ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

 -1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة:

مديـــــــــــــــر مركــــــز او دار

 1.1االدارة /المديرية:

مديريــــة التنميـــة االجتماعيـــة

 1.1القسم/الشعبة:

مركز او دار (قطاع مكافحة التسول)

 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :مدير مديرية التنمية االجتماعيــــــــة
 -1ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:

691/619/616

الفئـــــــــة :

االولى

الرمز:

6

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة :

مجموعة الوظائف االساسية

الرمز:

4

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية :

وظائف االوقاف والشؤون االسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

6

المستـــــــوى :

الثاني

الرمز:

9

المسمى القياسي الدال:

رئيس قسم

الرمز:

116

مسمى الوظيفـــة الفعلي

مدير مركز او دار

الرمز:

11

الرقم الرمزي للوظيفة:

101011111

1
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

-3غرض الوظيفة :ادارة ومتابعة العمل بشكل مباشر واالشراف على تنفيذ المهام المنوطة بالكوادر العاملة في المركز.
-4المهام والواجبات:
.1

ادارة المركز او الدار من كافة الجوانب الفنية واالدارية وتطبيق القوانين واالنظمة والتعليمات المعمول بها

.2

المشاركة في إعداد الخطة الخاصة بنشاطات المركز او الدار بشكل عام وتنظيمها بالتعاون مع الموظفين كل حسب اختصاصه واإلشراف
المباشر على تنفيذها وفق الخطط والبرامج المقررة.

.3

توجيه الموظفين وارشادهم وحل مشاكلهم في مجال العمل وتقييم أدائهم وتوزيع العمل فيما بينهم توزيعا ً عادالً ومالئما ً لطبيعة العمل في المركز
وفق البرامج والوصف الوظيفي المعتمد.

.4

االشراف التام على سير العمل في المركزاو الدار تحديد مشكالت العمل ومشكالت الموظفين واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتوفير بيئة عمل إيجابية
والتطوير المستمر ألساليب العمل.

.5

إعداد الت قارير عن مستوى اإلنجاز وتقديمها إلى الرئيس المباشر وعقد االجتماعات الدورية مع الموظفين الفنيين واالداريين وتوثيقها.

.6

اعداد تقارير تقييم االداء السنوي للموظفين

 .6انشاء عالقات مهنية بين المركز والبيئة المحيطة للمساعدة في دمج المنتفعين وحل مشاكلهم داخل وخارج الدار
.8

القيام بالزيارات التفقدية من وقت لآلخر في غير االوقات الرسمية المعتادة بقصد متابعة تنفيذ البرامج

 .9المشاركة في اجتماعات فرق العمل لكل البرامج التي يتم تنفيذها في الدار
 .61ترؤس كافة االجتماعات داخل الدار  /المركز  /المؤسسة.
 .66المساعدة في تحديد احتياجات العاملين التدريبية وتصميم الخطط الالزمة لذلك
 .69االشراف على انتخابات المجلس االستشاري
 .63االشراف على منسقي الحاالت (االخصائين االجتماعين) واالشراف على توزيع الحاالت عليهم ومتابعتهم وتقديم الدعم الفني
واإلداري(اللوجستي) لهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين.
 .64االشراف على اجتماعات مؤتمرات الحالة.
 .61تنظيم االجازات السنوية والعطل الرسمية واالعياد الدينية والرسمية ووضع جدول المناوبات بين الموظفين بطريقة تضمن حسن سير العمل في
المركز ووفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن
 .61مواصلة الدراسة واالطالع على ما يستجد في مجال العمل بشكل خاص بهدف تحديث وتطوير أساليب وإجراءات العمل.
 .66تطبيق قواعد وأسس ومعايير الرقابة واألمن والحماية الداخلية المعتمدة.
 .68تنظيم قاعدة معلوماتية وإحصائية لتسهيل إنجاز األعمال وتوفير القاعدة المعلوماتية إلعداد الدراسات التحليلية الالزمة وتنظيم الوثائق والملفات
ومتابعة تحديثها دورياً.
 .11القيام بأية مهام اخرى يكلف بها ذات عالقة بطبيعة العمل في الدار.
 -5عالقات الوظيفة ( :االتصاالت )
 5.5االتصاالت الداخلية ( :نواحي ادارية) مدير مديرية التنمية االجتماعية ( /نواحي فنية) مدير وحدة مكافحة التسول واالقسام المعنية
بالمتابعة فيها  /كافة الموظفين في المركز او الدار
 5.5االتصاالت الخارجية :مؤسسة المجتمع المدني والمحاكم واالمن العام ،ذوي المنتفعين
 -6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة :رئيس شعبة الشؤون اإلدارية ،رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية ،رئيس شعبة
االشراف المسائي

2
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
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 -7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 -5.7المؤهل العلمي والخبرات :بكالوريوس في العلوم االدارية او االجتماعية او أي تخصص ذو عالقة بطبيعة العمل
خبرة ( )5سنوات في مجال الوظيفة
 -5.7التدريب:
-

دورة تدريبية واحدة على األقل في مجال ادارة المؤسسات االجتماعية

-

دورة تدريبية في مجال التعامل مع االطفال وكبار السن

-

دورة واحدة على األقل في مجال االدارة واالشراف على االفراد.

-

دورات متخصصة في مجاالت الخدمة لنقل المعرفة.

 -3.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة
-

معرفة كافية بالتشريعات المنظمة للعمل في الدار.

-

قدرة على تحليل المشكالت واتخاذ القرارات.

-

القدرة على ادارة المجموعات

-

مهارة عالية على االتصال باآلخرين.

-

مهارة في االشراف والتوجيه والتقييم.

-

مهارة ادارة الوقت وتطبيقاتها

-

مهارة استخدام الحاسوب

القدرات المطلوبة
-

القدرة على تحمل ضغط العمل

المعارف معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل
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بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

-1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة :رئيس شعبة الشؤون االدارية
 1.1االدارة /المديرية :مديريــــة التنميـــــة االجتماعيـــة
 1.1القسم/الشعبة :مركز او دار (قطاع مكافحة التسول )  /شعبة الشؤون االدارية
 1.1مسمى وظيفة الرئيس  :مدير مركز /دار
-1ترميز الوظيفة
الرمز:

691/619/616

نوع الوظيفة:

الرمز:

6
9

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة :

مجموعة الوظائف االدارية والمالية

الرمز:

1

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية :

الوظائف االدارية والتوثيق

الرمز:

6

المستـــــــوى :

الثاني

الرمز:

9

المسمى القياسي الدال:

رئيس شعبة

الرمز:

119

مسمى الوظيفـــة الفعلي

رئيس شعبة

الرمز:

11

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات
األولى او

الفئـــــــــة :

الثانية

على الفئة األولى 101011011
الرقم الرمزي للوظيفة:

على الفئة الثانية 001011011

4
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

-3غرض الوظيفة  :التنظيم والتوجيه واإلشراف على كافة الخدمات اإلدارية والمالية والموارد البشرية واللوجستيه في المركز.
-4المهام والواجبات:
 -6يشرف على أعمال الديوان ويتابعها ويقيمها.
 -9يشرف على أعمال اللوازم والمشتريات ويتابعها ويقيمها.
 -3يشرف على أعمال المحاسبة ويتابعها ويقيمها.
 -4يشرف على أعمال الصيانة والنظافة.
 -1يشرف على أعمال شؤون الموظفين في المركز ويتابعها ويقيمها.
 -1يدقق كافة المعامالت المالية واإلدارية الخاصة بعمل المركز والموظفين.
 -6يدقق السجالت اإلدارية والمالية الخاصة بعمل الشعبة.
 -8يتعاون مع رؤساء الشعب األخرى داخل المركز.
 -9القيام بأية مهام يكلفه بها المسؤول المباشر وتقع ضمن نطاق عمله.
 -61عقد اجتماعات دوريه مع المرؤسيين لمتابعة األمور الفنية لتحسين أداء الخدمة المقدمة في المركز
 -66يقيم أداء العاملين ضمن نطاق أشرافه الوظيفي ويتابع عملية تعبئة ورفع السجالت لمديرية التنمية االجتماعية بعد مصادقتها من المدير.
 -69يحدد االحتياجات التدريبية للعاملين ضمن نطاق اشرافة الوظيفي.
 -63إعداد تقارير دورية عن تقدم سير العمل ويرفعها للرئيس المباشر
 -64تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة
 -5عالقات الوظيفة ( :االتصاالت )
 5.1االتصاالت الداخلية :مدير المركز /كافة الموظفين
 5.5االتصاالت الخارجية :ال يوجد
 -6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:
 اخصائي التغذية ،محاسب ،أمين العهدة واللوازم ،ربة المنزل ،كاتب ،سائق ،مستخدم ،مراسل ،حارس ،موظف استقبال ،الطاهي ومساعد طاهي،عامل الغسيل ،مدخل بيانات ،طابع ،فني صيانة ،مراقب الكاميرات
 -7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 -5.7المؤهل العلمي والخبرات :بكالوريوس او دبلوم في العلوم االدارية او المالية
خبرة ( )3سنوات في مجال الوظيفة للفئة األولى وخبره ( )5سنوات للفئة الثانية
 -5.7التدريب:
 دورة تدريبية مختصة في مجال العمل دورة مختصة بالمتابعة واالشراف -3.7المعارف والمهارات والقدرات:
 مهارة التعامل مع االشخاص ذوي االعاقة مهارة في استخدام الحاسوب مهارة االدارة والتقييم القدرة على تحمل ضغط العمل -معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

 -1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة :رئيس شعبة الشــــؤون الفنية والطبية
 1.1االدارة /المديرية:

مديريــــة التنميـــة االجتماعيـــة

 1.1القسم/الشعبـــــة:

مركز او دار ( قطاع مكافحة التسول )  /شعبة الشؤون الفنية والطبية

 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :مدير مركز /دار
 -1ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:

691/619/616

الفئـــــــــة :

األولى

الرمز:

6

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة :

مجموعة الوظائف الطبية والرعاية الصحية

الرمز:

9

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية :

وظائف المهن الطبية المساندة

الرمز:

المستـــــــوى :

الثاني

الرمز:

9

المسمى القياسي الدال:

رئيس شعبة

الرمز:

119

مسمى الوظيفـــة الفعلي

رئيس شعبة

الرمز:

11

الرقم الرمزي للوظيفة:

على الفئة األولى 100011011

6
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4

-3غرض الوظيفة  :التنظيم والتوجيه واإلشراف على كافة األمور الفنية في المركز مثل العالج الطبيعي والوظيفي والخدمات الطبية والتعليمية التي تقدم
للمنتفعين
-4المهام والواجبات:
 -6يعد وينظم الخطط السنوية والفنية ألعمال الشعبة.
 -9اإلشراف على البرامج والخطط الصحية ومتابعة تنفيذها.
 -3اإلشراف على أعمال المعالج الطبيعي والوظيفي ويدرس التقارير المقدمة منهم ويجري الالزم بشأنها
 -4المشاركة في اللجان واألنشطة الالمنهجيه التي يتم تنفيذها في المركز.
 -1متابعة عمل منسقي الحاالت (االخصائين االجتماعين) وتوزيع الحاالت عليهم وتقديم الدعم الفني واإلداري لهم والتأكد من جودة
الخدمات المقدمة للمنتفعين.
 -6يتعاون مع رؤساء الشعب األخرى داخل المركز
 -7يقوم بأي أعمال أخرى يكلفه بها المدير حسب مصلحة العمل.
 -8عقد اجتماعات دوريه مع المرؤسيين لمتابعة األمور الفنية لتحسين أداء الخدمة المقدمة في المركز
 -9تقييم األداء الدوري للموظفين وتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين ضمن نطاق اشرافة الوظيفي.
 -61إعداد تقارير دورية عن تقدم سير العمل.
 -66تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة.
 -5عالقات الوظيفة ( :االتصاالت )
 5.5االتصاالت الداخلية :مدير المركز /كافة الموظفين
 5.5االتصاالت الخارجية :ال يوجد
 -6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة :ممرض  ،معالج طبيعي  ،معالج وظيفي  ،اخصائي اجتماعي ،اخصائي نفسي  ،مشرف ،مشرف
انشطه  ،واعظ ديني  ،مدرب  ،حالق  ،خياط  ،مرافق ذوي احتياجات خاصة
 -7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 -5.7المؤهل العلمي والخبرات:
-

بكالوريوس او دبلوم في أحد تخصصات الخدمات الطبية المسانده او أي تخصص ذو عالقة بطبيعة العمل

-

خبرة ( )5سنوات في مجال الوظيفة

 -5.7التدريب:
 دورة تدريبية مختصة في مجال العمل دورة مختصة بالمتابعة واالشراف -3.7المعارف والمهارات والقدرات:
-

مهارة التعامل مع االشخاص ذوي االعاقة

-

مهارة في استخدام الحاسوب

-

مهارة االدارة والتقييم

-

القدرة على تحمل ضغط العمل

-

معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

-1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة :رئيس شعبة االشراف المســائي
 1.1االدارة /المديرية:

مديرية التنميــــة االجتمــاعيــــة

 1.1القسم/الشعبــــــة:

مركز او دار ( قطاع مكافحة التسول )  /شعبة االشراف المسائي

 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :مدير مركز او دار
-1ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:

691/616/619

الفئـــــــــة :

أولى

الرمز:

6

المجموعـة الوظيفيـة /النوعية العامة:

مجموعة الوظائف االساسية

الرمز:

4

المجموعـة الوظيفيـة/النوعية الفرعية:

وظائف االوقاف والشؤون االسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

6

المستـــــــوى :

الثاني

الرمز:

9

المسمى القياسي الدال:

الرمز:

رئيس شعبة

مسمى الوظيفـــة الفعلي:

رئيس شعبة

الرقم الرمزي للوظيفة:

101011011

الرمز:
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119
11

- 1غرض الوظيفة :يشرف ويتابع سير اجراءات العمل في الوحدة االدارية والحفاظ على حسن سير العمل خالل الفترة المسائية
-1المهام والواجبــــات :
 -1االشراف والمتابعة على تنفيذ اجراءات العمل المسائية.
 -2االشراف والمتابعة على تنفيذ البرامج واالنشطة المقره في الفترة المسائية
 -3تحديد احتياجات الوحدة للفترة المسائية ورفعها لمدير المركز/الدار.
 -4يعد التقارير الدورية لسير العمل في فترة مناوبته ويرفعها للمدير.
 -5يشارك في اعداد التقارير الخاصة بإنجازات المركز/الدار.
 -6يشارك في تقييم اداء الموظفين العاملين خالل الفترة المسائية.
 -7يقوم بأي عمل يكلفه به المسؤول المباشر ضمن اختصاص الوظيفة.
 -8التقيد باالنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها في الوزارة.
-5عالقات الوظيفة (االتصاالت)
  1.5اإلتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :مدير المركز او الدار /الموظفين في الفتره المسائيه  1.5اإلتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :الجهات الشريكة (جمعيات محلية ،منظمات اجنبية)-6االشراف
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة :جميع الموظفين المناوبين في الفتره المسائيه
- 7المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة
  1.7المؤهل العلمي والخبرات:المؤهل العلمي المطلوب :الدرجة الجامعية األولى او دبلوم كلية مجتمع في العلوم اإلدارية او العلوم االجتماعية او أي تخصص ذو
عالقة بطبيعة عمل المركز
الخبرات العملية المطلوبة :خبرة ( )1سنوات في مجال الوظيفة
 1.7-التدريب:

-

دورة في التخطيط االستراتيجي.

-

دورة في إعداد التقارير.

-

دورة في مهارات الحاسوب.

-

دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة.

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:المهارات المطلوبة

-

مهارة التعامل مع وتطبيق التشريعات الناظمة لمجاالت العمل.

-

مهارات في استخدام الحاسوب.

-

مهارات تواصل فعالة

القدرات المطلوبة :
-

القدرة على تطوير وسائل ونماذج وأساليب العمل.

المعــارف:
-

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل المديرية.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

 .1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة :الطـــــــبيب
 1.1اإلدارة /المديرية :مديرية التنمية االجتماعية
 1.1القسم/الشعبة :مركز او مؤسسة او دار /شعبة الشؤون الفنية والطبية
1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية
 .1ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:
الفئـــــــــة :
المجموعـة النوعية العامة :
المجموعة النوعية الفرعية:
المستـــــــوى :
المسمى القياسي الدال:
مسمى الوظيفـــة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة:

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات
االولى
وظائف الطبية والرعاية الصحية
وظائف االطباء
الثالث
الطبيب
الطبيب

الرمز:

110/101/101

الرمز:

1

الرمز:

1

الرمز:

0

الرمز:

3

الرمز:

001

الرمز:

00

110300300
الرمز:

المجموعة المهنية:
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بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
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 .1غرض الوظيفة :الكشف الدوري على مرضى المركز وتوفير الرعاية الصحية لهم ومتابعة مراحل شفائهم وكتابة الوصفات العالجية الالزمة.
 .1المهام والواجبــات:
.1

يتفقد المنتفعين من حيث الحالة الصحيه لهم

.1

يقوم بالكشف الدوري على المنتفعين وخاصة المرضى منهم .

.3

يقدم االسعافات األولية للمنتفعين المصابين لحين ارسالها للمستشفى .

.4

كتابة الوصفات الطبية للمنتفعين المرضى .

.5

تقديم االرشادات الصحيحه للمرض عن كيفية اعطاء الدواء .

.6

يسحب عينات الدم للمنتفعين اذا لزم االمر لعمل الفحوصات الطبية .

.7

يحدد االدوية التي يحتاجها المركز للمنتفعين.

.8

يتأكد من وجود ملف صحي لكل منتفع .

.9

كتاب تقرير دوري عن اوضاع المنتفعين الصحية وخاصة المصابين .

.10

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.11

يشارك في االجتماعات الدورية لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

.11

يقوم بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .

-5عالقات الوظيفة  ( :االتصاالت )

 1.5االتصاالت الداخلية :رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية  ،الممرض وكافة الموظفين في المركز/المؤسسة1.5 -االتصاالت الخارجية :وزارة الصحة/المراكز الصحية المتخصصة/مراكز التأهيل الصحية

-6االشراف

مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة - :اليوجد
-7المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة
-

 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في الطب/الطب العام
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في مجال الوظيفة

-

 1.7التدريب:
 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة دورات بالرعاية الصحية -دورات في االسعافات االولية

-

 1.7المعارف والمهارات والقدرات
المهارات المطلوبة :مهارات التواصل الفعالة  ،مهارات في سرعة التصرف في األزمات الطارئة  ،مهارات في وإعداد التقارير الطبية
القدرات المطلوبــة :القدرة على تحمل ضغط العمل  ،القدرة على التعامل مع الحاالت الطارئة
المعارف :معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل

11
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

-1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة:

ممــــــــــــــرض

 1.1االدارة /المديرية:

مديريــة التنميـة االجتماعيــة

 1.1القسم/الشعبــــــة:

مركز او مؤسسة او دار  /شعبة الشؤون الفنية والطبية

 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية
-1ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:

الفئـــــــــة :

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:

الرمز:

االولى

691/616/619

6

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة:

مجموعة الوظائف الطبية والرعاية الصحية

الرمز:

9

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية:

وظائف الممرضين

الرمز:

3

المستـــــــوى :

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال:

ممرض عام

الرمز:

114

مسمى الوظيفـــة الفعلي

ممرض

الرمز:

11

الرقم الرمزي للوظيفة:

100011011
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-3غرض الوظيفة :تقديم الرعاية الصحية لمحتاجيها من الفئات المختصة ومتابعة تلقيهم للعالج الالزم المحدد من قبل الطبيب المختص.
-4المهام والواجبات:
 .6متابعة إجراء الكشف األول للمرضى
 .9إجراء الفحوصات الدورية للمرضى للتأكد من وضعهم الصحي.
 .3المحافظة على اللوازم الطبية الموجودة في الوحدة الصحية.
 .4التأكد من إعطاء األدوية والعالجات المصروفة من قبل الطبيب المختص للمرضى حسب أوقاتها ومواصفاتها.
 .1التأكد من تنظيم الملفات الطبية الخاصة بالمرضى وتدوين المالحظات عليها والمعلومات الخاصة بالوضع الصحي لكل منهم.
 .1تحديد االحتياجات الطبية المتعلقة بالوظيفة من األجهزة والمستلزمات الطبية...الخ.
 .6القيام بالمناوبة الليلية لمتابعة الحاالت الصحية.
 .8اإلشراف على المرضى الموجودين في العزل الصحي.
 .9مراعاة تطبيق قواعد الصحة والسالمة العامة أثناء تأدية العمل.
.61

مواصلة الدراسة واإلطالع على ما يستجد في مجال العمل بشكل خاص بهدف تحديث وتطوير أساليب وإجراءات العمل.

.66

تطبيق قواعد وأسس ومعايير الرقابة واألمن والسالمة المهنية المعتمدة.

.69

المساهمة في تنفيذ األعمال واإلجراءات الهادفة إلى تنظيم قاعدة معلوماتية وإحصائية لتسهيل إنجاز األعمال اليومية بالشكل المطلوب.

 .63القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير ذات عالقة بطبيعة العمل.
 .64اعداد التقارير الطبية الالزمة ورفعها للرئيس المباشر.
 .61توثيق كافة بيانات المنتفعات الصحية في الملفات التمريضية الخاصة بكل منتفعة
 .61تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزار
 -5عالقات الوظيفة:
 -5.5االتصاالت الداخلية :رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية  ،الطبيب وكافة موظفي المركز
 -5.5االتصاالت الخارجية :وزارة الصحة  /الجامعة األردنية /الخدمات الطبية الملكية
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة- :اليوجد
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 -5.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب :بكالوريوس تمريض
الخبرات العلمية المطلوبة ) 6( :سنه في مجال الوظيفة
 -5.7التدريب:
 دورة تدريبية مختصة في مجال العمل -3.7المعارف والمهارات والقدرات:
 مهارات التواصل مع األشخاص المعوقين  ،مهارات في سرعة التصرف في األزمات الطارئة  ،مهارات في االتصال وإعداد التقارير القدرة على تحمل ضغط العمل  ،القدرة على التعامل مع الحاالت الطارئة -معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

-1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة :اخصائي اجتمــــــــــــــــــــــاعي
 1.1االدارة /المديرية :مديريــــة التنميـــة االجتماعيــــة
 1.1القسم/الشعبة :مركز او دار ( قطاع مكافحة التسول )  /شعبة الشؤون الفنية والطبية
 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية
-1ترميز الوظيفة

نوع الوظيفة:

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:

691/619/616

الفئـــــــــة :

االولى

الرمز:

6

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة :

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية:

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

6

المستـــــــوى :

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال:

اخصائـــي مساعد

الرمز:

116

مسمى الوظيفـــة الفعلي

اخصائي اجتماعي

الرمز:

11

الرقم الرمزي للوظيفة:

101011711
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-3غرض الوظيفة  :القيام بالدراسة االولية للحالة (المنتفع ) وتعبئة النماذج الخاصة وتحديد طبيعة الحالة ونوع الخدمة ومن ثم تحويلها الى الجهات ذات العالقة.

-4المهام والواجبات:
.1

المشاركة في تقييم مستويات المنتفعين التعليمية.

.0

القيام بالزيارات األسرية المنتظمة لمختلف األغراض.

.0

إدارة الحالة وتنسيق االجتماعات المتعلقة بها وعقد مؤتمرات حالة بما ال يقل عن ثالثة مؤتمرات لكل منتفع والمشاركة في اغالق ملفات الحاالت.

.0

تقييم السلوك االجتماعي للمنتفعين تقيما ً قبليا ً ومرحليا ً وبعديا ً وفق النموذج المعتمد للتقييم في برنامج الصديق.

.5

تحديد المشكالت االجتماعية التي تحتاج إلى تدخالت.

.0

عقد لقاء االستجابة الفورية.

.7

اعداد خطط التدخل االولية والشمولية وتقييم عوامل الخطورة.

.8

التواصل مع فريق إدارة الحالة القائم والمتابعة مع الشركاء وتحويل الحاالت داخليا وخارجيا وفق نطاق الخدمة المطلوبة.

.9

المتابعة الالحقة للحاالت.

 .11توثيق الخدمات المقدمة لمستحقيها.
 .11المساعدة في إعداد جدول الوجبات الغذائية للمنتفعات حسب رغبتهم.
 .10التأكد من جودة الطعام ومدى مناسبته الحتياجات المنتفعين.
 .10المساعدة في اختيار المالبس الخاصة بالمنتفعين بما يتناسب مع أذواقهم وأعمارهم.
 .10المشاركة في لجنة شراء المالبس المنتفعين واحتياجاتهم الشخصية.
 .15اإلشراف على تسليم المنتفعين كافة مستلزماتهم الشخصية.
 .10المساعدة في إجراءات صرف مكافآت للمنتفعين ممن هم في حاجة إليها.
 .17عقد االجتماعات الدورية مع المشرفين للتعرف على أوضاع المنتفعين أثناء الفترة المسائية وما يواجهون من مشكالت.
 .18تشكيل فريق لحل المشاكل السلوكية للمنتفعين ومتابعتها مع اعضاء الفريق
 .19إعداد تقارير دورية عن تقدم سير العمل ويرفعها للرئيس المباشر
 .91يوثق البيانات والتقارير الخاصة بعمله
 .96تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة.
 .00القيام بأية أعمال ومن ضمن اختصاصهم الوظيفي يكلفه بها الرئيس المباشر.
-5عالقات الوظيفة:
-5.5االتصاالت الداخلية :رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية ،وكافة موظفي الوحدة االدارية
-5.5االتصاالت الخارجية :ال يوجد
-6االشراف  :مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 1.7المؤهل والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب :الدرجة الجامعية االولى في مجال العلوم االجتماعية  ،الخبرات العملية المطلوبة  )1( :سنه في مجال الوظيفة
 -1.7التدريب:
 دورة تدريبية مختصة في مجال العمل -دورة تدريبية مختصة في المتابعة واإلشراف

15
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

 -7.7المعارف والمهارات والقدرات :
 مهارات التواصل مع مختلف الفئات و مهارات إدارة اإلفراد واألسر واإلقناع. القدرة على متابعة الحاالت القدرة على اعداد البرامج الالزمة لتعديل السلوك المهارة على ادامة السجالت الخاصة بالحاالت وارشفتها القدرة على تحمل ضغط العمل والتعامل مع الحاالت الصعبة -معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

-1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة :اخصائي نفســــــــــــــــــــــــــــي
 1.1االدارة /المديرية :مديريــــة التنميـــة االجتماعيــــة
 1.1القسم/الشعبة :مدير مركز او دار ( قطاع مكافحة التسول )  /شعبة الشؤون الفنية والطبية
 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية
-1ترميز الوظيفة

نوع الوظيفة:

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:

691/619/616

الفئـــــــــة :

االولى

الرمز:

6

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة :

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية :

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

6

المستـــــــوى :

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال:

اخصائي مساعد

الرمز:

116

مسمى الوظيفـــة الفعلي

اخصائي نفسي

الرمز:

11

الرقم الرمزي للوظيفة:

101011711
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-3غرض الوظيفة  :تقييم حاالت المنتفعين النفسية وقدرتهم العقلية  ،وإجراء االختبارات النفسية والعقلية ويعد البرامج النفسية ويتابع تنفيذها  ،والمشاركة في
برنامج تعديل السلوك واإلرشاد النفسي ومؤتمرات دراسة الحالة بالتعاون مع األخصائيين اآلخرين .
-4المهام والواجبات:
.1

تقييم الجوانب النفسية للمنتفعين بإستخدام اإلختبارات والجلسات العلمية المناسبة لهذا الغرض .

.0

تحديد المشاكل النفسية للمنتفعين .

.0

تنفيذ جلسات اإلرشاد النفسي الفردية والجماعية مع المنتفعين وفقا ً لمشاكلهم وإحتياجاتهم .

.0

رصد برامج تعديل السلوك وإعدادها وتنفيذها ومتابعتها.

.5

المشاركة في مؤتمرات الحالة .

.0

المساعدة في أعمال المناوبة المسائية والليلية مرة واحدة في األسبوع على األقل.

.7

كتابة التقارير الدورية عن تطور المنتفعين ووضعها في ملفاتهم الشخصية.

.8

التوصية بإشراك المنتفعين في برامج تأهيل أو عالج نفسي متخصص حسب الحاجة.

.9

متابعة أية برامج عالجية نفسية خاصة للمنتفعين.

 .11المشاركة في تنفيذ نشاطات البرامج األخرى بالتنسيق مع مشرفي البرامج المختلفة .
 .11تنفيذ نشاطات التوعية الخاصة بالجوانب القيمية والوجدانية واألخالقية واإلنفعالية والوقاية من اإلساءة .
 .10المشاركة في رصد إنتهاكات حقوق المنتفعين.
 .10القيام بأية مهام أخرى ضمن اختصاصه الوظيفي يكلفه بها الرئيس المباشر.
 .10إعداد تقارير دورية عن تقدم سير العمل ويرفعها للرئيس المباشر
 .15يوثق البيانات والتقارير الخاصة بعملة.
 .10تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة
-5عالقات الوظيفة:
-5.5االتصاالت الداخلية :رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية /وكافة موظفي الوحدة اإلدارية التي يعمل بها
-5.5االتصاالت الخارجية :ال يوجد
 -6اإلشراف :مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 -5.7المؤهل العلمي والخبرات
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية االولى في علم النفس أو اإلرشاد والتوجيه النفسي
الخبرات العلمية المطلوبة 3 :سنوات فأكثر في مجال اإلرشاد والتوجيه النفسي
 -5.7التدريب:
-

دورة تدريبية مختصة في مجال العمل

-

دورة في مجال اختبارات الذكاء والتكيف النفسي

-

دورة في مجال صعوبات التعلم والكتابة لدى األطفال

-

دورة في مجال اإلرشاد األسري

-

دورة في مجال تعديل السلوك
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 -3.7المعارف والمهارات والقدرات :
المهارات المطلوبة
-

مهارات التواصل مع مختلف الفئات

-

مهارات إدارة الجلسات واإلرشاد الجماعي

القدرات المطلوبة
-

القدرة على تحمل ضغط العمل والتعامل مع الحاالت الصعبة

المعارف
-

معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية
.1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة :أخصائي تغذية
 1.1اإلدارة /المديرية :مديرية التنمية االجتماعية
 1.1القسم/الشعبة :مركز او دار او مؤسسة  /شعبة الشؤون االدارية
 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشؤون االدارية
.1ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:
الفئـــــــــة :
المجموعـة الوظيفيـة النوعية العامة:
المجموعة الوظيفية النوعية الفرعية
المستوى:
المسمى القياسي الدال:
مسمى الوظيفـــة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة:

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات
االولى
الوظائف الطبية والرعاية الصحية
وظائف المهن الطبية المساندة
الثالث
اختصاصي مساعد
اختصاصي مساعد

الرمز:

110/101/101

الرمز:

1

الرمز:

1

الرمز:

4

الرمز

3

الرمز:

004

الرمز:

00

114300400
الرمز:

المجموعة المهنية:
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.1غرض الوظيفة :اعداد ومتابعة وتقييم وتطوير البرنامج الغذائي للمنتفعين والعمل على توفر الصحة الغذائية للمواد الغذائية المستخدمة.
 .1المهام والواجبــات:
.1

يعد برنامج غذائي خاص لكل منتفع من خالل عمل بطاقة خاصة لكل واحد منهم.

.1

يقوم بتسجيل نوع الغذاء المتبع مع االهتماام بوضاع التااريخ لمعرفاة متاى بادأ فاي إتبااع النظاام الغاذائي ولساهولة حسااب وتغيار هاذا
النظام إذا لزم األمر من خالل متابعه حالة المريض.

.3

يعمل على تحديد الخطة الغذائياة الخاصاة باالمريض وتحدياد الكمياات الغذائياة وترجمتهاا إلاى وجباات واالشاراف علاى اعادادها ماع
إعطاءه بعض اإلرشادات.

.4

يقوم بالمتابعة المستمرة لحالة المريض.

.1

يتأكد من اعداد الوجبات الغذائية في المطبخ من قبل الطهاة وفق الخطط الغذائية للمنتفعين

.1

يتابع ويتفقد عملية حفظ المواد الغذائية المختلفة في االماكن المخصصة لها للحفاظ على صالحيتها وجودتها.

.6

يقوم بتحضير برامج توعوية خاصة بتغذية المنتفعين التي تناسب فئاتهم العمرية

.8

يقوم بجوالت في اوقات تقديم الوجبات للتأكد من تناول المنتفعين لوجباتهم ويتأكد من عدم وجود اي مشاكل (حاالت مرضية،
فقدان شهية ،او اية صعوبات).

.9

يتابع حصول العاملين في مجاالت تحضير وتقديم الوجبات الغذائية على شهادات خلو االمراض من مراكز وزارة الصحة مع
حلول انتهاء فترة سريان تلك الشهادات

 .61يتأكد من مدى توفر الشروط الصحية في االواني واالدوات المستخدمة في تحضير وتقديم الوجبات الغذائية
 .11يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة
 .11يعد ويوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله.
 .13يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة.
.5عالقات الوظيفة ( :االتصاالت ):

 1.5االتصاالت الداخلية :رئيس شعبة الشؤون االدارية ،الطبيب ،الممرض ،الطاهي ،وكافة الموظفين في المركز/المؤسسة 1.5-االتصاالت الخارجية :ال يوجد

.6االشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد
.7المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال التغذية
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )1سنه في مجال الوظيفة
 1.7التدريب :دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة
 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
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المهارات المطلوبة

-

مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها.

القدرات المطلوبة

-

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

-

القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات.

-

القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.

المعــارف معرفة في التشريعات والقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

-1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة :مشرف
 1.1االدارة /المديرية :مديريــــة التنميـــة االجتماعيـــة
 1.1القسم/الشعبة:

مركز او دار ( قطاع مكافحة التسول )  /شعبة الشؤون الفنية والطبية

 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية
-1ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:

691/619/616

الفئـــــــــة :

االولى

الرمز:

6

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة :

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية :

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

6

المستـــــــوى :

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال:

مشرف مساعد

الرمز:

119

مسمى الوظيفـــة الفعلي

مشرف

الرمز:

11

الرقم الرمزي للوظيفة:

101011911

23
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

-3غرض الوظيفة  :اإلشراف المباشر على المنتفعين وتأمين احتياجاتهم والحفاظ عى سالمتهم وتدوين المالحظات السلوكية الخاصة بهم في السجالت
المعتمدة.
-4المهام والواجبات:
 .6القيام بمهمة استقبال الحالة المتضمنة اإلجراءات التالية:
-

يتلقى كافة المعلومات /الشكوى عن الحالة.

-

يتأكد من كون الحالة جديدة او لها ملف سابق وذلك من خالل البحث عن طريق الرقم الوطني او أي وثيقة تعريفية.

-

يقوم بتعبئة البيانات األولية عن الحالة على النماذج الخاصة.

 .9التأكد من أن المنتفعين تناولوا وجباتهم الغذائية (الفطور ،الغداء ،العشاء) المقررة لهم.
 .3االشراف التام والمباشر على المنتفعين على مدار الساعة.
 .4التعاون مع مشرف االنشطة في تنفيذ االنشطة الالمنهجية واشراك كافة المنتفعين فيها.
 .1االلتزام بالبرامج المعدة للمنتفعين.
 .1التأكد من توزيع األغطية والمستلزمات الصحية على المنتفعين.
 .6التأكد من نظافة األغطية والنظافة الشخصية ونظافة المالبس ومكان النوم.
 .8متابعة الحالة الصحية للمنتفعين وسالمتهم العامة.
 .9االشراف على دخول وخروج المنتفعين وزوارهم من والى المركز.
 .11رصد سلوك المنتفعين وتسجي لها في سجالت خاصة وإحالة المنتفعين الذين يعانون من مشكالت سلوكية متكررة للرئيس المباشر ،والمشاركة
في تنفيذ خطة تعديل السلوك.
 .11المشاركة في تنفيذ الخطة التربوية والتعليمية ومتابعتها وتقييمها بالتشارك والتعاون مع االخصائي االجتماعي بموجب تقارير استالم وتسليم
ا لمناوبات ومتابعة التحصيل الدراسي للمنتفعين ومتابعة واجباتهم الدراسية اليومية ومساعدتهم في إنجازها.
 .10إعداد تقارير دورية عن تقدم سير العمل ويرفعها للرئيس المباشر ويوثق البيانات والتقارير الخاصة بعملة
 .10القيام بأية اعمال اخرى يكلفه بها المدير ضمن تخصصه الوظيفي.
 .10تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة.
 -5عالقات الوظيفة:
-5.5االتصاالت الداخلية :رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية ،وكافة موظفي المركز
-5.5االتصاالت الخارجية :ال يوجد
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة ال يوجد
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
-5.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب :الدرجة الجامعية االولى في علم االجتماع او الخدمة االجتماعية
الخبرات العلمية المطلوبة  )1( :سنه في مجال الوظيفة
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 -1.7التدريب:
-

دورة تدريبية متخصصة في مجال عمل المشرفين في الدور االيوائية.

-

دورة تدريبية في مجال مهارات االتصال ،دورة في مجال اإلرشاد األسري ،دورة في مجال تعديل السلوك

-3.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارات التواصل مع مختلف الفئات

-

مهارات إدارة الجلسات واإلرشاد الجماعي

القدرات المطلوبــة:
-

القدرة على تحمل ضغط العمل والتعامل مع الحاالت الصعبة

المعــــــــــــــــارف:
-

معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

-1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة :مشرف أنشطة
 1.1االدارة /المديرية :مديرية التنمية االجتماعية
 1.1القسم/الشعبة :مركز او مؤسسة او دار  /شعبة الشؤون الفنية والطبية
 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر:رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية
-1ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الفئـــــــــة :

االولى

الرمز:
الرمز:

691/619/616
6

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة :

مجموعة الوظائف االساسية

الرمز:

4

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية :

وظائف االوقاف والشؤون االسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

6

المستـــــــوى :

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال:

مشرف مساعد

الرمز:

119

مسمى الوظيفـــة الفعلي

مشرف أنشطة

الرمز:

11

الرقم الرمزي للوظيفة:

101011911
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.3غرض الوظيفة :تصميم وتنفيذ البرامج والنشاطات الالمنهجية التي من شانها تنمية قدرات المنتفعين.
.4المهام والواجبات:
 .6اعداد خطط البرامج والنشاطات الالمنهجية للمنتفعين
 .9يتابع ويقيم نتائج النشاطات المعدة بالتعاون مع االخصائي االجتماعي ووالنفسي ويرفع نتائجها للرئيس المباشر.
 .3يحافظ على موجودات غرف االنشطة ويقيمها من اثاث واجهزة ولوازم.
.4

يحدد احتياجات المنتفعين من االنشطة والفعاليات الداخلية والخارجية وبالتنسيق مع الرئيس المباشر.

 .1يرافق المنتفعين المشاركين في الفعاليات التي تنفذ.
 .1ينظم برامج النشاطات بشكل شهري.
 .6يقوم بأية اعمال اخرى يكلفه بها الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة.
 .8يقوم بتوثيق كافة التقارير والمعلومات الخاصة باالنشطة الالمنهجية
 -5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 -5.5االتصاالت الداخلية  :رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية /الموظفين
 -5.5االتصاالت الخارجية  :ال يوجد
 -6اإلشراف :مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 5.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب :الدرجة الجامعية االولى في مجال العلوم االجتماعية او الحاسوب او الرياضة او أي تخصص ذو عالقة بطبيعة العمل
الخبرات العلمية المطلوبة )6( :سنه في مجال الوظيفة
 5.7التدريب:
 دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي دورة في اعداد البرامج دورة في اعداد التقارير 3.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة
-

مهارة التواصل مع االشخاص

-

مهارة في اعداد وابتكار النشاطات والبرامج ومهارة في التفكير االبداعي

القدرات المطلوبة
-

القدرة على تحمل ضغط العمل

-

القدرة على التعامل مع الحاالت الصعبة والطارئة

-

القدرة على المتابعة

-

القدرة على العمل بروح الفريق

المعارف معرفة باألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية
.5معلومات اساسية عن الوظيفة
 6.6مسمى الوظيفــــة:

مراقب سلوك

 5.5اإلدارة /المديرية:

مديرية التنمية االجتماعية

 3.5القسم/الشعبة:

مركز او دار ( قطاع مكافحة التسول)  /شعبة الشؤون الفنية والطبية

 4.5مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية
.5ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:

691/619/616

الفئـــــــــة :

االولى

الرمز:

1

المجموعـة النوعية العامة:

مجموعة الوظائف االساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعيةالفرعية:

وظائف االوقاف والشؤون االسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

6

المستـــــــوى :

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال:

مراقب مساعد

الرمز:

118

مسمى الوظيفـــة الفعلي

مراقب السلوك

الرمز:

11

الرقم الرمزي للوظيفة:

646311811
الرمز:

المجموعة المهنية:
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 .3غرض الوظيفة :اعداد الدراسات االجتماعية (تقارير مراقب السلوك) بإختالف انواعها ومتابعة جلسات التحقيق والمحاكمات لألحداث.
 .4المهام والواجبــات:
 .6اعددداد دراسددة مراقددب السددلوك لالحددداث المحتدداجين للحمايددة والرعايددة واعددداد تقريددر شددهرت عددن الدراسددات المحولددة للمحدداكم ومتابعددة
األطفال المودعين في دور الرعاية االجتماعية.
 .9حضور جلسات المحاكمة بالمحاكم وجلسات التحقيق لدى الضابطة العدلية.
 .3التأكد من تنفيذ الحكم الصادر بحق االحداث من خالل التنسيق مع قاضي تنفيذ حكم االحداث.
 .4اعداد التقارير الشهرية والسنوية الخاصة بقضايا المنتفعين.
 .1تنظيم وتوثيق جميع البيانات والسجالت الخاصة بعمله والتأكد من حفظها بطريقة منظمة تضمن الرجوع إليها بسهولة وفي ات وقت.
 .1اتخذ كافة االجراءات الالزمة للمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يتطلب الحفاظ على سريتها.
 .6يقوم بأية اعمال اخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر وضمن اختصاص وظيفته.
-5عالقات الوظيفة( :االتصاالت):
5.5االتصاالت الداخلية :رئيس شعبة الشؤون الفنية/الموظفين5.5االتصاالت الخارجية :وزارة الصحة/المحاكم /االمن والدرك/الدفاع المدني/ادارة حماية االسرة-6االشراف  :مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد
-7المتطلبات االساسية واالضافية إلشغال الوظيفة
 5.7المؤهل العلمي والخبرات:المؤهل العلمي المطلوب :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االنسانية واالجتماعية
الخبرات العملية المطلوبة :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة.
 5.7-التدريب:

-

اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير

-

دورة في وضع الخطط والبرامج

-

دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة

 3.7المعارف والمهارات والقدرات:المهارات المطلوبة

-

مهارة في االتصال واإلشراف ومهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها.

-

مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل.

-

مهارات التحليل والتفكير المنطقي.

-

مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته فى مجال العمل

القدرات المطلوبة

-

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

-

القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات.

-

القدرة على تحمل ضغط العمل.

المعــارف -معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل المديرية
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بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

-1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة :محـــــــــــــاســـــب
 1.1االدارة /المديرية :مديريــــة التنميـــة االجتماعيـــة
 1.1القسم/الشعبة:

مركز او دار ( قطاع مكافحة التسول )  /شعبة الشؤون اإلدارية

 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشــــؤون االدارية
-1ترميز الوظيفة
نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

691/619/616

الــفــئــة

األولــــــى

الرمز:

6

او الثانية

الرمز:

9

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية

الرمز:

1

المجموعة النوعية الفرعية

الوظائف المحاسبية والمالية

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

الفئة األولى :محاسب مساعد

الرمز:

119

الفئة الثانية :محاسب ثالث

الرمز

116

مسمى الوظيفة الفعلي

محاسب

الرمز:

11

الرقم الرمزي للوظيفة

الفئة األولى611311911 :
الفئة الثانية 911311611:
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بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

.3غرض الوظيفة  :تنفيذ اإلجراءات المالية ومعامالتها المحاسبية وفق التعليمات المالية وتوجيهات الرئيس المباشر وتسديد السلف وتأمين المشتريات الالزمة
.4المهام والواجبات:
 .6فتح السجالت والقيود األصولية للمعامالت واإلجراءات المحاسبية.
 .9ترحيل البيانات الخاصة بمستندات الدفع في السجالت الخاصة المعتمدة لهذه الغاية.
 .3استالم السلف المالية والصرف منها حسب االصول
.4

استالم السجالت والقيود الخاصة بحركة السيارات وكمية االستهالك وقطع الغيار والصيانة وضبطها

 .1فتح سجالت اإلكراميات الخاصة بالمنتفعين وصرفها وفق االصول
 .1فتح سجالت االمانات للمنتفعين والمحافظة عليها وفق االصول
 .6المشاركة في لجان شراء المالبس والمستلزمات المختلفة للمركز والمنتفعين.
.8

حفظ قسائم اإليصال وجميع المستندات ذات القيم المالية في الملفات والسجالت الخاصة بها.

 .9متابعة إنجاز المعامالت ذات العالقة بطبيعة عمل المركز
 .61القيام بأية مهام اخرى يكلف بها ذات عالقة بطبيعة العمل.
 .66تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة
 .69المشاركة في وضع خطط الشعبة وتنفيذها
 -5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 -5.5االتصاالت الداخلية  :رئيس شعبة الشؤون االدارية/الموظفين
 -5.5االتصاالت الخارجية  :البنوك المختصة
 -6اإلشراف :مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 5.7المؤهل العلمي والخبرات:المؤهل العلمي المطلوب :الدرجة الجامعية االولى في المحاسبة او دبلوم كلية مجتمع /في اي تخصص في مجال العلوم المالية والمحاسبية.
الخبرات العلمية المطلوبة )6( :سنوات في مجال العمل
و تقديم كفالة عدلية
 5.7التدريب: دورة في مسك السجالت المالية دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي 3.7المعارف والمهارات والقدرات-

مهارة في اعداد السجالت والتقارير

-

مهارة في استخدام الحاسوب

-

القدرة على تحمل ضغط العمل

-

القدرة على المتابعة

-

القدرة على العمل بروح الفريق

-

معرفة تامة باالنظمة والقوانين المالية.

31
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

-1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة:

امين عــــهدة ولــــــوازم

 1.1االدارة /المديرية:

مديريــة التنميـــة االجتماعيـة

 1.1القسم/الشعبة:

مركز او دار (قطاع مكافحة التسول)  /شعبة الشؤون اإلدارية

 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشؤون االدارية
-1ترميز الوظيفة
نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولــــــى

الرمز:

6

او الثانية

الرمز:

9

المجموعة النوعية العامة

الوظائف اإلدارية والمالية

الرمز:

1

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف المشتريات واللوازم والمستودعات

الرمز:

9

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

للفئة األولى :أمين مساعد

الرمز:

119

للفئـة الثانية :امين ثالث

الرمز:

116

مسمى الوظيفة الفعلي

امين عهده ولوازم

الرمز:

11

الرقم الرمزي للوظيفة

للفئة األولى619311911 :
للفئة الثانية919311611 :
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بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

691/619/616

-3غرض الوظيفة  :توفير احتياجات القسم من المواد واللوازم المختلفة ومتابعة إجراءات حفظها وتخزينها.
-4المهام والواجبات:
.6

استالم كافة لوازم المركز وإدخالها إلى سجالت العهدة وفق األصول والحفاظ عليها وعدم السماح ألي شخص بالعبث فيها أو إتالفها

.9

حصر احتياجات المركز من اللوازم ،واستدراج العروض الخاصة بها وعرضها على مديرالمركز التخاذ القرار المناسب بشأنها.

 .3المشاركة في تحديد مستويات التخزين المناسبة للمواد واللوازم.
 .4استالم كافة السجالت المتعلقة بأمور اللوازم والعهدة
 .1إخراج اللوازم والعهدة وفق األصول المتبعة
 .1تسليم المالبس واألدوات الشخصية للمنتفعين وفق األصول
 .6المشاركة في لجان استالم المواد المختلفة التي سيتم إدخالها أو شراؤها للمركز
.8

تقييد أوامر الشراء في السجالت المعدة لهذه الغاية وحفظ المعامالت والوثائق الخاصة بها

 .9القيام بأية مهام أخرى يكلف بها ذات عالقة بطبيعة العمل.
 .61مواصلة الدراسة واالطالع على ما يستجد في مجال العمل بشكل خاص بهدف تحديث وتطوير أساليب وإجراءات العمل.
 .66تنظيم قاعدة معلوماتية وإحصائية لتسهيل إنجاز األعمال وتوفير القاعدة المعلوماتية إلعداد الدراسات التحليلية الالزمة وتنظيم الوثائق والملفات
ومتابعة تحديثها دورياً.
 .69تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة.
 -5عالقات الوظيفية:
 5.5االتصاالت الداخلية :رئيس شعبة الشؤون االدارية  /موظفي الدائرة 5.5االتصاالت الخارجية :ال يوجد -6االشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد
 -7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 5.7المؤهل العلمي والخبرات:المؤهل العلمي المطلوب :دبلوم كلية مجتمع
الخبرات العلمية المطلوبة ) 6 ( :سنة في مجال العمل
وتفديم كفالة عدلية
 5.7التدريب: دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة دورة في اعداد التقارير والسجالت -دورة في استخام الحاسوب
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بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

 3.7المعارف والمهارات والقدرات:المهارات المطلوبة
-

مهارة في ادارة المستودعات والتخزين

-

مهارة في التوثيق

-

مهارة في استخدام الحاسوب

القدرات المطلوبة
-

القدرة على تحمل ضغط العمل

-

القدرة على العمل بروح الفريق

المعارف
-

معرفة باالنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة والمنتجة.

34
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية
 -5معلومات اساسية عن الوظيفة
 5.5مسمى الوظيفــــة:

مســــاعد ممـــــرض

 5.5االدارة /المديرية :مديريــــة التنميـــة االجتماعيـــة
 3.5القسم/الشعبة:

مركز او دار او مؤسسة  /شعبة الشؤون الفنية والطبية

 4.5مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية
 -5ترميز الوظيفة

نوع الوظيفة:

الفئـــــــــة :

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:

الرمز:

الثانية

691/616/619

9

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة:

مجموعة وظائف الرعاية الصحية

الرمز:

9

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية:

وظائف الممرضين

الرمز:

6

المستـــــــوى :

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال:

مساعد ممرض

الرمز:

119

مسمى الوظيفـــة الفعلي

مساعد ممرض

الرمز:

11

الرقم الرمزي للوظيفة:

996311911
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بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

 -3غرض الوظيفة :متابعة الوضع الصحي للمرضى وتقديم االسعافات االولية لهم ومرافقتهم الى العيادات والمشافي مساعدة الممرض بأعمال التمريض.
-4المهام والواجبات:
 .6العناية الطبية للمرضى بالتعاون مع الممرض المسؤول.
 .9القيام بأعمال االسعافات االولية.
 .3مساعدة الممرض بأداء مهمته.
 .4تفقد االوضاع الصحية في المركز والعمل على نشر التوعية الصحية داخله.
 .1المساعدة بإعداد الملفات الصحية الخاصة بالمرضى ومتابعة استكمالها.
 .1المشاركة بالدورات والندوات واالجتماعات الخاصة بمجال عمله.
 .6يعمل على تجهيز المرضى ومرافقتهم للزيارات في العيادة او المستشفى.
 .8يتابع تجهيز شهادات خلو االمراض الخاصة بالمرضى.
.9

يساعد الممرض المسؤول في تجهيز واعداد التقرير الشهرت عن حاالت المرضى ومراجعاتهم للمستشفى او العيادة.

 .61المتابعة المستمرة لالحوال الصحية للمنتفعين طيلة اوقات الدوام.
 -5عالقات الوظيفة:
 - 5.5االتصاالت الداخلية :رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية  ،الطبيب ،الممرض ،عامل التمريض وكافة موظفي المركز
 -5.5االتصاالت الخارجية :ال يوجد
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة  - :اليوجد
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 -5.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب :دبلوم تمريض
الخبرات العلمية المطلوبة ) 6( :سنوات في مجال الوظيفة
 -5.7التدريب :دورة تدريبية مختصة في مجال العمل
 -3.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة
-

مهارات التواصل مع األشخاص المعوقين

-

مهارات في سرعة التصرف في األزمات الطارئة

-

مهارات في االتصال وإعداد التقارير

القدرات المطلوبة
-

القدرة على تحمل ضغط العمل

-

القدرة على التعامل مع الحاالت الطارئة

المعارف:
-

معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل
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بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

-1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة:

ربـة منـــــــــــزل

 1.1االدارة /المديرية:

مديريــة التنميــة االجتماعيــة

 1.1القسم/الشعبة:

مركز او دار (قطاع مكافحة التسول)  /شعبة الشؤون اإلدارية

 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشؤون االدارية
-1ترميز الوظيفة

نوع الوظيفة:

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:

691/619/616

الفئـــــــــة :

الثانية

الرمز:

9

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة :

مجموعة الوظائف المساندة

الرمز:

4

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية :

وظائف المقدسات والشؤون االسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

6

المستـــــــوى :

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال:

ربة منزل ثالث

الرمز:

118

مسمى الوظيفـــة الفعلي

ربة منزل

الرمز:

11

الرقم الرمزي للوظيفة:

001011811

37
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

-3غرض الوظيفة  :استالم وتسليم كل ما يتعلق بوجبات الطعام واستالم االعاشة ومواد التموين وادامة الخدمات األساسية في الدار ضمن سجالت خاصة لهذه
الغاية.
-4المهام والواجبات:
 .6تقديم االقتراحات المتعلقة بإعداد جدول الطعام.
 .9استالم المواد الغذائية ومواد التنظيف والمالبس التي يتم شراؤها للمركز والمنتفعين والتأكد من صالحيتها وجودتها.
 .3تخزين وحفظ مواد االعاشة ومواد التنظيف.
 .4الحفاظ على نظافة وترتيب مستودعات االعاشة ومواد التنظيف.
 .1التأكد من نظافة المواد الغذائية والمالبس وجودتها .
 .1المشاركة في لجان شراء األغطية والمستلزمات الشخصية للمنتفعين .
 .6توزيع األغطية والمستلزمات الشخصية على المنتفعين.
 .8التأكد من نظافة األغطية والمالبس.
 .9المشاركة في توزيع المالبس .
 .61اإلشراف الكامل على نظافة المنتفعين بشكل عام .
 .66توثيق كافة المواد المستلمه او المسلمه ضمن سجالت خاصة لهذه الغايات.
 .10القيام بأية أعمال أخرى من هذا القبيل يكلفها بها المدير .
 .10تنفيذ كافة القوانين و االنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة
-5عالقات الوظيفية (االتصاالت):
 -5.5االتصاالت الداخلية :رئيس شعبة الشؤون االدارية
 -5.5االتصاالت الخارجية :ال يوجد
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة- :اليوجد
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 -5.7المؤهل العلمي والخبرات :دبلوم كلية مجتمع تربية طفل او تدبير منزلي أي تخصص ذو عالقة بطبيعة العمل
الخبرات المطلوبة  )6(:سنة في مجال الوظيفة
-5.7التدريب :دورة متخصصة في مجال العمل
 -3.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة
-

مهارة في التعامل مع االشخاص ذوي االعاقة

القدرات المطلوبة
-

القدرة على تحمل ضغط العمل

المعارف
-

معرفة بالقوانين واالنظمة والتعليمات الناظمة للعمل

38
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

 -1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة :كــــــــــــاتب
 1.1االدارة /المديريـة :مديريـــة التنميـــة االجتماعيـة
 1.1القسم/الشعبـــــــة :مركز او دار او مؤسسة  /شعبة الشؤون اإلدارية
 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشـؤون االدارية
 -1ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:
الفئـــــــــة :
المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة :

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:
الرمز:

الثانية

691/619/616
9

الرمز:

1

الرمز:

6

المستـــــــوى :

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال:

كاتب ثالث

الرمز:

114

مسمى الوظيفـــة الفعلي

كاتب شؤون ادارية

الرمز:

11

الرقم الرمزي للوظيفة:

001011011

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية :

مجموعة الوظائف االدارية والمالية
الوظائف االدارية والتوثيق

39
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

.3غرض الوظيفة  :العمل على تنفيذ كافة اجراءات تصدير وتوريد وتصنيف وحفظ المخاطبات الرسمية وفق االصول المتبعة باالضافة الى القيام بمهام
الرقابة على دوام الموظفين ورصد اجازاتهم.
.4المهام والواجبات:
 .6يشرف على اجراءات تصدير وتوريد المخاطبات الرسمية.
 .9مراقبة دوام الموظفين (القدوم واالنصراف) وتبليغ الرئيس المباشر بالتجاوزات ان وجدت.
 .3حفظ اذون المغادرات الرسمية والشخصية بعد الموافقة الرسمية عليها ويدون خطيا" وقت مغادرة وعودة اصحابها.
 .4ترصد اجازات الموظفين العرضية والمرضية.
 .1ارشفة الملفات والوثائق حسب االصول.
 .1حفظ الكتب الرسمية في الملفات الخاصة بها.
 .6اي مهمة اخرى يكلفه بها المدير ضمن االختصاص.
 .8تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة.
 -5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 -5.5االتصاالت الداخلية  :رئيس شعبة الشؤون االدارية/الموظفين
 -5.5االتصاالت الخارجية  :ال يوجد
 -6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 5.7المؤهل العلمي والخبرات:المؤهل العلمي المطلوب :دبلوم متوسط في العلوم االدارية او أي تخصص ذو عالقة بطبيعة العمل
الخبرات العلمية المطلوبة)6( :سنوات في مجال الوظيفة
 5.7التدريب: دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي 3.7المعارف والمهارات والقدرات:المهارات المطلوبة
-

مهارة في اعداد السجالت والتقارير

-

مهارة في استخدام الحاسوب

-

مهارة في تنظيم الملفات

القدرات المطلوبة
-

القدرة على تحمل ضغط العمل

-

القدرة على المتابعة

-

القدرة على العمل بروح الفريق

المعارف
-

معرفة بالقوانين و االنظمة والتعليمات الناظمة للعمل.

40
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

-1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة :واعظ ديني
 1.1االدارة /المديرية :مديريــــة التنميـــة االجتماعيـــة
 1.1القسم/الشعبة :مركز او دار (قطاع مكافحة التسول) /شعبة الشؤون الفنية والطبية
 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر:رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية
-1ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:

120/616/619

الفئـــــــــة :

الثانية

الرمز:

9

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة :

مجموعة الوظائف االساسية

الرمز:

4

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية :

وظائف االوقاف والشؤون االسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

6

المستـــــــوى :

الثاني

الرمز:

9

المسمى القياسي الدال:

واعظ ثاني

الرمز:

114

مسمى الوظيفـــة الفعلي

واعظ ثاني

الرمز:

11

الرقم الرمزي للوظيفة:

001011011

41
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

.3غرض الوظيفة :يخطط وينفذ كافة انشطة الوعظ واالرشاد الديني داخل المديرية.
.4المهام والواجبات:
 .9يعد وينفذ اعمال الوعظ الديني وفق الخطط المقررة للمديرية.
 .61يعمل على عقد ورشات وندوات دينية للموظفين والمنتفعين.
 .66يشلرك في تنظيم وتحضير االحتفاالت في المناسبات الوطنية والدينية واالجتماعية.
 .69يقوم بأي واجبات يكلف بها ضمن اختصاص الوظيفة.
 .63ينفذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة.
 -5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 -5.5االتصاالت الداخلية  :رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية/الموظفين
 -5.5االتصاالت الخارجية  :وزارة األوقاف
 -6اإلشراف:
سميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 5.7المؤهل العلمي والخبرات:ال مؤهل العلمي المطلوب :دبلوم متوسط في الشريعة االسالمية /او دراسات اسالمية وعظ وارشاد
الخبرات العلمية المطلوبة)6( :سنوات في مجال الوظيفة
 5.7التدريب: دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي دورة في إلقاء الخطب والدروس الدينية 3.7المعارف والمهارات والقدرات:المهارات المطلوبة
-

مهارة في التعامل مع االخرين

-

مهارة في إلقاء الخطب

القدرات المطلوبة
-

القدرة على تحمل ضغط العمل

-

القدرة على المتابعة

-

القدرة على العمل بروح الفريق

المعارف
-

معرفة تامة باألنظمة والقوانين المالية.

-

معرفة تامة باألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة

42
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

-1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة :مــــــــــراقب كاميرات
 1.1االدارة /المديرية:
 1.1القسم/الشعبة:

مديريــة التنميـة االجتماعيـــة
مركز او دار او مؤسسة /شعبة الشؤون اإلدارية

 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشؤون االدارية
-1ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:

الفئـــــــــة :

الثالثة

الرمز:

3

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة :

وظائف الخدمات المساعدة

الرمز:

3

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية :

وظائف الحماية والسالمة العامة والخدمات

الرمز:

1

المستـــــــوى :

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال:

مراقب الكاميرات

الرمز:

163

مسمى الوظيفـــة الفعلي

مراقب كاميرات

الرمز:

11

الرقم الرمزي للوظيفة:

005011011

691/619/616

43
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

-3غرض الوظيفة :متابعة عمل كاميرات المراقبة والمشاركة في أعمال الصيانة الكهربائية لها والمحافظة على ادامة تشغيلها.
-4المهام والواجبات:
 .6المتابعة المستمرة لعمل كاميرات المراقبة في المركز.
 .9تفقد كافة الكاميرات الموجودة في المركز ومتابعتها من حيث التشغيل
 .3اجراء الصيانة الدورية للكاميرات والمحافظة على نظافتها
 .4المشاركة في أعمال الصيانة الكهربائية البسيطة المختلفة
 .1استالم قطع الغيار الخاصة بكاميرات المراقبة
 .1اعالم مدير الدار عن اية مشكلة أو خلل ألحد األجهزة أو الكاميرات
 .6تطبيق اجراءات السالمة والصحة المهنية .
 .8تنفيذ ما يكلف به من قبل المدير المباشر ضمن نطاق العمل.
 -5عالقات الوظيفة ( :االتصاالت )
 5.1االتصاالت الداخلية :رئيس شعبة الشؤون االدارية/الموظفين
 5.5االتصاالت الخارجية :ال يوجد
 -6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة :اليوجد
 -7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 -5.7المؤهل العلمي والخبرات :شهادة مزاولة مهنه في نفس مجال العمل او دبلوم مهني ،
الخبرات المطلوبة  )6(:سنة في مجال الوظيفة
 -5.7التدريب :دورة تدريبية مختصة في مجال العمل
 -3.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة
-

مهارة في التعامل مع الكاميرات ومستلزماتها وصيانتها وطرق تشغيلها

القدرات المطلوبة
-

القدرة على تحمل ضغط العمل

المعارف
-

معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل

44
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

.5معلومات اساسية عن الوظيفة
 5.5مسمى الوظيفــــة :فني صيانة
 5.5االدارة /المديرية :مديريــــة التنميـــة االجتماعيـــة
 3.5القسم/الشعبة:

مركز او دار او مؤسسة  /شعبة الشؤون االدارية

 4.5مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشؤون االدارية
.5ترميز الوظيفة
الرمز:

691/619/616

نوع الوظيفة:

الرمز:

3

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة:

وظائف المهنية والحرفية

الرمز:

9

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية:

اعمال الكهرباء

الرمز:

1

المستـــــــوى :

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال:

فني صيانة ثالث

الرمز:

116

مسمى الوظيفـــة الفعلي

فني صيانة ثالث

الرمز:

11

الرقم الرمزي للوظيفة:

391311611

الفئـــــــــة :

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات
الثالثة
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.3غرض الوظيفة  :يعمل على متابعة وصيانة المرافق العامة الصحية والكهربائية بشكل دورت في المؤسسة /المركز.
.4المهام والواجبات:
.6

يقوم بعمل التمديدات الصحية والصيانة العامة للمرافق الصحية بشكل عام في المؤسسة/المركز.

.9

تشغيل مضخات المياه من األبار الى األسطح كلما استدعت الحاجة.

.3

يقوم على صيانة دورية على خزانات المياه.

.4

يتابع صهريج الماء عند حضوره والتأكد من التعبئة.

.1

يتابع الخط المغذت للمياه عند تشغيل المياه من سلطة المياه.

.1

يقوم بعمل صيانة للتدفئة المركزية من حيث (تفقد البويلرات والرديترات في كافة أقسام المركز وصيانتها) .

.6

يتابع تعبئة مادة السوالر.

.8

يقوم بعمل صيانة للكهرباء واألجهزة الكهربائية بحسب امكانياته.

.9

يتابع جميع أنواع االضاءة في المركز.

 .61يتابع تشغيل كل ما يلزم من أجهزة في االحتفاالت الرسمية واألعياد
 .66يتابع أعمال النجارة والحدادة وحسب الحاجة.
 .69يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة
 .63يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .
 -5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 -5.5االتصاالت الداخلية :رئيس شعبة الشؤون االدارية /الموظفين
 -5.5االتصاالت الخارجية :مراكز متخصصة بأعمال الصيانة
 -6اإلشراف:
 -مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد

-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 5.7المؤهل العلمي والخبرات :المؤهل العلمي المطلوب :الثانوية العامة فما دون  +شهادة مزاولة مهنةالخبرات العلمية المطلوبة)6( :سنوات في مجال الوظيفة
 5.7التدريب :دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي 3.7المعارف والمهارات والقدرات:المهارات المطلوبة  :مهارة فنية في مجال الصيانة العامة والمتخصصة
القدرات المطلوبة  :القدرة على تحمل ضغط العمل ،القدرة على العمل بروح الفريق
المعارف  :معرفة باألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة
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بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية
-1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة :مرافق لذوي االحتياجات الخاصة
 1.1االدارة /المديرية :مديريــــة التنميـــة االجتماعيـــة
 1.1القسم/الشعبة:

مركز او دار (قطاع مكافحة التسول)  /شعبة الشؤون الفنية والطبية

 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشــــؤون الفنية والطبية
-1ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:
الفئـــــــــة :

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات
الثالثة

الرمز:

691/619/616

الرمز:

3
3

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة :

الرمز:

وظائف خدمات مساعدة

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية :

وظائف الحماية والسالمة العامة والخدمات

الرمز:

المستـــــــوى :

الثالث

الرمز:

المسمى القياسي الدال:

مرافق لذوي االحتياجات الخاصة

الرمز:

مسمى الوظيفـــة الفعلي

مرافق لذوي االحتياجات الخاصة

الرمز:

الرقم الرمزي للوظيفة:

005011711
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1
3

116
11

.3غرض الوظيفة  :تقديم خدمات مساندة للمتسولين من ذوي االحتياجات الخاصة في مجال حياتهم اليومية والعناية بهم وإكسابهم لبعض المهارات بما
يضمن سالمتهم وصون كرامتهم.
.4المهام والواجبات:
 .6اعداد سجالت بأسماء المتسولين وعناوينهم.
 .9استالم المنتفع ومرافقتهم وتسليمهم للحافلة واستالمهم مع مراعاة شروط وقواعد السالمه العامة.
 .3تدوين مالحظات غير طبيعية للمنتفع من ذوي االعاقة عند استالمهم حسب االصول واالبالغ عنها.
 .4مساعدة المعلم/االخصائي في تنفيذ االنشطة والفعاليات والمهارات عند الحاجة وبالتنسيق مع الرئيس المباشر.
 .1القيام بأي مهام يكلفه بها المدير المباشر ضمن تخصص الوظيفة.
 .1تنفيذ كافة االنشطة والقوانين والتعليمات الصادرة من الوزارة.
 -5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 -5.5االتصاالت الداخلية  :رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية/مدير مركز التأهيل/المعالج الطبيعي/الموظفين
 -5.5االتصاالت الخارجية  :ال يوجد
 -6اإلشراف :مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 5.7المؤهل العلمي والخبرات:المؤهل العلمي المطلوب :الثانوية العامة فمادون
الخبرات العلمية المطلوبة)6( :سنوات في مجال الوظيفة
  5.7التدريب: دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي 3.7المعارف والمهارات والقدرات:المهارات المطلوبة
-

مهارة التواصل مع االشخاص ذوي االعاقة

القدرات المطلوبة
-

القدرة على تحمل ضغط العمل

-

القدرة على التعامل مع الحاالت الصعبة والطارئة

-

القدرة على المتابعة

-

القدرة على العمل بروح الفريق

المعارف
-

معرفة باالنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة
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بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

-1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة:

مـــــــــــدرب مهني

 1.1االدارة /المديرية:

مديريـة التنميـــة االجتماعيــة

 1.1القسم/الشعبة:

مركز او دار (قطاع مكافحة التسول)  /شعبة الشؤون الفنية والطبية

 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية
-1ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:
الفئـــــــــة :
المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة :

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:
الرمز:

الثالثة

الرمز:

االعمال المهنية والحرفية

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية :

691/619/616
3
9

الرمز:

المستـــــــوى :

الثاني

الرمز:

المسمى القياسي الدال:

مدرب حرفي ومهني

الرمز:

مسمى الوظيفـــة الفعلي

مدرب مهني

الرمز:

الرقم الرمزي للوظيفة:
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9

11

.3غرض الوظيفة  :تدريب الفئات المستهدفة وفق االختصاص المهني.
.4المهام والواجبات:
.1

اعداد ملف خاص لكل متدرب يحتوي على تقييم وتسجيل للمعلومات.

.2

اعداد خطة للتدريب النظري والعملي ومتابعة تنفيذها بما يشمل التدريب على السالمة العامة والمهنة المختصة.

.3

تزويد الرئيس المباشر بتقارير دورية عن كل متدرب يبين فيها وضع المتدرب المهني.

.4

تقييم انجازات المتدرب مع بيان اسباب نجاحه او فشله.

.5

استالم المعدات واالدوات والمواد الالزمة للتدريب وتحديد النقص ان وجد.

.6

المشاركة في االجتماعات الدورية لتدارس االراء وحل المشكالت.

.7

الحفاظ على االجهزة والمعدات ونظافتها بشكل دوري.

.8

القيام بالمناوبات وفق تعليمات االدارة.

.1

اي مهمة اخرى يكلفه بها الرئيس المباشر ضمن تخصص العمل.

 .11تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة.
 -5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 -5.5االتصاالت الداخلية  :رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية /الموظفين
 -5.5االتصاالت الخارجية  :ال يوجد
 -6اإلشراف:
 مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 5.7المؤهل العلمي والخبرات:المؤهل العلمي المطلوب :الثانوية العامة (صناعي) +شهادة مزاولة مهنة
الخبرات العلمية المطلوبة)6( :سنه في مجال الوظيفة
 5.7التدريب: دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي دورة مختصة في ادارة االزمات دورة ذات صلة بالتعامل مع الفئات المستهدفة 3.7المعارف والمهارات والقدرات:المهارات المطلوبة
-

مهارة التواصل مع االخرين

القدرات المطلوبة
-

القدرة على تحمل ضغط العمل

-

القدرة على التعامل مع الحاالت الصعبة والطارئة

-

القدرة على المتابعة

-

القدرة على العمل بروح الفريق

المعارف
-

معرفة باالنظمة والتعليمات الناظمة للعمل.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

.1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة :حـــــــــــالق
 1.1اإلدارة /المديرية:

مديــــــرية التنمية االجتماعية

 1.1القسم/الشعبة:

مركز او دار ( قطاع مكافحة التسول )  /شعبة الشؤون الفنية والطبية

 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية
.1ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:

110/101/101

الفئـــــــــة :

الثالثة

الرمز:

3

المجموعـة الوظيفيـة/النوعية العامة:

الوظائف المهنية والحرفية

الرمز:

1

المجموعة الوظيفية/النوعية الفرعية:

اعمال الخدمات الشخصية

الرمز:

7

المستـــــــوى :

االول

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال:

حالق

الرمز:

003

مسمى الوظيفـــة الفعلي

حالق

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة:

317100300

المجموعة المهنية:

الرمز:
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 .1غرض الوظيفة :تصفيف شعر المتسولين وقصه ومتابعة تهذيبه بشكل مستمر للحفاظ على مستوى النظافة المطلوب للمنتفعين
 .1المهام والواجبــات:
 .6استالم العهدة الالزمة العمال الحالقة والمحافظة عليها من التلف أو الضياع
 .9تجهيز المعدات الالزمة للحالقة (مثل المقص والشفرات وموس الحالقة وآلة تصفيف الشعر)
 .3التأكد من جودة االدوات المستخدمة للحالقة والمحافظة على نظافة هذه المعدات واالجهزة
 .4المحافظة على نظافة المكان المخصص لتصفيف شعر المنتفعين بالتخلص من الفضالت والشعر المقصوص
 .1التأكد من المحافظة على مستوى النظافة المطلوبة لللمنتفعين
 .1تطبيق اجراءات السالمة والصحة المهنية.
.6

يقوم بتدريب المنتفعين على الحالقه في حال امتلك المهارات الكافية لذلك وتم تكليفة بالمهمة من قبل الرئيس المباشر.

 .8القيام بما يكلف به من قبل مدير الدار في مجال عمله.
-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية :رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية/الموظفين  1.5االتصاالت الخارجية :ال يوجد-6االشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة :اليوجد
-7المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :شهادة مزاولة مهنه
الخبرات العملية المطلوبة  )1( :سنوات في مجال الوظيفة
 1.7التدريب:

-

دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة -:مهارة في استخدام معدات الحالقة
القدرات المطلوبة -:القدرة على تحمل ضغط العمل
المعارف:معرفة تامة باالنظمة والقوانين والتعليمات الناظمة للعمل
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية
-1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة :خيـــــــــــــاط
 1.1اإلدارة /المديرية :مديــــرية التنمية االجتماعية
 1.1القسم/الشعبـــــة:

مركز او دار ( قطاع مكافحة التسول )  /شعبة الشؤون الفنية والطبية

 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية
-1ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:

110/101/101

الفئـــــــــة :

الثالثة

الرمز:

3

المجموعـة الوظيفيـة/النوعية العامة:

وظائف الخدمات المساعدة

الرمز:

3

المجموعة الوظيفية/النوعية الفرعية:

وظائف النسيجية والجلدية

8

المستـــــــوى :

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال:

خياط

الرمز:

001

مسمى الوظيفـــة الفعلي

خياط

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة:

338300100
الرمز:

المجموعة المهنية:
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بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

.1غرض الوظيفة :حياكة وخياطة وتصليح مالبس ولوازم المركز.
 .1المهام والواجبــات:
.1

إخاطة الزي الرسمي للموظفين وإخاطة كل ما يلزم

.2

إخاطة البرادي الالزمة للمركز.

.3

تطبيق تعليمات السالمة العامة

.4

المحافظة على سالمة الماكينات واالدوات الخاصة بالخياطة.

.5

يقوم بتدريب المنتفعين على الخياطه في حال امتلك المهارات الكافية لذلك وتم تكليفة بالمهمة من قبل الرئيس المباشر

.6

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.7

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

-5عالقات الوظيفة ( :االتصاالت )
1.5االتصاالت الداخلية :رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية /كافة الموظفين
 1.5االتصاالت الخارجية :ال يوجد
-6االشراف
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة :اليوجد
-7المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة
-

 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب :الثانوية العامة فما دون  +شهادة مزاولة مهنة
الخبرات العملية المطلوبة )1( :سنه في مجال الوظيفة

-

 1.7التدريب:

-

دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة  - :مهارة في التعامل مع االخرين
القدرات المطلوبة  - :القدرة على تحمل ضغط العمل
المعــارف - :معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل المديرية
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بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

-1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة:

طـــــــــــــاهي

 1.1االدارة /المديرية:

مديريــة التنميـة االجتماعيــة

 1.1القسم/الشعبة:

مركز او دار ( قطاع مكافحة التسول )  /شعبة الشؤون اإلدارية

 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشؤون االدارية
-1ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:

691/619/616

الفئـــــــــة :

الثالثة

الرمز:

3

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة :

وظائف الخدمات المساعدة

الرمز:

3

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية :

الوظائف الفندقية والسياحية

الرمز:

1

المستـــــــوى :

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال:

طاهي

الرمز:

111

مسمى الوظيفـــة الفعلي

طاهي

الرمز:

11

الرقم الرمزي للوظيفة:

001011511
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بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

-3غرض الوظيفة :طهي الطعام ضمن برنامج غذائي وتجهيز وتحضير الوجبات االغذائية المقرره خالل اليوم.
-4المهام والواجبات:
 .6طلب المواد األولية الخاصة بالطعام الشرقي (لحوم ،توابل ،بقول).
 .9تجهيز كل ما يلزم لعملية الطهي من مواد غذائية ( اللحوم  ،والخضراوات  ،الفواكهة ،األرز..................وغيرها)
 .3تجهيز معدات الطهي (األفران ،أواني الطهي اليدوية ،والصواني...إلخ).
 .4التأكد من نظافة أدوات إعداد الطعام ومكانه ومرافق المطبخ وأدواته المختلفة.
 .1طهي أصناف الطعام الشرقي حسب القوائم المطلوبة وضمن البرنامج المعد لذلك.
 .1سكب األطباق بتقطيع اللحوم أو السكب والتزيين.
 .6حفظ الطعام بطريقة مناسبة .
 .8تطبيق إجراءات السالمة والصحة المهنية.
 .9الحفاظ على الهندام العام ونظافته والتقيد بالزي الرسمي والنظافة العامة
 .61مساعدة ربة المنزل في توزيع الحصص المقررة للوجبات على المنتفعين وفق األصول.
 .66تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة.
 .69القيام بما يكلف به في مجال عمله.
-5عالقات الوظيفة ( االتصاالت )
 5.1االتصاالت الداخلية :رئيس شعبة الشؤون االدارية /الموظفين
 5.5االتصاالت الخارجية :ال يوجد
 -6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة :اليوجد

 -7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 -5.7المؤهل العلمي و الخبرات-:
المؤهل العلمي  :ثانوية عامة فما دون  +شهادة مزاولة مهنة
الخبرات المطلوبة  )6( / :سنة في مجال الوظيفة
 -5.7التدريب:
 دورة متخصصة في مجال الوظيفة -3.7المهارات والمعارف والقدرات :
 مهارة في التعامل مع الحاالت الطارئة -معرفة بالقوانين واالنظمة والتعليمات الناظمة للعمل
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بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية
.1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة:

مساعد طاهي

 1.1اإلدارة /المديرية :مديرية التنمية االجتماعية
 1.1القسم/الشعبة:

مركز او دار ( قطاع مكافحة التسول )  /شعبة الشؤون اإلدارية

 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشؤون االدارية
.1ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:

110/101/101

الفئـــــــــة :

الثالثة

الرمز:

3

المجموعـة النوعية العامة:

وظائف الخدمات المساعدة

الرمز:

3

الرمز:

0

الرمز:

3

الرمز:

005

الرمز:

00

المجموعة النوعية الفرعية:
المستـــــــوى :
المسمى القياسي الدال:

وظائف الفندقية والسياحية
الثالث
طاهي

مسمى الوظيفـــة الفعلي

طاهي

الرقم الرمزي للوظيفة:

330300500
الرمز:

المجموعة المهنية:
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بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

.1غرض الوظيفة :مساعد الطاهي في تحضير وتجهيز الطعام مع المحافظة على ادوات المطبخ والتأكد من سالمتها واتخاذ اجراءات السالمة
العامة
 .1المهام والواجبــات:
.1

المحافظة على كافة أدوات المطبخ نظيفة وكذلك أدوات الطعام.

.1

متابعة نظافة المطبخ.

.3

المحافظة على النظافة الشخصية والتقيد باللباس الرسمي.

.4

تنفيذ التعليمات الصادرة إليها من الطاهية.

.5

مساعدة الطاهي في سكب الطعام وتزيينه وحفظه.

.6

توزيع الحصص الغذائية والتحضير لكل وجبة ( المواد  ،االدوات).

.7

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.8

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

-5عالقات الوظيفة  ( :االتصاالت )
1.5االتصاالت الداخلية :رئيس شعبة الشؤون االدارية  /الموظفين
1.5االتصاالت الخارجية :ال يوجد
-6االشراف  :مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد
-7المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب :الثانوية العامة فما دون
الخبرات العملية المطلوبة )1( :سنوات في عمل الوظيفة
 1.7التدريب:

-

دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة -:مهارة في التعامل مع االخرين
القدرات المطلوبة - :القدرة على تحمل ضغط العمل

58
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

-1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة:

مـــــوظــف استقبـــــال

 1.1االدارة /المديرية:

مديريــة التنميـــة االجتماعيــة

 1.1القسم/الشعبة:

مركز او دار ( قطاع مكافحة التسول )  /شعبة الشؤون اإلدارية

 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشؤون االدارية
-1ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:
الفئـــــــــة :

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:

691/619/616

الرمز:
الثالثة
الرمز:

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة :

3
3

وظائف الخدمات المساعدة
الرمز:

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية :

1

الوظائف الفندقية والسياحية
المستـــــــوى :
المسمى القياسي الدال:
مسمى الوظيفـــة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة:

الرمز:

الثالث

الرمز:

موظف استقبال

الرمز:

موظف استقبال
001011111
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بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

3

161
11

.3غرض الوظيفة  :استقبال الزوار بكافة فئاتهم ومسمياتهم وصفاتهم
.4المهام والواجبات:
 .6يستقبل الضيوف ويسجل معلوماتهم ومعرفة الخدمة التي يريدونها ضمن السجالت الخاصة والرسمية.
 .9يرشد الضيوف الى الشخص المعني والمخول بتقديم الخدمة لهم.
 .3توزيع نشرات تعريفية على الضيوف.
 .4القيام بأي مهام يكلفه المدير بها ضمن اختصاصه.
 .1تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة.
 -5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 -5.5االتصاالت الداخلية :رئيس شعبة الشؤون االدارية/الموظفين
 -5.5االتصاالت الخارجية  :ال يوجد
 -6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:

ال يوجد

-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 5.7المؤهل العلمي والخبرات:المؤهل العلمي المطلوب :الثانوية العامة.
الخبرات العلمية المطلوبة)6( :سنوات في مجال اوظيفة
 5.7التدريب: دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفة 3.7المعارف والمهارات والقدرات:المهارات المطلوبة
-

مهارة التعامل مع الجمهور

-

مهارة في استخدام الحاسوب

-

مهارة التعامل مع االشخاص ذوي االعاقة

القدرات المطلوبة
-

القدرة على تحمل ضغط العمل

-

القدرة على المتابعة

-

القدرة على العمل بروح الفريق

المعارف
-

معرفة باالنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة
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بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

 -1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة :طـــــــــابع
 1.1االدارة /المديرية :مديريــــة التنميـــة االجتماعيـــة
 1.1القسم/الشعبة:

مركز او مؤسسة او دار /شعبة الشؤون االدارية

 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

رئيس شعبة الشؤون االدارية
 -1ترميز الوظيفة

نوع الوظيفة:

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:

691/616/619

الفئـــــــــة :

الثالثة

الرمز:

3

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة :

وظائف الخدمات المساعدة

الرمز:

3

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية :

وظائف خدمات ادارية

الرمز:

1

المستـــــــوى :

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال:

طابع

الرمز:

113

مسمى الوظيفـــة الفعلي

طابع

الرمز:

11

الرقم الرمزي للوظيفة:

61
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

-3غرض الوظيفة :
يطبع ويدقق الكتب والتقارير والمعامالت والكتب الخاصة في المركز حسب الطلب.
-4المهام والواجبات:
 .6يطبع الكتب والتقارير والمعامالت المختلفة حسب الطلب
 .9يدقق الكتب والتقارير التي طبعها قبل تسليمها للجهات المختصة
 .3يحافظ على نظافة آالت الطباعة ويتأكد من تغطيتها باستمرار
 .4يجري الصيانة الخفيفة آلالت الطباعة وإبالغ المسؤولين عن أية أعطال
 .1يخزن بيانات مسودات الكتب والتقارير التي طبعتها في ذاكرة الحاسوب المسلم له .
 .1المحافظة على سرية المعلومات المطبوعة وعدم السماح لآلخرين باالطالع عليها
 .6القيام بأي مهام يكلفه بها المدير ضمن اختصاصه
 .8تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة
 -5عالقات الوظيفة ( :االتصاالت )
 5.5االتصاالت الداخلية :رئيس شعبة الشؤون االدارية /الموظفين
 5.5االتصاالت الخارجية :ال يوجد
 -6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة :اليوجد
 -7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 -5.7المؤهل العلمي والخبرات:الثانوية العامة فما دون  +اجتياز امتحان الطباعه المقرر لهذه الوظيفة  )6( /سنة في مجال الوظيفة
 -5.7التدريب:
 دورة في الطباعة عربي /انجليزي دورة تدريبية مختصة في مجال العمل -3.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة
-

مهارة في استعمال الحاسوب

-

مهارات السرعه والدقه في الطباعة

القدرات المطلوبة
-

القدرة على تحمل ضغط العمل

المعارف
-

معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل

62
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

-1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة:

مستــــــــــــــخدم

 1.1االدارة /المديرية:

مديريــة التنميــة االجتماعيـــة

 1.1القسم/الشعبة:

مركز او دار ( قطاع مكافحة التسول )  /شعبة الشؤون اإلدارية

 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشؤون االدارية
-1ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:

691/619/616

الفئـــــــــة :

الثالثة

الرمز:

3

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة :

وظائف الخدمات المساعدة

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية :

وظائف خدمات ادارية

المستـــــــوى :

الثالث

الرمز:
الرمز:
الرمز:

3
1
3

المسمى القياسي الدال:

مستخدم

الرمز:

114

مسمى الوظيفـــة الفعلي

مستخدم

الرمز:

11

الرقم الرمزي للوظيفة:

000011011

63
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

-3غرض الوظيفة  :العمل على تنظيف كافة مرافق مكان عمله وترتيب االثاث وتنظيفه
-4المهام والواجبات:
 .6القيام بنظافة المرافق العامة والمكاتب في المركز باستمرار.
 .9القيام بترتيب وتنظيف المواد واألدوات والمعدات داخل المطبخ والمستودعات
 .3التخلص من الفضالت والقصاصات وتنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية ونفض الغبار.
 .4تلميع الزجاج واألبواب والمكاتب.
 .1تطبيق قواعد السالمة العامة
 .1القيام بما يكلف به في مجال عمله.
 .6تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة

 -5عالقات الوظيفة ( :االتصاالت )
 5.1االتصاالت الداخلية :رئيس شعبة الشؤون االدارية/الموظفين
 5.5االتصاالت الخارجية :ال يوجد
 -6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة- :اليوجد
 -7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 -5.7المؤهل العلمي والخبرات:الثانوية العامة فما دون  )6( /سنة في مجال الوظيفة
 -5.7التدريب :دورة تدريبية مختصة في مجال العمل
 -3.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة :مهارة في التعامل مع الحاالت الطارئة
القدرات المطلوبة  :القدرة على تحمل ضغط العمل
المعارف  :معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل

64
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

-1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة :ســـــــــــائق
 1.1االدارة /المديرية :مديريــة التنميـة االجتماعيــة
 1.1القسم/الشعبة :مركز او دار ( قطاع مكافحة التسول )  /شعبة الشؤون اإلدارية
 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشؤون االدارية
-1ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:

691/619/616

الفئـــــــــة :

الثالثة

الرمز:

3

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة :

وظائف الخدمات المساعدة

الرمز:

3

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية :

وظائف اعمال السواقة

الرمز:

3

المستـــــــوى :

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال:

سائق محورين

الرمز:

111

مسمى الوظيفـــة الفعلي

سائق

الرمز:

11

الرقم الرمزي للوظيفة:

000011511

65
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

-3غرض الوظيفة  :قيادة المركبة الخاصة بمكان عمله والحفاظ عليها واستخدامها ألداء االعمال الموكله اليه
-4المهام والواجبات:
 .6تفقد المركبة قبل التشغيل ويشمل (دورة الوقود ،دورة الزيت ،دورة الكهرباء واإلطارات).
 .9يشغل المركبة ويالحظ أي خلل في التشغيل والمحافظة على نظافتها وصيانتها.
 .3القيام بنقل الموظفين والمنتفعين والمحافظة على سالمتهم من وإلى المركزوإعادتهم.
 .4إعالم مأمور الحركة عن أي أعطال تحدث بالمركبة.
 .1االحتفاظ بسجل يومي لحركة المركبة والحصول على أمر الحركة من مدير المركز او من ينوب عنه
 .1عدم استعمال المركبة في األعمال غير الرسمية
 .6تجديد ترخيص المركبة سنويا ً في الموعد المحدد.
 .8تطبيق إجراءات السالمة والصحة المهنية .
 .9الحفاظ على المركبة ونظافتها.
 .61القيام بما يكلف به في مجال عمله من المهام اإلدارية
 .66تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة
-5عالقات الوظيفة (االتصاالت ):
 -5.5االتصاالت الداخلية :رئيس شعبة الشؤون االدارية/الموظفين
 -5.5االتصاالت الخارجية :ال يوجد
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة :اليوجد
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
-5.7المؤهل العلمي والخبرات :الثانوية العامة فما دون  +رخصة قيادة مناسبة لطبيعة العمل )6( /سنة خبرة في مجال الوظيفة
-5.7التدريب :دورة متخصصة في مجال العمل
 -3.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة
-

مهارة التعامل مع االشخاص ذوي االعاقة

-

مهارة التعامل مع الحاالت الطارئة

القدرات المطلوبة
-

القدرة على تحمل ضغط العمل

المعارف
-

معرفة بالقوانين واالنظمة والتعليمات الناظمة للعمل

66
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

 -5معلومات اساسية عن الوظيفة
 5.5مسمى الوظيفــــة:

عامل تمريض

 5.5االدارة /المديرية :مديريــــة التنميـــة االجتماعيـــة
 3.5القسم/الشعبة :مركز او دار او مؤسسة  /شعبة الشؤون الفنية والطبية
 4.5مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية
 -5ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:

691/616/619

الفئـــــــــة :

الثالثة

الرمز:

3

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة :

وظائف الخدمات المساعدة

الرمز:

3

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية :

وظائف الخدمات الزراعية

الرمز:

9

المستـــــــوى :

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال:

عامل تمريض

الرمز:

119

مسمى الوظيفـــة الفعلي

عامل تمريض

الرمز:

11

الرقم الرمزي للوظيفة:

339611911

67
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

 -7غرض الوظيفة :يعمل على متابعة الوضع الصحي (خاصة السريرية) للمنتفعين وتوفير الرعاية الصحية لهم.
 -4المهام والواجبات:
 .6متابعة االوضاع الصحية للمنتفعين وخاصة السريرية.
 .9يقوم بتغيير االوضاع للمنتفعين السريرت بناء على توصيات المختصين.
 .3يساعد بحمام المنتفعين السريرت.
 .4يتابع نظافة المنتفعين الشخصية وخاصة السريرية.
 .1القيام بأعمال االسعافات االولية اذا لزم االمر.
 .1يقدم تقرير يومي عن اوضاع المنتفعين للرئيس المباشر.
 .6ينفذ جميع التعليمات الصادرة له من قبل الرئيس المباشر
 -5عالقات الوظيفة:
 -5.5االتصاالت الداخلية:رئيس شعبة الشؤون الفنية ،الطبيب ،الممرض ،مساعد الممرض وكافة موظفي المركز
 -5.5االتصاالت الخارجية :ال يوجد
- 6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة - :اليوجد

-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 -5.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب :توجيهي تمريض او ( دورات تمريض )
الخبرات العلمية المطلوبة )6( :سنوات في مجال الوظيفة
 -5.7التدريب:
 دورة تدريبية مختصة في مجال العمل -3.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة
 مهارات التواصل مع األشخاص المعوقين مهارات في سرعة التصرف في األزمات الطارئة مهارات في االتصال وإعداد التقاريرالقدرات المطلوبة
 القدرة على تحمل ضغط العمل القدرة على التعامل مع الحاالت الطارئةالمعارف:
 -معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل.

68
بــطــاقــ ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز /دور الرعاية (قطاع مكافحة التســـــــــــول)
معتمدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم (ش م  )66311 /تاريخ 9169 /9/61

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

-1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة:

عـــــــامل غــــــسيل

 1.1اإلدارة /المديرية:

مديـــرية التنميــــة االجتماعية

 1.1القسم/الشعبـــــة:

مركز او دار او مؤسسة  /شعبة الشؤون اإلدارية

 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشؤون االدارية
-1ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:

110/101/101

الفئـــــــــة :

الثالثة

الرمز:

3

المجموعـة الوظيفيـة/النوعية العامة:

الوظائف الخدمات المساعدة

الرمز:

3

المجموعة الوظيفية/النوعية الفرعية:

وظائف الفندقية والسياحية

الرمز:

0

المستـــــــوى :

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال:

غسال

الرمز:

006

مسمى الوظيفـــة الفعلي

غسال

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة:

330300600

المجموعة المهنية:

الرمز:

69
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.1غرض الوظيفة :غسل المالبس والتأكد من نظافتها وترتيبها واعادتها الى مصادرها بالشكل الالئق وفي وقت الحاجة.
 .1المهام والواجبــات:
.1

المحافظة التامة على نظافة وصيانة الغساالت واإلبالغ عن أي عطل او خلل.

.1

غسل مالبس األطفال يوميا ً صباحا ً بعد جمعها من االقسام .

.3

متابعة عملية الغسيل من نشر وتوزيع وتجميع ان يجف.

.4

طي الغسيل وأعادته إلى االقسام .

.5

المحافظة على نظافة وسالمة غرفة الغسيل

.6

المحافظة على النظافة الشخصية والتقيد بالباس الرسمي وحسن المظهر .

.7

اقتراح افكار لتطوير العمل.

.8

مسئولة مسؤولية تامة عن األجهزة من الغساالت وغيرها ودوام استمرار عملها .

.9

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

 .10يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .
 .11يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .

-5عالقات الوظيفة ( االتصاالت) :
1.5االتصاالت الداخلية :رئيس شعبة الشؤون االدارية/الموظفين
 1.5االتصاالت الخارجية :ال يوجد
-6االشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة :اليوجد
-7المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب :الثانوية العامة فما دون
الخبرات العملية المطلوبة  )1( :سنوات في مجال الوظيفة
 1.7التدريب :دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة
 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة -:مهارة في استخدام معدات الغسيل الحديثة
القدرات المطلوبة -:القدرة على تحمل ضغط العمل
المعارف:معرفة تامة باالنظمة والقوانين والتعليمات الناظمة للعمل
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة :وزارة التنمية االجتماعية

-1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة:

حــــــــــــــارس

 1.1االدارة /المديرية:

مديريــة التنميـة االجتماعيـــة

 1.1القسم/الشعبــــــة:

مركز او دار او مؤسسة  /شعبة الشؤون اإلدارية

 1.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الشؤون االدارية
-1ترميز الوظيفة
نوع الوظيفة:

دائمة مصنفة /غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

الرمز:

691/619/616

الفئـــــــــة :

الثالثة

الرمز:

3

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة :

وظائف الخدمات المساعدة

الرمز:

3

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية :

وظائف الحماية والسالمة العامة والخدمات

الرمز:

1

المستـــــــوى :

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال:

حارس

الرمز:

116

مسمى الوظيفـــة الفعلي

حارس

الرمز:

11

الرقم الرمزي للوظيفة:

005011111
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-3غرض الوظيفة :حراسة المبنى وكافة مرافقه وموجوداته.
-4المهام والواجبات:
 .6القيام بجوالت حول مبنى المركز بعد الدوام الرسمي.
 .9اغالق جميع األبواب والشبابيك ،والتأكد من إطفاء األنوار وإغالق صنابير المياه بعد خروج الموظفين.
 .3تبليغ المسؤولين عن الحوادث ،أو أية مشاكل أو حاالت اشتباه.
 .4القيام بأعمال الحراسة للسيارات واآلليات واالجهزة الموجودة في ساحة المبنى.
 .1تفتيش السيارات الداخلة والخارجة من مبنى المركز.
 .6تطبيق إجراءات السالمة والصحة المهنية.
 .8القيام بما يكلف به في مجال عمله.
 .9تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة
-5عالقات الوظيفية ( االتصاالت ):
 5.1االتصاالت الداخلية  /داخل الدائرة :رئيس شعبة الشؤون اإلدارية /موظفي المركز
 5.1االتصاالت الخارجية  /خارج الدائرة :ال يوجد
 -6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة :اليوجد
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
5.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب :الثانوية العامة فما دون
الخبرات العملية المطلوبة ) 6 ( :سنوات في مجال عمل الوظيفة
 5.7التدريب:
 دورة متخصصة في مجال العمل 3.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة
 مهارة في التعامل مع الحاالت الطارئةالقدرات المطلوبة
 القدرة على تحمل ضغوط العملالمعارف
 -معرفة بالقوانين واالنظمة والتعليمات الناظمة للعمل
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .5معلومات أساسية عن الوظيفة
5.5

مـسـمـى الـوظـيـفـة :خـــــــــــــــــــــــــــــــــــازن

5.5

اإلدارة  /الــمـديـريـة :مديرية التنمية االجتماعيــة

5.3

الـقـســم  /الـشـعــبـة  :مركز او دار او مؤسسة  /شعبة الشؤون اإلدارية

5.4

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  :رئيس شعبة الشؤون اإلدارية
 .5تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نـوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

691/619/616

الــفــئــة

الثالثة

الرمز:

3

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية العامة :

وظائف خدمات مساعدة

الرمز:

3

المجموعـة الوظيفيـة  /النوعية الفرعية :

وظائف البيع والمستودعات

الرمز:

6

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

خازن

الرمز:

118

مسمى الوظيفة الفعلي

خازن

الرمز:

11

الرقم الرمزي للوظيفة

336311811
الرمز:

الـمجـموعة المهنية
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-3غرض الوظيفة :المشاركة في كافة إجراءات اللوازم والمستودعات في المركز وتوثيق كافة البيانات الخاصة بذلك.
-4المهام والواجبــــات :
.5

استالم المواد حسب طلب الشراء وصرفها على اختالف أنواعها.

.5

تدوين وقائع حركة المخزون من المواد على السجالت الخاصة.

.7

جرد المواد والتأكد من الكمية حسب طلب الشراء.

.4

مطابقة المواد المستلمة مع المخزنة.

.1

تنظيم بطاقات استالم المواد وتوقيعها من المدير والموظف المستخدم لها قبل تسليمها له.

.6

االتصال مع لجنة االستالم لمعاينة المواد.

.7

استالم سجل الوصوالت والرخص والسجالت والمستندات المالية والمحافظة عليها.

.8

المحافظة على نظافة وترتيب المستودع ضمن نطاق المسؤولية.

.9

مراقبة حركة معدل مخزون المستودعات وإعالم الرئيس المباشر بالنتائج.

 .51مالحظة المواد التي بحاجة لإلتالف.
 .55ترتيب وتصفيف المواد بشكل الئق.
 .55صياغة مذكرات خطية باالحتياجات من المواد وحسب الطلب.
 .57المشاركة في عملية التخزين والجرد.
 .54المشاركة في لجان االستالم.
 .51تنظيم وتوثيق جميع البيانات والسجالت الخاصة بعمله والتأكد من حفظها بطريقة منظمة تضمن الرجوع إليها بسهولة وفي أي وقت.
 .56اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يتطلب الحفاظ على سريتها.
 .57يقوم بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر وضمن اختصاص وظيفته.
-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 5.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة)  :مدير وموظفي المركز
 5.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة)  :ال يوجد .
- 6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد .
- 7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 5.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب :التوجيهي فما دون
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة الثالثة ( )6سنوات في مجال العمل.
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 5.7التدريب:
-

دورة في إعداد التقارير.

-

دورة في الكمبيوتر

-

دورات فنية متخصصة في إدارة المستودعات

 3.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة في االتصال

-

مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها.

-

مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل

القدرات المطلوبة :
القدرة على تحمل ضغط العمل .
المعارف :
معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.
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