعة وإباغ المسئولين عن هية هعطال تحدث فيها  .1

 لآلررين باالطاى عليها المحافظة على سرية المعلومات المطبوعة وعدم السماح   .5

 تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة  .6

 القيام بلي مهام يكلفه بها المدير  من ارتصاصه  .7

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

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

 .مس الجمهور ومؤسسات المجتمس المدني الحكومية والتطوعية والراصةاالتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5    

 :اإلشراف-6

 ال يوجدمسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة:     

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7    

 الثانوية العامة / ودورة سكرتاريا هو شهادة طباعة من مركز معترف به.:  المؤهل العلمي المطلوب

 ( سنوات في مجال العمل.0: )  الخبرات العملية المطلوبة

 التدريب:  1.7    

 دورات مرتلفة في استردام الكمبيوتر.  -

 دورة طباعة عربي /انجليزي. -

 التعامل مس الجمهور.دورة في مهارات االتصال هو  -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة االتصال والتعامل مس الجمهور. -

 مهارة عالية في الطباعة. -

 القدرات المطلوبة:

 .القدرة على المتابعة -

 المعارف:

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

 معرفة في استردام الحاسوب في مجال العمل.  -       
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 عن الوظيفة. معلومات أساسية 1

 ال ـــــــــــــــــــمـــوظــف استقب : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مــــكــتـــب األمـــيـــن الــعــام  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 مـــديـــر مـكـتـب األمـــــــــيـــــــن الــــــعـــــام   : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 0 الرمز: الــثـــالـــثـــة الــفــئــة

 0 الرمز: وظـــائــف الــرــدمــات المساعدة  المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظــائــف الـــفـنـدقـيـة والـسـيـاحـيـة المجموعة النوعية الفرعية

 0 الرمز: الــثــالـــث الـمـسـتـوى

 010 الرمز: مـوظـف اسـتـقـبـال المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مـوظـف اسـتـقـبـال مسمى الوظيفة الفعلي

 000001000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تسااهيل مهمة اسااتقبال وتوجيه المراجعين والزوار ومساااعدة ذوي االحتياجات الراصااة منهم ومرافقتهم لمواقس تقديم غرض الوظيفة : - 1

 الردمات.

 المهام والواجبــــات:-1

 وتوجيههم الماكن الحصول على الردمة.استقبال المراجعين والزوار  .1

 مرافقة ومساعدة ذوي االحتياجات الراصة وكبار السن من الوصول الماكن تقديم الردمات. .1

 مرافقة الزوار وتوجيههم لمكتب األمين العام في حال وجود موعد مقبله مسب . .1

 يحافظ على سرية الوثائ  والمعلومات دارل المكتب. .1

بتقديم ال يافة الازمة لألمين العام وموظفي المكتب وللزوار وفقاً للتوجيهات الراصة بهذا الشلنو وتقديم ال يافة رال يتعاون  .5

 االجتماعات الرسمية.

 تنظيم حركة الزوار للمكتب وتحديد هعدادةم وف  تعليمات اإلدارة العليا بهذا الرصوا. .6

 الزوار في جميس األوقات مما يعكس صورة إيجابية ومشرقة عن الوزارة. يتلكد من نظافة وترتيب منطقة استقبال .7

 يحافظ على المظهر العام والنظافة الشرصية بطريقة مهنية.  .8

 يساةم في تقديم هي إجراءات لتسهيل سبل العمل. .9

 االلتزام بالتشريعات واألنظمة والتعليمات المعمول بها في الوزارة . .11

 هعمال هررر بتكليف من قبل الرئيس المباشر  من ارتصاا الوظيفة. يقوم بلية .11

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

 مرتلف مديريات وهقسام الوزارة بالتنسي  واالتصال وتبادل المعلومات لردمه المراجعين.االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

كافة المراجعين والزوار لمكتب الوزير من المواطنين كلفراد ومؤسسات المجتمس المدني االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5

 الحكومي والتطوعي والراا.

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة:     

 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7    

 الثانوية العامة  المؤهل العلمي المطلوب:    

 .( سنه في مجال عمل الوزارة1): الخبرات العملية المطلوبة    
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 التدريب:  1.7    

 دورة في مجال مهارات االتصال الفعال وفن التعامل مس الجمهور. -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 بالتعامل مس الزوار والمراجعين وكبار الزوار.مهارة عالية  -

 مهارات في استردام الحاسوب. -

 القدرات المطلوبة:

 .القدرة على المتابعة -

 المعارف:

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

 العمل.معرفة في استردام الحاسوب في مجال  -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 الـجـمـعـيـاتمـديـر مـكـتـب همـيـن عـام سـجـل  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 ســــجـــل الـــجـــمــعـــيـــات   : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 همـيـن عــام سـجـل الـجــمــعــيـات    : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــى  الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف اإلدارية والتوثي  المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: األول الـمـسـتـوى

 000 الرمز: إداري هول المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: إداري هول /مدير مكتب آمين عام سجل الجمعيات مسمى الوظيفة الفعلي

 161100000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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إدارة مكتب همين عام السجل بلعلى درجات الدقة والمحافظة على سرية وهمن المعلومات وإعطاء صورة ايجابية  غرض الوظيفة : -1

 عن السجل وردماته.

 المهام والواجبــــات :-1

 يشرف على هعمال السكرتاريا الازمة لمكتب همين عام السجلو من اتصاالت وطباعة وتوثي  وفهرسة وتصوير.   .1

يدير مواعيد همين عام السجل وتح ير الملفات والوثائ  والدعم اللوجستي وكل ما يلزم لاجتماعات والفعاليات التي يشارق   .1

 بها.  

 يستقبل  يوف همين عام السجل وتسهيل مهمتهمو وتلمين وسائل النقل للوفود الزائرة بالتنسي  مس المديريات المعنية في الوزارة.  .1

لمراسات والمعامات الواردة لمكتب همين عام السجلو وتدقيقهاو وفهرستهاو وتوثيقهاو وتتبس سيرةا ومتابعة يستلم البريد وا  .1

 اإلجراءات الازمة برصوصهاو ورفس تقرير هسبوعي حولها ألمين عام السجل. 

 ل لمكتب همين السجلينس  مس ديوان السجل حول توثي  وتسجيل البريد الصادر من مكتب همين السجل والوارد الذي يص  .5

 مباشرة.

 يتابس شؤون السفر ألمين عام السجل والحجوزاتو وإجراء المراسات الازمة  .6

 ينس  مس المديرية المعنية في الوزارة لتلمين جميس اللوازم والقرطاسية واألجهزة واألدوات الازمة لمكتب همين عام السجل.  .7

 لمكتب همين عام السجل وقاعات االجتماعات ومكاتب الموظفين العاملين في المكتبيتلكد من تقديم ردمات النظافة والترتيب   .8

 يعد رطة العمل السنوية للمكتب ومتابعة تنفيذةا.  .9

 يتلكد من نشر التعاميم والقرارات الرا عة إلجراءات العمل.  .11

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

 على توثي  كافة البيانات والمعلومات الراصة بعمل المكتب.يشرف   .11

 وتحديد احتياجاتهم التدريبيةو وتحديد االحتياجات من الموارد البشرية والمالية للمكتب. المكتبيدير عملية تقييم هداء موظفي   .11

 يشرف على تطوير هساليب العمل والتنسي  مس الوحدات اإلدارية المرتلفة ذات العاقة.  .11

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل المكتب.  .15

 يقوم بلية مهام في مجال ارتصاا الوظيفة.  .16
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 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

 مس مجلس إدارة سجل الجمعيات بشكل دوري وحسب ترتيب االجتماعات  االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5   

 الوزارات المرتصة ومديرياتها في الميدان والجمعيات وجميس الجهات ذات العاقة.  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5   

 اإلشراف:-6

 سكرتير تنفيذي / مكتب همين سجل الجمعيات / مراسل سجل الجمعيات   مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة :    

 األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة: المتطلبات -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7    

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية و/هو العلوم اإلنسانية. المؤهل العلمي المطلوب: 

 ة.( سنوات في هي وظيفة إشرافي0( سنة ربرة في مجال وظيفة مشابهه منها )11)الخبرات العملية المطلوبة: 

 التدريب:  1.7    

 الترطيط اإلستراتيجي. -

 مهارات اإلدارة العليا. -

 دورة حول قانون الجمعيات واألنظمة والتعليمات المنبثقة عنه. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة عالية في االتصال واإلشراف. -

 .إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا مهارة  في -

 مهارات عالية في التحليل والتفكير المنطقي. -

 معرفة متعمقة بلبعاد الوظيفة وممارستها ومناةجها وفلسفتها . -

 مهارة في استردام الحاسوب وتطبيقاته فى مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة: 

 والتنفيذ.قدرة عالية على الترطيط والمتابعة  -

 قدرة عالية على اإلبداى وتطوير وسائل ونماذج وهساليب العمل. -

 القدرة على االستفادة من المؤتمرات وورش العمل التي يشارق فيها شاغل الوظيفة وربط مررجاتها بتطوير الوظيفة والمهنة. -

 المعارف: 

 الرا عة لعمل الوزارة.معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات  -

 إجادة اللغتين العربية واإلنجليزية بشكل تام. -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مـدرـل بـيـانـات ثـالـث/سـكـرتـيـر : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 همـيـن عــام ســجــل الـــجـــمــعــيـات  مكـتـب  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 مـديـر مـكـتـب همـيـن عـام ســجـل الـجـمـعـيـات    : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الـثـانـيـة الــفــئــة

 1 الرمز: مجموعة الوظائف الـفـنـيـة الـتـرـصــصـية  المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظـائـف تـكـنـولـوجـيـا الـمـعـلومـات واالتـصـاالت المجموعة النوعية الفرعية

 0 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 000 الرمز: مـدرـل بـيـانـات ثـالـث  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: بـيـانـات ثـالـثمـدرـل  مسمى الوظيفة الفعلي

 110000000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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إدرال وتدقي  البيانات وما يرد من كتاباتو وتفريغها على األنظمةو واساااااااترراج  تنفيذ العمليات المكتبية وإجراءات غرض الوظيفة :-1

 العمل المحددة مس التحديث الدوري عليها.كشوفات البيانات النهائية وفقاً إلجراءات 

 المهام والواجبــــات:-1

 يحفظ السجات والملفات الراصة بالوحدة ويرقمها ويرتبها لتسهيل عملية الرجوى إليها.  .1

 يؤمن االتصاالت الهاتفية لمدير الوحدة والرد على المكالمات الواردة في حال عدم وجوده.   .1

 مدير المديرية من ملفات وهورا  للمواعيد الرسمية هو االجتماعات.يح ر ما يمكن هن يحتاجه   .1

 يؤمن طباعة كافة المراسات والتقارير وما يطلب من هورا  والتحق  من عدم احتوائها على هرطاء إمائية هو نقا.  .1

 يدرل المعلومات والبيانات الراصة بعمل الوحدة على قاعدة البيانات االلكترونية ويحدثها باستمرار.   .5

شؤون   .6 س  مس مديرية الموارد المالية ومديرية ال سية واللوازم المكتبية والردمات اإلدارية التي تحتاجها الوحدة وين يعد طلبات القرطا

 حسب األصول.  اإلدارية في الوزارة برصوصها واستامها

 يحافظ على سرية جميس المعلومات الصادرة والواردة من وإلى الوحدة.  .7

 ينظم مواعيد المدير وعمل جدول يومي وهسبوعي بهماو ويرتب مواعيد المراجعين  .8

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

 .العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الراصة بالعمليقترح وسائل تطوير هساليب   .11

 االجتماعات الدورية لتدارس اآلراء وحّل المشكات ونشر المعرفةيشارق في   .11

 يوث  كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الراصة بعمله.  .11

 مله.يشارق في إعداد التقارير الدوريةو واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات ع  .11

 يقوم بمتابعة العمل وتنسي  الزيارات واالتصال مس الجهات ذات العاقة بمجال الوظيفةو دارل الوزارة ورارجها.  .11

 يقوم بلية هعمال هررر بتكليف من قبل الرئيس المباشر  من ارتصاا الوظيفة.  .15

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

بالتنسي  واالتصال مس مديرية الموارد المالية ومديرية الشؤون اإلدارية لتلمين  االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

  اللوازم.

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

 مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة:

 ال يوجد   

 إلشغال الوظيفة:المتطلبات األساسية واإلةافية -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 دبلوم متوسط في مجال اإلدارة العامة هو دبلوم سكرتاريا.المؤهل العلمي المطلوب   : 

 ( سنوات في مجال عمل الوزارة )مدرل بيانات(.0( سنوات للمستور الثاني/ )7)الخبرات العملية المطلوبة  : 

 التدريب:  1.7

 دورة في مجال إدرال البيانات المتقدمة باستردام الحاسوب. -

 دورة طباعة عربي /انجليزي. -

 دورة فنية في مجال الوظيفة. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في إعداد التقارير وتنفيذةا. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 على تصميم نماذج محوسبة لتسهيل إجراءات العمل.القدرة  -

 المعارف: 

 معرفة بالقوانين والتشريعات واألنظمة والتعليمات الرا عة للعمل.  -

 معرفة في استردام الحاسوب في مجال العمل. -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 الــفــعــلـيبــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي 

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مــــراســــل : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 همـيـن عــام ســجــل الـــجـــمــعــيـات  مكـتـب  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 مـديـر مـكـتـب همـيـن عـام ســجـل الـجـمـعـيـات    : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 0 الرمز: الـثـالـثـة الــفــئــة

 0 الرمز: وظـائـف الـرـدمـات المساعدة المجموعة النوعية العامة

 6 الرمز: وظـائـف الـرـدمـات اإلداريـة المجموعة النوعية الفرعية

 0 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 011 الرمز: مـراسـل  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مـراسـل / مـكتب همـيـن عـام سـجـل الـجـمـعيـات  مسمى الوظيفة الفعلي

 006001100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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    .تنفيذ نقل المعامات من مكتب همين سجل الجمعيات إلى الوحدات اإلدارية وبالعكسو والقيام بالردمات اإلدارية غرض الوظيفة:-1

 المهام والواجبــــات:-1  

 .يوزى وينقل المعامات والبريد الرسمي بين مكتب همين سجل الجمعيات وباقي الوحدات المرتلفة في سجل الجمعيات والوزارة .1

 يقوم بلعمال الردمات اإلدارية المساعدة ويلبي طلبات الموظفين المتعلقة باألعمال الرسمية. .1

 قبل بداية الدوام الرسمي وإغاقها عند انتهائه بناء على تعليمات الرئيس المباشر.يفتح مكاتب الموظفين  .1

 يتلكد من نظافة وترتيب مكاتب الموظفين. .1

 يحافظ على سرية الوثائ  والمعلومات وإيصالها للشرا المعني بها. .5

 عمله.يتلكد من همور السامة العامة قبل مغادرة الوزارة للمكاتب  من مجال  .6

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

 يشارق في إعداد رطة العمل السنوية والعمل على تنفيذةا. .8

 .يقترح وسائل  تطوير هساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الراصة بالعمل  .9

 رية لتدارس اآلراء وحّل المشكات ونشر المعرفة.االجتماعات الدويشارق في  .11

 يوث  كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الراصة بعمله. .11

 يشارق في إعداد التقارير الدوريةو واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمله. .11

 يقوم بمتابعة العمل وتنسي  الزيارات واالتصال مس الجهات ذات العاقة بمجال الوظيفةو دارل الوزارة ورارجها . .11

 يقوم بلية هعمال هررر بتكليف من قبل الرئيس المباشر  من ارتصاا الوظيفة . .11

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 اااامن نطا  العمل بالتنسااااي  وإيصااااال البريد من والى الديوان والوحدات اإلدارية  االتصاااااالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 األررر .

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

 

 اإلشراف:-6 

 ال يوجد  مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة:

 الوظيفة:المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الثانوية العامة فما دون.  المؤهل العلمي المطلوب: 
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 سنة بعد الثانوية العامة.الخبرات العملية المطلوبة  :  

 التدريب:  1.7

 .التعامل مس الجمهور -

 دورة فنية في مجال الوظيفة. -

 )يف ل( دورة تدريبية في هصول ال يافة-

 والمهارات والقدرات:المعارف  1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة االتصال والتعامل مس الجمهور. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 إجادة القراءة والكتابة. -

 المعارف: 

 معرفة بالقوانين والتشريعات واألنظمة والتعليمات الرا عة للعمل.  -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مـديـر مـديـريـة سـجـل الـجـمـعـيـات : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية سجل الجمعيات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 بالمتابعة والتنسي  مس امين عام وزارة التنمية االجتماعية اتــــــهمين عام سجل الجمعي : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات الــوظـيـفـةنــوع 

 1 الرمز: األولى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لترصصية المجموعة النوعية العامة

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

 1 الرمز: األول الـمـسـتـوى

 001 الرمز: مـديـر المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مدير مديرية سجل الجمعيات مسمى الوظيفة الفعلي

 101100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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وهنشااااطتها من رال الوزارات المرتصااااة وإعداد تقرير ساااانوي عن إدارة إجراءات تسااااجيل الجمعيات وتقييم هدائها غرض الوظيفة: -1

 هو اعهاو وتطوير الرطط والبراما الازمة للنهوض بلو اى الجمعيات ومساعدتها على تحقي  غاياتها وهةدافها.

 المهام والواجبــــات:-1 

 بها وف  التعليمات الصادرة. يشرف على استام ودراسة طلبات تسجيل الجمعيات ومتابعه تحديد الوزارة المرتصة .1

يشرف ويتابس إجراءات قيد الجمعيات في السجل وإصدار شهادات التسجيل بعد التلكد من استيفائها متطلبات التسجيل وارذ الموافقات  .1
 المطلوبة ونشر إعان بها في الجريدة الرسمية.

ات التنمية فيما يتعل  بالجمعيات التابعة للوزارة ومس الوزارات يشرف ويتابس إجراءات تقييم هداء الجمعيات وهنشطتها مس مديري .1
 المرتصة فيما يتعل  بباقي الجمعيات وإصدار تقرير سنوي عن هو اى الجمعيات في المملكة.

يعمل على تطوير الرطط والبراما الازمة للنهوض بلو اى الجمعيات ومساعدتها على تحقي  غاياتها وهةدافها وعر ها على  .1
 مجلس إدارة سجل الجمعيات إلقرارةا.

يعمل على و س مسودات التعليمات الازمة لتنظيم عمل السجل وتنسي  العاقة ما بين همين السجل والوزارات المرتصة وف  إحكام  .5
 التشريعات.

 يتلكد من نشر التعاميم والقرارات الرا عة إلجراءات العمل. .6

 لموظفي المديرية لتدارس اآلراء ونشر المعرفة.يعقد االجتماعات الدورية  .7

 يشرف على توثي  كافة البيانات والمعلومات الراصة بعمل المديرية. .8

يدير عملية تقييم هداء موظفي المديرية ويحدد احتياجاتهم التدريبيةو ويطور هداء الموظفين عن طري  تمكينهم وحفزةم وتوجيههم  .9
 حدد االحتياجات من الموارد البشرية والمالية للمديرية.ورل  روح الفري  بينهمو وي

 يشرف على و س هةداف المديرية بالتنسي  مس هةداف الوزارة والرطط التنفيذية الزمنية لتحقي  تلق األةداف ويتابس تنفيذةا. .11

 دارل الوزارة ورارجها.يشرف على تطوير هساليب العمل والتنسي  مس الوحدات اإلدارية المرتلفة ذات العاقة  .11

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل المديرية. .11

 يقوم بلية مهام في مجال ارتصاا الوظيفة. .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

القانونية / المديرية المالية/ الموارد البشااااارية /  الجمعيات / الشاااااؤون وحدة الشاااااؤون  االتصااااااالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

 مجلس إدارة سجل الجمعيات / اإلدارية / صندو  دعم الجمعيات 

 .الوزارات المرتصة ومديرياتها في الميدان والجمعيات وجميس الجهات ذات العاقة االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5

 اإلشراف:-6

رئيس قسم القيد واإلشهار والحل / رئيس قسم الدراسات والتطوير / رئيس  مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة: 

 مدرل بيانات ثالث / سكرتاريا رئيس قسم استقبال طلبات التمويل األجنبي/ قسم متابعة األنظمة األساسية /
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 الوظيفةالمتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال -7
 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية هو االقتصاااااااادية هو االجتماعية هو اإلنساااااااانية هو هي  المؤهل العلمي المطلوب:

 ترصا ذي عاقة في مجال العمل.

 ( سنوات في هي وظيفة إشرافية.0( سنة في عمل الوزارة / منها )11):الخبرات العملية المطلوبة 

 التدريب:  1.7     

 .الترطيط اإلستراتيجي -      

 .مهارات اإلدارة العليا -      

 دورة متابعة وتقييم هداء. -      

 دورة حول القوانين المستحدثة ذات العاقة بعمل الوزارة. -      

 .إدارة الموارد البشرية -      

 دورة فنية مترصصة في مجال الوظيفة. -      

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة عالية في االتصال واإلشراف. -

 .مهارة  في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا -

 مهارات عالية في التحليل والتفكير المنطقي. -

 معرفة متعمقة بلبعاد الوظيفة وممارستها ومناةجها وفلسفتها . -

 مهارة في استردام الحاسوب وتطبيقاته فى مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة: 

 قدرة عالية على الترطيط والمتابعة والتنفيذ. -

 قدرة عالية على اإلبداى وتطوير وسائل ونماذج وهساليب العمل. -

 االستفادة من المؤتمرات وورش العمل التي يشارق فيها شاغل الوظيفة وربط مررجاتها بتطوير الوظيفة والمهنة.القدرة على  -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الرا عة لعمل الوزارة. -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـيبــطــاقــة 

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئـيـس قـسـم اسـتـقـبـال طـلـبـات الـتـمـويـل األجـنـبـي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 الـجـمـعـيـاتمـديـريـة سـجـل  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قـسـم اسـتـقـبـال طـلـبـات الـتـمويـل األجـنـبـي :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 مـديـر مـديـريـة سـجـل الـجـمـعـيـات : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 1 الرمز: الـثـانـي الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم استقبال طلبات التمويل األجنبي مسمى الوظيفة الفعلي

 101100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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وائر الد مسترطيط وإدارة ومتابعة تنفيذ كافة األنشاااااااطة المعنية بالحصاااااااول على تمويل هجنبي بالتنساااااااي  والمتابعة غرض الوظيفة: -1

 ومتابعة عمل وسير مشاريس الجمعيات الحاصلة على تمويل هجنبي.والمؤسسات والجهات المعنية 

 المهام والواجبــــات: -1

 يشرف على استقبال طلبات التمويل هو التبرى األجنبي حسب النماذج المعتمدة ويتلكد من انها معبلة حسب األصول. .1

 الاااتاااماااوياااال األجاااناااباااي إلاااى الاااجاااهااااات الاااماااعااانااايااااة باااادراساااااااااتاااهااااا وةاااييشااااااااارف وياااتاااااباااس إرسااااااااااال طااالااابااااات  .1

 )الوزارة المرتصةو ووزارة الترطيط والتعاون الدوليو ووزارة الدارلية وغيرةا (. 

يدق  ويتلكد من اكتمال متطلبات الحصاااااااول على تمويل هجنبي بعد الحصاااااااول على ردود وزارة الترطيط والتعاون الدولي  .1

 المعنية.ووزارة الدارلية والجهات 

 يشرف ويتابس إعداد دراسة إمكانية إ افة شركاء في تنفيذ المشاريس )قطاعات و /هو محافظات ( والتنسيب بها. .1

يشرف ويتابس وينس  لعقد جلسات عمل هو تشكيل لجان مس وزارة الترطيط والتعاون الدولي ووزارة الدارلية لبحث المشروى  .5

 إذا تطلب األمر.

عداد مراطبات لعرض طلبات التمويل األجنبي على مجلس الوزراء مت ااااااامنة التنسااااااايبات التراذ القرارات يشااااااارف على إ .6

 المناسبة حول التمويل.

يتابس إجراءات إباغ الجمعية مقدمة الطلب ووزارة الترطيط والتعاون الدولي ووزارة الدارلية والوزارة المرتصاااااااة بقرار  .7

 مجلس الوزراء.

دورياً لسااااير العمل في مشاااااريس الجمعيات الحاصاااالة على التمويل األجنبي من رال دراسااااة تقاريرةا وتقييم يشاااارف ويتابس  .8

 هثرةا.

 يطور هساليب العمل ويتلكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل. .9

 ذةا.لتحقي  تلق األةداف ويتابس تنفييعمل على و س هةداف القسم بالتنسي  مس هةداف المديرية والرطط التنفيذية الزمنية  .11

 .يعمل على تطوير هداء الموظفين عن طري  تمكينهم وحفزةم وتوجيههم ورل  روح الفري  بينهم .11

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

 يشرف على توثي  كافة التقارير والمعلومات والبيانات الراصة بعمل القسم . .11

 يقيم هداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية. .11

 يقوم بلية واجبات في مجال ارتصاا الوظيفة. .15

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 جميس الوحدات اإلدارية في الوزارة. االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

الوزارات والدوائر المرتصة ومديرياتها في الميدان والجمعيات وجميس الجهات ذات  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

 العاقة.
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 اإلشراف:-6

 .باحث مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة:

 

 إلشغال الوظيفة:المتطلبات األساسية واإلةافية -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

ية هو اإلدارية هو المؤهل العلمي المطلوب:  قانون هو العلوم االجتماعية هو اإلنساااااااان لدرجة الجامعية األولى في مجال ال هي ا

 ذي عاقة بطبيعة العمل. ترصا

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

 التدريب:  1.7    
 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير.  دورة في -

 إدارة الموارد البشرية. دورة في  -

 الترطيط االستراتيجي . دورة في  -

 دورة في مجال القوانين الرا عة لعمل الجمعيات . -

 دورات فنية مترصصة في مجال الوظيفة. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7
 المهارات المطلوبة:

 مهارة عالية في االتصال واإلشراف -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مهارات عالية في التحليل والتفكير المنطقي. -

 معرفة متعمقة بلبعاد الوظيفة وممارستها ومناةجها وفلسفتها . -

 مهارة في استردام الحاسوب وتطبيقاته فى مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة:

 قدرة عالية على الترطيط والمتابعة والتنفيذ. -

 قدرة عالية على اإلبداى وتطوير وسائل ونماذج وهساليب العمل. -

وربط مررجاتها بتطوير الوظيفة القدرة على االسااااااتفادة من المؤتمرات وورش العمل التي يشااااااارق فيها شاااااااغل الوظيفة  -

 والمهنة.

 المعارف:

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل سجل الجمعيات وعمل الوحدة. -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئــيــس قـسـم الـقـيـد واإلشـهـار والـحـل : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مـديـريـة سـجـل الـجـمـعـيـات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 والـحـلقـسـم الـقـيـد واإلشـهـار  :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 مـديـر مـديـريـة سـجـل الـجـمـعـيـات : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى الــفــئــة

 0 الرمز: األساسية مجموعة الوظائف المجموعة النوعية العامة

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

 1 الرمز: الـثـانـي الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم القيد واإلشهار والحل مسمى الوظيفة الفعلي

 101100100 للوظيفةالرقم الرمزي 

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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عملية تساجيل وإشاهار الجمعية بساهولة وبدون تعقيد و امن المدة المحددة ترطيط وإدارة ومتابعة تنفيذ مهام وهنشاطة غرض الوظيفة: -1

 في قانون الجمعيات وحسب هحكامه.

 المهام والواجبــــات:-1

تسجيل جمعيهو وإشعار المؤسسين بالنواقا إن وجدت بطريقه رسميهو وإشعارةم باستام الطلب  يتابس استام ودراسة طلب .1
 رسميا عند التلكد من استيفاء طلب التسجيل.

يتابس اإلجراءات الراصة بعرض طلبات تسجيل الجمعيات المستوفية لشروط التسجيل على مجلس إدارة السجل ومتابعه  . 1
 المدة القانونية. استصدار قرار المجلس رال

يتابس قرار مجلس إدارة السجل حول تحديد الوزارة المرتصة في حال الموافقة على الطلبو والتنسي  مس الوزارة المرتصة  .1
 الستكمال اإلجراءات الازمة.

 نونية.يشرف ويتابس تنفيذ إجراءات قيد الجمعيةو التي واف  المجلس على تسجيلهاو في السجل رال المدة القا .1

يشرف ويتابس إصدار شهادة تسجيل الجمعيةو ونشرةا في الجريدة الرسميةو وإباغ جميس الجهات المعنيةو وتزويدةم بالوثائ   .5
 المتعلقة.

 يتابس إجراءات الحصول على موافقة مجلس الوزراء على طلب تسجيل جمعيه في الحاالت التي نا عليها قانون الجمعيات. .6

ويتابس ويتلكد من استكمال شروط إنشاء فروى للجمعية في المملكة لدر استام نسره من قرار الهيئة العامة بذلق يشرف  .7
 وتوثي  ذلق في قاعدة البيانات.

 يشرف ويتابس إجراءات تسجيل فرى لجمعيه مسجله في دوله هجنبيه وفقا ألحكام القانون. .8

 الهيئات الدينية المسيحية والرةبانات العاملة في المملكة لتقديم ردمات اجتماعيه ريريه.يشرف على استام ومتابعه طلبات  .9

يتابس إجراءات إنشاء قيود دفتريه مستقل لتسجيل كل هنواى الجمعيات الواردة في إحكام القانونو وعلى فتح ملف لكل جمعيه  .11
 وبناء قاعدة بيانات كلمله عنها.

 كاور المتعلقة بالجمعية وإحالتها للوزارة المرتصة.يشرف على متابعه الش .11

يشرف على استام طليات تعديل إحكام النظام األساسي للجمعياتو وتوثيقها ورفعها إلى مجلس إدارة السجل التراذ القرار  .11
 المناسب حولهاو ومتابعه اإلجراءات الازمة.

ومفو يها حول إجراءات تسجيل الجمعية والوثائ  المطلوبةو وتقديم يعمل على و س اآلليات المناسبة إلرشاد الجمعية  .11
 المعلومات الازمة عن إحكام القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقت اه.

يشرف على استام وتوثي  طلبات تسجيل الجمعيات وجميس المراسات والمعامات والبريد الوارد للسجل وتوزيعه ومتابعتهو  .11
 الصادر عن السجل وتوزيعه ومتابعته.والبريد 

 يطور هساليب العمل ويتلكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل. .15

 يعمل على و س هةداف القسم بالتنسي  مس هةداف المديرية والرطط التنفيذية الزمنية لتحقي  تلق األةداف ويتابس تنفيذةا. .16

 .عن طري  تمكينهم وحفزةم وتوجيههم ورل  روح الفري  بينهم يعمل على تطوير هداء الموظفين .17

 يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكات ونشر المعرفة. .18

 يشرف على توثي  كافة التقارير والمعلومات والبيانات الراصة بعمل القسم .  .19
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 احتياجاتهم التدريبية.يقيم هداء موظفي القسم وتحديد  .11

 يقوم بلية واجبات في مجال ارتصاا الوظيفة. .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 جميس الوحدات اإلدارية في إدارة سجل الجمعيات وصندو  دعم الجمعيات  االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5    

 الوزراء / الوزارات المرتصة والجمعيات والجهات ذات العاقة . رئاسةاالتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5    

 اإلشراف: -6

 . باحث /  كاتبمسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة:     

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7    

األولى في مجال العلوم اإلدارية هو االجتماعية هو دراساااات تنموية هو هي ترصاااا  الدرجة الجامعيةالمؤهل العلمي المطلوب: 

 ذوي عاقة بطبيعة العمل.

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

 التدريب:  1.7     

 .د التقارير اإلدارة اإلشرافية وإعدادورة في  -

 دورة في إدارة الموارد البشرية. -

 دورة في الترطيط االستراتيجي . -

 دورة في مهارات االتصال .  -

 دورات فنية مترصصة في مجال الوظيفة. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7     
 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة االتصال في اإلقناى وحل المشكات. -

 في الكتابة باللغة العربية )واالنكليزية(. مهارة عالية -

 مهارة عالية في اإلدارة وباألرا إدارة المعلومات. -

 مهارة عالية باستردامات الحاسوب اآللي في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة: 

 قدرة  على التفكير اإلبداعي. -

 مقدرة عالية على التنسي  وتطوير إجراءات وهساليب العمل -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الرا عة لعمل سجل الجمعيات وعمل الوحدة. -

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الرا عة إلدارة المعلومات ونشرةا -



44 

زــة /المركـــــــفي وزارة التنمية االجتماعي اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

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

     

 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـيبــطــاقــة 

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئــيــس قـسـم الـدراســات والـتـطـويـر  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مـديـريـة سـجـل الـجـمـعـيـات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قـسـم الـدراسـات والـتـطـويـر  :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 مـديـر مـديـريـة سـجـل الـجـمـعـيـات : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 1 الرمز: الـثـانـي الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم الــدراســات والــتــطـوير  مسمى الوظيفة الفعلي

 101100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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ترطيط وإدارة ومتابعة تنفيذ مهام وهنشاااطة القسااام وإجراء الدراساااات الازمة لتطوير والنهوض بلو ااااى الجمعيات  غرض الوظيفة:-1

 الردمة المقدمة لمتلقيها وإدامة وتطوير العمل وتحسين

 المهام والواجبــــات:-1

 يساةم في رسم السياسات الهادفة للنهوض بقطاى العمل التطوعي وتحفيز مؤسساته. .1

 يشارق في و س قواعد الحاكمية الرشيدة والشفافية للجمعياتو وتفسيرةا. .1

المملكة ومتابعه هدائها بالتنسااي  مس الوزارات المرتصااةو يشاارف ويتابس إعداد الدراسااات الازمة عن هو اااى الجمعيات في  .1

 ورفس التقارير الدورية حولهاو وإعداد تقرير سنوي حول واقس القطاى ورفعه لمجلس اإلدارة.

يبادر باقتراح الرطط والبراما الازمة للنهوض بلو اى الجمعيات ومساعدتها على تحقي  غاياتها وهةدافها ورفعها لمجلس  .1

 رة إلصدارةا. اإلدا

يشاارف على إعداد وتحديث وتنفيذ الرطة اإلسااتراتيجية لسااجل الجمعيات بالتنسااي  مس جميس الوحدات التنظيمية في السااجلو  .5

 ومواءمتها مس رطه الوزارة.

 يتابس تنفيذ رطط عمل السجل ويرفس تقارير قياس األداء للرئيس المباشر. .6

الجهات المتعاملة مس السااااجلو وتصااااميم وتحليل اسااااتبيانات متلقي الردمة واقتراح يشاااارف ويتابس تحليل مسااااتور ر ااااى  .7

 اإلجراءات العاجية بناء على نتائا التحليل ورفعها إلى همين السجل.

 يشرف على إعداد التقرير السنوي لسجل الجمعيات وانجازاتهو بالتنسي  مس جميس اإلطراف المعنية. .8

ت حول المجاالت التي يقوم قطاى العمل التطوعي ومؤسااساااته بالمساااةمة في تنميتها وتطويرةاو يشاارف على إعداد الدراسااا .9

 ودراسة مدر التوازن من حيث التوزيس الجغرافيو وشرائح المجتمس المستهدفة.

شاء قاعدة بيانات ومعلومات عن و س المشاريس والبراما المنفذة من قبل الجمعياتو وتحديثهاو  .11 اون مس بالتعيشرف على إن

 مديرية التطوير المؤسسي.

 يعمل على إدارة جوده العملياتو ويشرف على تصميم وتوثي  وتطوير إجراءات العمل وتبسيطها. .11

يشاارف على تطوير نظام الكتروني لحوساابه عمل سااجل الجمعيات ومديريات الجمعيات في الوزارات المرتصااة والتلكد من  .11

 ونشر المعرفة حول استرداماته بالتعاون مس مديرية التطوير المؤسسي.فاعليته وتحديثه وإدامته 

يشرف على إدارة وتطبي  كافة مشاريس الحكومة اإللكترونية ذات العاقة بسجل الجمعياتو وبناء الموقس االلكتروني لسجل  .11

 الجمعياتو ومتابعه إدامته وتحديثهو بالتعاون مس مديرية التطوير المؤسسي

 كد من محتور العقود واالتفاقيات والوثائ  واألعمال القانونية والتحق  من مراعاتها للتشريعات يتل .11
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يعمل على إبداء الرهي في كافة الق ااااااايا والحاالت التي ترد إلى السااااااجل والصااااااندو  ومتابعه وتوثي  العقود واالتفاقيات  .15
 والوثائ  القانونية وحفظها.

الساانوية التدريبية لموظفي سااجل الجمعيات وصااندو  دعم الجمعيات وموظفي الوزارات المرتصاة يعمل على و ااس الرطة  .16

 وعر ها على مجلس إدارة سجل الجمعيات إلقرارةا ومتابعه تنفيذ الرطة.

 يطور هساليب العمل ويتلكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل. .18

   مس هةداف المديرية والرطط التنفيذية الزمنية لتحقي  تلق األةداف ويتابس تنفيذةا.يعمل على و س هةداف القسم بالتنسي .19

 .يعمل على تطوير هداء الموظفين عن طري  تمكينهم وحفزةم وتوجيههم ورل  روح الفري  بينهم .11

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

 يشرف على توثي  كافة التقارير والمعلومات والبيانات الراصة بعمل القسم . .11

 يقيم هداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية. .11

 يقوم بلية واجبات في مجال ارتصاا الوظيفة. .11

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 جميس الوحدات اإلدارية في الوزارة  االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

الوزارات والدوائر المرتصة ومديرياتها في الميدان والجمعيات وجميس الجهات ذات االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5

 العاقةو قطاى العمل التطوعي ومؤسساته.

 اإلشراف:-6

 مهندس / مسؤول دعم فني وصيانة/  محلل نظم / مبرما /باحث مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة:      

 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية هو مجال إدارة الجودة  هو العلوم اإلنسااانية هو الهندسااية المؤهل العلمي المطلوب  : 

 ترصا له عاقة بطبيعة العمل. هو هي

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

 التدريب:  1.7     

 .اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير دورة في  -

 دورة في إدارة الموارد البشرية . - 

 االستراتيجي .دورة في الترطيط  -

 دورة في المتابعة والتقييم .  -

 دورات فنية مترصصة في مجال الوظيفة. -
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 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7     

 المهارات المطلوبة:

 مهارة عالية في االتصال واإلشراف. -

 .مهارة  في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا -

 المنطقي.مهارات عالية في التحليل والتفكير  -

 معرفة متعمقة بلبعاد الوظيفة وممارستها ومناةجها وفلسفتها . -

 مهارة في استردام الحاسوب وتطبيقاته فى مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة: 

 قدرة عالية على الترطيط والمتابعة والتنفيذ. -

 قدرة عالية على اإلبداى وتطوير وسائل ونماذج وهساليب العمل. -

 القدرة على االستفادة من المؤتمرات وورش العمل التي يشارق فيها شاغل الوظيفة وربط مررجاتها بتطوير الوظيفة والمهنة. -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الرا عة لعمل الوزارة. -
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 الــمـدنـيـةديــوان الــخــدمـــة 

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيس قسم األنظمة االساسية : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مـديـريـة سـجـل الـجـمـعـيـات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم األنظمة االساسية :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 مـديـر مـديـريـة سـجـل الـجـمـعـيـات : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 1 الرمز: الـثـانـي الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: قسم األنظمة االساسيةرئيس   مسمى الوظيفة الفعلي

 101100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 غرض الوظيفة-3

 ترطيط وإدارة ومتابعة تنفيذ كافة األنشطة المعنية بتصدي  وتعديل األنظمة األساسية للجمعيات ومتابعة مدر التزام الجمعيات بتطبيقها.

 والواجبــــات :المهام -1

يشرف ويتابس استقبال ودراسة وتجهيز المعامات المتعلقة بتعديل األنظمة األساسية للجمعيات وتوثيقها ويقوم بعر ها على  .1

 مجلس إدارة سجل الجمعيات التراذ القرار المناسب بشـلنها.

 األنظمة من كافة الجوانب القانونية.بتابس إجراءات تدقي  محا ر اجتماعات الهيئات العامة المت منة قرارات تعديل  .1

 يشرف ويتابس تصدي  األنظمة األساسية للجمعيات سواء اصدار جديد و/او تصويب هو اى و/او بدل فاقد و/او بدل تالف. .0

ه ايقوم بدراسة األنظمة األساسية للجمعيات المسجلة قبل قانون الجمعيات النافذ ومطابقتها مس القانون واألنظمة الصادرة بمقت  .0

 وإزله التعارض فيما بينها وبين التشريعات. 

 يشرف ويتابس الجمعيات ومدر التزامها بتطبي  األنظمة األساسية في هداء عملها. .1

يعمل على توجيه النصح واإلرشاد للجمعيات ومعالجة هي تجاوزات او ثغرات تتعل  بالنصوا القانونية في هنظمتها األساسية  .6

 إصدار شهادات تعديل األنظمة األساسية من المرجس المرتا.ومساعدة الجمعيات على ذلق و

 يطور هساليب العمل ويتلكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل. .7

 يعمل على و س اةداف القسم بالتنسي  مس هةداف المديرية والرطط التنفيذية الزمنية لتحقي  تلق األةداف ويتابس تنفيذةا. .8

 .وظفين عن طري  تمكينهم وحفزةم وتوجيههم ورل  روح الفري  بينهميعمل على تطوير هداء الم .9

 يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكات ونشر المعرفة. .10

 يشرف على توثي  كافة التقارير والمعلومات والبيانات الراصة بعمل القسم . .11

 تدريبية.يقيم هداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم ال .11

 يقوم بلية واجبات في مجال ارتصاا الوظيفة. .10

 
 عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5
 اإلتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5 -

 جميس الوحدات اإلدارية في الوزارة         

 االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5 -     

 الوزارات والدوائر المرتصة ومديرياتها في الميدان والجمعيات وجميس الجهات ذات العاقةو        
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 االشراف-6

 مسميات الوظائف الخاةعة لالشراف المباشر للوظيفة:
 باحث -
  

 
 المتطلبات االساسية واالةافية الشغال الوظيفة-7
 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 -
 

الدرجة الجامعية األولى في مجال القانون او العلوم االجتماعية او اإلنسانية او اإلدارية اوالي  :  المؤهل العلمي المطلوب

 ترصا ذي عاقة بطبيعة العمل

( 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  -

 الترطيط االستراتيجي -

 دورة في مجال القوانين الناظمة لعمل الجمعيات -

 دورات فنية مترصصة في مجال الوظيفة -

 
 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 -
 

  المهارات المطلوبة

 مهارة عالية في االتصال واإلشراف - 

 

 مهارة  في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مهارات عالية في التحليل والتفكير المنطقي. -

 معرفة متعمقة بلبعاد الوظيفة وممارستها ومناةجها وفلسفتها . -
 مهارة في استردام الحاسوب وتطبيقاته فى مجال العمل. - 

  القدرات المطلوبة

 قدرة عالية على الترطيط والمتابعة والتنفيذ. - 

 

 قدرة عالية على اإلبداى وتطوير وسائل ونماذج وهساليب العمل. -

القدرة على االستفادة من المؤتمرات وورش العمل التي يشارق فيها شاغل الوظيفة وربط  -

 مررجاتها بتطوير الوظيفة والمهنة 

  المعــارف

 

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل سجل الجمعيات وعمل  -
 الوحدة.
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 الــمـدنـيـةديــوان الــخــدمـــة 

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 بـاحـث / الـدراسـات والـتـطـويـر : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 الـجـمـعـيـاتمـديـريـة سـجـل  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قـسـم الـدراسـات والـتـطـويـر  :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 رئـيـس قـسـم  الدراسات والتطوير  : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 0 الرمز: الـثـالــث الـمـسـتـوى

 006 الرمز: باحث مساعد المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: باحث الدراسات والتطوير الوظيفة الفعليمسمى 

 101000600 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 تنفيذ الدراسات الازمة لتطوير والنهوض بلو اى الجمعيات وإدامة وتطوير العمل وتحسين الردمة المقدمة لمتلقيها. غرض الوظيفة:-1

 والواجبــــات :المهام -1
 

يعمل على إعداد الدراسات الازمة عن هو اى الجمعيات في المملكة ومتابعه هدائها بالتنسي  مس الوزارات المرتصةو ورفس  .1

 التقارير الدورية حولهاو وإعداد تقرير سنوي حول واقس القطاى ورفعه للرئيس المباشر.

اإلستراتيجية لسجل الجمعيات بالتنسي  مس جميس األقسام في السجلو ومواءمتها مس رطه يساةم في إعداد وتحديث وتنفيذ الرطة  .1

 الوزارة.

يعمل على تحليل مستور ر ى الجهات المتعاملة مس السجلو وتصميم وتحليل استبيانات متلقي الردمة واقتراح اإلجراءات  .1

 العاجية بناء على نتائا التحليل ورفعها إلى همين السجل.

 يعمل على إعداد التقرير السنوي لسجل الجمعيات وانجازاتهو بالتنسي  مس جميس األطراف المعنية. .1

يعمل على إعداد الدراسات حول المجاالت التي يقوم قطاى العمل التطوعي ومؤسساته بالمساةمة في تنميتها وتطويرةاو ودراسة  .5

 تمس المستهدفة.مدر التوازن من حيث التوزيس الجغرافيو وشرائح المج

 يتلكد من تغذية قواعد البيانات بالبيانات والمعلومات الراصة بو س المشاريس والبراما المنفذة من قبل الجمعيات. .6

يعمل على تقديم المبادرات إلدامة وتحديث بيانات ومعلومات الموقس االلكتروني الراا بسجل الجمعيات بالتعاون مس مديرية  .7

 المؤسسي.التطوير 

 و س الرطة السنوية التدريبية لموظفي سجل الجمعيات وصندو  دعم الجمعيات وموظفي الوزارات المرتصة.يساةم في  .8

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

 يشارق في إعداد رطة العمل السنوية للوحدة ويعمل على تنفيذةا. .11

 .يقترح وسائل  تطوير هساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الراصة بالقسم .11

 .االجتماعات الدورية لتدارس اآلراء وحّل المشكات ونشر المعرفةيشارق في  .11

 يوث  كافة التقارير والمعلومات والبيانات الراصة بعمله في القسم. .11

 .القسميشارق في إعداد التقارير الدوريةو واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل  .11

 يقوم بمتابعة العمل وتنسي  الزيارات واالتصال مس الجهات ذات العاقة بمجال الوظيفةو دارل الوزارة ورارجها .  .15

 . يقوم بلية هعمال هررر بتكليف من قبل الرئيس المباشر  من ارتصاا الوظيفة .16
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 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

الجمعيات / وحدة الشااااااؤون القانونية / وحدة الرقابة الدارلية / المديرية المالية / الموارد    االتصاااااااالت الداخلية )داخل الدائرة(  : 1.5     

 التطوير المؤسسي. البشرية / تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر/ األبنية والمساكن / الشؤون اإلدارية / مديرية

 مديريات الوزارات المرتصة في الميدان والجمعياتاالتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5     

 اإلشراف:-6

 . ال يوجد  مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة:     

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 :المؤهل العلمي والخبرات 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال علم االجتماى / دراسات تنموية /العمل االجتماعي .  المؤهل العلمي المطلوب:

 ( سنوات في عمل الوزارة. 6( سنوات في عمل الوزارة /  الفئة الثانية )0الفئة األولى )  الخبرات العملية المطلوبة:

 التدريب:  1.7
 

 دورة في التشبيق الفعال. -

 دورة في الترطيط اإلستراتيجي. -

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في مهارات االتصال. -

 دورة  فنية مترصصة في مجال الوظيفة. -

 
 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة  التعامل مس التشريعات الناظمة لمجاالت العمل. -

 .الحاسوبمهارات في استردام  -

 القدرات المطلوبة: 

 القدرة على تطوير هساليب وسائل ونماذج وهساليب العمل. -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الرا عة لعمل سجل الجمعيات وعمل الوحدة. -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـيبــطــاقــة 

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

  بـاحـث /  الـقـيـد واإلشـهـار والـحـل  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مــديــريـة ســجــل الــجــمــعــيــات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

  الـقـيـد واإلشـهـار والـحـل قـسـم  :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

  الـقـيـد واإلشـهـار والـحـل رئـيـس  : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 0 الرمز: الـثـالــث الـمـسـتـوى

 006 الرمز: باحث مساعد المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: القيد واإلشهار والحلباحث  الفعليمسمى الوظيفة 

 101000600 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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  غرض الوظيفة:-1

  مهام تسجيل الجمعية وإشهارةا وفقا ألحكام قانون الجمعيات بكفاءة وإتقان. إلنجازتنفيذ إجراءات 

 المهام والواجبــــات :-1

اإلجراء الازم لدراسة طلب تسجيل جمعيةو وإشعار المؤسسين بالنواقا إن وجدت بطريقة رسميةو وإشعارةم باستام يعمل  .1

 الطلب رسميا عند التلكد من استيفاء طلب التسجيل.

ار ديجري ما يلزم لعرض طلبات تسجيل الجمعيات المستوفية لشروط التسجيل على مجلس إدارة سجل الجمعيات ويتابس استص .1

 قرار مجلس إدارة سجل الجمعيات رال المدة القانونية.

يتابس قرار مجلس إدارة سجل الجمعيات حول تحديد الوزارة المرتصة في حال الموافقة على الطلبو وينس  مس الوزارة  .1

 المرتصة الستكمال اإلجراءات الازمة.

 الجمعيات على تسجيلهاو  في سجل الجمعيات رال المدة القانونية.يقوم بإجراءات قيد الجمعيةو التي واف  مجلس إدارة سجل  .1

يقوم بإجراءات إصدار شهادة تسجيل الجمعيةو ونشرةا في الجريدة الرسميةو وإباغ جميس الجهات المعنيةو وتزويدةم بالوثائ   .5

 المتعلقة.

سجيل جمعية في الحاالت التي نا عليها قانون يعمل اإلجراءات الازمة للحصول على موافقة مجلس الوزراء على طلب ت .6

 الجمعيات.

يتلكد من استكمال شروط إنشاء فروى للجمعية في المملكة لدر استام نسرة من قرار الهيئة العامة بذلق وتوثي  ذلق في  .7

 قاعدة البيانات.

 يعمل إجراءات تسجيل فرى لجمعية مسجلة في دولة هجنية وفقا ألحكام القانون. .8

يعمل اإلجراءات الازمة برصوا طلبات الهيئات الدينية المسيحية والرةبنات العاملة في المملكة لتقديم ردمات اجتماعية  .9

 ريرية.

ينشئ قيود دفترية مستقلة لتسجيل كل نوى من هنواى الجمعيات الواردة في هحكام القانونو وعلى فتح ملف لكل جمعية وبناء  .11

 عنها. قاعدة بيانات كاملة

 يعمل على متابعة الشكاوي المتعلقة بالجمعية وإحالتها للوزارة المرتصة. .11

 يقترح التنسيب الازم لمجلس اإلدارة بتشكيل لجان التوفي  في حال وقوى نزاى بين الجمعيات. .11

وتوثي  القرارات الصادرة عن يشارق بح ور اجتماعات الهيئة العامة للجمعية عند الطلبو وإعداد تقرير حول مررجاته  .11

 ةذه االجتماعات.
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يعمل على إرشاد الجمعية ومفو يها حول إجراءات تسجيل الجمعية والوثائ  المطلوبةو وتقديم المعلومات الازمة عن هحكام  .11

 القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقت اه.

 ة وراصة المتعلقة بالوظيفة.يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزار .15

 يشارق في إعداد رطة العمل السنوية للوحدة ويعمل على تنفيذةا. .16

 .يقترح وسائل  تطوير هساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الراصة بالقسم .17

 االجتماعات الدورية لتدارس اآلراء وحّل المشكات ونشر المعرفة.يشارق في  .18

 يوث  كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الراصة بعمله في القسم. .19

 .القسميشارق في إعداد التقارير الدوريةو واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل  .11

 ورارجها .يقوم بمتابعة العمل وتنسي  الزيارات واالتصال مس الجهات ذات العاقة بمجال الوظيفةو دارل الوزارة  .11

 يقوم بلية هعمال هررر بتكليف من قبل الرئيس المباشر  من ارتصاا الوظيفة . .11

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

الوزارة في الميدان ومديرية الجمعيات / وحدة الشااااؤون القانونية / وحدة الرقابة  مديرياتاالتصاااااالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

تصال الدارلية / المديرية المالية / الموارد بشرية / تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر/ األبنية والمساكن / الشؤون اإلدارية بالتنسي  واال

 .وتحقي  مهام العمل

 الوزارات المرتصة ورئاسة الوزراءو والجمعياتلدائرة(:االتصاالت الخارجية )خارج ا 1.5

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد  مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة:      

 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة: -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7     

مجال علم االجتماى / دراساااااااات تنموية /عمل اجتماعي /القانون هو هي  الدرجة الجامعية األولى في المؤهل العلمي المطلوب:

 .ترصا ذي عاقة بطبيعة العمل

 ( سنوات في عمل الوزارة. 6( سنوات في عمل الوزارة / الفئة الثانية )0الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة:

 التدريب:  1.7    
 دورة في التشبيق الفعال. -

 إعداد التقارير.دورة في  -

 دورة في مهارات االتصال. -

 دورة  فنية مترصصة في مجال الوظيفة. -
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 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7    

 المهارات المطلوبة:

 مهارة  التعامل مس التشريعات الناظمة لمجاالت العمل. -
 مهارات في استردام الحاسوب. -

 القدرات المطلوبة: 

 تطوير هساليب وسائل ونماذج وهساليب العمل. القدرة على -
 المعارف:

 \معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الرا عة لعمل سجل الجمعيات وعمل الوحدة. -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 الــفــعــلـي بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 طلبات التمويل األجنبي باحث /  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مــديــريـة ســجــل الــجــمــعــيــات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 اسـتـقبـاـل طـلـبات الـتـمـويـل األجـنـبــيقـسـم  :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 قـسم اسـتقـبـال طلبات التمويل األجنـبـي رئيـس : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 0 الرمز: الـثـالــث الـمـسـتـوى

 006 الرمز: باحث مساعد المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: طـلـبـات الـتـمـويـل األجـنـبـي باحث  مسمى الوظيفة الفعلي

 101000600 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تنفيذ إجراءات رطة العمل ومتابعة تنسااااي  ومتابعة جميس طلبات الجمعيات والمتعلقة بالحصااااول على موافقة رئاسااااة غرض الوظيفة :-1

 الوزراء على تمويل الجمعيات.

 المهام والواجبــــات :-1
يستقبل طلبات التمويل هو التبرى األجنبي ويتلكد من تعبئة النماذج المعتمدة حسب األصولو ويرسلها للجهات المعنية بدراستها وةي  .1

 ) الوزارة المرتصةو ووزارة الترطيط والتعاون الدوليو ووزارة الدارلية وغيرةا (.

 يعمل على إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن الجمعيات والمشاريس الحاصلة على تمويل هجنبي.  .1

 يعمل على استام ودراسة وتدقي  وحفظ طلبات الجمعيات المتعلقة بالحصول على تمويل هجنبي والتلكد من دقتها. .1

 طيط والتعاون الدوليو ووزارة الدارلية.ينس  ويعد المراطبات لعقد جلسات عمل هو تشكيل لجان مس وزارة التر .1

يعد كافة المراسات الازمة لمراطبة رئاسة الوزراء للحصول على الموافقة على حصول الجمعية على تمويل هجنبي حسب  .5

 األصول.

 يتابس تنفيذ قرارات رئاسة الوزراء وإعام الجمعية المعنية بالقرار. .6

 من قبل الجمعيات والمتعلقة بالتمويل األجنبي. يرد على االستفسارات الواردة .7

يطلس على التقارير السنوية للجمعيات لجمس المعلومات المتعلقة عن التمويل التي حصلت عليه الجمعيات ويرفس تقارير بها للمسؤول  .8
 المباشر.

 .يتابس تحديث البيانات الواردة بشكل دوري والمحافظة على سريتها .9

 هو محافظات(. الدراسات الازمة إلمكانية إ افة شركاء في تنفيذ المشاريس )قطاعاتيعد  .11

يقترح الرطط والبراما الازمة لربط الجمعيات بالجهات المانحة ومساعدتها على الوصول اليها لمساعدتها في تحقي  غاياتها  .11

 وهةدافها.

على تمويل دون الحصول على الموافقة الازمة والمنصوا عليها في قانون يعلم الرئيس المباشر في حالة حصول هحد الجمعيات  .11
 وتعدياته وينسب باإلجراءات وف  األصول. 1008الجمعيات لعام 

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

 تنفيذةا. ويعمل علىقسم يشارق في إعداد رطة العمل السنوية لل .11

 .القسمبيقترح وسائل تطوير هساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الراصة  .15

 يشارق في االجتماعات الدورية لتدارس اآلراء وحّل المشكات ونشر المعرفة. .16
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 .القسميوث  كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الراصة بعمله في  .17

 القسم.يشارق في إعداد التقارير الدوريةو واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل  .18

 ورارجها.يقوم بمتابعة العمل وتنسي  الزيارات واالتصال مس الجهات ذات العاقة بمجال الوظيفةو دارل الوزارة  .19

 الوظيفة.يقوم بلية هعمال هررر بتكليف من قبل الرئيس المباشر  من ارتصاا  .11

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

الجمعيات / الوحدات اإلدارية في سااااجل الجمعيات وحدة الشااااؤون القانونية / وحدة  االتصاااااالت الداخلية )داخل الدائرة( : 1.5

الرقابة الدارلية / المديرية المالية / الموارد البشاااارية / تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر/ األبنية والمساااااكن / الشااااؤون اإلدارية 

 .بالتنسي  واالتصال وتحقي  مهام العمل

خارجية 1.5 لدائرة( :  االتصاااااااااالت ال خارج ا يات / وزارات  ) ية / الجمع لدارل لدولي / وزارة ا عاون ا وزارة الترطيط والت

 .ومؤسسات ذات عاقة

 اإلشراف:-6

 ال يوجد.  مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة:

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة: -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية هو العاقات الدولية. العلمي المطلوب: المؤهل

 ( سنوات في مجال وظيفي مشابه.1الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة:

 التدريب:  1.7
 دورة في التنظيم والتنسي  والمتابعة. -

 دورة في قانون الجمعيات واألنظمة والتعليمات المنبثقة عنه . -

 دورة في إعداد التقارير والمراسات. -

 دورة  فنية مترصصة في مجال الوظيفة. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7
 المهارات المطلوبة:

 مهارة  التعامل مس التشريعات الرا عة لمجاالت العمل. -

 استردام الحاسوب.مهارات في  -

 مهارة في الكتابة باللغتين العربية واالنجليزية. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على التحليل والبحث. -

 القدرة على تطوير هساليب وسائل ونماذج  العمل. -

 المعارف : 
 الجمعيات وعمل الوحدة.معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الرا عة لعمل سجل  -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 األساسيـــــــــــــــة  األنظمة/ باحث  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مــديــريـة ســجــل الــجــمــعــيــات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 األنظمة األساسيـــــــــــــــــــة قـسـم  :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 األنظمة األساسيـــــــــة قـسم  رئيـس : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات الــوظـيـفـةنــوع 

 1 الرمز: األولى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 0 الرمز: الـثـالــث الـمـسـتـوى

 006 الرمز: باحث مساعد المسمى القياسي الدال

 00 الرمز:  األنظمة االساسيةباحث  مسمى الوظيفة الفعلي

 101000600 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 غرض الوظيفة-1
األنشطة المعنية بتصدي  وتعديل األنظمة األساسية للجمعيات ومتابعة مدر التزام الجمعيات تنفيذ إجراءات رطة العمل ومتابعة تنفيذ كافة 

 بتطبيقها.

 والواجبــــات:المهام -1
يقوم باستقبال ودراسة وتجهيز المعامات المتعلقة بتعديل األنظمة األساسية للجمعيات وتوثيقها تمهيداً لعر ها على مجلس  .1

 القرار المناسب بشـلنها. إدارة سجل الجمعيات التراذ

 يدق  محا ر اجتماعات الهيئات العامة المت منة قرارات تعديل األنظمة من كافة الجوانب القانونية. .1

 ينفذ اجراءات تصدي  األنظمة األساسية للجمعيات سواء اصدار جديد و/او تصويب هو اى و/او بدل فاقد و/او بدل تالف. .0

جمعيات المسجلة قبل قانون الجمعيات النافذ ومطابقتها مس القانون واألنظمة الصادرة يساةم بدراسة األنظمة األساسية لل .0

 بمقت اه وإزله التعارض فيما بينها وبين التشريعات. 

 يعمل على متابعة الجمعيات ومدر التزامها بتطبي  األنظمة األساسية في هداء عملها. .1

جاوزات او ثغرات تتعل  بالنصوا القانونية في هنظمتها األساسية يساةم بتوجيه النصح واإلرشاد للجمعيات ومعالجة هي ت .6

 ومساعدة الجمعيات على ذلق وإصدار شهادات تعديل األنظمة األساسية من المرجس المرتا.

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

 عمل على تنفيذةايشارق في إعداد رطة العمل السنوية للوحدة وي .8

 يقترح وسائل  تطوير هساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الراصة بالوحدة . .9

 يشارق في االجتماعات الدورية لتدارس اآلراء وحّل المشكات ونشر المعرفة .10

 يوث  كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الراصة بعمله في الوحدة . .11

 التقارير الدوريةو واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل الوحدة. يشارق في إعداد .11

 يقوم بمتابعة العمل وتنسي  الزيارات واالتصال مس الجهات ذات العاقة بمجال الوظيفةو دارل الوزارة ورارجها. .10

 يقوم بلية هعمال هررر بتكليف من قبل الرئيس المباشر  من ارتصاا الوظيفة . .10
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 التصاالت(عالقات الوظيفة )ا-5
 اإلتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5 -

و مديرية ماليهو موارد بشريةو الدارليةالجمعياتو والوحدات اإلدارية في سجل الجمعيات وحدة الشؤون القانونيةو وحدة الرقابة    

 .وتحقي  مهام العملتعزيز االنتاجية والحد من الفقرو ابنية ومساكنو الشؤون االدارية بالتنسي  واالتصال 

 اإلتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5 -

 الجمعياتو ووزارات ومؤسسات ذات عاقة         
 
 االشراف-6

 مسميات الوظائف الخاةعة لالشراف المباشر للوظيفة:
 ال يوجد  1.6 -

 
 المتطلبات االساسية واالةافية الشغال الوظيفة-7
 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 -
 

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية و او هي ترصا ذو عاقة بطبيعة الوظيفةالمؤةل العلمي المطلوب : 
 

 ( سنوات في مجال وظيفي مشابه.1الربرات العملية المطلوبة  : الفئة األولى )
                       

 التدريب:  1.7 -
 والمتابعةدورة في التنظيم والتنسي   -

 دورة في قانون الجمعيات واألنظمة والتعليمات المنبثقة عنه  -

 دورة في إعداد التقارير والمراسات. -

 دورة في مهارات االتصال. -

 دورة  فنية مترصصة في مجال الوظيفة. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 -

 المهارات المطلوبة
 

 التعامل مس التشريعات الناظمة لمجاالت العمل. مهارة -

 مهارات في استردام الحاسوب. -

 مهارة في الكتابة باللغتين العربية واالنجليزية. -

 القدرات المطلوبة
 

 القدرة على التحليل والبحث. -

 القدرة على تطوير هساليب وسائل ونماذج وهساليب العمل. -

 المعــارف
 

 /القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل سجل الجمعيات وعمل الوحدة.معرفة تامة في التشريعات  -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مـبـرمـا مـسـاعـد : الـوظـيـفـةمـسـمـى  1.1

 مــديــريـة ســجــل الــجــمــعــيــات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قـسـم الـدراسـات والـتـطـويـر  :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 قـسم الـدراسـات والـتـطـويـر  رئيـس : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 الـوظـيـفـة. تـرمـيـز 1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى الــفــئــة

 1 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية الترصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجموعة النوعية الفرعية

 0 الرمز: الـثـالــث الـمـسـتـوى

 000 الرمز: مـبـرمـا مساعد المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مـبـرمـا مساعد مسمى الوظيفة الفعلي

 110000000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 المشاركة في إعداد براما الحاسب اآللي و تنفيذ ةذه البراما وفقا لما تتطلبه طبيعة العمل .غرض الوظيفة: -1

 المهام والواجبــــات:-1
 يتابس نظام هتمته سجل الجمعيات والعمل على إدامتها من رال التحديث والتطوير عليه. .1

 يتابس الموقس االلكتروني الراا بسجل الجمعيات ويحدث بياناته. .1

 يتابس قاعدة بيانات سجل الجمعيات ويعمل على التنسي  مس المستردمين ومدرلي البيانات للحفاظ على سامة البيانات المدرلة. .1

 يعمل على متابعة وإدامة عمل األنظمة الفاعلة لدر موظفي سجل الجمعيات. .1

 استرراج التقارير واإلحصاءات من قواعد بيانات السجل عند طلب. .5

 يتابس نظام الرسائل القصيرة التي تقدمه وزارة االتصاالت. .6

 يعمل على متابعة وتفعيل ربط هنظمة سجل الجمعيات مس الوزارة المرتصة. .7

 يتابس التطورات المستجدة في العمل لتعديل البراما بما يتاءم معها. .8

 يحافظ على سرية المعلومات والبيانات المدرلة على الجهاز. .9

 يطب  قواعد هسس ومعايير الرقابة واألمن والسامة المهنية المعتمدة. .11

 في و س مواصفات البراما الجديدة والمطورة.شارق ي .11

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

 تنفيذةا.يشارق في إعداد رطة العمل السنوية للقسم والعمل على  .11

 يقترح وسائل تطوير هساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الراصة بالقسم. .11

 االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكات ونشر المعرفة.يشارق في  .15

 يوث  كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الراصة بعمله في القسم. .16

 يشارق في إعداد التقارير الدوريةو واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم. .17

 يقوم بمتابعة العمل وتنسي  الزيارات واالتصال مس الجهات ذات العاقة بمجال الوظيفةو دارل الوزارة ورارجها. .18

 يقوم بلية هعمال هررر بتكليف من قبل الرئيس المباشر  من ارتصاا الوظيفة. .19
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 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 .موظفي مديرية سجل الجمعياتو صندو  دعم الجمعياتو مديرية التطوير المؤسسياالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5    

جميس الدوائر والمؤسسات والوزارات في القطاى العامو الشركات المنفذة والمتابعة لألنظمة االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5    

 و منظمات المجتمس المدني والباحثين والدارسين 

 اإلشراف:-6
 ال يوجد . مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة : 

 
 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7    

هو دبلوم متوساااااط   بكالوريوس في علم الحاساااااوب هو هي ترصاااااا من فروى تكنولوجيا المعلومات المؤهل العلمي المطلوب:     

 .سنتان في     علم الحاسوب هو هي ترصا من فروى  تكنولوجيا المعلومات

 ( سنوات لحملة الدبلوم المتوسط.0)البرمجة للبكالوريوس / ( سنتان في هعمال 1) الخبرات العملية المطلوبة:    

 التدريب:  1.7

 ( ساعة.00دورات تدريبية مترصصة في مجال البرمجة والتحليل وقواعد البيانات ذات العاقة بحيث ال تقل عن ) -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7
 المهارات المطلوبة:

 مهارات االتصال.  -

 التحليل والتفكير المنطقيمهارات  -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على تطوير هساليب وسائل ونماذج وهساليب العمل. -

 المعارف:

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الرا عة لعمل سجل الجمعيات وعمل الوحدة. -

 اإللمام باللغة االنجليزية. -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 كـاتـب / الـقـيـد واإلشـهـار والـحل  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مــديــريـة ســجــل الــجــمــعــيــات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قـسـم الـقـيد واإلشـهـار والـحـل   :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 قـسم الـقـيـد واإلشـهـار والـحـل  رئيـس : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 تـرمـيـز الـوظـيـفـة. 1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الـثـانـيـة  الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: والتوثي الوظائف اإلدارية  المجموعة النوعية الفرعية

 0 الرمز: الـثـالــث الـمـسـتـوى

 000 الرمز: كـاتـب ثـالـث  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: كاتب /  القيد واإلشهار والحل مسمى الوظيفة الفعلي

 161000000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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المعامات في الملفات الراصة بكل وحدة إدارية وإعادة استرراجها وقت الحاجة لها مس هرشفة وثائقها  استقبال و حفظغرض الوظيفة: -1

  .وتوثيقها

 المهام والواجبــــات :-1

 بعد إعطاءةا هرقاماً متسلسلة. يسجل المعامات مبيناً مو وعها على سجل الوارد .1

سجل الجمعيات ويرتم الكتب الرسمية الواردة برتم البريد الوارد وتوثيقه وفهرسة  يستلم طلبات تسجيل الجمعيات والبريد الوارد إلى .1

الملفاتو وهرشفتها إلكترونياً ويرفعها للرئيس المباشر ومن ثم يتم توزيعه على مدراء الوحدات المعنية والحصول على توقيس المستلم 

 على النموذج الراا.

البريد وحفظ نسخ إلكترونية من المراسات الرسمية الصادرة والواردة وإدرال البيانات المتعلقة يستردم نظام المراسات اآللي لتسجيل  .1

 بها.

 يدون الرمز التصنيفي لكل مراطبة واردة حسب نظام توثي  المراطبات الرسمية المعتمد. .1

المعنية بعد التلكد من توقيعها حسب األصول يقوم بتصدير المراسات الصادرة من سجل الجمعيات وإرسالها إلى الجهات الرارجية  .5

 والتلكد من إرفا  الوثائ  المتعلقة.

يوزى ويتلكد من تحويل البريد الوارد اليومي على الوحدات حسب طبيعة المو وى وفقاً للملفات المستردمةو ويحفظ النسخ الصادرة  .6

 حسب األصول.

 وإعادتها تنظيمها وتسجيلها في سجلها الراا وترقيم نسرها متسلسله.يقوم بفهرسة الملفاتو وهرشفتها إلكترونياً  .7

 يعمل كشف هسبوعي عن البريد الرسمي الوارد واسم الجهة التي حول عليها واإلجراء المترذ عليه ويرفس الكشف للرئيس المباشر. .8

 سبل لتحقي  ذلق.يحافظ على سرية المعلومات الواردة في المراسات والعمل على توفير كافة ال .9

 ينظم عمليات إعطاء الملفات للجهات الطالبة وإعادتها وتسجيلها في سجلها الراا مس ترقيم النسخ وفهرستها وحفظها. .11

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

 ات العمل المعيارية الراصة بالقسم.يقترح وسائل تطوير هساليب العمل والتقيد بإجراء .11

 يشارق في االجتماعات الدورية لتدارس اآلراء وحّل المشكات ونشر المعرفة. .11

 يوث  كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الراصة بعمله في القسم. .11

 عمل القسم.يشارق في إعداد التقارير الدوريةو واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات  .15

 يقوم بلية هعمال هررر بتكليف من قبل الرئيس المباشر  من ارتصاا الوظيفة . .16
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 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 موظفي القسم. االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( : 1.5

 ال يوجد.االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 اإلشراف:-6

 ال يوجد. للوظيفة:مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر 

 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة: -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية الثانية في العلوم اإلدارية او في مجال نظم المعلومات. : المؤهل العلمي المطلوب:

 ( سنوات في مجال عمل الوزارة.0) الخبرات العملية المطلوبة  :

 التدريب:  1.7
 وحفظ وتوثي  الوثائ .الفهرسة دورات تدريبية في مجال  -

 دورة في مهارات االتصال. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7
 المهارات المطلوبة:

 مهارة في التوثي  االلكتروني واستردام هنظمة األرشفة االلكترونية. -

 الترقيم والتصنيف. مهارة في -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 المعارف : 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الرا عة للعمل. -

 معرفة في استردام الحاسوب في مجال العمل.  -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـيبــطــاقــة 

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مـدرـل بـيـانـات ثـالـث / سـكـرتـيـر : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مــديــريـة ســجــل الــجــمــعــيــات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قـــســم الــقــيـد واإلشــهــار والـحـل   :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 مـديـر مـديـرية الـدراسـات والـتـطـويـر : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الـثـانـيـة  الــفــئــة

 1 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية الترصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجموعة النوعية الفرعية

 0 الرمز: الـثـالــث الـمـسـتـوى

 000 الرمز: مـدرـل بـيـانـات ثـالـث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مـدرـل بـيـانـات ثـالـث/سـكـرتـيـر مـديـريـة سـجـل الـجـمـعـيات مسمى الوظيفة الفعلي

 110000000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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كتاباتو وتفريغها على األنظمةو واسااااااترراج إدرال وتدقي  البيانات وما يرد من  تنفيذ العمليات المكتبية وإجراءات غرض الوظيفة : -1

  كشوفات البيانات النهائية وفقاً إلجراءات العمل المحددة مس التحديث الدوري عليها.

 المهام والواجبــــات:-1

 يحفظ السجات والملفات الراصة بالمديرية ويرقمها ويرتبها لتسهيل عملية الرجوى إليها. .1

 المراسات والتقارير وما يطلب من هورا  والتحق  من عدم احتوائها على هرطاء إمائية هو نقا.يؤمن طباعة كافة  .1

 يدرل المعلومات والبيانات الراصة بعمل المديرية على قاعدة البيانات االلكترونية ويحدثها باستمرار. .1

جها المديرية وينس  مس مديرية الموارد المالية ومديرية يعد طلبات القرطاسية واللوازم المكتبية والردمات اإلدارية التي تحتا .1

 الشؤون اإلدارية في الوزارة برصوصها واستامها  حسب األصول.

 يحافظ على سرية جميس المعلومات الصادرة والواردة من وإلى المديرية. .5

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

 يقترح وسائل تطوير هساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الراصة بالعمل. .7

 االجتماعات الدورية لتدارس اآلراء وحّل المشكات ونشر المعرفة.يشارق في  .8

 يوث  كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الراصة بعمله. .9

 التقارير الدوريةو واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمله.يشارق في إعداد  .11

 يقوم بمتابعة العمل وتنسي  الزيارات واالتصال مس الجهات ذات العاقة بمجال الوظيفةو دارل الوزارة ورارجها . .11

 يقوم بلية هعمال هررر بتكليف من قبل الرئيس المباشر  من ارتصاا الوظيفة. .11

 )االتصاالت(:. عالقات الوظيفة 5

س م التنسي  واالتصالموظفي مديرية سجل الجمعيات /  مديرية صندو  دعم الجمعيات / االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5    

 .مديرية الموارد المالية ومديرية الشؤون اإلدارية لتلمين اللوازم

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

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة : 
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 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7   

 دبلوم متوسط في مجال اإلدارة العامة هو دبلوم سكرتاريا.  المؤهل العلمي المطلوب:    

 مجال عمل الوزارة )مدرل بيانات(.( سنوات في 0)الخبرات العملية المطلوبة:     

 
 التدريب:  1.7    

 دورة في مجال إدرال البيانات المتقدمة باستردام الحاسوب. -

 دورات متقدمة في االتصال والتنسي  والمتابعة. -

 دورة فنية في مجال الوظيفة. -

 المعارف والمهارات والقدرات:1.7     

 المهارات المطلوبة:

 معرفة في استردام الحاسوب في مجال العمل. -

 إلمام جيد بالتشريعات ذات العاقة. -

 القدرات المطلوبة: 

 القدرة على المتابعة. -

 القدرة على تصميم نماذج محوسبة لتسهيل إجراءات العمل. -

 المعارف:

 تامة بالتشريعات والقوانين واألنظمة الرا عة للعمل.معرفة  -

 معرفة في استردام الحاسوب في مجال العمل. -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 أساسية عن الوظيفة. معلومات 1

 مـديـر مـديـريـة صـنـدو  دعـم الـجـمـعـيـات : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مـديـريـة ـصــــنـدو  دعـــم الـجــمـعـيـــات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 بالمتابعة والتنسي  مس امين عام وزارة التنمية االجتماعية اتــــــهمين عام سجل الجمعي : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: بعقود ذات فئات ودرجاتدائمة/غير مصنفة /وظائف  نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية الترصصية المجموعة النوعية العامة

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

 1 الرمز: األول الـمـسـتـوى

 001 الرمز: مـــديـــر القياسي الدال المسمى

 00 الرمز: مـديـر مـديـريـة صـندو  دعـم الـجـمـعيـات مسمى الوظيفة الفعلي

 101100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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على تمويل الجيد منها والتلكد من دقه االتفاقيات  القيام بكافة اإلجراءات الكفيلة بدعم وتقييم المشااااااااريس والموافقةغرض الوظيفة : -1

وإدارتها وفقا لرطه عمل كل مشاااااااروى ووف  األةداف وجمس البيانات عن صاااااااندو  دعم الجمعيات ومتابعه إعداد الحساااااااابات الرتامية 

 وتدقيقهاو وكذلق إدارة الرطط والبراما الازمة لتوثي  العاقة بين الصندو  والجهات المانحة.

 ام والواجبــــات :المه-1

يشاارف على اسااتام ودراسااة وتقييم مقترحات المشاااريس وارتيار المشاااريس التي تتماشااى مس هولويات ومعايير صااندو  دعم   .1

 الجمعيات وإشعار الجمعيات بنواقا مقترح المشروى المقدم إن وجدت بطريقه رسميه.

بالحصول على الموافقة لتمويل المشاريسو ويعمل على عر ها على األمين يشرف ويتابس جميس اإلجراءات المعتمدة والمتعلقة  .1

 العام للسجل ويتابس إصدار قرار رال الفترة المعتمدة.

يشااارف على اساااتدراج طلبات تمويل مشااااريس حساااب هولويات صاااندو  دعم الجمعيات والمعتمدة من قبل مجلس ساااجل إدارة  .1

 الجمعيات حسب النموذج المعتمد.

رف على إعداد العقود واالتفاقيات المنوي إبرامها مس الجمعيات التي يمولها صااااااندو  دعم الجمعيات التي تمولها الجهات يشاااااا .1

 المانحة بالتنسي  مس الصندو .

 يشرف على متابعه وتقييم المشاريس الممولة.  .5

 يشرف على إعداد تقرير سنوي حول هداء الصندو  ويرفعه للرئيس المباشر. .6

يشاااااارف على مراجعه المنح بالتعاون مس موظفي الصااااااندو  والربراء الفنيين والوزارات المرتصااااااة وتحليل المقترحات وفقا  .7

 لمعايير محدده مسبقا تتعل  باألةلية والتلثير المحتمل على المنتفعين من المشروى وجدور التكاليف.

 عيات المرشحة للحصول على المنح .يشرف ويتابس المفو ات حول االتفاقيات والعقود مس الجم .8

المتابعة والتلكد من دقه االتفاقيات وإدارتها وفقا لرطه عمل المشاااااااروى ووفقا لألةداف المواف  عليها من قبل مجلس إدارة  .9

 السجل.

 يشرف على إعداد الدراسات والتقارير التي تهدف إلى جمس البيانات عن صندو  دعم الجمعيات. .11

تابس عملية توثي  نتائا صااااااندو  دعم الجمعيات ومررجاته وتقييم النتائا وتقديم التوصاااااايات الازمة اعتمادا على يشاااااارف وي .11

 حصيلة نتائا المشاريس واألنشطة المنفذة.

 يتابس ويدير الرطط والبراما الازمة لتوثي  العاقة بين الصندو  والمؤسسات األررر والجهات المانحة.  .11
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ويتابس هعداد الندوات والمؤتمرات الصحفية عن نشاط صندو  دعم الجمعيات ونشاط سجل الجمعيات وجلسات استدراج يشرف  .11

 العروض.

 يشرف على تطوير وهدامه الموقس االلكتروني لسجل الجمعيات والصندو  من حيث المحتور والتحرير. .11

 يشرف ويتابس إعداد الحسابات الرتامية وتدقيقها. .15

 يشرف ويدير االتفاقيات بدقه من حيث االلتزامات المالية واإلدارية. .16

 يشرف ويتابس األعمال المالية والمحاسبة والتلكيد من تطبيقها لألنظمة المالية والمحاسبية. .17

 يشرف على قبول التبرعات والهبات واستثمار هموال الصندو  المنقولة وغير المنقولة. .18

 العمل السنوية للوحدة ومتابعة تنفيذةا.يعد رطة  .19

 يتلكد من نشر التعاميم والقرارات الرا عة إلجراءات العمل. .11

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

 يشرف على توثي  كافة البيانات والمعلومات الراصة بعمل المديرية. .11

ياادير عمليااة تقييم هداء موظفي المااديريااة ويحاادد احتياااجاااتهم التاادريبيااة و ويطور هداء الموظفين عن طري  تمكينهم وحفزةم  .11

 وتوجيههم ورل  روح الفري  بينهم وويحدد االحتياجات من الموارد البشرية والمالية للمديرية .

 يشرف على و س هةداف المديرية بالتنسي  مس هةداف الوزارة والرطط التنفيذية الزمنية لتحقي  تلق األةداف ويتابس تنفيذةا . .11

 يشرف على تطوير هساليب العمل والتنسي  مس الوحدات اإلدارية المرتلفة ذات العاقة دارل الوزارة ورارجها. .15

 عمل المديرية . يعد التقارير الدورية حول منجزات .16

 يقوم بلية مهام في مجال ارتصاا الوظيفة. .17

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

القانونية / المديرية المالية / الموارد البشرية / الجمعيات / الشؤون اإلدارية وحدة الشؤون االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :   1.5    

 .مجلس إدارة سجل الجمعيات بشكل دوري وحسب ترتيب االجتماعاتبالتنسي  واالتصال وتحقي  مهام العمل / 

 جمعيات وجميس الجهات ذات العاقة. الوزارات المرتصة ومديرياتها في الميدان والاالتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5   
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 اإلشراف:-6

رئيس قساام محاساابة صااندو  دعم /  رئيس قساام االتصااال وإدارة المشاااريسمسااميات الوظائف الخاةااعة لفشااراف المباشاار للوظيفة :    

 .مدرل بيانات ثالث / سكرتاريا/  قسم استثمار هموال الصندو   رئيس/  الجمعيات

 

 واإلةافية إلشغال الوظيفة: المتطلبات األساسية-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7    

الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية /هو االقتصادية / هو المالية ويف ل حملة الماجستير المؤهل العلمي المطلوب: 

 في ترصا إدارة المشاريس .

 ( سنوات في هي وظيفة إشرافية.0ة / منها )( سنة ربرة في عمل الوزار11)الخبرات العملية المطلوبة: 

 التدريب:  1.7    

 الترطيط اإلستراتيجي. -

 مهارات اإلدارة العليا. -

 إدارة المشاريس واستثمار األموال. -

 دورة حول القوانين المستحدثة ذات العاقة بعمل الوزارة.  -

 إدارة الموارد البشرية. -

 الوظيفة .دورة فنية مترصصة في مجال   -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7    

 المهارات المطلوبة:

 مهارة عالية في االتصال واإلشراف. -

 .مهارة  في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا -

 مهارات عالية في التحليل والتفكير المنطقي. -

 معرفة متعمقة بلبعاد الوظيفة وممارستها ومناةجها وفلسفتها . -

 مهارة في استردام الحاسوب وتطبيقاته فى مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة: 

 قدرة عالية على الترطيط والمتابعة والتنفيذ. -

 قدرة عالية على اإلبداى وتطوير وسائل ونماذج وهساليب العمل. -

 وربط مررجاتها بتطوير الوظيفة والمهنة.القدرة على االستفادة من المؤتمرات وورش العمل التي يشارق فيها شاغل الوظيفة  -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الرا عة لعمل الوزارة. -

 إجادة اللغتين العربية واإلنجليزية بشكل تام. -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 الــفــعــلـي بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئـيـس قـسـم االتـصـال وإدارة الـمـشـاريـس : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مـديـريـة ـصــــنـدو  دعـــم الـجــمـعـيـــات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قـسـم االتـصـال وإدارة الـــمـشـاريـس  :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 صـنـدو  دعـم الـجـمـعـيـات مـديـر : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية  المجموعة النوعية العامة

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

 1 الرمز: الــــثـــانــــي الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم االتصال إدارة المشاريس الفعلي مسمى الوظيفة

 101100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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إدارة ومتابعة كافة إجراءات دعم وتمويل المشااااااااريس وتوثي  نتائجها ومررجاتها وتقييم النتائا وتقديم التوصااااااايات  غرض الوظيفة :-1

والعمل على توثي  العاقة بين صاااندو  دعم الجمعيات والمؤساااساااات الازمة للمشااااريس المساااتقبلية اعتمادا على نتائا المشااااريس المنفذةو 

ز هنشطة صندو  دعم الجمعيات والتعريف بدوره دارل ورارج سجل الجمعيات وصندو  دعم الجمعيات المرتلفة والجهات المانحة وإبرا

 وحسب التشريعات والتعليمات المعمول بها.

 المهام والواجبــــات :-1

ندو  صيشرف على استام ودراسة وتقييم مقترحات المشاريس المقدمة وارتيار المشاريس التي تتماشى مس هولويات ومعايير  .1

 دعم الجمعيات المعتمدة وإشعار الجمعيات بنواقا مقترح المشروى المقدم إن وجدت بطريقه رسميه.

يتابس جميس اإلجراءات المعتمدة والمتعلقة بالحصول على الموافقة لتمويل المشاريس عن طري  عر ها على األمين العام  .1

 لس إدارة سجل الجمعيات رال الفترة المعتمدة.للسجل ومتابعه إصدار قرار الرفض هو القبول من قبل مج

يشرف ويتابس إعداد المراطبات والمراسات لكافة الجهات المتقدمة لصندو  دعم الجمعيات لتحديد رفض هو قبول المشاريس  .1

 المقدمة مس عرض هسباب الرفض.

 لألةداف المواف  عليها من قبل مجلس إدارة السجل.يتلكد من دقه االتفاقيات وإدارتها وفقا لرطه عمل المشروى ووفقا  .1

صياغة استدراج طلبات تمويل مشاريس حسب هولويات صندو  دعم الجمعيات والمعتمدة من قبل مجلس سجل إدارة الجمعيات  .5

 وباستردام النموذج المعتمد.

 صندو  دعم الجمعيات.يشرف ويتابس إعداد الدراسات والتقارير التي تهدف إلى جمس البيانات عن  .6

يشرف ويتابس توثي  نتائا صندو  دعم الجمعيات ومررجاته وتقييم النتائا وتقديم التوصيات الازمة اعتمادا على حصيلة  .7

 نتائا المشاريس واألنشطة المنفذة.

بإدارة  في همر يتعل  يعمل على تنبيه ورفس التوصيات للرئيس المباشر في حاله ماحظه هي رلل في هي من المشاريس هو .8

 المنح.

يشرف على إعداد الدراسات والتقارير التي تهدف إلى جمس البيانات عن المشاريس الممولة وعن مقترحات المشاريس المقدمة  .9

 للتمويل.

عتمادا على نتائا ايشرف على توثي  نتائا المشاريس ومررجاتها وتقييم النتائا وتقديم التوصيات الازمة للمشاريس المستقبلية  .11

 المشاريس المنفذة للرئيس المباشر.

 يعمل على و س الرطط والبراما الازمة لتوثي  العاقة بين الصندو  والمؤسسات األررر والتي تشمل الجهات المانحة. .11

ات وجلسات اإلشراف على إعداد الندوات والمؤتمرات الصحفية عن نشاط صندو  دعم الجمعيات ونشاط سجل الجمعي .11
 استدراج العروض.
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يشرف ويتابس األنشطة المعنية بالتوعية بالتشريعات ذات العاقة بالجمعيات مثل قانون الجمعيات واألنظمة والتعليمات  .11

 الصادرة بمقت اه والقوانين المتعلقة بال ريبةو واالتفاقيات والمواثي  الدولية وغيرةا.

 التوعوية.يشارق في هنشطه الجمعيات  .11

يتابس هنشطة التوعية ب رورة االلتزام بتقديم التقارير المالية واإلدارية السنوية للجمعيات و رورة االلتزام بما نصت عليه  .15

 التشريعات وإصدار التعاميم الازمة لذلق.

مجلس إدارة سجل الجمعيات يعمل على و س الرطط الازمة لنشر مفهوم التطوى والحث على االنرراط فيه وعر ها على  .16

 إلقرارةا.

 يعمل على و س الرطط الازمة للنهوض بلو اى الجمعيات وعر ها على مجلس إدارة سجل الجمعيات إلقرارةا. .17

 يعمل على تشجيس تشكيل االئتافات والشبكات بين الجمعيات لتحقي  األةداف المشتركة. .18

 مبادئ واألةداف الوطنية المشتركة بين القطاى العام والجمعيات.يشرف على هنشطة التوعية بالقيم وال .19

 يعمل على التنسي  بين الوزارات المرتصة لو س قائمه هولويات العمل الوطني الذي يتم حث الجمعيات على تنفيذةا. .11

 يطور هساليب العمل ويتلكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل. .11

 و س هةداف القسم بالتنسي  مس هةداف المديرية والرطط التنفيذية الزمنية لتحقي  تلق األةداف ويتابس تنفيذةا.يعمل على  .11

 .يعمل على تطوير هداء الموظفين عن طري  تمكينهم وحفزةم وتوجيههم ورل  روح الفري  بينهم .11

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

 يشرف على توثي  كافة التقارير والمعلومات والبيانات الراصة بعمل القسم . .15

 يقيم هداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية. .16

17. 

 

 يعمل على تطوير هداء الموظفين عن طري  تمكينهم وحفزةم وتوجيههم ورل  روح الفري  بينهم.

 االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكات ونشر المعرفة.يعقد  .18

 يشرف على توثي  كافة التقارير والمعلومات والبيانات الراصة بعمل القسم . .19

 يقيم هداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية. .11

 يقوم بلية واجبات في مجال ارتصاا الوظيفة. .11
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 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 جميس الوحدات اإلدارية في إدارة سجل الجمعيات وصندو  دعم الجمعيات االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5    

 الوزارات المرتصة ومديرياتها في الميدان والجمعيات وجميس الجهات ذات العاقة. االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5    

 

 اإلشراف:-6

 باحث اقتصادي.مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة :      

 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7     

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية /هو االقتصادية / هو الصحافة واإلعام.المؤهل العلمي المطلوب:      

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

 التدريب:  1.7      

 اإلشرافية وإعداد التقارير.دورة في اإلدارة  -

 .دورة في  إدارة الموارد البشرية  -

 .دورة في الترطيط االستراتيجي -

 دورة في إدارة المشاريس .  -

 دورة في مهارات اتصال فعالة وعاقات عامة . -

 دورة في دورات فنية مترصصة في مجال الوظيفة.  -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7      

 المهارات المطلوبة:

 .مهارة االتصال في اإلقناى وحل المشكات -

 .مهارة في كسب التلييد والتفاوض -

 .مهارة عالية في الكتابة باللغة العربية )واالنكليزية( -

 .مهارة عالية في اإلدارة وباألرا إدارة المعلومات -

 .مهارة عالية باستردامات الحاسوب اآللي في مجال العمل -

 القدرات المطلوبة: 

 قدرة  على التفكير اإلبداعي. -

 مقدرة عالية على التنسي  وتطوير إجراءات وهساليب العمل. -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الرا عة لعمل سجل الجمعيات وعمل الوحدة. -
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 الــمـدنـيـةديــوان الــخــدمـــة 

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئـيـس قـسـم محاسبة صندو  دعم الجمعيات : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 ـصــــنـدو  دعـــم الـجــمـعـيـــاتمـديـريـة  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم محاسبة صندو  دعم الجمعيات :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 صـنـدو  دعـم الـجـمـعـيـاتمـديـر  : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى الــفــئــة

 6 الرمز: مـجـمـوعـة الـوظـائف اإلداريـة والـمـالـيـة  المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الـوظـائـف الـمـحـاسـبـيـة والـمـالـيـة  المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الــــثـــانــــي الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم القياسي الدالالمسمى 

 00 الرمز: رئيس قسم محاسبة صندو  دعم الجمعيات مسمى الوظيفة الفعلي

 160100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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إدارة كافة العمليات المالية والمحاسااابية في مديرية صاااندو  دعم الجمعيات ويتابس ويتلكد من تلدية جميس االلتزامات  غرض الوظيفة :-1

 المالية واإلدارية في االتفاقيات والمشاريس الممولة.

 المهام والواجبــــات :-1

 بشكل دوري.يتابس تزويد الوحدات ذات العاقة بتقارير المتابعة والتقارير المالية  .1

 يدير االتفاقيات بدقه من حيث االلتزامات المالية واإلدارية والقيام بتعديلها ان اقت ت الحاجة. .1

 يعمل على تقديم المشورة والنصح في الجوانب المالية وتمويل المصروفات والمشاريس. .1

المشاريس الممولة  من حدود الصاحيات يتابس مراقبه المدفوعات والمقبو ات واعتماد المصروفات وتشمل مصاريف  .1

 المرولة ألصحاب القرار.

 يشرف ويتابس األعمال المالية والمحاسبة والتلكيد من تطبيقها لألنظمة المالية والمحاسبية واستردام برناما األتمتة المعتمد. .5

 يطور هساليب العمل ويتلكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل. .6

 يعمل على و س هةداف القسم بالتنسي  مس هةداف المديرية والرطط التنفيذية الزمنية لتحقي  تلق األةداف ويتابس تنفيذةا. .7

 .يعمل على تطوير هداء الموظفين عن طري  تمكينهم وحفزةم وتوجيههم ورل  روح الفري  بينهم .8

 اآلراء وحل المشكات ونشر المعرفة.يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس  .9

 يشرف على توثي  كافة التقارير والمعلومات والبيانات الراصة بعمل القسم . .11

 يقيم هداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية. .11

 يعمل على تطوير هداء الموظفين عن طري  تمكينهم وحفزةم وتوجيههم ورل  روح الفري  بينهم. .11

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

 يشرف على توثي  كافة التقارير والمعلومات والبيانات الراصة بعمل القسم . .11

 يقيم هداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية. .15

 لوظيفة.يقوم بلية واجبات في مجال ارتصاا ا .16

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 جميس الوحدات اإلدارية في إدارة سجل الجمعيات وصندو  دعم الجمعيات .االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5     

 الوزارات المرتصة والجمعيات والجهات ذات العاقة. االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5     
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 اإلشراف:-6

 محاسب  /  مدق  ماليمسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة :     

 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة: -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7    

 االقتصادية.الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم المالية هو المحاسبية  هو المؤهل العلمي المطلوب :      

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

 التدريب:  1.7    

 دورة مترصصة في اإلدارة.  -

 دورة مترصصة في إعداد الموازنات . -

 دورة في إدارة الوقت واألفراد واتراذ القرارات . -

 إعداد النماذج والوثائ  المالية واإلدارية ومتابعتها. دورة في  -

 دورة مترصصة في المحاسبة الكترونية. -

 دورة في إعداد التقارير المالية واإلدارية.  -

 دورة في مجال إدارة الموارد البشرية.  -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7     

 المهارات المطلوبة:

 المالي.مهارة في التحليل  -

 مهارة االتصال في اإلقناى وحل المشكات. -

 مهارة عالية باستردامات الحاسوب اآللي في مجال العمل. -

 مهارة في التعامل مس الموظفين. -

 القدرات المطلوبة: 

 قدرة  على التفكير اإلبداعي. -

 مقدرة عالية على التنسي  وتطوير إجراءات وهساليب العمل. -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الرا عة لعمل سجل الجمعيات وعمل الوحدة. -

 معرفة تامة في الصاحيات المالية المعمول بها في القطاى العام. -

 معرفة تامة في قانون الردمة المدنية وقانون العمل األردني. -

 الوظيفي للعاملين في القطاى العام.معرفة تامة في تقييم األداء  -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 اسـتـثـمـار همـوال الـصـنـدو رئـيـس قـسـم  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مـديـريـة ـصــــنـدو  دعـــم الـجــمـعـيـــات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قـسـم اسـتـثـمـار همـوال الصـندو  :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 مـديـر  صـنـدو  دعـم الـجـمـعـيـات : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 الـوظـيـفـة. تـرمـيـز 1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى الــفــئــة

 0 الرمز: مـجـمـوعـة الـوظـائـف األسـاسـيـة المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: واإلحـصـائـيـةالـوظـائـف االقـتـصـاديـة  المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الــــثـــانــــي الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئـيـس قـسـم اسـتـثـمـار همـوال الـصـندو  مسمى الوظيفة الفعلي

 101100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 إدارة كافة العمليات الراصة بالترطيط الستثمار هموال صندو  دعم الجمعيات وإعداد موازنتها التقديرية. الوظيفة :غرض -1

 المهام والواجبــــات:-1

 يتابس التبرعات والهبات المقدمة إلى صندو  دعم الجمعيات. .1

 الجمعيات.يقترح المشاريس االستثمارية ألموال الصندو  على مجلس إدارة سجل  .1

يشرف ويتابس تسجيل األموال المنقولة وغير المنقولة في دوائر التسجيل المرتصة باسم صندو  دعم الجمعيات والناتجة عن  .1

هيلولة هموال الجمعيات للصندو  هو تلق التي يتم التبرى بها للصندو  بشكل مباشر هو غير مباشر وجميس ما بتعل  بمعامات 

 الصندو . نقل الملكية من والى

 يعمل على و س السياسة العامة االستثمارية للصندو  ورفعها لمجلس إدارة سجل الجمعيات إلقرارةا. .1

 يعمل على و س الرطة العامة الستثمار هموال المؤسسة ورفعها لمجلس إدارة سجل الجمعيات إلقرارةا. .5

 والبراما الازمة لتنفيذ تلق السياسة ومتابعتها. يشرف على تنفيذ السياسة االستثمارية للمؤسسة وو س الرطط .6

هي صاحيات هررر يفو ها له مجلس إدارة سجل الجمعيات هو تناط به بموجب األنظمة والتعليمات التنفيذية التي تصدر  .7

 بمقت ى إحكام القانون.

 يطور هساليب العمل ويتلكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل. .8

 يعمل على و س هةداف القسم بالتنسي  مس هةداف المديرية والرطط التنفيذية الزمنية لتحقي  تلق األةداف ويتابس تنفيذةا. .9

 .يعمل على تطوير هداء الموظفين عن طري  تمكينهم وحفزةم وتوجيههم ورل  روح الفري  بينهم .11

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

 يشرف على توثي  كافة التقارير والمعلومات والبيانات الراصة بعمل القسم. .11

 يقيم هداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية. .11

 يشرف على توثي  كافة التقارير والمعلومات والبيانات الراصة بعمل القسم. .11

 واجبات في مجال ارتصاا الوظيفة.يقوم بلية  .15

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 جميس الوحدات اإلدارية في إدارة سجل الجمعيات وصندو  دعم الجمعيات .االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5    

 الوزارات المرتصة والجمعيات والجهات ذات العاقة.  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5    
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 اإلشراف:-6

 باحث اقتصادي.مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة :     

 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7    

 األولى في مجال العلوم المالية و المحاسبية  هو االقتصاديةالدرجة الجامعية المؤهل العلمي المطلوب :      

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

 التدريب:  1.7    

 دورة مترصصة في اإلدارة.  -

 دورة مترصصة في إعداد الموازنات . -

 دورة في إدارة الوقت واألفراد واتراذ القرارات . -

 دورة في إعداد النماذج والوثائ  المالية واإلدارية ومتابعتها.  -

 دورة مترصصة في المحاسبة الكترونية. -

 دورة في إعداد التقارير المالية واإلدارية.  -

 دورة في مجال إدارة الموارد البشرية.  -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7     

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في التحليل المالي. -

 مهارة االتصال في اإلقناى وحل المشكات. -

 مهارة عالية باستردامات الحاسوب اآللي في مجال العمل. -

 مهارة في التعامل مس الموظفين. -

 القدرات المطلوبة: 

 التفكير اإلبداعي. قدرة  على -

 مقدرة عالية على التنسي  وتطوير إجراءات وهساليب العمل. -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الرا عة لعمل سجل الجمعيات وعمل الوحدة. -

 معرفة تامة في الصاحيات المالية المعمول بها في القطاى العام. -

 تامة في قانون الردمة المدنية وقانون العمل األردني.معرفة  -

 معرفة تامة في تقييم األداء الوظيفي للعاملين في القطاى العام. -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 االجـتـماعـيةوزارة الـتـنـمـيـة    الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 اسـتـثـمارا همـوال الـصـنـدو  بـاحـث اقـتـصـادي/ : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مـديـريـة دعـم الـجــمـعـيـــات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قـسـم اسـتـثـمـار همـوال الصـندو  :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 رئـيـس قـسـم اسـتـثـمـار همـوال الـصـنـدو  : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى الــفــئــة

 0 الرمز: األسـاسـيـة مـجـمـوعـة الـوظـائـف المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الـوظـائـف االقـتـصـاديـة واإلحـصـائـيـة المجموعة النوعية الفرعية

 0 الرمز: الــــثـــالــث الـمـسـتـوى

 000 الرمز: بـاحـث مـسـاعـد  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: اقـتـصادي / اسـتـثـمـار همـوال الـصـنـدو بـاحـث  مسمى الوظيفة الفعلي

 101000000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 تنفيذ كافة اإلجراءات الراصة باستثمار هموال صندو  دعم الجمعيات وإعداد موازنتها التقديرية.غرض الوظيفة : -1
 
 المهام والواجبــــات :-1

 دعم الجمعيات.يرصد التبرعات والهبات المقدمة إلى صندو   .1

 يقترح المشاريس االستثمارية ألموال الصندو  على مجلس إدارة سجل الجمعيات. .1

يعمل على تسجيل األموال المنقولة وغير المنقولة في دوائر التسجيل المرتصة باسم صندو  دعم الجمعيات والناتجة عن هيلولة  .1

للصندو  بشكل مباشر هو غير مباشر وجميس ما بتعل  بمعامات نقل الملكية  هموال الجمعيات للصندو  هو تلق التي يتم التبرى بها

 من والى الصندو .

 يساةم في و س السياسة العامة االستثمارية للصندو  ويرفس مقترحاته للرئيس المباشر. .1

 يشارق في و س الرطة العامة الستثمار هموال المؤسسة ويرفس مقترحاته للرئيس المباشر. .5

 يتابس تنفيذ السياسة االستثمارية للمؤسسة ويساةم في و س الرطط والبراما الازمة لتنفيذ تلق السياسة ويتابعها. .6

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

 .يشارق في إعداد رطة العمل السنوية للوحدة ويعمل على تنفيذةا .8

 كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الراصة بعمله في القسم. يوث  .9

 .القسميشارق في إعداد التقارير الدوريةو واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل  .11

 يقوم بمتابعة العمل وتنسي  الزيارات واالتصال مس الجهات ذات العاقة بمجال الوظيفةو دارل الوزارة ورارجها. .11

 يقوم بلية هعمال هررر بتكليف من قبل الرئيس المباشر  من ارتصاا الوظيفة . .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 مديرية الجمعيات /  المديرية المالية / الشؤون اإلدارية / مديرية التطوير المؤسسي.االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5   

 الجمعيات / مجلس إدارة سجل الجمعيات / الهيئات والجهات المقدمة للتبرعات .االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5   

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد. مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة :   
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 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7    

 الدرجة الجامعية األولى في مجال االقتصاد هو العلوم المالية .المؤهل العلمي المطلوب :      

 ( سنة في عمل الوزارة.6( سنوات ربرة في عمل الوزارة /  الفئة الثانية )0الفئة األولى )الخبرات العملية المطلوبة:     

 

 التدريب:  1.7    

 دورة في التشبيق الفعال. -

 دورة في الترطيط اإلستراتيجي. -

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في مهارات االتصال.  -

 دورة  فنية مترصصة في مجال الوظيفة. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7     

 المهارات المطلوبة:

 مس التشريعات الرا عة لمجاالت العمل. مهارة  التعامل -

 مهارات في استردام الحاسوب. -

 القدرات المطلوبة: 

 القدرة على تطوير هساليب وسائل ونماذج وهساليب العمل. -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الرا عة لعمل سجل الجمعيات وعمل الوحدة. -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 االتـصـال وإدارة الـمـشـاريـس  بـاحـث اقـتـصـادي / : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مـديـريـة دعـم الـجــمـعـيـــات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 االتصال وإدارة المشاريس قسم :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 االتـصـال وإدارة الـمـشـاريـس قـسـم رئـيـس : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: /وظائف بعقود ذات فئات ودرجاتدائمة/غير مصنفة  نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى الــفــئــة

 0 الرمز: مـجـمـوعـة الـوظـائـف األسـاسـيـة المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الـوظـائـف االقـتـصـاديـة واإلحـصـائـيـة المجموعة النوعية الفرعية

 0 الرمز: الــــثـــالــث الـمـسـتـوى

 000 الرمز: بـاحـث مـسـاعـد  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: اقـتـصـادي /االتـصـال وإدارة الـمشـاريـسبـاحـث  مسمى الوظيفة الفعلي

 101000000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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فة : -1 قديم غرض الوظي تائا وت ها وتقييم الن تائجها ومررجات يل المشاااااااااريس وتوثي  ن تلمين دعم وتمو لة ب فة اإلجراءات الكفي كا عمل 

والمسااااةمة في توثي  العاقة بين صاااندو  دعم الجمعيات التوصااايات الازمة للمشااااريس المساااتقبلية اعتمادا على نتائا المشااااريس المنفذةو 

حة وإبراز هنشااطة صااندو  دعم الجمعيات والتعريف بدوره دارل ورارج سااجل الجمعيات وصااندو  والمؤسااسااات المرتلفة والجهات المان

 دعم الجمعيات وحسب التشريعات والتعليمات المعمول بها.

 المهام والواجبــــات :-1
ندو  دعم ومعايير صيعمل على استام ودراسة وتقييم مقترحات المشاريس المقدمة وارتيار المشاريس التي تتماشى مس هولويات  .1

 الجمعيات المعتمدة وإشعار الجمعيات بنواقا مقترح المشروى المقدم إن وجدت بطريقه رسميه.

يقوم بعمل كافة اإلجراءات المعتمدة والمتعلقة بالحصول على الموافقة لتمويل المشاريس عن طري  عر ها على األمين العام  .1

 القبول من قبل مجلس إدارة سجل الجمعيات رال الفترة المعتمدة.للسجل ومتابعه إصدار قرار الرفض هو 

يعد المراطبات والمراسات لكافة الجهات المتقدمة لصندو  دعم الجمعيات لتحديد رفض هو قبول المشاريس المقدمة مس عرض  .1

 هسباب الرفض.

 ةداف المواف  عليها من قبل مجلس إدارة السجل.يعمل على تدقي  االتفاقيات ويتابعها وفقا لرطه عمل المشروى ووفقا لأل .1

يشارق في صياغة استدراج طلبات تمويل مشاريس حسب هولويات صندو  دعم الجمعيات والمعتمدة من قبل مجلس سجل إدارة  .5

 الجمعيات وباستردام النموذج المعتمد.

 الجمعيات. يعد الدراسات والتقارير التي تهدف إلى جمس البيانات عن صندو  دعم .6

يعمل على توثي  نتائا صندو  دعم الجمعيات ومررجاته وتقييم النتائا وتقديم التوصيات الازمة اعتمادا على حصيلة نتائا  .7

 المشاريس واألنشطة المنفذة.

 إدارة المنح.يتعل  بيعمل على تنبيه ورفس التوصيات للرئيس المباشر في حاله ماحظه إي رلل في إي من المشاريس هو في همر  .8

 يعد الدراسات والتقارير التي تهدف إلى جمس البيانات عن المشاريس الممولة وعن مقترحات المشاريس المقدمة للتمويل. .9

يعمل على توثي  نتائا المشاريس ومررجاتها وتقييم النتائا وتقديم التوصيات الازمة للمشاريس المستقبلية اعتمادا على نتائا  .11

 مشاريس المنفذة للرئيس المباشر.ال

 يشارق في و س الرطط والبراما الازمة لتوثي  العاقة بين الصندو  والمؤسسات األررر والتي تشمل الجهات المانحة. .11

يسعى إلعداد الندوات والمؤتمرات الصحفية عن نشاط صندو  دعم الجمعيات ونشاط سجل الجمعيات وجلسات استدراج  .11

 العروض.

يشارق في األنشطة المعنية بالتوعية بالتشريعات ذات العاقة بالجمعيات مثل قانون الجمعيات واألنظمة والتعليمات الصادرة  .11

 بمقت اه والقوانين المتعلقة بال ريبةو واالتفاقيات والمواثي  الدولية وغيرةا.
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ارير المالية واإلدارية السنوية للجمعيات و رورة االلتزام بما يشارق هنشطة الجمعيات التوعوية ب رورة االلتزام بتقديم التق .11

 نصت عليه التشريعات وإصدار التعاميم الازمة لذلق.

 يشارق في هنشطة التوعية بالقيم والمبادئ واألةداف الوطنية المشتركة بين القطاى العام والجمعيات. .15

 .الوزارة وراصة المتعلقة بالوظيفةيتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في  .16

 .يشارق في إعداد رطة العمل السنوية للوحدة ويعمل على تنفيذةا .17

 يوث  كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الراصة بعمله في القسم. .18

 .القسميشارق في إعداد التقارير الدوريةو واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل  .19

 يقوم بمتابعة العمل وتنسي  الزيارات واالتصال مس الجهات ذات العاقة بمجال الوظيفةو دارل الوزارة ورارجها. .11

 يقوم بلية هعمال هررر بتكليف من قبل الرئيس المباشر  من ارتصاا الوظيفة . .11

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 مديرية الجمعيات /  المديرية المالية / الشؤون اإلدارية / مديرية التطوير المؤسسي. : االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(  1.5    

 الجمعيات / مجلس إدارة سجل الجمعيات / الهيئات والجهات المقدمة للتبرعات . االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5    

 

 اإلشراف:-6

 . ال يوجدللوظيفة : مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر      

 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7    

 الدرجة الجامعية األولى في مجال االقتصاد هو العلوم المالية .المؤهل العلمي المطلوب :      

 ( سنة في عمل الوزارة.6( سنوات ربرة في عمل الوزارة /  الفئة الثانية )0الفئة األولى )الخبرات العملية المطلوبة:     

 التدريب:  1.7    

 دورة في التشبيق الفعال. -

 دورة في الترطيط اإلستراتيجي. -

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في مهارات االتصال.  -

 دورة  فنية مترصصة في مجال الوظيفة. -
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 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة  التعامل مس التشريعات الرا عة لمجاالت العمل. -

 مهارات في استردام الحاسوب. -

 القدرات المطلوبة: 

 القدرة على تطوير هساليب وسائل ونماذج وهساليب العمل. -

 المعارف: 

 /القوانين واألنظمة والتعليمات الرا عة لعمل سجل الجمعيات وعمل الوحدة.معرفة تامة في التشريعات  -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 الوظيفة. معلومات أساسية عن 1

 مـحـاسـب/ صـنـدو  دعـم الـجـمـعـيـات : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مـديـريـة دعـم الـجــمـعـيـــات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قـسـم مـحـاسـبـة صـنـدو  دعـم الـجـمـعـيـات :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 مـحـاسـبـة صـنـدو  دعـم الـجـمـعـيـات رئـيـس قـسـم : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية النوعية الفرعيةالمجموعة 

 0 الرمز: الــــثـــالــث الـمـسـتـوى

 001 الرمز: مـحـاسـب مـسـاعـد المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مـحـاسـب/ صـنـدو  دعـم الـجـمـعـيـات مسمى الوظيفة الفعلي

 160000100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمهـنيةالـمجـمـوعـة 
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إجراء كافة العمليات المالية والمحاسبية في مديرية صندو  دعم الجمعيات ويتابس ويتلكد من تلدية جميس االلتزامات   غرض الوظيفة :-1

 المالية واإلدارية في االتفاقيات والمشاريس الممولة.

 المهام والواجبــــات :-1

 العاقة بتقارير المتابعة والتقارير المالية بشكل دوري.يعمل على تزويد الوحدات ذات  .1

 يتابس االتفاقيات بدقه من حيث االلتزامات المالية واإلدارية ويقدم االقتراحات بتعديلها ان اقت ت الحاجة. .1

 يعمل على مراقبه المدفوعات والمقبو ات واعتماد المصروفات وتشمل مصاريف المشاريس الممولة  من حدود .1

 الصاحيات المرولة ألصحاب القرار.

 يجري كافة األعمال المالية والمحاسبة حسب األنظمة المالية والمحاسبية باستردام برناما االتمته المعتمد. .1

 يطور هساليب العمل ويتلكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل. .5

 .الوزارة وراصة المتعلقة بالوظيفةيتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في  .6

 .يشارق في إعداد رطة العمل السنوية للوحدة ويعمل على تنفيذةا .7

 يوث  كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الراصة بعمله في القسم. .8

 .القسميشارق في إعداد التقارير الدوريةو واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل  .9

 يقوم بمتابعة العمل وتنسي  الزيارات واالتصال مس الجهات ذات العاقة بمجال الوظيفةو دارل الوزارة ورارجها. .11

 يقوم بلية هعمال هررر بتكليف من قبل الرئيس المباشر  من ارتصاا الوظيفة . .11

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

 جميس الوحدات اإلدارية في إدارة سجل الجمعيات وصندو  دعم الجمعيات .االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5    

 الوزارات المرتصة والجمعيات والجهات ذات العاقة . االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5    

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد.مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة :      

 

 واإلةافية إلشغال الوظيفة: المتطلبات األساسية-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7   

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم المالية هو المحاسبة .المؤهل العلمي المطلوب :      

 ( سنة في عمل الوزارة.6الثانية ) ( سنوات ربرة في عمل الوزارة /  الفئة0الفئة األولى )الخبرات العملية المطلوبة:     
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 التدريب:  1.7    

 دورة في التشبيق الفعال. -

 دورة في الترطيط االستراتيجي. -

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في مهارات االتصال.  -

 دورة  فنية مترصصة في مجال الوظيفة. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة  التعامل مس التشريعات الرا عة لمجاالت العمل. -

 مهارات في استردام الحاسوب. -

 القدرات المطلوبة: 

 القدرة على تطوير هساليب وسائل ونماذج وهساليب العمل. -

 المعارف: 

 الوحدة. معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الرا عة لعمل سجل الجمعيات وعمل -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مـدرـل بـيـانـات ثـالـث/سـكـرتـيـر : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مـديـريـة صندو  دعـم الـجــمـعـيـــات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 مـديـر مـديـرية صـنـدو  دعـم الـجـمـعـيات  : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات الــوظـيـفـةنــوع 

 1 الرمز: الـثانـيـة  الــفــئــة

 1 الرمز: الـوظـائـف الـفـنـيـة التـرـصـصـيـة المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: واالتـصـاالتوظـائـف تـكـنـولـوجـيـا الـمـعـلـومـات  المجموعة النوعية الفرعية

 0 الرمز: الــــثـــالــث الـمـسـتـوى

 000 الرمز: مـدرـل بـيـانـات ثـالـث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مـدرـل بـيـانـات ثالث / سكرتير مـديرية صندو  دعم الجمعيات مسمى الوظيفة الفعلي

 110000000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمهـنيةالـمجـمـوعـة 
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إدرال وتدقي  البيانات وما يرد من كتاباتو وتفريغها على األنظمةو واساااااااترراج  تنفيذ العمليات المكتبية وإجراءاتغرض الوظيفة : -1

 كشوفات البيانات النهائية وفقاً إلجراءات العمل المحددة مس التحديث الدوري عليها.

 المهام والواجبــــات:-1     

 يحفظ السجات والملفات الراصة بالوحدة ويرقمها ويرتبها لتسهيل عملية الرجوى إليها. .1

 يؤمن االتصاالت الهاتفية لمدير الوحدة والرد على المكالمات الواردة  في حال عدم وجوده. .1

 يح ر ما يمكن هن يحتاجه مدير المديرية من ملفات وهورا  للمواعيد الرسمية هو االجتماعات. .1

 يؤمن طباعة كافة المراسات والتقارير وما يطلب من هورا  والتحق  من عدم احتوائها على هرطاء إمائية هو نقا. .1

 يدرل المعلومات والبيانات الراصة بعمل الوحدة على قاعدة البيانات االلكترونية ويحدثها باستمرار. .5

يعد طلبات القرطاسية واللوازم المكتبية والردمات اإلدارية التي تحتاجها الوحدة وينس  مس مديرية الموارد المالية ومديرية  .6

 الشؤون اإلدارية في الوزارة برصوصها واستامها  حسب األصول.

 يحافظ على سرية جميس المعلومات الصادرة والواردة من وإلى الوحدة. .7

 المدير وعمل جدول يومي وهسبوعي بهماو ويرتب مواعيد المراجعين. ينظم مواعيد .8

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

 يشارق في إعداد رطة العمل السنوية والعمل على تنفيذةا. .11

 .ل المعيارية الراصة بالعمل يقترح وسائل  تطوير هساليب العمل والتقيد بإجراءات العم .11

 االجتماعات الدورية لتدارس اآلراء وحّل المشكات ونشر المعرفة.يشارق في  .11

 يوث  كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الراصة بعمله. .11

 يشارق في إعداد التقارير الدوريةو واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمله. .11

 يقوم بمتابعة العمل وتنسي  الزيارات واالتصال مس الجهات ذات العاقة بمجال الوظيفةو دارل الوزارة ورارجها . .15

 يقوم بلية هعمال هررر بتكليف من قبل الرئيس المباشر  من ارتصاا الوظيفة . .16

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

   مس مديرية الموارد المالية ومديرية الشؤون اإلدارية لتلمين اللوازم بالتنسي  واالتصالاالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5    

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

 ال يوجد.مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة :     

 

 واإلةافية إلشغال الوظيفة:المتطلبات األساسية -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7    

 دبلوم متوسط في مجال اإلدارة العامة هو دبلوم سكرتاريا.      المؤهل العلمي المطلوب :      

 ( سنوات ربرة في عمل الوزارة ) مدرل بيانات (.0الفئة األولى )الخبرات العملية المطلوبة:     

 التدريب:  1.7    

 دورة في مجال إدرال البيانات المتقدمة باستردام الحاسوب. -

 دورات متقدمة في االتصال والتنسي  والمتابعة. -

 دورة فنية في مجال الوظيفة. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7    

 المهارات المطلوبة:

 معرفة في استردام الحاسوب في مجال العمل. -

 ذات العاقة.إلمام جيد بالتشريعات  -

 القدرات المطلوبة: 

 القدرة على المتابعة. -

 القدرة على تصميم نماذج محوسبة لتسهيل إجراءات العمل. -

 المعارف: 

 معرفة تامة بالتشريعات والقوانين واألنظمة الرا عة للعمل. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مدير مديرية الشؤون القانونية : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 ةــــــــمديرية الشؤون القانوني : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مـــــــــــــــــــــــــااألمين الع : 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: الوظائف الفنية لترصصية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف القانونية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: األول الـمـسـتـوى

 001 الرمز: مدير المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مدير مديرية الشؤون القانونية مسمى الوظيفة الفعلي

 111100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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إدارة ومتابعة القرارات اإلدارية الصادرة عن الوزارة و كافة االتفاقيات والعقود التي تبرمها لتكون رالية من الثغرات  :غرض الوظيفة-1

 القانونية و وإعداد مشاريس القوانين واألنظمة والتعليمات الازمة لعمل الوزارة.

 المهام والواجبــــات:-1

 يشرف على هعمال المديرية ويتابس تقديم المشورة القانونية من القرارات اإلدارية المتعلقة بشؤون الموظفين.  .1

 يقدم المشورة القانونية حول االتفاقيات العربية والدولية.  .1

 يشرف على إعداد مشاريس القوانين واألنظمة الازمة.  .1

 انين واألنظمة والتعليمات المعمول بها ويقترح الازم لها. يشرف على دراسة القو  .1

يشاااارف ويعمل على رصااااد مجموعة التشااااريعات المت اااامنة للقوانين واألنظمة والتعليمات الراصااااة بالوزارة وقرارات   .5

 الديوان الراا بتفسير القوانين وقرارات محكمة العدل العليا.

وينظم ويؤمن كافة الوثائ  الازم إرفاقها بالدعور التي سااااااترفس إلى المجلس يشاااااارف على إعداد الئحة الدعور التلديبية   .6

 التلديبي.

 يشارق في تحديث القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بمجاالت العمل.  .7

 يشرف على حصر وتدقي  وفهرسة وحفظ جميس القرارات اإلدارية الصادرة عن الوزارة.  .8

العامة والنيابة العامة اإلدارية بجميس األدلة والبيانات واألسااااااانيد واألسااااااباب القانونية المتعلقة يشاااااارف على تزويد النيابة   .9

 بالدعاور المرفوعة من الدائرة هو  دةا لدر المحاكم المرتصة

يرهس لجان التحقي  هو المشاااااركة بها حسااااب مقت ااااى الحال والمتعلقة بالمرالفات المنسااااوبة للموظفين هو في الشااااكاور   .11

 لمقدمة منهم هو  دةم هو في الق ايا واألمور التي تقرر الوزارة تشكيل ةيئة تحقي  لدراستها.ا

 يشارق في مفاو ات اللجان المشتركة بين األردن والدول األررر لتغطية الجانب القانوني منها.  .11

 يعد رطة العمل السنوية للوحدة ومتابعة تنفيذةا.  .11

 والقرارات الناظمة إلجراءات العمل.يتلكد من نشر التعاميم   .11

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

 يشرف على توثي  كافة البيانات والمعلومات الراصة بعمل المديرية.  .15

زةم عن طري  تمكينهم وحفيدير عملية تقييم هداء موظفي المديرية ويحدد احتياجاتهم التدريبية و ويطور هداء الموظفين   .16

 وتوجيههم ورل  روح الفري  بينهم وويحدد االحتياجات من الموارد البشرية والمالية للمديرية .
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يشااااارف على و اااااس هةداف المديرية بالتنساااااي  مس هةداف الوزارة والرطط التنفيذية الزمنية لتحقي  تلق األةداف ويتابس   .17

 تنفيذةا .

 العمل والتنسي  مس الوحدات اإلدارية المرتلفة ذات العاقة دارل الوزارة ورارجها.يشرف على تطوير هساليب   .18

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل المديرية .  .19

 يقوم بلية مهام في مجال ارتصاا الوظيفة.  .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 مديريات المركز لتبادل الرهي القانوني. مس االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

ديوان  /  ديوان الرهي والتشاااااريس/ المركز الوطني لحقو  اإلنساااااان /  وزارة العدل  االتصااااااالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

 تفسير القوانين/ المعهد الق ائي.

 

 اإلشراف:-6

س قساام يرئو رئيس قساام االتفاقيات والعقود  ورهي القانوني رئيس قساام ال مسااميات الوظائف الخاةااعة لفشااراف المباشاار للوظيفة:

 رل بيانات ثالث / سكرتاريا.و مدالتنفيذ الق ائي والمحاكم 

 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال الحقو . المؤهل العلمي المطلوب:

( ساااااانة ربرة في مجال االسااااااتشااااااارات القانونية/ممارسااااااة المحاماة/األعمال القانونية لحملة 11) الخبرات العملية المطلوبة :

 6األعمال القانونية لحملة ماجستير /  )  -ممارسة المحاماة  -سنوات ربرة في مجال االستشارات القانونية  (9) البكالوريوس/ 

 )سنوات ربرة في مجال االستشارات القانونية /ممارسة المحاماة /األعمال القانونية لحملة الدكتوراه.

 

 التدريب:  1.7     

 .الترطيط اإلستراتيجي -

 .لعليامهارات اإلدارة ا -

 دورة متابعة وتقييم هداء. -

 دورة حول القوانين المستحدثة ذات العاقة بعمل الوزارة. -

 .إدارة الموارد البشرية -

 دورة فنية مترصصة في مجال الوظيفة. -
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 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة عالية في االتصال واإلشراف. -

 .إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا مهارة  في -

 مهارات عالية في التحليل والتفكير المنطقي. -

 معرفة متعمقة بلبعاد الوظيفة وممارستها ومناةجها وفلسفتها . -

 مهارة في استردام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة: 

 والتنفيذ.قدرة عالية على الترطيط والمتابعة  -

 قدرة عالية على اإلبداى وتطوير وسائل ونماذج وهساليب العمل. -

القدرة على االساااااتفادة من المؤتمرات وورش العمل التي يشاااااارق فيها شااااااغل الوظيفة وربط مررجاتها بتطوير الوظيفة  -

 والمهنة.

 المعارف: 

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيس قسم حقو  اإلنسان : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 القانونيةوحدة الشؤون  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم حقو  اإلنسان :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير مديرية الشؤون القانونية : 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: الوظائف الفنية لترصصية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف القانونية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: اإلنسانرئيس قسم حقو   مسمى الوظيفة الفعلي

 111100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 تنفيذ مهام صياغة ودراسة العقود واالتفاقيات ذات العاقة بعمل الوزارةو وإعداد كافة االستشارات القانونية. :غرض الوظيفة  1

 المهام والواجبــــات :-1

حقو  اإلنسان وترسيخ مؤسستها من رال إدماجها في منظومة الوزارة التنمويةو و مان يعمل على تعزيز مبادئ  .1

 ديمومتها وتكافؤ الفرا والعمل على معالجة هي ق ايا تتعل  بهذه الحقو .

يعمل على تحقي  هةداف االتفاقيات الدولية لحقو  اإلنساااااااان فيما يرا عمل الوزارةو وذلق بالتنساااااااي  مس هجهزة  .1

المعنيةو ومتابعة تنفيذ االلتزامات التي تقررةا االتفاقيات والمعاةدات الدولية ذات الصااااالة بحقو  اإلنساااااان  الوزارة

 التي تكون الدولة طرفاً فيها

يرصاااااد كافة التقارير الصاااااادرة عن المنظمات المحلية والعربية والدولية التي تتناول هو ااااااى حقو  اإلنساااااان في  .1

ولها فيما يرا عمل الوزارة واقتراح سااابل معالجة هو تو ااايح الحاالت الواردة في تلق األردن وإعداد اإلجابات ح

 التقرير.

 يعمل على موائمة التشريعات والقوانين الدولية مس التشريعات والسياسات المحلية. .1

منس  اإلنسااان مثليساااةم في و ااس االسااتراتيجيات والسااياسااات والجهود الوطنية المتعلقة بالحد من انتهاكات حقو   .5

 االتجار بالبشر والعنف والتعذيب ومتابعة تنفيذةا بالتعاون مس الجهات ذات العاقة.

سي   .6 سان بالوزارةو وحمايتها وتنفيذةا بالتن سات والرطط والبراما واإلجراءاتو لتعزيز حالة حقو  اإلن سيا يقترح ال

 والتعاون مس المديريات والجهات المرتصة.

 بكافة اإلجراءات الكفيلة لمعالجة هي تجاوزات هو انتهاكات لهذه الحقو و واتراذ اإلجراءات الكفيلة بحمايتها.يقوم  .7

يتلقى الشكاور الواردة من المواطنين والهيئات والمؤسسات بشكل مباشر هو الكترونيا ويعمل على دراستها ومعالجة  .8

 الجهات المرتصة.ما يدرل منها  من ارتصاا الوزارة بالتنسي  مس 

يسااااعى لنشاااار الثقافة في مجال حقو  اإلنسااااان والتوعية بها من رال إصاااادار النشاااارات والتعاميمو وإقامة الندوات  .9

والمحا رات وذلق بالتنسي  مس الجهات والمديريات ذات العاقة لزيادة فاعلية كوادر الوزارة بما يكفل هداء مهامهم 

 كل يتواف  مس معايير حقو  اإلنسان الدولية و المحلية. من هف ل مستويات االلتزام وبش

ينساا  مس الجهات المعنية للمشاااركة في لجان التحقي  والتفتيش والرقابة ل اامان هداء مرتلف اإلجراءات والردمات  .11

 اإلنسانية واالجتماعية للجمهور دونما تمييز.

و  اإلنسان والسعي لتنظيمها في األردنو وتمثيل األردن في يشارق في المؤتمرات والندوات الدولية ذات الصلة بحق .11

 المحافل اإلقليمية والدولية ذات الصلة بحقو  اإلنسان.

 يطور هساليب العمل ويتلكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل. .11

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

ي اااااس هةداف القسااااام التنظيمية بالتنساااااي  مس هةداف المديرية والرطط التنفيذية الزمنية لتحقي  تلق األةداف ويتابس  .11

 تنفيذةا

 يشرف على توثي  كافة التقارير والمعلومات والبيانات الراصة بعمل القسم . .15

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم. .16
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يقيم هداء موظفي القسااااااام وتحديد احتياجاتهم التدريبية ويطور هدائهم عن طري  تمكينهم وحفزةم وتوجيههم ورل   .17

 روح الفري  بينهم.

 يقوم بلية واجبات في مجال ارتصاا الوظيفة. .18

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 الوحدات اإلدارية في الوزارة.. جميساالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

جهات ومؤسسات حكومية ذات عاقة / جهات ومؤسسات حقوقية / المعهد الق ائي االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

 /  المركز الوطني لحقو  اإلنسان / ديوان تفسير القوانين /  ديوان التشريس والرهي.

 اإلشراف:-6

 قانوني مساعد. باحثاف المباشر للوظيفة:مسميات الوظائف الخاةعة لفشر

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال الحقو .المؤهل العلمي المطلوب: 

 ( سنوات في مجال العمل القانوني. 0)  الخبرات العملية المطلوبة:

 التدريب:  1.7

 دورة في مجال مهارات االتصال  -

 دورة مترصصة في مجال مهارة صياغة العقود واالتفاقيات. -

 دورات في مجال إعداد وصياغة التقارير. -

 دورات فنية مترصصة في مجال حقو  اإلنسان. -

 دورات فينة مترصصة في مجال الوظيفة. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة صياغة التقارير القانونية. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على تنظيم األعمال وتنسيقها ومتابعتها بشكل جيد. -

 القدرة على التحليل والتعامل مس الق ايا بشكل قانوني مناسب. -

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيس قسم االتفاقيات والعقود : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة الشؤون القانونية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم االتفاقيات والعقود :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير مديرية الشؤون القانونية : 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: الوظائف الفنية لترصصية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف القانونية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: والعقود رئيس قسم االتفاقيات مسمى الوظيفة الفعلي

 111100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 تنفيذ مهام صياغة ودراسة العقود واالتفاقيات ذات العاقة بعمل الوزارة و وإعداد كافة االستشارات القانونية.: غرض الوظيفة -1

 

 المهام والواجبــــات :-1     

 يقدم المشورة القانونية حول االتفاقيات العربية والدولية التي يرتبط مو وعها بنشاط الدائرة .  .1

يعمل على إعداد صااااااايد العقود واالتفاقيات ذات العاقة بعمل الدائرة التي تبرمها مس هي طرف آرر هو االشاااااااتراق في   .1

 الوزارة بالتعاون مس الوحدات اإلدارية حسب االرتصاا. إعدادةا وتقديم المشورة القانونية حول تطبيقها  في

 يشرف على إعداد مشاريس القوانين واألنظمة والتعليمات الازمة الدائرة ذات العاقة.  .1

يبادر إلى بيان الثغرات في القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها من رال تطبيقها على الواقس واقتراح التعديات   .1

 لها.الازمة 

سير هحكام القوانين واألنظمة التي يكتنفها الغموض في التطبي  هو ارتاف اآلراء حول تطبيقها ومتابعة   .5 يبادر إلى طلب تف

 ذلق لدر رئاسة الوزراء والديوان الراا بتفسير القانونين.

بالدائرة وقرارات الديوان يشااااارق في إصاااادار مجموعة التشااااريعات المت اااامنة للقوانين واألنظمة والتعليمات الراصااااة   .6

الراا بتفسااااير القوانين وقرارات محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ذات العاقة والحرا التام على اسااااتمرارية رفد 

 تلق المجموعة بالتعديات المتاحقة لتلق التشريعات.

نظمة والتعليمات والشااروحات والدوريات يشاارف على حفظ وتوثي  المراجس القانونية الازمة لعمل الدائرة كالقوانين واأل  .7

 والموسوعات القانونية والجريدة الرسمية.

يترهس ةيئات التحقي  هو االشااتراق فيها حسااب مقت ااى الحال والمتعلقة بالمرالفات المنسااوبة للموظفين هو في الشااكاور   .8

 تحقي  لدراستها.المقدمة منهم هو  دةم هو في الق ايا واألمور التي ترر الدائرة تشكيل ةيئة 

 يشرف على إعداد محا ر ةيئات التحقي  حسب األصول القانونية المتبعة وإعداد التوصيات الصادرة عنها.  .9

 يشارق في اللجان الدارلية ذات العاقة.  .11

 يشارق في مفاو ات اللجان المشتركة بين األردن والدول األررر لتغطية الجانب القانوني منها.  .11

 الوفود الرارجية كلما كان ذلق الزما لتغطية النواحي القانونية في مهمة الوفديشترق في   .11

 يح ر المؤتمرات والندوات العلمية الدارلية والرارجية في المجاالت القانونية .  .11

 تصة.ريعمل على دراسة استي احات ديوان المحاسبة من الناحية القانونية ورفس التوصيات الازمة بشلنها إلى الجهة الم  .11
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 يشارق ديوان التشريس في المناقشة المبدئية لمشروعات القوانين واألنظمة ذات العاقة بالدائرة .  .15

يعمل على التنسااااي  الدائم والمسااااتمر مس ديوان الردمة المدنية حول القرارات اإلدارية التي يطلب الديوان تصااااويبها من   .16

 وظيفة العامة من الناحية القانونية .الدائرة ذات العاقة وهية همور هررر لها مساس بال

يشاااااااارق ديوان الرقابة والتفتيش اإلداري في التحقيقات التي يجريها في الدائرة ذات العاقة هو االطاى عليها حساااااااب   .17

 مقت ى الحال والرد على هي استفسارات ترد منه .

 العمل.يطور هساليب العمل ويتلكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات   .18

 يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكات ونشر المعرفة.  .19

 ي س هةداف القسم التنظيمية بالتنسي  مس هةداف المديرية والرطط التنفيذية الزمنية لتحقي  تلق األةداف ويتابس تنفيذةا  .11

 يشرف على توثي  كافة التقارير والمعلومات والبيانات الراصة بعمل القسم .  .11

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم.  .11

يقيم هداء موظفي القسااااااام وتحديد احتياجاتهم التدريبية ويطور هدائهم عن طري  تمكينهم وحفزةم وتوجيههم ورل  روح   .11

 الفري  بينهم.

 مجال ارتصاا الوظيفة. يقوم بلية واجبات في  .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

مس مديريات المركز لتبادل الرهي القانوني والتنساااااااي  وتبادل المعلومات إلعداد   االتصااااااااالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 االتفاقيات

مؤسسات حقوقية / المعهد جهات ومؤسسات حكومية ذات عاقة /  جهات واالتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( : 1.5

 الق ائي / المركز الوطني لحقو  اإلنسان / ديوان تفسير القوانين / ديوان التشريس والرهي.

 

 اإلشراف:-6

 .باحث قانوني مساعد مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة :

 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 والخبرات:المؤهل العلمي  1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال الحقو .المؤهل العلمي المطلوب   : 

 .( سنوات في مجال العمل القانوني.0) :الخبرات العملية المطلوبة  
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 التدريب:  1.7

 دورة في مجال مهارات اتصال. -

 دورة مترصصة في مجال مهارة صياغة العقود واالتفاقيات. -

 إعداد وصياغة التقارير.دورات في مجال  -

 دورة مترصصة في مجال الوظيفة  -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة صياغة التقارير القانونية. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على تنظيم األعمال وتنسيقها ومتابعتها بشكل جيد. -

 الق ايا بشكل قانوني مناسب.القدرة على التحليل والتعامل مس  -

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 عن الوظيفة . معلومات أساسية1

 متابعة الق ايا والمساعدة القانونيةرئيس قسم  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة الشؤون القانونية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 متابعة الق ايا والمساعدة القانونيةقسم  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مديرية الشؤون القانونيةمدير  : 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: الوظائف الفنية لترصصية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف القانونية النوعية الفرعيةالمجموعة 

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: قسم متابعة الق ايا والمساعدة القانونية رئيس مسمى الوظيفة الفعلي

 111100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 وإعداد كافة االستشارات القانونية.وكل ما يتعل  بالتنفيذ الق ائي تنفيذ مهام ونشاطات الوحدة غرض الوظيفة : -1

 

 المهام والواجبــــات :-1

 يعد الئحة الدعور التلديبية وتنظيم وتلمين كافة الوثائ  الازم إرفاقها بالدعور التي سترفس إلى المجلس التلديبي.  .1

 من تقديم المساعدة القانونية للمنتفعين من رال الجهات الشريكة للوزارة في ةذا المجال.يتلكد   .1

يشااارف على إعداد وتنظيم كافة الوثائ  الازمة إلحالة الموظف إلى النائب العام الذي انطوت مرالفته اإلدارية على جرم   .1

 جزائي.

األدلة والبيانات واألساااااااانيد واألساااااااباب القانونية المتعلقة بالدعاور يزود النيابة العامة والنيابة العامة اإلدارية بجميس   .1

 المرفوعة من الدائرة هو  دةا لدر المحاكم المرتصة.

يترهس ةيئات التحقي  هو االشااتراق فيها حسااب مقت ااى الحال والمتعلقة بالمرالفات المنسااوبة للموظفين هو في الشااكاور   .5

 واألمور التي ترر الدائرة تشكيل ةيئة تحقي  لدراستها.المقدمة منهم هو  دةم هو في الق ايا 

 يشرف على إعداد محا ر ةيئات التحقي  حسب األصول القانونية المتبعة وإعداد التوصيات الصادرة عنها.  .6

 يشترق في اللجان الدارلية ذات العاقة.  .7

 الجانب القانوني منها.يشترق في مفاو ات اللجان المشتركة بين األردن والدول األررر لتغطية   .8

 يشترق في الوفود الرارجية كلما كان ذلق الزما لتغطية النواحي القانونية في مهمة الوفد.  .9

 يح ر المؤتمرات والندوات العلمية الدارلية والرارجية في المجاالت القانونية.  .11

 مة بشلنها إلى الجهة المرتصة.يدرس استي احات ديوان المحاسبة من الناحية القانونية ورفس التوصيات الاز  .11

 يشارق ديوان التشريس في المناقشة المبدئية لمشروعات القوانين واألنظمة ذات العاقة بالدائرة.  .11

يعمل على التنسااااي  الدائم والمسااااتمر مس ديوان الردمة المدنية حول القرارات اإلدارية التي يطلب الديوان تصااااويبها من   .11

 همور هررر لها مساس بالوظيفة العامة من الناحية القانونية.الدائرة ذات العاقة وهية 

يشاااااااارق ديوان الرقابة والتفتيش اإلداري في التحقيقات التي يجريها في الدائرة ذات العاقة هو االطاى عليها حساااااااب   .11

 مقت ى الحال والرد على هي استفسارات ترد منه.

 لقرارات اإلدارية الصادرة عن الدائرة ذات العاقة.يشرف على حصر وتدقي  وتصنيف وفهرسة وحفظ جميس ا  .15

سير هحكام القوانين واألنظمة التي يكتنفها الغموض في التطبي  هو ارتاف اآلراء حول تطبيقها ومتابعة   .16 يبادر إلى طلب تف

 ذلق لدر رئاسة الوزراء والديوان الراا بتفسير القانونين
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للقوانين واألنظمة والتعليمات الراصااة بالدائرة وقرارات الديوان الراا بتفسااير يصاادر مجموعة التشااريعات المت اامنة   .17

القوانين وقرارات محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ذات العاقة والحرا التام على اساااااااتمرارية رفد تلق المجموعة 

 بالتعديات المتاحقة لتلق التشريعات.

ة الازمة لعمل الدائرة كالقوانين واألنظمة والتعليمات والشااروحات والدوريات يشاارف على حفظ وتوثي  المراجس القانوني  .18

 والموسوعات القانونية والجريدة الرسمية .

ية   .19 لدر المحاكم من رال الزيارات للمحاكم المعن ها  مة من الوزارة او علي قا يا الم ثة للق ااااااااا عة الحثي تاب يعمل على الم

 وتعميمها على المعنيين.والحصول على المستجدات لكل منها 

يشااارف على التوثي  رطياً والكترونيا هو من رال األرشااافة لكافة المراطبات واإلجراءات المترذة لمتابعة الق اااايا دارل   .11

 الوزارة ورارجها.

يشااارف على إعداد الكشاااوفات التفصااايلية بالق اااايا التي يتوالةا القسااام مت ااامنة كافة البيانات والمعلومات ذات العاقة   .11

 بالق ايا الجزائية والحقوقية واإلدارية المنظورة والتي صدرت بها هحكام هو تم الطعن بها وكذلق الق ايا المنتهية .

في الق ايا بما في ذلق الق ايا المقامة على او من الوزارة على الغير والتي  يعمل على رصد األحكام والثغرات القانونية  .11

 تؤثر سلباً على قطاى التنمية االجتماعية.

يح ر جلسات التحقي  والمرافعات ومراجعة لوائح الدعاوي والمرافعات وإبداء الرهي القانوني ل مان توافر كافة هركان   .11

نسي  مس المديريات المعنية والمحامي العام المدني هو المدعي العام والنيابة اإلدارية الدفاى عن الوزارة حسب األصول بالت

. 

 يشرف على متابعة التبليغات الق ائية ويتلكد مما آلت إليه تلق التبليغات وتنفيذ األحكام وتعميم نتائجها على المديريات   .11

 إلجراءات العمل.يطور هساليب العمل ويتلكد من تعميم القرارات المنظمة   .15

 يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكات ونشر المعرفة.  .16

 يشرف على توثي  كافة التقارير والمعلومات والبيانات الراصة بعمل القسم .  .17

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم.  .18

 س هةداف المديرية والرطط التنفيذية الزمنية لتحقي  تلق األةداف ويتابس تنفيذةاي س هةداف القسم التنظيمية بالتنسي  م  .19

يقيم هداء موظفي القسااااااام وتحديد احتياجاتهم التدريبية ويطور هدائهم عن طري  تمكينهم وحفزةم وتوجيههم ورل  روح   .11

 الفري  بينهم.

 يقوم بلية واجبات في مجال ارتصاا الوظيفة.  .11
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 الوظيفة )االتصاالت(:عالقات -5

رية مديمس مديريات المركز لتبادل الرهي القانوني والتنسي  وتبادل المعلوماتو ة )داخل الدائرة( : ـااـااـااـااـاااالتصاالت الداخلي 1.5

 الموارد البشرية بالتنسي  واالتصال وتبادل المعلومات للشؤون الوظيفية

جهات ومؤسسات حكومية ذات عاقة / جهات ومؤسسات حقوقية.وزارة العدل / الت الخارجية )خارج الدائرة( : صااالت 1.5

المحاكم الق ااااائية / المجلس التلديبي / النيابة العامة والنيابة العامة اإلدارية / ديوان التشااااريس والرهي /ديوان تفسااااير القوانين / 

 .المعهد الق ائي

 

 اإلشراف:-6

 .باحث قانوني  مساعدمسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7     

    الدرجة الجامعية األولى في مجال الحقو . المؤهل العلمي المطلوب  :

 في مجال العمل القانوني.( سنوات 6): الخبرات العملية المطلوبة  

 التدريب:  1.7    

 دورات في إعداد وصياغة التقارير. -

 دورة في مجال مهارات االتصال. -

 .دورات فنية مترصصة في مجال الوظيفة -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7    

 المهارات المطلوبة:

 .مهارة صياغة التقارير القانونية -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على تنظيم األعمال وتنسيقها ومتابعتها بشكل جيد . -

 القدرة على التحليل والتعامل مس الق ايا بشكل قانوني مناسب. -

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 االستشارات القانونية والتشريعات رئيس قسم : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة الشؤون القانونية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 االستشارات القانونية والتشريعاتقسم  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير مديرية الشؤون القانونية : 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: الوظائف الفنية لترصصية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف القانونية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: القانونية والتشريعات االستشاراترئيس قسم  مسمى الوظيفة الفعلي

 111100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 تنفيذ مهام ونشاطات الوحدة و تقديم المشورة القانونية وإعداد كافة االستشارات القانونية.غرض الوظيفة : -1

 المهام والواجبــــات :-1

يقدم المشااورة القانونية في مجال القرارات اإلدارية الراصااة بالموظفين والوظيفة العامة التلديبية منها وغير التلديبية مثل  .1

التعيين والترفيس والنقل واالنتداب والوكالة واإلعارة واإلجازات بمرتلف هنواعها وفقد الوظيفة واالساااااااتغناء عن الردمة 

والمكافآت والتعوي ااات والبعثات والدورات وتفويض الصاااحيات وإحالة الموظف إلى  والعزل واإلحالة على االسااتيداى

 المجلس التلديبي والنائب العام .

 يقدم المشورة القانونية في الجانب القانوني من القرارات اإلدارية غير المتعلقة بشؤون الموظفين والوظيفة العامة .1

 دارية الصادرة عن الدائرة ذات العاقة تافيا لعدم الطعن فيها همام الجهات المرتصة.يعد الصياغة القانونية القرارات اإل .1

 يعمل على حصر وتدقي  وتصنيف وفهرسة وحفظ جميس القرارات اإلدارية الصادرة عن الدائرة ذات العاقة . .1

 يقدم المشورة القانونية حول االتفاقيات العربية والدولية التي يرتبط مو وعها بنشاط الدائرة . .5

يعد صاااااايد العقود واالتفاقيات ذات العاقة بعمل الدائرة التي تبرمها مس هي طرف آرر هو االشااااااتراق في إعدادةا وتقديم  .6

 المشورة القانونية حول تطبيقها .

 ن واألنظمة والتعليمات الازمة الدائرة ذات العاقة .يعد مشاريس القواني .7

يان الثغرات في القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها من رال تطبيقها على الواقس ويقترح التعديات  .8 بادر إلى ب ي

 الازمة لها .

يبادر إلى طلب تفسير هحكام القوانين واألنظمة التي يكتنفها الغموض في التطبي  هو ارتاف اآلراء حول تطبيقها ومتابعة  .9

 ذلق لدر رئاسة الوزراء والديوان الراا بتفسير القانونين .

رة وقرارات الديوان يشااااارق في إصاااادار مجموعة التشااااريعات المت اااامنة للقوانين واألنظمة والتعليمات الراصااااة بالدائ .11

الراا بتفسااااير القوانين وقرارات محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ذات العاقة والحرا التام على اسااااتمرارية رفد 

 تلق المجموعة بالتعديات المتاحقة لتلق التشريعات .

ظمة والتعليمات والشاااااااروحات والدوريات يعمل على حفظ وتوثي  المراجس القانونية الازمة لعمل الدائرة كالقوانين واألن .11

 والموسوعات القانونية والجريدة الرسمية

يرهس ةيئات التحقي  هو االشااتراق فيها حسااب مقت ااى الحال والمتعلقة بالمرالفات المنسااوبة للموظفين هو في الشااكاور  .11

 قي  لدراستها .المقدمة منهم هو  دةم هو في الق ايا واألمور التي ترر الدائرة تشكيل ةيئة تح

 يعد محا ر ةيئات التحقي  حسب األصول القانونية المتبعة وإعداد التوصيات الصادرة عنها . .11
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 يشترق  في اللجان الدارلية ذات العاقة. .11

 يشترق في مفاو ات اللجان المشتركة بين األردن والدول األررر لتغطية الجانب القانوني منها. .15

 الوفود الرارجية كلما كان ذلق الزما لتغطية النواحي القانونية في مهمة الوفد.يشترق في  .16

 يح ر المؤتمرات والندوات العلمية الدارلية والرارجية في المجاالت القانونية . .17

 ة .يدرس استي احات ديوان المحاسبة من الناحية القانونية ورفس التوصيات الازمة بشلنها إلى الجهة المرتص .18

 يشارق ديوان التشريس في المناقشة المبدئية لمشروعات القوانين واألنظمة ذات العاقة بالدائرة . .19

يعمل على التنسااااي  الدائم والمسااااتمر مس ديوان الردمة المدنية حول القرارات اإلدارية التي يطلب الديوان تصااااويبها من  .11

 الدائرة ذات العاقة وهية همور هررر لها مساس بالوظيفة العامة من الناحية القانونية .

ها في الدائرة ذات العاقة هو االطاى عليها حساااااااب مشااااااااركة ديوان الرقابة والتفتيش اإلداري في التحقيقات التي يجري .11

 مقت ى الحال والرد على هي استفسارات ترد منه .

 يطور هساليب العمل ويتلكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل. .11

 تابس تنفيذةاق األةداف ويي س هةداف القسم التنظيمية بالتنسي  مس هةداف المديرية والرطط التنفيذية الزمنية لتحقي  تل .11

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

 يشرف على توثي  كافة التقارير والمعلومات والبيانات الراصة بعمل القسم . .15

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم. .16

القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية ويطور هدائهم عن طري  تمكينهم وحفزةم وتوجيههم ورل  روح  يقيم هداء موظفي .17

 الفري  بينهم.

 يقوم بلية واجبات في مجال ارتصاا الوظيفة. .18

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 واالتصال وتبادل المعلومات للشؤون الوظيفية.مديرية الموارد البشرية بالتنسي  االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

رئاسة جهات ومؤسسات حكومية ذات عاقة / جهات ومؤسسات حقوقية / االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 .ديوان التشريس والرهي / الوزراء / ديوان تفسير القانونين و المعهد الق ائي
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 اإلشراف: -6

 .باحث قانوني مساعد مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7    

 الدرجة الجامعية األولى في مجال الحقو . المؤهل العلمي المطلوب:

 ( سنوات في مجال العمل القانوني.0) :الخبرات العملية المطلوبة 

 

 التدريب:  1.7    

 دورات في إعداد وصياغة التقارير. -

 .دورة مترصصة في مجال إعداد وكتابة االستشارات -

 دورة في مجال مهارات االتصال. -

 دورة مترصصة في مجال الوظيفة. -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7   

 المهارات المطلوبة:

 مهارة صياغة التقارير القانونية. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على تنظيم األعمال وتنسيقها ومتابعتها بشكل جيد. -

 القدرة على التحليل والتعامل مس الق ايا بشكل قانوني مناسب. -

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 قانوني مساعدباحث  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة الشؤون القانونية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير مديرية الشؤون القانونية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

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

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 1 الرمز: الوظائف الفنية لترصصية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف القانونية المجموعة النوعية الفرعية

 0 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 011 الرمز: باحث مساعد  الدالالمسمى القياسي 

 00 الرمز: باحث قانوني مساعد مسمى الوظيفة الفعلي

 111001100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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يقها والتلكد من تطبالمسااااةمة والمشااااركة في كافة إجراءات المتعلقة بتدقي  ومراجعة القوانين واألنظمة والتعليمات غرض الوظيفة :  -1

 في كافة إجراءات الوزارة .

 

 المهام والواجبــــات:-1

 يساةم في تقديم المشورة القانونية حول االتفاقيات التي تبرمها الوزارة مس جهات دارلية ورارجية. .1

 يساةم على إعداد مشاريس القوانين واألنظمة الازمة. .1

 واألنظمة والتعليمات المعمول بها ويقترح الازم لها.يساةم ويشارق في دراسة القوانين  .1

يعمل على رصاااد وجمس وتوثي  مجموعة التشاااريعات المت ااامنة للقوانين واألنظمة والتعليمات الراصاااة بالوزارة وقرارات  .1

 الديوان الراا بتفسير القوانين وقرارات محكمة العدل العليا.

 ية وينظم ويؤمن كافة الوثائ  الازم إرفاقها بالدعور التي سترفس إلى المجلس التلديبي.يساةم في إعداد الئحة الدعور التلديب .5

 يساةم في دراسة وتحديث القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بمجاالت العمل. .6

 يعمل على حصر وتدقي  وفهرسة وحفظ جميس القرارات اإلدارية الصادرة عن الوزارة. .7

جمس وتزويد النيابة العامة والنيابة العامة اإلدارية بجميس األدلة والبيانات واألسااااانيد واألسااااباب القانونية المتعلقة يساااااةم في  .8

 بالدعاور المرفوعة من الدائرة هو  دةا لدر المحاكم المرتصة.

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

 رق في إعداد رطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذةا.يشا .11

 .يقترح وسائل  تطوير هساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الراصة بالقسم  .11

 االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكات ونشر المعرفة.يشارق في  .11

 ت والبيانات الراصة بعمله في القسم .يوث  كافة التقارير والمعلوما .11

 في إعداد التقارير الدوريةو واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .يشارق   .11

 يقوم بمتابعة العمل وتنسي  الزيارات واالتصال مس الجهات ذات العاقة بمجال الوظيفةو دارل الوزارة ورارجها . .15

 يقوم بلية هعمال هررر بتكليف من قبل الرئيس المباشر  من ارتصاا الوظيفة . .16
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 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 مس مديريات المركز لتبادل الرهي القانوني والتنسي  وتبادل المعلوماتاالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

المركز الوطني  / ومؤسسات حكومية ذات عاقة / جهات ومؤسسات حقوقيةجهات االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5

 البعثات األردنية المعتمدة لدر الدول والمنظمات الدولية./  لحقو  اإلنسان

 

 اإلشراف: -6

 . ال يوجد مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة: 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال الحقو . المؤهل العلمي المطلوب:

 ( سنوات في مجال العمل القانوني.0) :الخبرات العملية المطلوبة  

 

 التدريب:  1.7

 دورات في إعداد وصياغة التقارير. -

 .دورة مترصصة في مجال إعداد وكتابة االستشارات -

 مجال مهارات االتصال. دورة في -

 دورة مترصصة في مجال الوظيفة . -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة صياغة التقارير القانونية. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على تنظيم األعمال وتنسيقها ومتابعتها بشكل جيد. -

 الق ايا بشكل قانوني مناسب.القدرة على التحليل والتعامل مس  -

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 الوظيفة. معلومات أساسية عن 1

 مدرل بيانات ثالث/سكرتير مديرية الشؤون القانونية : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية الشؤون القانونية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 الشؤون القانونيةمدير مديرية  : 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

 1 الرمز: الوظائف الفنية لترصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجموعة النوعية الفرعية

 0 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 000 الرمز: مدرل بيانات ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مدرل بيانات ثالث/سكرتير مديرية الشؤون القانونية مسمى الوظيفة الفعلي

 110000000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمهـنيةالـمجـمـوعـة 
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إدرال وتدقي  البيانات وما يرد من كتاباتو وتفريغها على األنظمةو مس التحديث  الدوري  تنفيذ عمليات حوساااااابة و غرض الوظيفة : -1

 .على البيانات وتزويد الجهات المعنية في الوزارة بها عند الطلب بالتنسي  مس الرئيس المباشر

 

 المهام والواجبــــات:-1

 بيانات الكتب والتقارير المستلمة في المواعيد المحددة لذلق. يدرل .1

 يحتفظ باألقراا المرنة المستلمة. .1

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

الجهات ذات العاقة بصايانة يبلد عن هعطال الحاساوب وطابعتهاو ومتابعة عملية صايانة األعطال وإصااحها مس  .1
 األجهزة.

 يعيد تصويب المواد المدرلة حسب تعديات مصدرةا وإعادة إرراجها من جديد بصورتها النهائية. .5

 يقترح وسائل تنظم إعداد وإدرال البيانات على قاعدة البيانات الراصة بالعملو وتحديثها باستمرار. .6

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

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

 يشارق في إعداد رطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذةا .9

 .هساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الراصة بالقسم  يقترح وسائل  تطوير .11

 االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكات ونشر المعرفةيشارق في  .11

 يوث  كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الراصة بعمله في القسم . .11

 يشارق في إعداد التقارير الدوريةو واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .11

 .ل الوظيفةو دارل الوزارة ورارجهايقوم بمتابعة العمل وتنسي  الزيارات واالتصال مس الجهات ذات العاقة بمجا .11

 .يقوم بلية هعمال هررر بتكليف من قبل الرئيس المباشر  من ارتصاا الوظيفة  .15

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

  . قسم الديوان في مديرية الشؤون اإلدارية بالتنسي  واالتصال االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

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

 ال يوجد.مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة: 

 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7    

 دبلوم متوسط في مجال الحاسب اآللي هو نظم المعلومات اإلدارية هو علوم   إدارية. المؤهل العلمي المطلوب:

 ( سنوات في مجال عمل الوزارة )مدرل بيانات(.0( سنوات للمستور الثاني/ )7) مطلوبة:الخبرات العملية ال 

 التدريب:  1.7    

 دورة في مجال إدرال البيانات المتقدمة باستردام الحاسوب.  -

 دورة طباعة عربي /انجليزي. -

 دورة فنية في مجال الوظيفة.  -

 دورة مترصصة في مجال الوظيفة . -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7   

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في إعداد التقارير وتنفيذةا. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 القدرة على تصميم نماذج محوسبة لتسهيل إجراءات العمل. -

 المعارف:

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

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



125 

زــة /المركـــــــفي وزارة التنمية االجتماعي اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

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

      

 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 السياسات واالستراتيجياتمدير  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية السياسات واالستراتيجيات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 األمـيـن الـعـام : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 الـوظـيـفـة. تـرمـيـز 1

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

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 1 الرمز: الوظائف الفنية لترصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: والتطويروظائف الدراسات واألبحاث  المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: األول الـمـسـتـوى

 001 الرمز: مدير المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مدير السياسات واالستراتيجيات مسمى الوظيفة الفعلي

 110100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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سياسات االجتماعية المتكاملة وإعداد الدراسات وتحليل البيانات اإلحصائية والظواةر االجتماعية   غرض الوظيفة:-1 العمل على رسم ال

وإدماج مفهوم النوى االجتماعي في سااااياسااااات وبراما ورطط الوزارة لتحقي  المساااااواة وتكافؤ الفرا لكا الجنسااااينو وإدارة ومتابعة 

ات المانحةوو مان تطبي  االتفاقيات وااللتزامات المترتبة عليها و مان تطوير ردمات الدما األسري المشاريس والمنح الممولة من الجه

للحد من إدرال األحداث إلى دور تربية وتلةيل األحداث و ومن إدرال األطفال المحتاجين للحماية والرعاية إلى مؤسااسااات رعاية األطفال 

 امعة الدول العربية.اإليوائية ومتابعة براما ومشاريس وقرارات ج

 المهام والواجبــــات :-1

يشااارق في رساام ومتابعة السااياسااات واالسااتراتيجيات ذات العاقة بطبيعة عمل الوزارةو والمساااةمة في رساام السااياسااات   .1
 االجتماعية العامة للمملكة.

 االجتماعية واقتراح الحلول لها.يدير ويشرف على إعداد الدراسات وتحليل البيانات اإلحصائية وتحليل الظواةر   .1

 يشرف على رسم سياسات الدما لمفهوم النوى االجتماعي وو س استراتيجياته ومتابعة متغيراته على مستور الوزارة.  .1

 يدير ويتابس العاقات الرارجية مس الجهات الداعمة والمّمولة وتطبي  االتفاقيات وااللتزامات المترتبة عليها حسب األصول.  .1

شااارف على تحديد المشااااريس ذات األولوية في قطاى التنمية االجتماعية وفقاً لألولويات والمتطلبات والساااياساااات الوطنيةو ي  .5
 والتفاوض حول براما المساعدات ومسودات االتفاقيات من حيث مائمة المتطلبات الفنية للمستفيدين.

مولة هو غير مرصود لها مرصا في الموازنة والمدرجة في يشرف على دراسة إمكانية تمويل المشاريس والبراما غير الم  .6
 الرطة اإلستراتيجية للوزارة لغايات البحث في تمويلها من المنح الرارجية والدارلية.

يشاارف ويتابس تنفيذ الوزارة للنشاااطات وااللتزامات المنبثقة عن جامعة الدول العربية واالتفاقيات والبروتوكوالت ومذكرات   .7
 الدولية والعربية التي صادقت و/هو وقعت عليها.التفاةم 

 يتلكد من نشر التعامي والقرارات الناظمة إلجراءات العمل.  .8

ياادير عمليااة تقييم هداء موظفي المااديريااة ويحاادد احتياااجاااتهم التاادريبيااة ويطور هداء الموظفين عن طري  تمكينهم وحفزةم   .9
 اجات من الموارد البشرية والمالية للمديرية وتوجيههم ورل  روح الفري  بينهم.و ويحدد االحتي

يشاااارف على و ااااس هةداف المديرية التنظيمية بالتنسااااي  مس هةداف الوزارة والرطط التنفيذية الزمنية لتحقي  تلق األةداف   .11
 ويتابس تنفيذةا

 زارة ورارجها.يشرف على تطوير هساليب العمل والتنسي  مس الوحدات اإلدارية المرتلفة ذات العاقة دارل الو  .11

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

 القيام بلية مهام في مجال ارتصاا الوظيفة.  .11

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

مديريات الوزارة المركز والميدان بالتنساااااي  واالتصاااااال لتحقي  غاية العمل وتنفيذ االتصااااااالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

 الرطة اإلستراتيجية.

رئاسة الوزراء/ وزارة الترطيط / دائرة اإلحصاءات العامة / الجهات والمؤسسات االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 المعنية بشؤون المرهة / الجهات الداعمة والممولة.
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 اإلشراف:-6

م إدارة / رئيس قس رئيس قسم السياسات االجتماعية واإلستراتيجية مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة : 

المشااااااريس والتمويل / رئيس قسااااام النوى االجتماعي / رئيس قسااااام التعاون الدولي / رئيس قسااااام األزمات ورصاااااد الظواةر 

 .االجتماعية / مدرل بيانات ثالث / سكرتاريا

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية واالقتصاد و/هو العلوم االجتماعية.المؤهل العلمي المطلوب: 

 ( سنوات في هي وظيفة إشرافية.0( سنة في عمل الوزارة / منها )11)الخبرات العملية المطلوبة  : 

 

 التدريب:  1.7

 الترطيط اإلستراتيجي -

 مهارات اإلدارة العليا -

 دورة حول القوانين المستحدثة ذات العاقة بعمل الوزارة. -

 إدارة الموارد البشرية -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة عالية في االتصال واإلشراف -

 مهارة عالية  في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 والتفكير المنطقي.مهارات عالية في التحليل  -

 معرفة متعمقة بلبعاد الوظيفة وممارستها ومناةجها وفلسفتها . -

 مهارة عالية في استردام الحاسوب وتطبيقاته فى مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة:

 قدرة عالية على الترطيط والمتابعة والتنفيذ. -

 قدرة عالية على اإلبداى والتطوير. -

 القدرة على االستفادة من المؤتمرات وورش العمل التي يشارق فيها شاغل الوظيفة وربط مررجاتها بتطوير الوظيفة والمهنة  -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الرا عة 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 التعاون الدولي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية السياسات واالستراتيجيات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 الـدولـيقـسـم الـتـعـاون  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير السياسات واالستراتيجيات : 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 الترصصية العامةالمجموعة النوعية 

 0 الرمز: وظائف الدراسات واألبحاث والتطوير المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم التعاون الدولي مسمى الوظيفة الفعلي

 110100100 للوظيفةالرقم الرمزي 

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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عن مرتلف المؤشااارات االجتماعية  موثوقةرفس مساااتور عاقات التعاون مس الجهات الرارجية و وتوفير دراساااات غرض الوظيفة :  -1

 وتحليلها إليجاد الحلول.

 المهام والواجبــــات :-1

والتقارير حول حقو  اإلنسان والتي تدرل  من نطا  ارتصاا الوزارةو حسب االتفاقيات يشرف ويتابس على إعداد الدراسات  .1

والمواثي  والمعاةدات الدوليةو ومتابعتها دارل الوزارة ورارجهاو وإعداد الردود على ماحظات هع اء اللجان الوطنية والدولية 

 نسي  مس وحدة الشؤون القانونية.لحقو  اإلنسان بالتعاون مس قطاعات العمل المعنية بالوزارة بالت

يشرف ويتابس تنفيذ الوزارة للنشاطات وااللتزامات المنبثقة عن جامعة الدول العربية واالتفاقيات والبروتوكوالت ومذكرات  .1

تطوير لالتفاةم الدولية والعربية التي صادقت و/هو وقعت عليهاو بالتنسي  مس مديريات الوزارة المرتصةو وبالتنسي  مس قسم ا

 وتميز األداء المؤسسي .

يشرف ويتابس اإلعداد للمؤتمرات والزيارات التي يقوم بها هو يشارق بها معالي الوزير و عطوفة األمين العام بالتنسي  مس  .1
 المديريات المعنية بالنسبة للمؤتمرات الرارجية فقط  .

 ي  مس مديرية االتصال والجهات ذات العاقة .يشرف ويتابس إعداد وتنظيم برناما  زيارات الوفود بالتنس .1

يعمل على اقتراح سبل تعزيز وتطوير التعاون ما بين الوزارة والدوائر األررر في المجاالت ذات الصلة بارتصاصات الوزارة  .5

 فيما يتعل  بمهام التعاون الدولي واالتفاقيات الدولية  .

يتابس و يحرا على الحصول على الوثائ  والتقارير والمطبوعات ذات الصلة بمجاالت عمل الوزارة من رال التنسي  مس  .6

 المنظمات اإلقليمية والدولية وبالتنسي  مس مديرية االتصال .

 زء منها .يشارق في المؤتمرات والندوات واللقاءات ) الرارجية فقط ( التي تشارق فيها الوزارة هو تكون ج .7

يعمل على تطوير آليات وقواعد تفعيل وتنظيم قنوات االتصال والتعاون الدولية للوزارة والجهات العاملة في قطاى التنمية  .8

االجتماعية مس المؤسسات والمنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية الناشطة في ةذا المجالو والتلكد من ملسستها لدر الجهات 

 ومتابعة مدر التزامهم بها عند عقد هي تعاون إقليمي هو دولي. العاملة بالقطاىو

يشرف على تنسي  وتفعيل العاقات اإلقليمية والدولية ومجاالت التعاون المشتركة ما بين الوزارة ومؤسسات التنمية االجتماعية  .9

سسات والمنظمات من لقاءات هو قرارات هو اإلقليمية والدوليةو وتعزيز مبده الحوار والتواصلو ومتابعة ما يصدر عن تلق المؤ

 تقارير في مجاالت التعاونو إ افة إلى تزويدةم بالقرارات والمستجدات المحلية في تلق المجاالت.

يشرف على تعميم المستجدات والقرارات والتقارير اإلقليمية والدولية في مجاالت التنمية االجتماعية على الجهات المعنية والعاملة  .11

 لقطاى  في المملكة كل حسب ارتصاصه.با

يتابس دراسة االتفاقيات الثنائية والجماعية المبرمة بين المملكة والدول األرررو وتحديد سبل االستفادة من ةذه االتفاقيات وتحليل  .11

 العائد منها على الوزارة والقطاىو ورفس التوصيات بشلنها للمسؤول المباشر
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 تلثير االتفاقيات المبرمة على القوانين المحلية ورفس التوصيات المتعلقة بمتابعتها تشريعياً واقتراح التعديات.يشرف على دراسة  .11

يعمل على اعداد مشروعات االتفاقيات اإلقليمية والدولية في مسائل التنمية االجتماعية المزمس إبرامها بالتنسي  مس الجهات  .11

ارات ودراستها وعر ها على المرجس المرتاو والمشاركة في المفاو ات التي تجري المرتصة وقسم الدراسات واالستش

 بشلنها.

يتابس هعمال تنفيذ كافة اإلجراءات الازمة إلبرام االتفاقيات اإلقليمية والدولي في القطاى بشكل رسمي وتصديقها وفقاً ألحكام  .11

 اقيات حيز التنفيذ للجهات المعنية.الدستور والقوانين المعمول بها وتعميم درول تلق االتف

 يشارق في الندوات والمؤتمرات المعنية بق ايا المرهة والنوى االجتماعي. .15

 يطور هساليب العمل والتلكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل. .16

 ونشر المعرفة.يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكات  .17

 يشرف على توثي  كافة التقارير والمعلومات والبيانات الراصة بعمل القسم . .18

 يقيم هداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية. .19

 يقوم بلية واجبات في مجال ارتصاا الوظيفة .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

 .األقسام الفنية في مركز الوزارة المعنية لتبادل المعلومات وتنسي  العملاالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

والجهات الداعمة والممولةو وزارة اللجان الوطنية والدولية لحقو  اإلنساااااااان االتصااااااااالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

المؤساااساااات والمنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية  ساااي  مس جامعة الدول العربية والصاااناعة والتجارةو وزارة الرارجية للتن

 الناشطة العاملة في قطاى التنمية االجتماعية.

 

 اإلشراف:-6

 باحث. مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 لخبرات:المؤهل العلمي وا 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية هو اإلنسانية هو اإلدارية هو القانون   المؤهل العلمي المطلوب  :

 ( سنة في العمل.11( سنوات في العمل / الفئة الثانية )6الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة :
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 التدريب:  1.7

 وإعداد التقارير  اإلدارة اإلشرافية -

 إدارة الموارد البشرية  -

 الترطيط اإلستراتيجي  -

 دورات فنية مترصصة 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 تنفيذةا . -

 مهارة في استردام الحاسوب وتطبيقاته فى مجال العمل -

 القدرات المطلوبة:

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

 القدرة على تنفيذ البراما المقررة واتراذ القرارات. -

 القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطا  الوظيفة والعمل على تطويرةا  -

 واإلجرائية واإلنسانية.القدرة على تطوير العمل وتحسين طر  األداء وهساليبه الفنية  -

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

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 إدارة المشاريس والتمويلرئيس قسم  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية السياسات واالستراتيجيات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 إدارة المشاريس والتمويلقسم  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير السياسات واالستراتيجيات : 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

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم هدارة المشاريس والتمويل مسمى الوظيفة الفعلي

 160100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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إدارة ومتابعة كل ما يتعل  بالمشااااااريس الممولة وغير الممولة والبحث عن تمويل من المنح الرارجية والدارلية وف   غرض الوظيفة : -1

 لبراما الوزارة المعكوسة في موازنتها.

 

 والواجبــــات :المهام -1 

يشرف على جمس المعلومات المطلوبة لتحديد احتياجات الوزارة من المساعدات والدعم الفني والمالي ويتابس إعداد الدراسات  .1

 .التحليلية بهذا الرصوا بالتنسي  مس المرتصين المعنيين في الوزارة

التنمية االجتماعية وفقاً لألولويات والمتطلبات والسياسات الوطنيةو يشرف ويعمل على تحديد المشاريس ذات األولوية في قطاى  .1

 والتفاوض حول براما المساعدات ومسودات االتفاقيات من حيث مائمة المتطلبات الفنية للمستفيدين.

 يشرف على إدارة ومتابعة وتنظيم منح المشاريس المّمولة من الجهات المانحةو ومراقبة وتقييم هدائها. .1

يتابس دراسة منح المشاريس المّمولة من الجهات الداعمة والمانحةو وتوجيهها وفقاً لبراما الوزارة المعكوسة في موازناتها وتصنيف  .1

هوجه إنفا  بنودةا بالتعاون مس قسم المحاسبة ومنظم الموازنة في مديرية الموارد المالية وبالتنسي  مس قسم المتابعة والتقييم 

 والدراسات.

يشرف ويعمل على التنسي  مس منظمات المجتمس المدني والمؤسسات والتشبيق معها فيما يرا استقطاب التمويل او تنفيذ احتياجات  .5

 الوزارة المرتلفة من التدريب وغيرةا.

رطيط والتعاون التيشرف على و س الشروط المرجعية الستقدام جهات استشارية لتنفيذ المشاريس المّمولة وذلق بالتنسي  مس وزارة  .6

 الدولي وغيرةا من الجهات المعنية.

 يشارق في تطوير معايير قياس هداء المشاريس والبراما المّمولة من جهات مانحةو ويشرف على تطبيقها. .7

في يشرف ويعد دراسة إمكانية تمويل المشاريس والبراما غير المّموله هو غير مرصود لها مرصا في الموازنة  والمدرجة  .8

الرطة اإلستراتيجية للوزارة لغايات البحث في تمويلها من المنح الرارجية والدارلية بالتنسي  مس قسم الترطيط االستراتيجي 

 والتعاون مس المديريات وف  برامجها المعكوسة على موازنة الوزارة .

التي تكون وزارة التنمية االجتماعية ةي المسؤولة يشرف ويتابس إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات للمشاريس الممولة من المانحين و .9

 عن تنفيذةا وإصدار تقارير متابعة وتقييم منتظمة حولها.

يعمل على إعداد مقترحات المشاريس لتقديمها للجهات المانحة من رال وزارة الترطيط والتعاون الدولي ألغراض التمويل بالتنسي   .11

 مس المديريات المعنيةو والمشاركة في إعداد اتفاقياتهاو وتوثيقها. 

 مويلية المتاحة من رالها.يتابس التنسي  مس وزارة الترطيط والتعاون الدولي لاستفادة من الفرا الت .11
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يشرف على إعداد تقرير فني حول سير العمل في المشاريس الممولة من الدعم الرارجي والدارلي بعد المباشرة بتنفيذةا وراله  .11

ارةاو وفقاً روبعد االنتهاء منها بالتنسي  مس قسم المتابعة والتقييم والدراسات ورفس توصيات التقرير إلى لجنة الترطيط العتماد وإق

 لألسس المعتمدة إلدارة المشاريس الممولة من الدعم الرارجي .

يشرف ويتابس ويعمل على ربط مو وى منح المشاريس الممولة من الجهات المانحة وهولويات الجهة طالبة المنحة من رال قياس  .11

 مصلحة العمل. مدر هةميتها النسبية للوزارة ومدر انعكاسها على هولوياتها وتلثيرةا على

يشارق في و س معايير توزيس المنح المقدمة من الدعم الرارجي والدارلي بالتنسي  والتعاون مس المديرية المعنية طالبه المنحة  .11

 ومديرية الموارد الماليه.

 يطور هساليب العمل والتلكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل. .15

 لدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكات ونشر المعرفة.يعقد االجتماعات ا .16

 يشرف على توثي  كافة التقارير والمعلومات والبيانات الراصة بعمل القسم . .17

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم. .18

 يقيم هداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية. .19

 بلية واجبات في مجال ارتصاا الوظيفة.يقوم  .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 .األقسام الفنية في مركز الوزارة المعنية لتبادل المعلومات وتنسي  العمل  االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

للتمويل / ووزارة الترطيط والتعاون الدولي والوزارات رئاسااة الوزراء / الجهات المانحة االتصاااالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 والجهات المعنية بالتنسي  للعمل معها.

 

 اإلشراف:-6

 باحث. مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

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

 سنة في عمل الوزارة. 11سنوات في عمل الوزارة / الفئة الثانية  6الفئة األولى الخبرات العملية المطلوبة : 
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 التدريب:  1.7

 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير. -

 .إدارة الموارد البشرية  -

 .الترطيط اإلستراتيجي  -

 .دورات فنية مترصصة في مجال الوظيفة -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة: 

 مهارة عالية في االتصال واإلشراف -

 مهارة عالية  في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مهارات عالية في التحليل والتفكير المنطقي. -

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

 مهارة عالية في استردام الحاسوب وتطبيقاته فى مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة:

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

 البراما المقررة واتراذ القرارات. القدرة على تنفيذ -

 القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطا  الوظيفة والعمل على تطويرةا وتنميتها. -

 القدرة على تطوير العمل وتحسين طر  األداء وهساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. -

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

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 معلومات أساسية عن الوظيفة. 1

 واالستراتيجيةرئيس قسم السياسات االجتماعية  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية السياسات واالستراتيجيات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 واالستراتيجيةالسياسات االجتماعية قسم  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير السياسات واالستراتيجيات : 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: الوظائف الفنية المترصصةمجموعة  المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف الدراسات واألبحاث والتطوير المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم السياسات واالستراتيجيات مسمى الوظيفة الفعلي

 110100100 للوظيفةالرقم الرمزي 

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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المشااااركة والمتابعة لاساااتراتيجيات والساااياساااات والرطط على المساااتور الوطني والمشااااركة في تحقي  متطلبات  غرض الوظيفة : -1

 جائزة الملق عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية عن محور القيادة واالستراتيجية.

 

 المهام والواجبــــات :-1 

يشاااارق في إعداد الساااياساااات االجتماعية والرطط التنموية واالساااتراتيجيات الوطنية والبراما االقتصاااادية واالجتماعية  .1

المرتبطة في عملية التنميةو والمتعلقة بالشااباب واألطفال والنساااء واألشااراا المعاقين والمساانين وتحديثها بالتنسااي  مس 

 المعنية  وف  هطر تشريعية فّعالة.الجهات 

يشرف ويتابس هعمال إعداد وتطوير السياسيات واالستراتيجيات المرطط عر ها على مجلس الوزراء هو اللجان الوزارية  .1

 رال العامو ومراجعتها للتلكد من صحة إجراءاتها والتزامها باإلطار الزمني المحدد.

الوطنية لمكافحة الفقر فيما يرا قطاعات الوزارة المرتلفة وبالتنسااي  مس الجهات ذات يشاارف ويتابس تنفيذ اإلسااتراتيجية  .1

 العاقة.

يشاارف على تجميس المعلومات والبيانات والوثائ  والتغذية الراجعة الازمة لتطوير مسااودات السااياسااات الوطنية المتعلقة  .1

 بحماية البيئة وتوفيرةا للمعنيين.

اد متطلبات معيار القيادة في جائزة الملق عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي وبالتنسااي  مس قساام يشاارف ويشااارق في إعد .5

 تطوير األداء المؤسسي .

الشاااريكة مثل المجلس األعلى لشاااؤون ذوي  يتابس االساااتراتيجيات والساااياساااات التي تقوم بإعدادةا الجهات اإلساااتراتيجية .6

 اإلعاقة والمجلس الوطني لشؤون األسرة واللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرهة وغيرةا .

توجيه قسم تطوير األداء المؤسسي في مديرية التطوير المؤسسي إلى إعداد الرطط التنفيذية الازمة للدراسات وتوصياتها  .7

 الدراسات ورصد الق ايا والظواةر االجتماعية في مديرية السياسات واالستراتيجيات. التي يقوم بإعدادةا قسم

 يطور هساليب العمل والتلكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل. .8

 يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكات ونشر المعرفة. .9

 يشرف على توثي  كافة التقارير والمعلومات والبيانات الراصة بعمل القسم . .11

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم. .11

 يقيم هداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية. .11

 يقوم بلية واجبات في مجال ارتصاا الوظيفة. .11
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 عالقات الوظيفة )االتصاالت( :-5

 .األقسام الفنية في مركز الوزارة المعنية لتبادل المعلومات وتنسي  العملاالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :   1.5

رئاساااة الوزراءو واللجان الوزارية والوزارات والجهات المعنية بالتنساااي  للعمل االتصااااالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

ذوي اإلعاقة والمجلس الوطني لشااااؤون األساااارة واللجنة الوطنية األردنية لشااااؤون المرهة و معها مثل المجلس األعلى لشااااؤون 

 الترطيط والتعاون الدولي و مركز جائزة الملق عبدهللا الثاني.

 اإلشراف:-6

 باحث. مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة : 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

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

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

 التدريب:  1.7

 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير  -

 إدارة الموارد البشرية  -

 الترطيط اإلستراتيجي  -

 دورات فنية مترصصة في مجال الوظيفة -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة: 

 مهارة في االتصال واإلشراف. -

 مهارة  في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مهارات في التحليل والتفكير المنطقي. -

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

 مهارة في استردام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة:

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

 القدرة على تنفيذ البراما المقررة واتراذ القرارات. -

 القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطا  الوظيفة والعمل على تطويرةا وتنميتها. -

 القدرة على تطوير العمل وتحسين طر  األداء وهساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. -

 

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

 المعارف:

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

 معرفة متعمقة بلبعاد الوظيفة وممارستها ومناةجها وفلسفتها .  -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيسي  –رئيس قسم النوى االجتماعي/  ابط النوى االجتماعي  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 واالستراتيجياتمديرية السياسات  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم النوى االجتماعي :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير مديرية السياسات واالستراتيجيات : 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 الترصصية  المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف الدراسات والتطوير المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: االول الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيسي  –رئيس قسم النوى االجتماعي /  ابط النوى االجتماعي  الفعلي مسمى الوظيفة

 110100700 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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    مان إدماج النوى االجتماعي في الدائرة .   غرض الوظيفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

يقدم المشاااااورة في اساااااتراتيجية الدائرة وموازنتها ورططها وبرامجها التوعوية والردماتية وتطوير مؤشااااارات ل ااااامان  .1

 مراعاة النوى االجتماعي. 

 يقدم المقترحات حول البراما والمشاريس والرطة التنفيذية ذات العاقة بالنوى االجتماعي ومتابعة التطبي . .1

 واإلستراتيجية الوطنية للمرهة األردنية.  1000الدائرة مس هةداف التنمية المستدامة يتلكد من موائمة هةداف  .1

 الازمة.ينس  مس دائرة اإلحصاءات العامة لتوفير اإلحصاءات البيانات واألرقام  .1

 يساةم في إعداد الدراسات والمسوحات الراصة بالنوى االجتماعي . .5

 البراما التدريبية واللجان المعنية بالنوى االجتماعي وينقل المعرفة للمعنيين في دائرته.يشارق في المؤتمرات والندوات و .6

 االجتماعي.يتابس تنفيذ السياسات المتعلقة بتدعيم المساواة القائمة على النوى  .7

 يعد التقارير الراصة بق ايا النوى االجتماعي لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل الجهات الوطنية والدولية . .8

يتابس االتفاقيات الدولية واإلقليمية ومذكرات التفاةم ذات العاقة بالنوى االجتماعي والتوصااااااايات الصاااااااادرة عن اللجان  .9

 ثيقها إلتاحتها للمعنيين في الدائرة .المنبثقة عن ةذه االتفاقيات و تو

 يساةم في دراسة احتياجات الوحدات التنظيمية المرتلفة دارل الدائرة لغايات إدماج النوى االجتماعي . .11

يرصد وسائل التعامل غير الرسمية واألعراف غير المكتوبة التي تحكم مدير العمل سيما تلق التي تؤثر سلبا على حراق  .11

 الوظيفي .المرهة 

 ينفذ ما يكلف به من قبل رئيسه المباشر في مجال العمل . .11

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 مدير مديرية السياسات واالستراتيجيات وموظفي قسم النوى االجتماعياالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرهة لتبادل المعلومات وتنسي  العمل .  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( : 1.5

 

 اإلشراف :-6

  ابط النوى االجتماعي و  ابط النوى االجتماعي المساعد مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 والخبرات:المؤهل العلمي  1.7
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 الشهادة الجامعية األولى في علم االجتماى هو الحقو  هو التنمية الدولية . المؤهل العلمي المطلوب: 

( سااانة في 11( سااانه في مجال العمل / لحملة الماجساااتير )11لحملة البكالوريوس : )  الخبرات العملية المطلوبة  :

 ل العمل . ( سنه في مجا 10مجال العمل /  لحملة الدكتوراه : ) 

 
 التدريب:  1.7

 الترطيط االستراتيجي -

 منهجية البحث العلمي -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 معرفة بالتشريعات والتعليمات ذات العاقة بعمل الدائرة . -

 معرفة باالتفاقيات والمواثي  ذات العاقة بالنوى االجتماعي . -

 معرفة باللغة االنجليزية . -

 مهارات التواصل .  -

 مهاررة استردام الحاسوب . -

 مهارة التفاوض واإلقناى . -

 مهارة إعداد التقارير .  -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيس قسم إدارة األزمات ورصد الظواةر االجتماعية : الـوظـيـفـةمـسـمـى  1.1

 مديرية السياسات واالستراتيجيات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم إدارة األزمات ورصد الظواةر االجتماعية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 واالستراتيجياتمدير السياسات  : 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 المترصصة المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف الدراسات واألبحاث والتطوير الفرعية المجموعة النوعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم إدارة األزمات ورصد الظواةر االجتماعية مسمى الوظيفة الفعلي

 110100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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اإلشااااراف والمتابعة لتوفير دراسااااات موثوقه عن مرتلف المؤشاااارات االجتماعية وتحليلها إليجاد الحلول ورصااااد  غرض الوظيفة :  -1

 وتحليل الظواةر االجتماعية وإعداد التقارير الازمة بها ورفعها للرئيس المباشر.

 المهام والواجبــــات: -1

 يعمل على و س رطط ومشاريس الدراسات والبحوث والمسوحات المطلوبة ومراقبة تنفيذةا . .1

يشرف ويتابس ويعمل على رصد الظواةر االجتماعية وتحليل المؤشرات المتعلقة بها وتقديم تحليات معمقة حول ابرز  .1

 التحديات والتحوالت االجتماعية في األردن.

ي الدراسات وتحليلها وتقييمهاو واقتراح الدراسات وتصميم وتحكيم االستبيانات الراصة بها وف  يتابس استرراج المؤشرات ف .1

 متطلبات العملو وتحديد هولويات تنفيذةا وتقديم التوصيات بشلنها.

ةا شريسعى لبناء قاعدة معلومات حول الق ايا والموا يس االجتماعية ذات العاقة بالعمل االجتماعي ودور الوزارة ون .1

 وإتاحتها للمهتمين والمعنيين.

يشارق في اللجان الفنية المترصصة في إجراء البحوث والدراسات ذات العاقة بالق ايا االجتماعية والتي ترد للوزارة من  .5

 الجهات المرتصة .

يشرف على جمس المعلومات واإلحصاءات المتعلقة بالدراسات والبحوث المنوي إعدادةا وتحليلها للوصول للنتائا  .6

 والتوصيات التي تساعد في اتراذ القرارات المناسبة .

 يتابس تسهيل مهمة الباحثين والمهتمين في الحصول على البيانات المتعلقة بمجاالت عمل الوزارة . .7

زيز االتصال والتعاون ما بين الوزارة والقطاعين العام والراا ) منظمات المجتمس المدني ( والمؤسسات البحثية يسعى لتع .8

 والجامعات .

يعمل على الترطيط الحتياجات الوزارة من الدراسات االجتماعية وهولوياتها ومتابعتها بالتنسي  مس الجهات المرتصة  .9

 واإلشراف على دقة وكفاءة إعداد الدراسات والبحوث والتقارير العلمية .

ليمية و ويساةم في تقديم يشرف على دراسة مقترحات مشاريس الباحثين واألكاديميين من الجامعات والمؤسسات التع .11

 النصوا المعدة للنشر والقيام بتحريرةا وتدقيقها لغويا وتنسيقها وإعدادةا بالصيغة الفنية المائمة ومتابعتها ونشرةا.

يتابس مراجعة هورا  العمل والدراسات والبحوث التي يعدةا المستشارون والجهات المتعاقد معها والتحق  من البيانات ومدر  .11

 يقها لألةداف والشروط المرجعية الراصة بالدراسة ويعمل على و س الماحظات والتلكد من إدرال التعديات.تحق

يشارق في إعداد الدراسات المترصصة بالفقر من حيث قياس وتحليل ظاةرة الفقر في المملكة من رال استردام منهجيات  .11

 متعددة.
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واالجتماعية والبيئة ذات العاقة بالتنمية االجتماعية بشكل دوري للتعرف على مواطن الرلل يتابس المؤشرات االقتصادية  .11

 والصعوبات واقتراح التوصيات المناسبة.

يشرف على رصد وتوثي  وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالفقر والفقراء في المملكة بالوسائل المتاحة ومن مرتلف  .11

 عداد براما مشاريس مكافحة الفقر وهنشطتها و بما يقس  من مجاالت عمل الوزارة .المصادر ويعمل على إ

 يطور هساليب العمل والتلكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل. .16

 يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكات ونشر المعرفة. .17

 كافة التقارير والمعلومات والبيانات الراصة بعمل القسم .يشرف على توثي   .18

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم. .19

 يقيم هداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية. .11

 يقوم بلية واجبات في مجال ارتصاا الوظيفة. .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 .األقسام الفنية في مركز الوزارة المعنية لتبادل المعلومات وتنسي  العمل الداخلية )داخل الدائرة( : االتصاالت  1.5

الجهات المرتصة في إجراء البحوث والدراسات ذات العاقة بالق ايا االجتماعية االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 والجامعات .ومنظمات المجتمس المدني والمؤسسات البحثية 

 اإلشراف:-6

 باحثمسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

قانون المطلوب :المؤهل العلمي  ية هو ال ماعية هو اإلنسااااااااان جامعية األولى في مجال العلوم االجت لدرجة ال او هي  ا
 .ترصا مرتبط بطبيعة الوظيفة

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

 
 التدريب:  7

 .لترطيط اإلستراتيجيا -

 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير, -

 دورات فنية مترصصة في مجال الوظيفة. -

 .البشريةإدارة الموارد  -
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 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 تنفيذةا.  -

 مهارة في استردام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة: 

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

 القدرة على تنفيذ البراما المقررة واتراذ القرارات. -

 والمادية في نطا  الوظيفة والعمل على تطويرةا وتنميتها.القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية  -

 القدرة على تطوير العمل وتحسين طر  األداء وهساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. -

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

 المعارف : 

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 باحث / التعاون الدولي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية السياسات واالستراتيجيات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم التعاون الدولي :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم التعاون الدولي : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

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

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 0 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 006 الرمز: باحث مساعد المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: باحث التعاون الدولي مسمى الوظيفة الفعلي

 101000600 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 وتحليل المؤشااااااارات االجتماعيةالمسااااااااةمة بمتابعة ما تم تنفيذه من األنشاااااااطة المنبثقة من االتفاقيات الدولية و غرض الوظيفة :  -1

 واالقتصادية وإجراء الدراسات حولها .

 المهام والواجبــــات: -1

إعداد الدراسات والتقارير حول حقو  اإلنسان والتي تدرل  من نطا  ارتصاا الوزارةو حسب االتفاقيات  .1

إعداد الردود على ماحظات هع اء  والمواثي  والمعاةدات الدوليةو ومتابعتها دارل الوزارة ورارجهاو ويساةم في

اللجان الوطنية والدولية لحقو  اإلنسان بالتعاون مس قطاعات العمل المعنية بالوزارة بالتنسي  مس وحدة الشؤون 

 القانونية.

ت اليساةم في متابعة تنفيذ الوزارة للنشاطات وااللتزامات المنبثقة عن جامعة الدول العربية واالتفاقيات والبروتوكو .1

ومذكرات التفاةم الدولية والعربية التي صادقت و/هو وقعت عليهاو بالتنسي  مس مديريات الوزارة المرتصةو وبالتنسي  

 مس قسم التطوير وتميز األداء المؤسسي .

سي  نيساةم في اإلعداد للمؤتمرات والزيارات التي يقوم بها هو يشارق بها معالي الوزير و عطوفة األمين العام بالت .1

 مس المديريات المعنية بالنسبة للمؤتمرات الرارجية فقط و  .

 يعمل على إعداد وتنظيم برناما زيارات الوفود بالتنسي  مس مديرية االتصال والجهات ذات العاقة . .1

  مس ييجمس ويسعى للحصول على الوثائ  والتقارير والمطبوعات ذات الصلة بمجاالت عمل الوزارة من رال التنس .5

 المنظمات اإلقليمية والدولية وبالتنسي  مس مديرية االتصال .

يساةم في تطوير آليات وقواعد تفعيل وتنظيم قنوات االتصال والتعاون الدولية للوزارة والجهات العاملة في قطاى  .6

 المجال.التنمية االجتماعية مس المؤسسات والمنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية الناشطة في ةذا 

يعمل على تنسي  ويساةم في تفعيل العاقات اإلقليمية والدولية ومجاالت التعاون المشتركة ما بين الوزارة ومؤسسات  .7

التنمية االجتماعية اإلقليمية والدوليةو ويساةم في تعزيز مبده الحوار والتواصلو ويعمل على متابعة ما يصدر عن 

هو قرارات هو تقارير في مجاالت التعاونو ويساةم في تزويدةم بالقرارات  تلق المؤسسات والمنظمات من لقاءات

 والمستجدات المحلية في تلق المجاالت.

يعمل على تعميم المستجدات والقرارات والتقارير اإلقليمية والدولية في مجاالت التنمية االجتماعية على الجهات  .8

 رتصاصه.المعنية والعاملة بالقطاى في المملكة كل حسب ا

يدرس االتفاقيات الثنائية والجماعية المبرمة بين المملكة والدول األرررو وتحديد سبل االستفادة من ةذه االتفاقيات  .9

 وتحليل العائد منها على الوزارة والقطاىو ورفس التوصيات بشلنها للمسؤول المباشر.
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قتراح المحلية ورفس التوصيات المتعلقة بمتابعتها تشريعياً وا يساةم في دراسة تلثير االتفاقيات المبرمة على القوانين .11

 التعديات.

يساةم في إعداد مشروعات االتفاقيات اإلقليمية والدولية في مسائل التنمية االجتماعية المزمس إبرامها بالتنسي  مس  .11

 الجهات المرتصة وقسم الدراسات واالستشارات.

ءات الازمة إلبرام االتفاقيات اإلقليمية والدولي في القطاى بشكل رسمي وتصديقها وفقاً يعمل على تنفيذ كافة اإلجرا .11

 ألحكام الدستور والقوانين المعمول بها وتعميم درول تلق االتفاقيات حيز التنفيذ للجهات المعنية.

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

 .يشارق في إعداد رطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذةا .11

 .يقترح وسائل تطوير هساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الراصة بالقسم  .15

 .االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكات ونشر المعرفةيشارق في  .16

 يوث  كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الراصة بعمله في القسم . .17

 يشارق في إعداد التقارير الدوريةو واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .18

 ها.جيقوم بمتابعة العمل وتنسي  الزيارات واالتصال مس الجهات ذات العاقة بمجال الوظيفةو دارل الوزارة ورار .19

 يقوم بلية هعمال هررر بتكليف من قبل الرئيس المباشر  من ارتصاا الوظيفة . .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

األقسااااام الفنية في مركز الوزارة المعنية بالتنسااااي  معها /  ومديريات المركز منها  االتصاااااالت الداخلية )داخل الدائرة( : 1.5

 وحدة الشؤون القانونية /  مديرية التطوير المؤسسي .مديرية الموارد البشرية / 

الجهات ذات العاقة بعمل القساااام والجهات الداعمة والممولةو/  وزارة الصااااناعة االتصاااااالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 والتجارة / وزارة الرارجية للتنسي  مس جامعة الدول العربية.

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد.فشراف المباشر للوظيفة : مسميات الوظائف الخاةعة ل
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 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

او هي  داريااة هو االجتماااعيااة هو القااانونالاادرجااة الجااامعيااة األولى في مجااال العلوم اإل المؤهاال العلمي المطلوب  :

 ترصا ذو عاقة بطبيعة العمل.

 سنوات عمل في الوزارة. 0الخبرات العملية المطلوبة : 

 

 التدريب:  1.7

 .االستراتيجيدورة في الترطيط  -

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في مهارات الحاسوب. -

 دورة فنية مترصصة في مجال الوظيفة  -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة: 

 التعامل مس وتطبي  التشريعات الرا عة لمجاالت العمل.مهارة   -

 مهارات في استردام الحاسوب. -

 القدرات المطلوبة:

 .القدرة على تطوير وسائل ونماذج وهساليب العمل -

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 إدارة المشاريس والتمويل باحث اقتصادي/ : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية السياسات واالستراتيجيات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 المشاريس والتمويل إدارةقسم  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 إدارة المشاريس والتمويلرئيس قسم  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

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

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف االقتصادية واإلحصائية المجموعة النوعية الفرعية

 0 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 000 الرمز: باحث مساعد المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: اقتصادي /إدارة المشاريس والتمويلباحث  مسمى الوظيفة الفعلي

 101000000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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: العمل على كل ما يتعل  بالمشااااااااريس الممولة وغير الممولة والبحث عن تمويل من المنح الرارجية والدارلية وفقا  غرض الوظيفة  -1

 لبراما الوزارة المعكوسة في موازنتها.

 

 المهام والواجبــــات: -1

والمالي وإعداد الدراسات يعمل على جمس المعلومات المطلوبة لتحديد احتياجات الوزارة من المساعدات والدعم الفني  .1

 .التحليلية بهذا الرصوا بالتنسي  مس المرتصين المعنيين في الوزارة

يساةم في تحديد المشاريس ذات األولوية في قطاى التنمية االجتماعية وفقاً لألولويات والمتطلبات والسياسات الوطنيةو  .1

 مائمة المتطلبات الفنية للمستفيدين. والتفاوض حول براما المساعدات ومسودات االتفاقيات من حيث

 يعمل على متابعة وتنظيم منح المشاريس المّمولة من الجهات المانحةو ومراقبة وتقييم هدائها. .1

يعمل على دراسة منح المشاريس المّمولة من الجهات الداعمة والمانحةو وتوجيهها وفقاً لبراما الوزارة المعكوسة في  .1

هوجه إنفا  بنودةا بالتعاون مس قسم المحاسبة ومنظم الموازنة في مديرية الموارد المالية وبالتنسي  موازناتها وتصنيف 

 مس قسم المتابعة والتقييم والدراسات.

يساةم في التنسي  مس منظمات المجتمس المدني والمؤسسات والتشبيق معها فيما يرا استقطاب التمويل او تنفيذ  .5

 لفة من التدريب وغيرةا.احتياجات الوزارة المرت

يساةم في و س الشروط المرجعية الستقدام جهات استشارية لتنفيذ المشاريس المّمولة وذلق بالتنسي  مس وزارة  .6

 الترطيط والتعاون الدولي وغيرةا من الجهات المعنية.

 لتطويرةا.يعمل على دراسة معايير قياس هداء المشاريس والبراما المّمولة من جهات مانحة  .7

يعمل على دراسة إمكانية تمويل المشاريس والبراما غير المّموله هو غير مرصود لها مرصا في الموازنة والمدرجة  .8

في الرطة اإلستراتيجية للوزارة لغايات البحث في تمويلها من المنح الرارجية والدارلية بالتنسي  مس قسم الترطيط 

 وف  برامجها المعكوسة على موازنة الوزارة . االستراتيجي والتعاون مس المديريات

يساةم في إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات للمشاريس الممولة من المانحين والتي تكون وزارة التنمية االجتماعية ةي  .9

 المسؤولة عن تنفيذةا وإصدار تقارير متابعة وتقييم منتظمة حولها.

مها للجهات المانحة من رال وزارة الترطيط والتعاون الدولي ألغراض يساةم في إعداد مقترحات المشاريس لتقدي .11

 التمويل بالتنسي  مس المديريات المعنيةو والمشاركة في إعداد اتفاقياتهاو وتوثيقها. 

 ينس  مس وزارة الترطيط والتعاون الدولي لاستفادة من الفرا التمويلية المتاحة من رالها. .11
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يعد تقرير فني حول سير العمل في المشاريس الممولة من الدعم الرارجي والدارلي بعد المباشرة بتنفيذةا وراله وبعد  .11

االنتهاء منها بالتنسي  مس قسم المتابعة والتقييم والدراسات ورفس توصيات التقرير إلى لجنة الترطيط العتماد وإقرارةاو 

 س الممولة من الدعم الرارجي .وفقاً لألسس المعتمدة إلدارة المشاري

يعمل على ربط مو وى منح المشاريس الممولة من الجهات المانحة وهولويات الجهة طالبة المنحة من رال قياس  .11

 مدر هةميتها النسبية للوزارة ومدر انعكاسها على هولوياتها وتلثيرةا على مصلحة العمل.

دمة من الدعم الرارجي والدارلي بالتنسي  والتعاون مس المديرية المعنية يساةم في و س معايير توزيس المنح المق .11

 طالبه المنحة ومديرية الموارد الماليه.

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

 يشارق في إعداد رطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذةا .16

 .يقترح وسائل تطوير هساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الراصة بالقسم  .17

 االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكات ونشر المعرفةيشارق في  .18

 يوث  كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الراصة بعمله في القسم . .19

 يشارق في إعداد التقارير الدوريةو واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .11

 يقوم بمتابعة العمل وتنسي  الزيارات واالتصال مس الجهات ذات العاقة بمجال الوظيفةو دارل الوزارة ورارجها . .11

 . يقوم بلية هعمال هررر بتكليف من قبل الرئيس المباشر  من ارتصاا الوظيفة .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 -األقسااااام الفنية في مركز الوزارة المعنية بالتنسااااي  معها / مديريات المركز منها االتصاااااالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 مديرية التطوير المؤسسي .  -وحدة الشؤون القانونية  -مديرية الموارد البشرية 

رئاساااااة الوزراء / الجهات المانحة للتمويل /  ووزارة الترطيط والتعاون الدولي الدائرة( : االتصااااااالت الخارجية )خارج  1.5

 والوزارات والجهات المعنية بالتنسي  للعمل معها.

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد. مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة : 
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 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 لمؤهل العلمي والخبرات:ا 1.7

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

 سنوات عمل في الوزارة. 0الخبرات العملية المطلوبة : 

 التدريب:  1.7

 .االستراتيجيلترطيط ا دورة في -

 دورة في إعداد التقارير. -

 مهارات الحاسوب.دورة في  -

 دورة فنية مترصصة في مجال الوظيفة  -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة: 

 مهارة  التعامل مس وتطبي  التشريعات الرا عة لمجاالت العمل. -

 مهارات في استردام الحاسوب. -

 القدرات المطلوبة:

 .وهساليب العملالقدرة على تطوير وسائل ونماذج  -

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 واالستراتيجيةالسياسات االجتماعية  باحث/ : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية السياسات واالستراتيجيات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 واالستراتيجيةالسياسات االجتماعية  قسم :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 واالستراتيجيةالسياسات االجتماعية رئيس قسم  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

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

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 0 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 006 الرمز: باحث مساعد المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: باحث السياسات االجتماعية واإلستراتيجية مسمى الوظيفة الفعلي

 101000600 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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المسااااةمة والمتابعة لاساااتراتيجيات والساااياساااات والرطط على المساااتور الوطني والمشااااركة في تحقي  متطلبات  غرض الوظيفة :  -1

 جائزة الملق عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية عن محور القيادة واإلستراتيجية.

 

 المهام والواجبــــات: -1 

يساةم في إعداد السياسات االجتماعية والرطط التنموية واالستراتيجيات الوطنية والبراما االقتصادية واالجتماعية المرتبطة  .1

 في عملية التنميةو والمتعلقة بالشباب واألطفال والنساء واألشراا المعاقين والمسنين وتحديثها بالتنسي  مس الجهات المعنية 

 وف  هطر تشريعية فّعالة.

يساةم في إعداد وتطوير السياسيات واالستراتيجيات المرطط عر ها على مجلس الوزراء هو اللجان الوزارية رال العامو  .1

 ومراجعتها للتلكد من صحة إجراءاتها والتزامها باإلطار الزمني المحدد.

 ة.يما يرا قطاعات الوزارة المرتلفة وبالتنسي  مس الجهات ذات العاقيتابس تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر ف .1

يعمل على تجميس المعلومات والبيانات والوثائ  والتغذية الراجعة الازمة لتطوير مسااااودات السااااياسااااات الوطنية المتعلقة  .1

 بحماية البيئة وتوفيرةا للمعنيين.

يساةم في إعداد متطلبات معيار القيادة في جائزة الملق عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي وبالتنسي  مس قسم تطوير األداء  .5

 المؤسسي .

س األعلى الشريكة مثل المجل يساةم في إعداد ومتابعة االستراتيجيات والسياسات التي تقوم بإعدادةا الجهات اإلستراتيجية .6

 لشؤون ذوي اإلعاقة والمجلس الوطني لشؤون األسرة واللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرهة وغيرةا .

يعمل على متابعة إعداد الرطط التنفيذية مس قسم تطوير األداء المؤسسي في مديرية التطوير المؤسسي الازمة للدراسات  .7

 ت واالستراتيجيات.المطلوبة مديرية السياسا

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

 يشارق في إعداد رطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذةا .9

 .يقترح وسائل تطوير هساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الراصة بالقسم  .11

 االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكات ونشر المعرفةيشارق في  .11

 يوث  كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الراصة بعمله في القسم . .11

 يشارق في إعداد التقارير الدوريةو واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .11
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 لزيارات واالتصال مس الجهات ذات العاقة بمجال الوظيفةو دارل الوزارة ورارجها .يقوم بمتابعة العمل وتنسي  ا .11

 يقوم بلية هعمال هررر بتكليف من قبل الرئيس المباشر  من ارتصاا الوظيفة . .15

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 -المعنية بالتنسااااي  معها / مديريات المركز منها األقسااااام الفنية في مركز الوزارة االتصاااااالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 مديرية التطوير المؤسسي .  -وحدة الشؤون القانونية  -مديرية الموارد البشرية 

رئاساااة الوزراءو واللجان الوزارية والوزارات والجهات المعنية بالتنساااي  للعمل االتصااااالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

لشااااؤون ذوي اإلعاقة والمجلس الوطني لشااااؤون األساااارة واللجنة الوطنية األردنية لشااااؤون المرهة و  معها مثل المجلس األعلى

 الترطيط والتعاون الدولي و مركز جائزة الملق عبدهللا الثاني.

 اإلشراف:-6

 ال يوجد.مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة : 

 ظيفة:المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الو-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في العلوم اإلدارية و/هو العلوم االجتماعية هو القانون..  المؤهل العلمي المطلوب  :

 سنوات عمل في الوزارة. 0الخبرات العملية المطلوبة : 

 التدريب:  1.7

 .اإلستراتيجي لترطيطدورة في ا -

 التقارير.دورة في إعداد  -

 دورة في مهارات الحاسوب. -

 دورة فنية مترصصة في مجال الوظيفة  -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة: 

 مهارة  التعامل مس وتطبي  التشريعات الرا عة لمجاالت العمل. -

 مهارات في استردام الحاسوب. -

 القدرات المطلوبة:

 .تطوير وسائل ونماذج وهساليب العملالقدرة على  -

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 
 

 الوظيفة. معلومات أساسية عن 1

  ابط النوى االجتماعي  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية السياسات واالستراتيجيات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم النوى االجتماعي  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم النوى االجتماعي  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 الـوظـيـفـة. تـرمـيـز 1

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

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 1 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية الترصصية  المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: والتطويروظائف الدراسات  المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 006 الرمز:  ابط  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز:  ابط النوى االجتماعي  مسمى الوظيفة الفعلي

 110100600 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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  الدائرة. مان إدماج النوى االجتماعي في  غرض الوظيفة:-1

 

 المهام والواجبــــات :-1

يقدم المشورة في إستراتيجية الدائرة وموازنتها ورططها وبرامجها التوعوية والردماتية وتطوير مؤشرات ل مان  .1

  االجتماعي.مراعاة النوى 

  ي .التطبيقدم المقترحات حول البراما والمشاريس والرطة التنفيذية ذات العاقة بالنوى االجتماعي ومتابعة  .1

  األردنية.الوطنية للمرهة  واالستراتيجية 1000يتلكد من موائمة هةداف الدائرة مس هةداف التنمية المستدامة  .1

  الازمة.ينس  مس دائرة اإلحصاءات العامة لتوفير اإلحصاءات البيانات واألرقام  .1

 االجتماعي.يساةم في إعداد الدراسات والمسوحات الراصة بالنوى  .5

يشاااارق في المؤتمرات والندوات والبراما التدريبية واللجان المعنية بالنوى االجتماعي وينقل المعرفة للمعنيين في  .6

 دائرته.

 االجتماعي.يتابس تنفيذ السياسات المتعلقة بتدعيم المساواة القائمة على النوى  .7

يعد التقارير الراصاااااااة بق اااااااايا النوى االجتماعي لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل الجهات الوطنية  .8

 والدولية.

يتابس االتفاقيات الدولية واإلقليمية ومذكرات التفاةم ذات العاقة بالنوى االجتماعي والتوصااااااايات الصاااااااادرة عن  .9

  الدائرة.توثيقها إلتاحتها للمعنيين في  االتفاقياتواللجان المنبثقة عن ةذه 

 االجتماعي.يساةم في دراسة احتياجات الوحدات التنظيمية المرتلفة دارل الدائرة لغايات إدماج النوى  .11

يرصد وسائل التعامل غير الرسمية واألعراف غير المكتوبة التي تحكم مدير العمل سيما تلق التي تؤثر سلبا على  .11

  الوظيفي.حراق المرهة 

  العمل.ينفذ ما يكلف به من قبل رئيسه المباشر في مجال  .11

 
 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( : 1.5

 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرهة لتبادل المعلومات وتنسي  العمل . 
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 اإلشراف :-6

 ال يوجد مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الشهادة الجامعية األولى في علم االجتماى هو الحقو  هو التنمية الدولية . المؤهل العلمي المطلوب: 

( سااااانة في  0( سااااانه في مجال العمل / لحملة الماجساااااتير ) 6لحملة البكالوريوس : )  الخبرات العملية المطلوبة  :

 ( سنه في مجال العمل .  0مجال العمل /  لحملة الدكتوراه : ) 

 
 التدريب:  1.7

 الترطيط االستراتيجي . -

 منهجية البحث العلمي  -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 والتعليمات ذات العاقة بعمل الدائرة.معرفة بالتشريعات  -

 معرفة باتفاقيات والمواثي  ذات العاقة بالنوى االجتماعي. -

 االنجليزية.معرفة باللغة  -

 مهارات التواصل.  -

 مهاررة استردام الحاسوب . -

 مهارة التفاوض واإلقناى. -

 مهارة إعداد التقارير.  -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

  

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مساعد  – ابط نوى اجتماعي  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية السياسات واالستراتيجيات  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم النوى االجتماعي :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم النوى االجتماعي : 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 الترصصية  المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف الدراسات والتطوير المجموعة النوعية الفرعية

 0 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 001 الرمز:  ابط مساعد  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مساعد  – ابط نوى اجتماعي  مسمى الوظيفة الفعلي

 110000100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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  توفير البيانات والتقارير المتعلقة بالنوى االجتماعي في الدائرة .   غرض الوظيفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

 ينس  مس دائرة اإلحصاءات العامة لتوفير اإلحصاءات البيانات واألرقام الازمة.  .1

 يساةم في إعداد الدراسات والمسوحات الراصة بالنوى االجتماعي. .1

يشاااااارق في المؤتمرات والندوات والبراما التدريبية واللجان المعنية بالنوى االجتماعي وينقل المعرفة للمعنيين  .1

  في دائرته.

 يتابس تنفيذ السياسات المتعلقة بتدعيم المساواة القائمة على النوى االجتماعي. .1

يعد التقارير الراصااااة بق ااااايا النوى االجتماعي لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل الجهات الوطنية  .5

 والدولية.

يتابس االتفاقيات الدولية واإلقليمية ومذكرات التفاةم ذات العاقة بالنوى االجتماعي والتوصااااايات الصاااااادرة عن  .6

 اللجان المنبثقة عن ةذه االتفاقياتو توثيقها إلتاحتها للمعنيين في الدائرة. 

 النوى االجتماعي.  يساةم في دراسة احتياجات الوحدات التنظيمية المرتلفة دارل الدائرة لغايات إدماج .7

يرصااد وسااائل التعامل غير الرساامية واألعراف غير المكتوبة التي تحكم مدير العمل ساايما تلق التي تؤثر ساالبا  .8

 على حراق المرهة الوظيفي. 

 العمل.ينفذ ما يكلف به من قبل رئيسه المباشر في مجال  .9

 
 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 الداخلية )داخل الدائرة( : االتصاالت  1.5

  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( : 1.5

 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرهة لتبادل المعلومات وتنسي  العمل . 

 

 اإلشراف :-6

 ال يوجد مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

  الدولية.الشهادة الجامعية األولى في علم االجتماى هو الحقو  هو التنمية المؤهل العلمي المطلوب: 

( سنة في مجال 0( سنه في مجال العمل / لحملة الماجستير )0لحملة البكالوريوس : )  الخبرات العملية المطلوبة  :

 ( سنه في مجال العمل .  0 العمل /  لحملة الدكتوراه : )
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 التدريب:  1.7

 منهجية البحث العلمي  -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 معرفة بالتشريعات والتعليمات ذات العاقة بعمل الدائرة . -

 معرفة باالتفاقيات والمواثي  ذات العاقة بالنوى االجتماعي . -

 معرفة باللغة االنجليزية . -

 مهارات التواصل .  -

 مهاررة استردام الحاسوب . -

 مهارة التفاوض واإلقناى . -

 مهارة إعداد التقارير .  -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 إدارة األزمات ورصد الظواةر االجتماعيةباحث /  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية السياسات واالستراتيجيات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 إدارة األزمات ورصد الظواةر االجتماعية قسم  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 إدارة األزمات ورصد الظواةر االجتماعيةرئيس قسم  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

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

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 0 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 006 الرمز: باحث مساعد المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: باحث إدارة األزمات ورصد الظواةر االجتماعية مسمى الوظيفة الفعلي

 101000600 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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وفير دراسااااااات موثوقه عن مرتلف المؤشاااااارات االجتماعية وتحليلها إليجاد الحلول ورصااااااد وتحليل العمل على ت غرض الوظيفة :  -1

 الظواةر االجتماعية وإعداد التقارير الازمة بها ورفعها للرئيس المباشر.

 المهام والواجبــــات: -1 

 يساةم في و س رطط ومشاريس الدراسات والبحوث والمسوحات المطلوبة ومراقبة تنفيذةا . .1

يعمل على رصد الظواةر االجتماعية وتحليل المؤشرات المتعلقة بها وتقديم تحليات حول ابرز التحديات والتحوالت  .1

 االجتماعية في األردن.

وتحليلها وتقييمهاو واقتراح الدراسات وتصميم وتحكيم االستبيانات يعمل على استرراج المؤشرات من الدراسات  .1

 الراصة بها وف  متطلبات العملو وتحديد هولويات تنفيذةا وتقديم التوصيات بشلنها.

يساةم في بناء قاعدة معلومات حول الق ايا والموا يس االجتماعية ذات العاقة بالعمل االجتماعي ودور الوزارة  .1

 وإتاحتها للمهتمين والمعنيين.ونشرةا 

يعمل على جمس المعلومات واإلحصاءات المتعلقة بالدراسات والبحوث المنوي إعدادةا وتحليلها للوصول للنتائا  .5

 والتوصيات التي تساعد في اتراذ القرارات المناسبة.

 بمجاالت عمل الوزارة . يعمل على تسهيل مهمة الباحثين والمهتمين في الحصول على البيانات المتعلقة .6

يساةم في تعزيز االتصال والتعاون ما بين الوزارة والقطاعين العام والراا ) منظمات المجتمس المدني ( والمؤسسات  .7

 البحثية والجامعات .

تصة المريساةم في تحديد احتياجات الوزارة من الدراسات االجتماعية وهولوياتها ومتابعتها بالتنسي  مس الجهات  .8

 واإلشراف على دقة وكفاءة إعداد الدراسات والبحوث والتقارير العلمية.

يعمل على دراسة مقترحات مشاريس الباحثين واألكاديميين من الجامعات والمؤسسات التعليميةو ويساةم في تقديم  .9

 عتها ونشرةا الفنية المائمة ومتاب النصوا المعدة للنشر والقيام بتحريرةا وتدقيقها لغويا وتنسيقها وإعدادةا بالصيغة

يعمل على مراجعة هورا  العمل والدراسات والبحوث التي يعدةا المستشارون والجهات المتعاقد معها والتحق  من  .11

 البيانات ومدر تحقيقها لألةداف والشروط المرجعية الراصة بالدراسة.

قياس وتحليل ظاةرة الفقر في المملكة من رال استردام  يشارق في إعداد الدراسات المترصصة بالفقر من حيث .11

 منهجيات متعددة.

يعمل على رصد توثي  وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالفقر والفقراء في المملكة بالوسائل المتاحة ومن مرتلف  .11

 من مجاالت عمل الوزارة .المصادر ويساةم في على إعداد براما مشاريس مكافحة الفقر وهنشطتها و بما يقس  
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 .يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وراصة المتعلقة بالوظيفة .11

 .يشارق في إعداد رطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذةا .11

 .يقترح وسائل تطوير هساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الراصة بالقسم  .15

 .االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكات ونشر المعرفةيشارق في  .16

 يوث  كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الراصة بعمله في القسم . .17

 يشارق في إعداد التقارير الدوريةو واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم . .18

 يقوم بمتابعة العمل وتنسي  الزيارات واالتصال مس الجهات ذات العاقة بمجال الوظيفةو دارل الوزارة ورارجها . .19

 يقوم بلية هعمال هررر بتكليف من قبل الرئيس المباشر  من ارتصاا الوظيفة . .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 -األقساااام الفنية في مركز الوزارة المعنية بالتنساااي  معها / مديريات المركز منها  االتصااااالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 مديرية التطوير المؤسسي . -وحدة الشؤون القانونية   -مديرية الموارد البشرية 

و جتماعيةالجهات المرتصة في إجراء البحوث والدراسات ذات العاقة بالق ايا االاالتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 منظمات المجتمس المدني والمؤسسات البحثية والجامعات.و

 

 اإلشراف:-6

 .ال يوجد  : مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

او هي ترصاااااااا ذو عاقة الدرجة الجامعية األولى في العلوم االجتماعية هو القانون   المؤهل العلمي المطلوب   :
 بطبيعة عمل الوظيفة

 ( سنوات في مجال عمل الوزارة.0) :الخبرات العملية المطلوبة  

 التدريب:  1.7

 دورة في الترطيط االستراتيجي. -

 دورة في إعداد التقارير . -

 دورة في مهارات الحاسوب . -

 دورة فنية مترصصة في مجال الوظيفة.  -
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 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة: 

 مهارة  التعامل مس وتطبي  التشريعات الرا عة لمجاالت العمل. -

 مهارات في استردام الحاسوب. -

 القدرات المطلوبة:

 .القدرة على تطوير وسائل ونماذج وهساليب العمل -

 المعارف:

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مدرل بيانات ثالث/سكرتير مديرية السياسات واالستراتيجيات : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية السياسات واالستراتيجيات : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير السياسات واإلجراءات : 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

 1 الرمز: الفنية الترصصيةمجموعة الوظائف  المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجموعة النوعية الفرعية

 0 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 000 الرمز: مدرل بيانات ثالث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مدرل بيانات ثالث/سكرتير مديرية السياسات واالستراتيجيات مسمى الوظيفة الفعلي

 110000000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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إدرال وتدقي  البيانات وما يرد من كتاباتو وتفريغها على األنظمةو مس التحديث  الدوري  تنفيذ عمليات حوساااااابة و : غرض الوظيفة -1

 .الطلب بالتنسي  مس الرئيس المباشرعلى البيانات وتزويد الجهات المعنية في الوزارة بها عند 

 المهام والواجبــــات: -1

 بيانات الكتب والتقارير المستلمة في المواعيد المحددة لذلق. يدرل  .1

 يحتفظ باألقراا المرنة المستلمة.  .1

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

الحاساوب وطابعتهاو ومتابعة عملية صايانة األعطال وإصااحها مس الجهات ذات العاقة بصايانة يبلد عن هعطال   .1
 األجهزة.

 يعيد تصويب المواد المدرلة حسب تعديات مصدرةا وإعادة إرراجها من جديد بصورتها النهائية.  .5

 وتحديثها باستمرار.يقترح وسائل تنظم إعداد وإدرال البيانات على قاعدة البيانات الراصة بالعملو   .6

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

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

 يشارق في إعداد رطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذةا  .9

 .هساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الراصة بالقسم  يقترح وسائل  تطوير  .11

 االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكات ونشر المعرفةيشارق في   .11

 يوث  كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الراصة بعمله في القسم .  .11

 صائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .يشارق في إعداد التقارير الدوريةو واإلح  .11

يقوم بمتابعة العمل وتنساي  الزيارات واالتصاال مس الجهات ذات العاقة بمجال الوظيفةو دارل الوزارة ورارجها   .11
. 

 يقوم بلية هعمال هررر بتكليف من قبل الرئيس المباشر  من ارتصاا الوظيفة .  .15

  

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 . مس قسم الديوان في مديرية الشؤون اإلدارية بالتنسي  واالتصال : االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( 1.5

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

 ال يوجد. : مسميات الوظائف الخاةعة لفشراف المباشر للوظيفة

 

 المتطلبات األساسية واإلةافية إلشغال الوظيفة: -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

  علوم إدارية.دبلوم متوسط في مجال الحاسب اآللي هو نظم المعلومات اإلدارية هو  المؤهل العلمي المطلوب:

 ( سنوات في مجال عمل الوزارة )مدرل بيانات(.0) الخبرات العملية المطلوبة  :

 

 التدريب:  1.7

 دورة في مجال إدرال البيانات المتقدمة باستردام الحاسوب. -

 دورة طباعة عربي /انجليزي. -

 دورة فنية في مجال الوظيفة. -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة: 

 مهارات في إعداد التقارير وتنفيذةا. -

 مهارات في استردام الحاسوب في مجال العمل . -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 القدرة على تصميم نماذج محوسبة لتسهيل إجراءات العمل. -

 المعارف:

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

 

 

 

 

 

 

 


