ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

مدير مديرية الجمعيات

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية الجمعيـــــــات

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مساعد األمين العام لشؤون التنمية والرعاية
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

أولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف الفنية لتخصصية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

األول

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

مدير

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

مدير الجمعيات

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة :إدارة ومتابعة مهام وأنشطة الجمعيات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة وتقييم أدائها.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يشارك في رسم السياسات ووضع االستراتيجيات الهادفة إلى تشجيع تأسيس الجمعيات (المحلية ،واألجنبية،
والخاصة والمغلقة) في المملكة بهدف تقديم البرامج والخدمات المتخصصة للفئات المستفيدة من خدماتها.

.1

ينسق مع "سجل الجمعيات" حول المهام واإلجراءات الخاصة بالجمعيات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة.

.1

يشرف على برامج ونشاطات الجمعيات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة ومتابعتها ،وتنسيق جهودها واقتراح
اآلليات المناسبة لزيادة فاعلية أدائها ،وتقييمها .والتنسيق مع سجل الجمعيات بهذا الخصوص.

.1

يتعاون مع مديرية تعزيز اإلنتاجية في متابعة المشاريع اإلنتاجية والتأهيليه المنفذة من قبل الجمعيات (المحلية،
واألجنبية) وتقييمها.

.5

يشرف على دراسة القرارات اإلدارية وقرارات الهيئات العامة للجمعيات  ،التي تقع ضمن اختصاص الوزارة،
المتعلقة باألنظمة األساسية والمتعلقة بتسيير شؤونها للتحقق من مطابقتها ألحكام قانون الجمعيات النافذ ،وأحكام
أنظمتها األساسية والتعليمات الصادرة عن الوزارة بشأنها ،ورفع التنسيبات بخصوصها لسجل الجمعيات.

.6

يشرف على دراسة الشكاوى التي ترد من السجل بخصوص الجمعيات والتحقق منها حسب األصول والتنسيب
باتخاذ اإلجراءات الالزمة.

.7

يتابع تنفيذ القرارات الالزمة بحق الجمعيات (المحلية ،األجنبية ،الخاصة والمغلقة) المخالفة ألحكام قانون
الجمعيات النافذ وأحكام نظامها األساسي الصادرة من مجلس إدارة سجل الجمعيات بحل الجمعيات المخالفة.

.8

يشرف على إعداد وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالجمعيات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة.

.9

يشرف على دراسة طلبات الدعم النقدي لبرامج ومشاريع الجمعيات من مخصصات المشاريع المدرجة في
موازنة الوزارة ،وبيان الرأي حولها.

 .11يتعاون في دراسة طلبات التمويل األجنبي للجمعيات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة ،والتحقق من توافقها مع
متطلبات قانون الجمعيات النافذ ومتابعة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
 .11يشرف على تحليل الميزانيات العمومية للجمعيات المسجلة لدى الوزارة للتحقق من مدى تحقيقها ألهدافها.
 .11يشرف على وضع أهداف المديرية بالتنسيق مع أهداف الوزارة والخطط التنفيذية الزمنية لتحقيق تلك األهداف
ويتابع تنفيذها .
 .11يتأكد من نشر التعاميم والقرارات الناظمة إلجراءات العمل.
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 .11يعقد االجتماعات الدورية لموظفي الوحدة لتدارس اآلراء ونشر المعرفة.
 .15يشرف على توثيق كافة البيانات والمعلومات الخاصة بعمل المديرية.
 .16يدير عملية تقييم أداء موظفي المديرية وتحديد احتياجاتهم التدريبية ،وتحديد االحتياجات من الموارد البشرية
والمالية للمديرية.
 .17بشرف على تطوير أساليب العمل والتنسيق مع الوحدات اإلدارية المختلفة ذات العالقة داخل الوزارة وخارجها.
 .18يقوم بأية مهام في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :سجل الجمعيات  /وحدة الشؤون القانونية  /وحدة الرقابة الداخلية  /مديرية
ماليه ،موارد بشرية  /تعزيزز اإلنتاجيزة والحزد مزن الفقزر  /األبنيزة والمسزاكن  /الشزؤون اإلداريزة بالتنسزيق واالتصزال
وتحقيق مهام العمل /أقسام الجمعيات في الوحدات اإلدارية في الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :رئاسة الوزراء  /وزارة الداخلية  /وزارة الخارجية  /وزارة التخطزيط
والتعاون الدولي  /الجمعيات المحلية واألجنبية والخاصة وكافة مؤسسات المجتمع المدني.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :رئيس قسم الجمعيزات المحليزة /باحزث الجمعيزات المحليزة /
رئي س قسم الجمعيات األجنبيزة  /باحزث الجمعيزات األجنبيزة  /رئزيس قسزم االتحزادات واالئتالفزات  /باحزث االتحزادات
واالئتالفات  /رئيس قسم التدقيق المالي للجمعيات /مدقق مزالي الجمعيزات  /رئزيس قسزم تقيزيم أداء الجمعيزات /باحزث
تقييم أداء الجمعيات  /مدخل بيانات ثالث  /سكرتاريا.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية أو العلوم االجتماعية او القانون .
الخبرات العملية المطلوبة  )11( :سنة في عمل الوزارة  /منها ( )3سنوات في أي وظيفة إشرافية.
 1.7التدريب:
-

دورة في التخطيط اإلستراتيجي.

-

دورة مهارات اإلدارة العليا.

-

دورة حول القوانين المستحدثة ذات العالقة بعمل الوزارة.

-

دورة إدارة الموارد البشرية.
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 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة عالية في االتصال واإلشراف.

-

مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها.

-

مهارات عالية في التحليل والتفكير المنطقي.

-

معرفة متعمقة بأبعاد الوظيفة وممارستها ومناهجها وفلسفتها .

-

مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.

القدرات المطلوبة:
-

قدرة عالية على التخطيط والمتابعة والتنفيذ.

-

قدرة عالية على اإلبداع وتطوير وسائل ونماذج وأساليب العمل.

-

القزدرة علزى االسزتفادة مزن المزؤتمرات وورش العمزل التززي يشزارك فيهزا شزاغل الوظيفزة وربزط مخرجاتهزا بتطززوير
الوظيفة والمهنة.

المعارف:
-

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

-

إجادة اللغتين العربية واإلنجليزية بشكل تام.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم الجمعيات المحلية

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية الجمعيات

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم الجمعيات المحلية

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير الجمعيات
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

أولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

رئيس قسم

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

رئيس قسم الجمعيات المحلية

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة :زيادة عدد الجمعيات المحلية المسزجلة لزدى الزوزارة ،واإلشزراف علزى بزرامج ونشزاطات الجمعيزات المحليزة
للمساهمة في تحسين مستوى أدائها وبناء القدرات المؤسسية للعاملين فيها.
-1المهام والواجبــــات :
.1
.1

ينسق مع "سجل الجمعيات" حول المهام واإلجراءات الخاصة بالجمعيات المحلية التي تقع ضمن اختصاص الوزارة.
يشارك في اقتراح ووضع اآلليات المناسبة لتنسيق جهود الجمعيات المحلية ومساعدتها على تنفيذ برامجها وأنشطتها
لتحقيق أهداف التنمية.

.1

يشرف على برامج ونشاطات الجمعيات المحلية والتحقق من أنها تنفذ وفق أهدافها وغاياتها ،ومتابعة أداء الجمعيات
المحلية وتقييمها بهدف معرفة نقاط القوة والضعف لديها ،وإعداد الدراسات الالزمة عنها واقتراح السبل الكفيلة لزيادة
فاعلية غير الفاعلة منها.

.1

يحدد االحتياجات التدريبية للعاملين في الجمعيات المحلية ويتابع تنفيذ البرامج التدريبية ،بالتنسيق مع باقي أقسام المديرية
والجهات ذات العالقة.

.5

يتعاون مع مديرية تعزيز اإلنتاجية في متابعة المشاريع اإلنتاجية والتأهيلية المنفذة من قبل الجمعيات المحلية وتقييمها.

.6

يدرس قرارات الهيئات العامة للجمعيات المحلية لتعديل أنظمتها األساسية باإلضافة إلى تلك المتعلقة بتسيير شؤونها
للتحقق من مطابقتها ألحكام قانون الجمعيات واألنظمة األساسية والتعليمات الصادرة عن الوزارة بشأنها.

.7

ينفذ زيارات ميدانية للجمعيات المحلية وتدقيق سجالتها اإلدارية والمالية والفنية للتحقق من قيامها بتحقيق أهدافها التي
أسست من أجلها.

.8

يستقبل الشكاوى التي ترد على الجمعيات لمحلية أو العاملين فيها والتحقق منها وفق األصول.

.9

يشجع تأسيس الجمعيات المحلية في المملكة بهدف تقديم البرامج والخدمات المتخصصة للفئات المستفيدة منها ،ودراسة
الطلبات المقدمة منها والمتعلقة بتسيير شؤونها وتسيير أعمالها للتحقق من مدى مطابقتها للتشريعات النافذة وإجراء
المخاطبات الالزمة بشأنها.

.11

يعمل على تطوير النماذج الالزمة لتسهيل وتبسيط إجراءات العمل المتعلقة باألمور اإلدارية والفنية والقانونية وتحديثها.

.11

يعمل على إصدار القرارات الالزمة بحق الجمعيات المحلية المخالفة ألحكام قانون الجمعيات ومتابعة تنفيذها ،والتنسيب
لمجلس إدارة سجل الجمعيات بحل الجمعيات المخالفة ألحكام نظامها األساسي وقانون الجمعيات النافذ.

.11

يعد ويحدث قاعدة البيانات الخاصة بالجمعيات المحلية المسجلة لدى الوزارة .

.11

يطوير أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.
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.11

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

.15

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

.16

يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .

.17

يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.

.18

يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاااالت الداخليااة (داخاال الاادائرة):سززجل الجمعيززات  /وحززدة الشززؤون القانونيززة  /وحززدة الرقابززة الداخليززة /
المديرية المالية  /الموارد البشرية  /تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر  /األبنية والمساكن  /الشؤون اإلدارية بالتنسيق
واالتصال وتحقيق مهام العمل  /األقسام في المديرية  :قسم التدقيق المالي للجمعيات  /أقسام الجمعيات في مزديريات
الميدان.
 1.5االتصاااالت الخارجيااة (خااارج الاادائرة):الجمعيززات المحليززة  /وزارة التخطززيط والتعززاون الززدولي  /المؤسسززات
العامة واألهلية والتطوعية.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :باحث الجمعيات المحلية.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية و/أو العلوم االجتماعية.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانية ( )11سنة في عمل الوزارة.
 1.7التدريب:
-

اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير

-

إدارة الموارد البشرية

-

التخطيط اإلستراتيجي

-

دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة عالية في االتصال واإلشراف.

-

مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها.
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-

مهارات عالية في التحليل والتفكير المنطقي.

-

مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل .

-

مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.

القدرات المطلوبة:
-

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

-

القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات.

-

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

-

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

-

القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.

المعارف:
-

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم الجمعيات األجنبية

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية الجمعيات

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم الجمعيات األجنبية

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير الجمعيات
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

أولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

رئيس قسم

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

رئيس قسم الجمعيات األجنبية

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة :اإلشراف والمتابعة لكافة العمليات المعنية باستقطاب تسجيل فروع الجمعيات األجنبية في المملكزة ومتابعزة
إجراءات تسجيلها وإعداد المخاطبزات الرسزمية لتسزهيل مهامهزا لتحقيزق أهزدافها والمشزاركة فزي تقييمهزا ومتابعتهزا بالتنسزيق مزع
الجهات المعنية.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يشارك في إعداد االتفاقيات التي يتم إبرامها مع الجمعيات األجنبية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العالقة.

.1

ينسق مع "سجل الجمعيات" حو ل المهام واإلجزراءات الخاصزة بالجمعيزات األجنبيزة التزي تقزع ضزمن اختصزاص
الوزارة.

.1

يتعاون في دراسة طلبات تمويل الجمعيات األجنبية ،ويتابعها حسب األصول.

.1

يشززارك فززي اقتززراح ووضززع اآلليززات المناسززبة لتنسززيق جهززود الجمعيززات األجنبيززة ويسززاعدها علززى تنفيززذ برامجهززا
وأنشطتها لتحقيق أهداف التنمية.

.5

يشززرف علززى بززرامج ونشززاطات الجمعيززات األجنبيززة والتحقززق مززن أنهززا تنفززذ وفززق أهززدافها وغاياتهززا ،ويتززابع أداء
الجمعيات األجنبية وتقييمها بهدف معرفة نقاط القوة والضعف لديها ،ويعد الدراسات الالزمة عنها ويقترح السبل
الكفيلة لزيادة فاعلية غير الفاعلة منها.

.6

يحدد االحتياجات التدريبية للعاملين في الجمعيات األجنبية ويتابع تنفيذ البرامج التدريبية ،بالتنسيق مع باقي أقسام
المديرية والجهات ذات العالقة.

.7

ينفززذ زيززارات ميدانيززة للجمعيززات األجنبيززة ويززدقق سززجالتها اإلداريززة والماليززة والفنيززة للتحقززق مززن قيامهززا بتحقيززق
أهدافها التي أسست من أجلها.

.8

يستقبل الشكاوى التي ترد على الجمعيات األجنبية أو العاملين فيها ويتحقق منها وفق األصول.

.9

يشجع تأسيس الجمعيات األجنبية في المملكة بهدف تقديم البرامج والخدمات المتخصصة للفئزات المسزتفيدة منهزا،
ويدرس الطلبات المقدمة منها والمتعلقة بتسزيير شزؤونها وتسزيير أعمالهزا للتحقزق مزن مزدى مطابقتهزا للتشزريعات
النافذة ويجري المخاطبات الالزمة بشأنها.

.11

يشززجع التنسززيق والتعززاون بززين الجمعيززات األجنبيززة والجمعيززات المحليززة بهززدف تنفيززذ بززرامج التنميززة فززي المنززاطق
الفقيرة.

.11

يتعاون مع مديرية تعزيز اإلنتاجية في متابعة المشاريع اإلنتاجيزة والتأهيليزه المنفزذة مزن قبزل الجمعيزات األجنبيزة
وتقيمها .

.11

يعمل على تطوير النماذج الالزمة لتسهيل وتبسيط إجراءات العمزل المتعلقزة بزاألمور اإلداريزة والفنيزة والقانونيزة
وتحديثها.
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.11

يعمل على إصدار القرارات الالزمة بحق الجمعيات األجنبية المخالفة ألحكام قانون الجمعيزات ومتابعزة تنفيزذها،
والتنسززيب لمجلززس إدارة سززجل الجمعيززات بحززل الجمعيززات المخالفززة ألحكززام نظامهززا األساسززي وقززانون الجمعيززات
النافذ.

.11

يعد ويحدث قاعدة البيانات الخاصة بالجمعيات األجنبية المسجلة لدى الوزارة.

.15

يعمل علزى وضزع اهزداف القسزم بالتنسزيق مزع أهزداف المديريزة والخطزط التنفيذيزة الزمنيزة لتحقيزق تلزك األهزداف
ويتابع تنفيذها.

.16

يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.

.17

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

.18

يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .

.19

يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.

.11

يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاااالت الداخليااة (داخاال الاادائرة) :سززجل الجمعيززات  /وحززدة الشززؤون القانونيززة  /وحززدة الرقابززة الداخليززة /
المديرية المالية  /الموارد البشرية  /تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر  /األبنية والمساكن  /الشزؤون اإلداريزة بالتنسزيق
واالتصال وتحقيق مهام العمل  /األقسام في المديرية  :قسم التدقيق المالي للجمعيات  /أقسام الجمعيزات فزي مزديريات
الميدان.
 1.5االتصاااالت الخارجيااة (خااارج الاادائرة) :الجمعيززات األجنبيززة  /وزارة التخطززيط والتعززاون الززدولي  /المؤسسززات
العامة واألهلية والتطوعية لبحث قضايا العمل.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :باحث الجمعيات األجنبية.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهاال العلمااي المطلااوب :الدرجززة الجامعيززة األولززى فززي مجززال العلززوم االجتماعيززة أو اللغززات او الترجمززة او العلززوم
اإلدارية.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانية ( )11سنة في عمل الوزارة.
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 1.7التدريب:
-

اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير

-

إدارة الموارد البشرية

-

التخطيط اإلستراتيجي

-

دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة في االتصال واإلشراف .

-

مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل .

-

مهارات التحليل والتفكير المنطقي.

-

مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها.

-

مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.

القدرات المطلوبة:
-

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

-

القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات .

-

القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها

-

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

-

القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.

المعارف:
-

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم تقييم أداء الجمعيات

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية الجمعيات

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم تقييم أداء الجمعيات

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير الجمعيات
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

أولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

رئيس قسم

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

رئيس قسم تقييم أداء الجمعيات

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة:إدارة ومتابعة كافة اإلجراءات الخاصة بمتابعة ورصد وتقييم أداء الجمعيات.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يشرف على استقبال الشكاوى الواردة عن الجمعيات ودراستها وإجراء الالزم بشأنها من خالل تشكيل لجان التدقيق
والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها.

.1
.1

يشرف ويتابع ويرصد مدى التزام الجمعيات المسجلة بأحكام القانون النافذ واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه،
واتخاذ اإلجراءات القانونية أو اإلدارية أو الفنية بحقها.
يتابع مدى التزام الجمعيات بإنفاق الدعم والتبرع المقدم لها أو التبرع أو التمويل األجنبي الذي حصلت عليه ،وفقا
للغايات التي تم استقطابه ألجلها.

.1

يشرف ويتابع أعمال لجان التدقيق المشكلة للجمعيات وتوثيق أعمالها ومنجزاتها.

.5

يشرف ويتابع أعداد المخاطبات المتعلقة بالرد على االستيضاحات الخاصة بالجمعيات الواردة من ديوان المحاسبة
وهيئه مكافحه الفساد والجهات الرقابية األخرى.

.6

يعمل على تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في الجمعيات المحلية ومتابعه تنفيذ البرامج التدريبية ،بالتنسيق مع
باقي أقسام المديرية والجهات ذات العالقة.

.7

يشرف على استالم تقارير المتابعة والتدقيق الخاصة بالجمعيات ودراستها وإعداد االستبيانات الالزمة بشأنها بالتنسيق
مع األقسام المعنية داخل المديرية أو المديريات الفنية األخرى ذات العالقة.

.8

يشرف على إعداد المخاطبات الالزمة حول مخرجات وتوصيات لجان التدقيق المتعلقة بتوجيه العقوبات المنصوص
عليها بموجب القانون (اإلنذار – تعيين هيئه مؤقتة – حل الجمعية – أحاله إلى المحكمة المختصة – أحاله إلى المدعي
العام).

.9

يشرف ويتابع الجمعيات التي يتم أحاله ملفها إلى الجهات القضائية المختصة بالتعاون والتنسيق مع وحده الشؤون
القانونية.

.11

يشرف على إعداد تقارير الدورية عن أعمال القسم ومنجزاته.

.11

يشرف ويتابع مدى إنجاز األعمال المطلوبة من أقسام الجمعيات في المديريات الميدانية.

.11

يشرف ويتابع توثيق كافه اإلجراءات اإلدارية والقانونية المتخذة بحق الجمعيات بما في ذلك تشكيل اللجان وتوجيه
العقوبات على النظام المحوسب الخاص بالجمعيات لسهوله الرجوع إليها عند الحاجة.

.11

يعمل على تصميم النماذج الخاصة بمتابعه وتقييم أداء الجمعيات بالتعاون مع أقسام المديرية األخرى وتعميمها.

.11

يتعاون مع مديريه تعزيز اإلنتاجية في متابعه المشاريع اإلنتاجية والتأهيلية المنفذة من قبل الجمعيات المحلية وتقييمها.

.15

يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.

.16

يعمل على وضع أهداف القسم بالتنسيق مع أهداف المديرية والخطط التنفيذية الزمنية لتحقيق تلك األهداف ويتابع
تنفيذها.
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.17

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

.18

يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم.

.19

يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.

.11

يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :سجل الجمعيات  /صندوق دعم الجمعيات  /وحدة الشؤون القانونية  /وحدة
الرقابززة الداخليززة  /المديريززة الماليززة  /المززوارد البشززرية  /تعزيززز اإلنتاجيززة والحززد مززن الفقززر  /األبنيززة والمسززاكن /
الشؤون اإلدارية بالتنسيق واالتصال وتحقيق مهام العمزل  /األقسزام فزي المديريزة  :قسزم التزدقيق المزالي للجمعيزات /
أقسام الجمعيات في مديريات الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :الجمعيزات المحليزة  /الزوزارات والمؤسسزات ذات العالقزة /المؤسسزات
العامة واألهلية والتطوعية.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :باحث تقييم أداء الجمعيات.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية او اإلدارية.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانية ( )11سنة في عمل الوزارة.
 1.7التدريب:
-

اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير

-

إدارة الموارد البشرية

-

التخطيط اإلستراتيجي

-

دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة
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 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة عالية في االتصال واإلشراف.

-

مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها.

-

مهارات عالية في التحليل والتفكير المنطقي.

-

مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل .

-

مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.

القدرات المطلوبة:
-

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

-

القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات.

-

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

-

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

-

القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.

المعارف:
-

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم التدقيق المالي للجمعيات

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية الجمعيات

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم التدقيق المالي للجمعيات

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير الجمعيات
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

أولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

رئيس قسم

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

رئيس قسم التدقيق المالي للجمعيات

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة :زيادة حجم التمويل المقدم للجمعيات ورفع مستوى أداء الجمعيات المسجلة لدى الوزارة.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يززدرس طلبززات تقززديم الززدعم النقززدي للجمعيززات المسززجلة لززدى وزارة التنميززة االجتماعيززة والمحولززة للمديريززة مززن سززجل
الجمعيات ،وفق األسس والمعايير المعتمدة وإجراء الالزم بشأنها.

.1

يتعاون في دراسة طلبات التمويل األجنبي المقدمة من الجمعيات التي تقزع ضزمن اختصزاص وزارة التنميزة االجتماعيزة
والتحقق من توافقها مع متطلبات قانون الجمعيات النافذ وإجراء الالزم بشأنها.

.1

يدرس الميزانيات العمومية لل جمعيات المحليزة ،األجنبيزة ،الخاصزة والمغلقزة التزي تقزع ضزمن اختصزاص وزارة التنميزة
االجتماعية للتحقق من مصادر مواردها وأوجه إنفاقها.

.1

يحلل الميزانيات العمومية للجمعيات المحلية ،واألجنبية ،والخاصة والمغلقة للتحقق مزن مزدى تحقيزق الجمعيزة ألهزدافها
ويجري المخاطبات الالزمة بهذا الخصوص.

.5

يشارك في لجان التدقيق على سجالت الجمعيات وتقييم أدائها ومتابعتها.

.6

يراجع للبيانات المالية الخاصة بالجمعيات المحلية ،واألجنبية ،والخاصة والمغلقة على قواعد بيانات الجمعيات المسجلة
لدى الوزارة ،وتحديثها باستمرار.

.7

يطور أساليب العمل والتأك د من تعميم القرارات المنظمة إلجزراءات العمزل ويسزعى تطزوير أداء المزوظفين عزن طريزق
تمكينهم وحفزهم وتوجيههم وخلق روح الفريق بينهم.

.8

يعمل على وضع أهزداف القسزم بالتنسزيق مزع أهزداف المديريزة والخطزط التنفيذيزة الزمنيزة لتحقيزق تلزك األهزداف ويتزابع
تنفيذها.

.9

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

.11

يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم.

.11

يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.

.11

يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاااالت الداخليااة (داخاال الاادائرة) :سززجل الجمعيززات  /وحززدة الشززؤون القانونيززة  /وحززدة الرقابززة الداخليززة /
المديرية المالية  /الموارد البشرية  /تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر  /األبنية والمساكن  /الشؤون اإلدارية بالتنسيق
واالتصال وتحقيق مهام العمل  /األقسام في المديرية  :أقسام الجمعيات في مديريات الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :مكاتب تدقيق حسابات قانونية.
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-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :مدقق مالي للجمعيات.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهاال العلمااي المطلااوب  :الدرجززة الجامعيززة األولززى فززي مجززال العلززوم اإلداريززة أو االقتصززاد او العلززوم الماليززة
والمصرفية.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانية ( )11سنة في عمل الوزارة.
 1.7التدريب:
-

اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير

-

إدارة الموارد البشرية

-

التخطيط اإلستراتيجي

-

دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة عالية في االتصال واإلشراف.

-

مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها.

-

مهارات عالية في التحليل والتفكير المنطقي.

-

مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل .

-

مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.

القدرات المطلوبة:
-

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

-

القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات.

-

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

-

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

-

القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.

المعارف:
-

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم االتحادات واالئتالفات

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية الجمعيات

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم االتحادات واالئتالفات

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير الجمعيات
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

110/101/101

الــفــئــة

أولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

رئيس قسم

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

رئيس قسم االتحادات واالئتالفات

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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-1غرض الوظيفة :إدا رة كافة الملفات الخاصزة باالتحزادات واالئتالفزات مزن االسزتقبال والتسزجيل وتقزديم التسزهيالت والمتابعزة
وإجراء أي تعديل على أنظمتها األساسية وتطوير وتقييم ...أخر .
-1المهام والواجبــــات :
.1

يتابع وينسق مع إدارة سجل الجمعيات الستقبال ملفات االتحادات واالئتالفات المسجلة حديثا والتأكد من إيداعها األرشيف
اليدوي وااللكتروني واإلشراف على تزويد قاعدة البيانات بالمعلومات الرئيسية حولها.

.1

يشرف ويتابع دراسة الطلبات المقدمة من قبل االتحادات واالئتالفات المتعلقة بتسيير أمورها وإعداد المخاطبات الالزمة
بشأنها وفق القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها من اجل تسهيل اإلجراءات والمهام لتنفيذ الجمعيات لألنشطة المرتبطة
بأهدافها وتمكينها من تحقيقها.

.1

يشارك بتوفير اإلرشاد لالتحادات واالئتالفات من خالل رفع كفاءة عملها وانسجامها وتطورها مع المستجدات من خالل
تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لها.

.1

يشارك مع مديريات الوزارة ذات العالقة (تعزيز اإلنتاجية ،القانونية) لمتابعه شؤونها والمشاريع المنفذة من قبلها وتقييمها.

.5

يتحقق ويتأكد من مدى تحقيق االتحادات واالئتالفات لألنشطة والبرامج وفق ألهدافها وغاياتها.

.6

يشرف على دراسة قرارات الهيئات العامة واإلدارية لالتحادات واالئتالفات بتعديل أنظمتها األساسية باإلضافة إلى تلك
المتعلقة بتسيير شؤونها والتحقق من مطابقتها ألحكام قانون الجمعيات النافذ واألنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة
بشأنها.

.7

يتابع جميع القرارات والمخاطبات التي يتم اتخاذها لتنظيم عمل االتحادات واالئتالفات وخاصة الفنية منها (تنبيه ،إنذار،
تصويب أوضاع ،لجان تدقيق ،هيئه إداريه مؤقتة وحل ).

.8

يتابع إعداد برنامج منتظم للزيارات الميدانية االتحادات واالئتالفات ،والمشاركة باللجان التدقيق على سالمه إدارتها
واستخدامها للسجالت المالية واإلدارية والفنية حسب األصول.

.9

يساهم برفع سوية أداء االتحادات واالئتالفات وتطوير عملها من خالل اقتراح اآلليات والنماذج المناسبة لتمكينها وتعزيز
أدائها.

.11

يشارك في عمليه التقييم السنوي ألداء االتحادات واالئتالفات لمعرفه نقاط القوة والضعف وإعداد تصنيف لها بحسب األداء
القدرة على تحقيق األهداف وتحديد تخصصاتها بشكل أفضل.

.11

اإلشراف ومتابعة أعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة باالتحادات واالئتالفات المسجلة لدى الوزارة.

.11

يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.

.11

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

.11

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

.15

يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .

.16

يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.
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.17

يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلياة (داخال الادائرة) :سزجل الجمعيزات  /صزندوق دعزم الجمعيزات  /وحزدة الشزؤون القانونيزة /
وحدة الرقابة الداخلية  /المديرية المالية  /الموارد البشرية  /تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقزر  /األبنيزة والمسزاكن /
الشؤون اإلدارية بالتنسيق واالتصزال وتحقيزق مهزام العمزل  /األقسزام فزي المديريزة  :قسزم التزدقيق المزالي للجمعيزات /
أقسام الجمعيات في مديريات الميدان.
 1.5االتصاااالت الخارجيااة (خااارج الاادائرة)  :االتحززادات واالئتالفززات  /الجمعيززات  /المؤسسززات العامززة واألهليززة
والتطوعية.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :باحث االتحادات واالئتالفات.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانية ( )11سنة في عمل الوزارة.
 1.7التدريب:
 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير إدارة الموارد البشرية التخطيط اإلستراتيجي دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة عالية في االتصال واإلشراف. مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها. مهارات عالية في التحليل والتفكير المنطقي. مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل . مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.القدرات المطلوبة:
 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة. القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األداء وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.المعارف - :معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث  /قسم االتحادات واالئتالفات

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية الجمعيات

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم االتحادات واالئتالفات

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم االتحادات واالئتالفات
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

أولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي

باحث  /قسم االتحادات واالئتالفات

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141300600
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة  :المساهمة في كافة اإلجراءات الخاصة باالتحادات واالئتالفات من االستقبال والتسزجيل وتقزديم التسزهيالت
والمتابعة وإجراء أي تعديل على أنظمتها األساسية وتطوير وتقييم ...أخر .
-1المهام والواجبــــات :
.1

يعمل على التنسيق مع المعنيين بسزجل الجمعيزات السزتقبال ملفزات االتحزادات واالئتالفزات المسزجلة حزديثا والتأكزد مزن
إيداعها األرشيف اليدوي وااللكتروني واإلشراف على تزويد قاعدة البيانات بالمعلومات الرئيسية حولها.

.1

يعمل على دراسة الطلبات المقدمة من قبل االتحادات واالئتالفات المتعلقة بتسزيير أمورهزا وإعزداد المخاطبزات الالزمزة
بشأنها وفق القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها.

.1

يساهم باإلرشاد لالتحزادات واالئتالفزات مزن خزالل رفزع كفزاءة عملهزا وانسزجامها وتطورهزا مزع المسزتجدات مزن خزالل
تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لها.

.1

ينسززق مززع مززديريات الززوزارة ذات العالقززة (تعزيززز اإلنتاجيززة ،القانونيززة) لمتابعززه شززؤونها والمش زاريع المنفززذة مززن قبلهززا
وتقييمها.

.5

يتحقق ويتأكد من مدى تحقيق االتحادات واالئتالفات لألنشطة والبرامج وفق ألهدافها وغاياتها.

.6

يدرس قرارات الهيئات العامة واإلدارية لالتحزادات واالئتالفزات بتعزديل أنظمتهزا األساسزية باإلضزافة إلزى تلزك المتعلقزة
بتسيير شؤونها والتحقق من مطابقتها ألحكام قانون الجمعيات النافذ واألنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة بشأنها.

.7

يجمع ويوثق جميع القزرارات والمخاطبزات التزي يزتم اتخاذهزا لتنظزيم عمزل االتحزادات واالئتالفزات وخاصزة الفنيزة منهزا
(تنبيه ،إنذار ،تصويب أوضاع ،لجان تدقيق ،هيئه إداريه مؤقتة وحل.

.8

يسزاهم فززي إعززداد برنزامج منززتظم للزيززارات الميدانيززة االتحزادات واالئتالفززات ،والمشززاركة باللجزان التززدقيق علززى سززالمه
إدارتها واستخدامها للسجالت المالية واإلدارية والفنية حسب األصول.

.9

يساهم بتقديم اقتراحات لتطوير أداء االتحادات واالئتالفات.

.11

يساهم في عمليه التقيي م السنوي ألداء االتحادات واالئتالفات لمعرفه نقزاط القزوة والضزعف وإعزداد تصزنيف لهزا بحسزب
األداء القدرة على تحقيق األهداف وتحديد تخصصاتها بشكل أفضل.

.11

يساهم في أعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة باالتحادات واالئتالفات المسجلة لدى الوزارة.

.11

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة.

.11

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.11

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .

.15

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

.16

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .

.17

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

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

.19

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

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاااالت الداخليااة (داخاال الاادائرة) :سززجل الجمعيززات  /وحززدة الشززؤون القانونيززة  /وحززدة الرقابززة الداخليززة /
المديرية المالية  /الموارد البشرية  /تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر  /األبنية والمساكن  /الشؤون اإلدارية بالتنسيق
واالتصال وتحقيق مهام العمل  /األقسام في المديرية  :قسم التدقيق المالي للجمعيات  /أقسام الجمعيزات فزي مزديريات
الميدان.
 1.5االتصاااالت الخارجيااة (خااارج الاادائرة) :االتحززادات واالئتالفززات  /الجمعيززات  /المؤسسززات العامززة واألهليززة
والتطوعية.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )3سنوات في عمل الوزارة
 1.7التدريب:
-

دورة في التشبيك الفعال.

-

دورة في مهارات صياغة أهداف الجمعيات.

-

دورة في المتابعة والتقييم.

-

دورة في مهارات الحاسوب.

-

دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة.

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة التعامل مع التشريعات الخاضعة لعمل الجمعيات األجنبية في المملكة.

القدرات المطلوبة:
-

القدرة على تطوير أساليب عمل الجمعيات.

المعارف:
-

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث  /قسم الجمعيات األجنبية

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية الجمعيات

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم الجمعيات األجنبية

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم الجمعيات األجنبية
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

110/101/101

الــفــئــة

أولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي

باحث  /قسم الجمعيات األجنبية

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141300600
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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-1غرض الوظيفة :المسزاهمة فزي عمليزة اسزتقطاب تسزجيل فزروع الجمعيزات األجنبيزة فزي المملكزة وإعزداد إجزراءات تسزجيلها
وإعداد المخاطبات الرسمية لتسهيل مهامها لتحقيق أهدافها والمشاركة في تقييمها ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يشارك في دراسزة الطلبزات المقدمزة مزن قبزل الجمعيزات األجنبيزة المتعلقزة بتسزيير أمورهزا وإعزداد المخاطبزات الالزمزة
بشأنها وفق القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها من أجل تنسيق جهودها لتحقيق أهدافها.

.1

يشارك في التحقق من مدى تحقيق الجمعيات األجنبية لألنشطة والبرامج وفق أهدافها وغاياتها.

.1

يشارك في عملية التعاون مع مديرية تعزيز اإلنتاجية في متابعة المشاريع اإلنتاجية والتأهيليه المنفذة من قبل الجمعيات
األجنبية وتقيمها.

.1

يقوم بتنفيذ الزيارات الميدانية للجمعيات األجنبية وتدقيق سزجالتها اإلداريزة والماليزة والفنيزة للتحقزق مزن قيامهزا بتحقيزق
أهدافها التي أسست من اجلها.

.5

يدرس الشكاوى التي ترد على الجمعيات األجنبية أو العاملين فيها والتحقق منها وفق األصول.

.6

يشارك في عملية تقييم أداء الجمعيات األجنبية ومتابعتها ،بهزدف معرفزة نقزاط القزوة والضزعف لزديها وإعزداد الدراسزات
الالزمة عنها واقتراح السبل الكفيلة لزيادة فاعلية غير الفاعلة منها.

.7

يشارك في عملية تطوير النماذج وأساليب العمل والنماذج الخاصة بعمل الجمعيات األجنبية.

.8

يساهم في اقتراح اآلليات والسبل الكفيلة برفع كفاءة الجمعيات األجنبية.

.9

يشززارك فززي عمليززة إعززداد وتحززديث قاعززدة البيانززات الخاصززة بالجمعيززات األجنبيززة المسززجلة لززدى الززوزارة ،وتحززديثها
باستمرار.

.11

يعد التعميمات الخاصة بتطوير عمل الجمعيات األجنبية وإصزدار المخاطبزات (تنبيزه ،إنزذار ،لجنزة تزدقيق ،هيئزة إداريزة
مؤقتة ،توفيق أوضاع ،وحل) الالزمة لتنظيم عمل الجمعيات األجنبية ،ويتابعها.

.11

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة.

.11

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها.

.11

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .

.11

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة.

.15

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .

.16

يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .

.17

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

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

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاااالت الداخليااة (داخاال الاادائرة):سززجل الجمعيززات  /وحززدة الشززؤون القانونيززة  /وحززدة الرقابززة الداخليززة /
المديرية المالية  /الموارد البشرية  /تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر  /األبنية والمساكن  /الشؤون اإلدارية بالتنسيق
واالتصال وتحقيق مهام العمل  /األقسام في المديرية  :قسم التدقيق المالي للجمعيات  /أقسام الجمعيزات فزي مزديريات
الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :الجمعيات األجنبية.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية او الترجمة واللغات.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )3سنوات في عمل الوزارة.
 1.7التدريب:
-

دورة في التشبيك الفعال.

-

دورة في مهارات صياغة أهداف الجمعيات.

-

دورة في المتابعة والتقييم.

-

دورة في مهارات الحاسوب.

-

دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة.

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة التعامل مع التشريعات الخاضعة لعمل الجمعيات األجنبية في المملكة.

القدرات المطلوبة:
-

القدرة على تطوير أساليب عمل الجمعيات.

المعارف:
-

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث  /قسم الجمعيات المحلية

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية الجمعيات

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم الجمعيات المحلية

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم الجمعيات المحلية
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

أولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي

باحث  /قسم الجمعيات المحلية

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141300600
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة :المساهمة في عملية تشجيع تأسزيس الجمعيزات المحليزة فزي المملكزة وإعزداد إجزراءات تسزجيلها ومخاطباتهزا
الرسمية لتسهيل مهامها لتحقيق أهدافها والمشاركة في تقييمها ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يتابع وينسق مع إدارة سجل الجمعيات الستقبال ملفات الجمعيات المحلية المسجلة حديثا والتأكزد مزن إيزداعها األرشزيف
اليدوي وااللكتروني وتزويد قاعدة البيانات بالمعلومات الرئيسية حولها.

.1

يعد تقرير ابتدائي حول الجمعيات المحلية المسجلة حديثا لبناء قاعدة بيانات واضحة للجمعيات.

.1

يدرس الطلبات المقدمة من قبل الجمعيات المحلية المتعلقة بتسيير أمورها ويعد المخاطبات الالزمة بشأنها وفق القوانين
واألنظمة والتعليمات المعمول من أجل تنسيق جهودها لتحقيق أهدافها.

.1

يشارك بتوفير اإلرشاد للجمعيات المحلية وعلى تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لها.

.5

يشارك مع مديريات الوزارة ذات العالقة (تعزيز اإلنتاجية ،القانونية) لمتابعة شؤون الجمعيزات والمشزاريع المنفزذة مزن
قبلها وتقيمها.

.6

يتحقق من مدى تحقيق الجمعيات المحلية للنشطة والبرامج وفق أهدافها وغاياتها.

.7

يشارك في دراسة الشكوى التي ترد على الجمعيات المحلية أو العاملين عليها والتحقق منها حسب األصول.

.8

يشارك في دراسة قرارات الهيئات العامة واإلدارية للجمعيات المحلية لتعديل أنظمتها األساسية باإلضافة الى تلك التزي
المتعلقة بتسيير شؤونها والتحقق من مطابقتها إلحكام فانون الجمعيات النافذ واألنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة
بشأنها.

.9

يعدد برنزامج منزتظم للزيزارات الميدانيزة للجمعيزات المحليزة ،ويشزارك بلجزان تزدقيق علزى سزجالت إدارتهزا واسزتخدامها
للسجالت المالية واإلدارية والفنية بحسب األصول.

.11

يشارك في عملية التقويم السنوي ألداء الجمعيزات المحليزة والمغلقزة لمعرفزة نقزاط القزوة والضزعف وإعزداد تصزنيف لهزا
بحسب األداء وقدرتها على تحقيق األهداف وتحديد تخصصاتها بشكل أفضل.

.11

يشارك برفع سوية أداء الجمعيات المحلية وتطوير عملها من خالل اقتراح اآلليات والنماذج المناسزبة لتمكينهزا وتعزيزز
أدائها.

.11

يشارك بإعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالجمعيات المحلية المسجلة لدى الوزارة.

.11

يتابع جميع القرارات و المخاطبات التي يتم اتخاذهزا لتنظزيم عمزل الجمعيزات المحليزة بخاصزة الفنيزة منهزا (تنبيزه ،إنزذار،
تصويب أوضاع ،لجان تدقيق ،هيئة إدارية مؤقتة ،حل).

.11

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة.

.15

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.16

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم.

.17

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

.18

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم.

.19

يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم.

.11

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

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

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :سجل الجمعيات  /وحدة الشؤون القانونية  /وحدة الرقابة الداخلية  /المديرية المالية
 /الموارد البشرية  /تعزيز اإلنتاجية والحزد مزن الفقزر  /األبنيزة والمسزاكن  /الشزؤون اإلداريزة بالتنسزيق واالتصزال وتحقيزق
مهام العمل  /األقسام في المديرية  :قسم التدقيق المالي للجمعيات  /أقسام الجمعيات في مديريات الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :الجمعيات المحلية.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية .
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )3سنوات في مجال عمل الوزارة.
 1.7التدريب:
-

دورة في التشبيك الفعال.

-

دورة في مهارات صياغة أهداف الجمعيات.

-

دورة في المتابعة والتقييم.

-

دورة في مهارات الحاسوب.

-

دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة.

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة التعامل مع التشريعات الخاضعة لعمل الجمعيات األجنبية في المملكة.

القدرات المطلوبة:
-

القدرة على تطوير أساليب عمل الجمعيات.

المعارف:
-

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث  /قسم تقييم أداء الجمعيات

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية الجمعيات

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم تقييم أداء الجمعيات ـ

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم تقييم أداء الجمعيات
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

أولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي

باحث  /قسم تقييم أداء الجمعيات

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141300600
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة :تنفيذ كافة اإلجراءات الخاصة بمتابعة ورصد وتقييم أداء الجمعيات.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يستقبل الشكاوى الواردة عن الجمعيات ويعمل على دراستها وإجراء الالزم بشأنها.

.1

يعمززل علززى متابعززة مززدى التزززام الجمعيززات المسززجلة بأحكززام القززانون النافززذ واألنظمززة والتعليمززات الصززادرة بمقتض زاه،
والتنسيب باتخاذ اإلجراءات القانونية أو اإلدارية أو الفنية بحقها.

.1

يراقب مدى التزام الجمعيات بإنفاق الدعم والتبرع المقدم لهزا أو التبزرع أو التمويزل األجنبزي الزذي حصزلت عليزه ،وفقزا
للغايات التي تم استقطابه ألجلها.

.1

يساهم في متابعة أعمال لجان التدقيق المشكلة للجمعيات وتوثيق أعمالها ومنجزاتها.

.5

يعد المخاطبات المتعلقة بالرد على االستيضاحات الخاصة بالجمعيات الواردة من ديوان المحاسبة وهيئه مكافحه الفساد
والجهات الرقابية األخرى.

.6

يساهم في تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في الجمعيات المحلية ومتابعه تنفيذ البرامج التدريبية ،بالتنسيق مع بزاقي
أقسام المديرية والجهات ذات العالقة.

.7

يستلم تقارير المتابعة والتدقيق الخاصة بالجمعيات ودراستها وإعداد التنسيبات الالزمة ويرفعها للرئيس المباشر.

.8

يعد المخاطبات الالزمة حول مخرجات وتوصيات لجان التدقيق المتعلقزة بتوجيزه العقوبزات المنصزوص عليهزا بموجزب
القانون (اإلنذار – تعيين هيئه مؤقته – حل الجمعية – احاله إلى المحكمة المختصة – احاله إلى المدعي العام).

.9

يساهم في متابعة الجمعيات التي يتم احاله ملفها إلى الجهات القضائية المختصزة بالتعزاون والتنسزيق مزع وحزده الشزؤون
القانونية.

.11

يعد تقارير الدورية عن أعمال القسم ومنجزاته.

.11

يساهم في متابعة مدى إنجاز األعمال المطلوبة من أقسام الجمعيات في المديريات الميدانية.

.11

يعمززل علززى توثيززق كافززه اإلجززراءات اإلداريززة والقانونيززة المتخززذة بحززق الجمعيززات بمززا فززي ذلززك تشززكيل اللجززان وتوجيززه
العقوبات على النظام المحوسب الخاص بالجمعيات لسهوله الرجوع إليها عند الحاجة.

.11

يساهم في تصميم النماذج الخاصة بمتابعه وتقييم أداء الجمعيات بالتعاون مع أقسام المديرية األخرى وتعميمها.

.11

يساهم في متابعه المشاريع اإلنتاجية والتأهيليه المنفذه من قبل الجمعيات المحلية وتقييمها.

.15

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة.

.16

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها.

.17

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .

.18

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة.
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.19

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .

.11

يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم.

.11

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

.11

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

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلياة (داخال الادائرة)  :سزجل الجمعيزات  /صزندوق دعزم الجمعيزات  /وحزدة الشزؤون القانونيزة /
وحدة الرقابة الداخلية  /المديرية المالية  /الموارد البشرية  /تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقزر  /األبنيزة والمسزاكن /
الشؤون اإلدارية بالتنسيق واالتصزال وتحقيزق مهزام العمزل  /األقسزام فزي المديريزة  :قسزم التزدقيق المزالي للجمعيزات /
أقسام الجمعيات في مديريات الميدان.
 1.5االتصااااالت الخارجياااة (خاااارج الااادائرة) :الجمعيزززات ،المؤسسزززات العامزززة واألهليزززة والتطوعيزززة والزززوزارات
والمؤسسات ذات العالقة
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية او اإلدارية.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )3سنوات في عمل الوزارة .
 1.7التدريب:
-

دورة في التشبيك الفعال.

-

دورة في مهارات صياغة أهداف الجمعيات.

-

دورة في المتابعة والتقييم.

-

دورة في مهارات الحاسوب.

-

دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة.

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة التعامل مع التشريعات الخاضعة لعمل الجمعيات األجنبية في المملكة.القدرات المطلوبة:
 القدرة على تطوير أساليب عمل الجمعيات.المعارف - :معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

مدقق مالي الجمعيات

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية الجمعيات

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم التدقيق المالي للجمعيات

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم التدقيق المالي للجمعيات
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

110/101/101

الــفــئــة

أولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف الفنية التخصصية

الرمز:

5

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف الرقابة والتدقيق والمتابعة والتقييم

الرمز:

4

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

مدقق

الرمز:

003

مسمى الوظيفة الفعلي

مدقق مالي

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

154100300
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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-1غاارض الوظيفااة :القيززام بدراسززة وتحليززل الميزانيززات الماليززة العموميززة للجمعيززات المسززجلة لززدى الززوزارة وإعززداد اإلجززراءات
الالزمة لتسهيل مهامها المتعلقة باستقطاب التمويل لتحقيق أهدافها ،والمشاركة في عملية تقييمها ومتابعتها.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يقوم بدراسة طلبات تقديم الدعم النقدي للجمعيات الخيرية المسجلة لدى وزارة التنمية االجتماعية والتأكد من انطباق أسس
ومعايير الدعم المعتمدة لدى الوزارة وإجراء الالزم.

.1

يعمل علزى دراسزة طلبزات شزراء خزدمات الجمعيزات المحليزة المتخصصزة بالتعزاون مزع المزديريات المعنيزة وفزق األسزس
والمعايير المعتمدة.

.1

يشززارك فززي إعززداد اتفاقيززات التعززاون وشززراء الخززدمات مززع الجمعيززات والجهززات األخ زرى بالتعززاون مززع الززدائرة القانونيززة
والمديريات المعنية بالوزارة.

.1

يدرس طلبات التمويل األجنبي المقدمة من الجمعيزات التزي تقزع ضزمن اختصزاص وزارة التنميزة االجتماعيزة ويتحقزق مزن
توافقها مع متطلبات قانون الجمعيات النافذ وأجراء الالزم بشأنها.

.5

يززدرس الميزانيززات العموميززة للجمعيززات المحليززة واألجنبيززة والخاصززة والمغلقززة التززي تقززع ضززمن اختصززاص وزارة التنميززة
االجتماعية للتحقق من مصادر مواردها وأوجه إنفاقها.

.6

يحلززل الميزانيززات العموميززة للجمعيززات المحليززة واألجنبيززة والخاصززة والمغلقززة للتحقززق مززن مززدى تحقيززق الجمعيززة ألهززدافها
وإجراء المخاطبات الالزمة بهذا الخصوص.

.7

يشارك في لجان التدقيق على سجالت الجمعيات وتقييم أدائها ومتابعتها.

.8

يراجع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات المحلية واألجنبية والخاصة والمغلقة على قواعد بيانات الجمعيات المسجلة لدى
الوزارة وتحديثها باستمرار.

.9

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.11

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.11

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .

.11

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

.11

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .

.11

يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .
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.15

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

.16

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

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخال الادائرة) :مزدير مديريزة الجمعيزات المحليزة واألجنبيزة  /رئزيس قسزم التزدقيق المزالي
للجمعيات وباقي األقسام في المديرية وأقسام الجمعيات في مديريات الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :كافة الجمعيات المسجلة لدى الوزارة.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهاال العلمااي المطلااوب  :الدرجززة الجامعيززة األولززى فززي مجززال العلززوم الماليززة أو المحاسززبية أو العلززوم
اإلدارية.
الخبرات العملية المطلوبة  5 :سنوات في مجال عمل الوزارة.
 1.7التدريب:
-

دورة في التشبيك الفعال.

-

دورة في إعداد التقارير المالية.

-

دورة في المتابعة والتقييم.

-

دورة في مهارات الحاسوب.

-

دورة في التدقيق على سجالت الجمعيات.

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة التعامل مع التشريعات الخاضعة لعمل الجمعيات األجنبية في المملكة.

-

مهارة اإلشراف على شؤون أعمال الجمعيات في المملكة.

القدرات المطلوبة:
-

قدرة على دراسة وتحليل الميزانيات العمومية للجمعيات.

المعارف:
-

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

مدخل بيانات ثالث /سكرتير مديرية الجمعيات

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية الجمعيات

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير الجمعيات
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

110/101/101

الــفــئــة

الثانية

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف الفنية التخصصية

الرمز:

5

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الرمز:

0

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

مدخل بيانات ثالث

الرمز:

004

مسمى الوظيفة الفعلي

مدخل بيانات ثالث/سكرتير مديرية الجمعيات

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

150300400
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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-1غرض الوظيفة :تنفيذ عمليات حوسبة و إدخال وتدقيق البيانات وما يرد من كتابزات ،وتفريغهزا علزى األنظمزة ،مزع التحزديث
الدوري على البيانات وتزويد الجهات المعنية في الوزارة بها عند الطلب بالتنسيق مع الرئيس المباشر.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يدخل بيانات الكتب والتقارير المستلمة في المواعيد المحددة لذلك.

.1

يحتفظ باألقراص المرنة المستلمة.

.1

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

.1

يبلغ عن أعطال الحاسوب وطابعتها ،ومتابعة عملية صيانة األعطال وإصالحها مع الجهات ذات العالقة بصيانة
األجهزة.

.5

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

.6

يقترح وسائل تنظم إعداد وإدخال البيانات على قاعدة البيانات الخاصة بالعمل ،وتحديثها باستمرار.

.7

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

.8

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.9

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.11

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .

.11

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

.11

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .

.11

يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .

.11

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

.15

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

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة):التنسيق واالتصال مع قسم الديوان في مديرية الشؤون اإلدارية.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة):حسب طلب الرئيس المباشر.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:ال يوجد.
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-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :دبلوم متوسط في مجال الحاسب اآللي أو نظم المعلومات اإلدارية أو علوم إدارية
الخبرات العملية المطلوبة  )3( :سنوات في مجال عمل الوزارة (مدخل بيانات).
 1.7التدريب:
-

دورة متخصصة في مجال الحاسوب.

-

دورة في الطباعة ( عربي – انجليزي ).

-

دورة في إعداد التقارير .

-

دورة في إدارة الوقت.

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة في سرعة عملية إدخال البيانات واستخراجها.

القدرات المطلوبة:
-

القدرة على تصميم نماذج محوسبة لتسهيل مهام عمل قسم الجمعيات المحلية.

المعارف:
-

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

-

إللمام بعملية تطوير النماذج المحوسبة.

-

اإللمام بطبيعة عمل الجمعيات.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

مدير مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقــــــــر

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مساعد األمين العام لشؤون التنمية والرعاية
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة
الــفــئــة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

األولى

المجموعة النوعية العامة
المجموعة النوعية الفرعية
الـمـسـتـوى

مجموعة الوظائف الفنية لتخصصية
وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:
الرمز:

1

الرمز:

مدير

الرمز:

مدير تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر
141100100

الـمجـمـوعـة الـمهـنية

الرمز:
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1
4

الرمز:

األول

المسمى القياسي الدال

الرمز:

110/101/101

1
001
00

-1غرض الوظيفة :تخطيط وإدارة ومتابعة تنفيذ مهام لرفع انتاجية االسر الفقيرة وتحسين اوضاعها ،وبناء القزدرات المؤسسزية
للعاملين في المديرية.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يشرف على إدارة برنامج األسر المنتجة الممول والمنفذة من خالل الوزارة.

.1

يشرف على إدارة برنامج مشاريع الجمعيات الخيرية ومراكز تنمية المجتمع المحلي وبرنامج صناديق االئتمان.

.1

يشرف ويتابع المشاريع التنموية اإلنتاجية التي تنفذها الجمعيات الخيرية ومراكز تنمية المجتمع المحلي.

.1

يشرف على تنفيزذ البزرامج التد ريبيزة الموجهزة للجمعيزات الخيريزة والهيئزات االجتماعيزة ومراكزز تنميزة المجتمزع المحلزي
والفئزات المسزتفيدة مززن مشزاريع األسزر المنتجززة والمزوظفين المعنيزين فززي مجزال تنفيزذ وإدارة ومتابعززة المشزاريع التنمويززة
اإلنتاجية ،وذلك بالتنسيق مع مدير الجمعيات ومدير الموارد البشرية.

.5

يشرف على إدارة المخصصات المرصودة لبرنامج صناديق االئتمان المحلي وبرنامج األسر المنتجة بالتنسيق مزع مزدير
الموارد المالية في الوزارة.

.6

يشززرف علززى ويتززابع ويقززيم المشززاريع الصززغيرة لألسززر الفقيززرة والمشززاريع اإلنتاجيززة التنمويززة التززي يززتم تنفيززذها مززن قبززل
الجمعيات الخيرية ومراكز تنمية المجتمع المحلي.

.7

يشرف على وضع أهداف المديرية بالتنسيق مع أهداف الوزارة والخطزط التنفيذيزة الزمنيزة لتحقيزق تلزك األهزداف ويتزابع
تنفيذها.

.8

يتأكد من نشر التعاميم والقرارات الناظمة إلجراءات العمل.

.9

يعقد االجتماعات الدورية لموظفي الوحدة لتدارس اآلراء ونشر المعرفة.

.11

يشرف على توثيق كافة البيانات والمعلومات الخاصة بعمل المديرية.

.11

يدير عملية تقييم أداء موظفي المديرية وتحديد احتياجزاتهم التدريبيزة ،وتحديزد االحتياجزات مزن المزوارد البشزرية والماليزة
للمديرية.

.11

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

.11

يقوم بأية مهام في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 1.5االتصاالت الداخلياة (داخال الادائرة) :وحزدة الشزؤون القانونيزة ،وحزدة الرقابزة الداخليزة ،مديريزة ماليزه ،مزوارد
بشرية ،الجمعيات ،أبنية ومساكن ،الشؤون اإلدارية بالتنسيق واالتصال وتحقيق مهام العمل  \ /أقسام تعزيز اإلنتاجية
في الميدان
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 1.5االتصاالت الخارجية (خاارج الادائرة) :وزارة التخطزيط والتعزاون الزدولي /مؤسسزة التزدريب المهنزي /الهيئزات
التطوعية  /القطاع الخاص.
-6اإلشراف :
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشار للوظيفاة  :رئزيس قسزم المشزاريع الصزغيرة واإلنتاجيزة  /رئزيس قسزم
مراكز تنمية المجتمع المحلي  /رئيس قسم دراسات المساكن والتأمين الصحي / .رئيس قسم متابعة حزاالت الفقزر /
رئيس قسم صناديق االئتمان المحلي  /مدخل بيانات ثالث  /سكرتاريا.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية و/أو العلوم االجتماعية.
الخبرات العملية المطلوبة  )11( :سنة في عمل الوزارة  /منها ( )3سنوات في أي وظيفة إشرافية.
 1.7التدريب :
 التخطيط اإلستراتيجي مهارات اإلدارة العليا دورة حول القوانين المستحدثة ذات العالقة بعمل الوزارة. إدارة الموارد البشرية 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة :
 مهارة في االتصال واإلشراف . مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها. مهارة في التحليل والتفكير المنطقي . معرفة متعمقة بأبعاد الوظيفة وممارستها ومناهجها وفلسفتها . مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل .القدرات المطلوبة :
 قدرة على التخطيط والمتابعة والتنفيذ . قدرة على اإلبداع والتطوير . القدرة على االستفادة من المؤتمرات وورش العمل التي يشارك فيها شاغل الوظيفة وربط مخرجاتهزا بتطزويرالوظيفة والمهنة .
المعارف :
 -معرفة تامة في التشريعات  /القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة .
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم مراكز تنمية المجتمع المحلي

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم مراكز تنمية المجتمع المحلي

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة
الــفــئــة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:
الرمز:

األولى

110/101/101
1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال
مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:

رئيس قسم
رئيس قسم مراكز تنمية المجتمع المحلي

الرمز:

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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-1غرض الوظيفة  :إدارة ومتابعة وتوجيه وتشغيل وتقييم أداء مراكز تنمية المجتمع المحلي..
-1المهام والواجبــــات:
.1

يشرف على مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة للوزارة وكذلك التي ُتسلّم لجمعيات خيرية إلدارتها ومتابعة أعمالها.

.1

يعد معايير وشروط استحداث مراكز تنمية المجتمع المحلي ويطورها.

.1

يشرف ويتابع دراسة طلبات تأسيس مراكز تنمية المجتمع المحلي وإبداء الرأي الفني بما ينسجم مع المعايير المعتمدة.

.1

يعمل على متابعة وتقييم مراكز تنمية المجتمع المحلي القائمة بشكل نصف سزنوي للتعزرف علزى فاعليتهزا ومزدى الحاجزة
الستمرار خدماتها.

.5

يشارك في تقييم احتياجات المراكز من الكوادر البشرية واللوازم واألثاث بالتنسيق مع المديريات المعنية في الوزارة.

.6

يشارك في تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في مراكز تنمية المجتمع المحلي.

.7

يشرف على اعداد التقارير الدورية حول نشاطات المراكز ويوثقها.

.8

يشرف على اعداد اتفاقيات إدارة مراكز تنمية المجتمع المحلي من قبل الجمعيات الخيرية وبالتنسزيق مزع مديريزة الشزؤون
القانونية في الوزارة.

.9

يعمل على وضع اهداف القسم بالتنسي ق مع أهداف المديرية والخطط التنفيذية الزمنية لتحقيق تلك األهداف ويتابع تنفيذها.

.11

يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.

.11

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

.11

يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .

.11

يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم.

.11

يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.

.15

يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت)
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الادائرة)  :وحزدة الشزؤون القانونيزة ،وحزدة الرقابزة الداخليزة ،مديريزة ماليزه ،مزوارد
بشرية ،الجمعيات ،أبنية ومساكن ،التطوير المؤسسزي ،الشزؤون اإلداريزة بالتنسزيق واالتصزال وتحقيزق مهزام العمزل /
مراكز تنمية المجتمع المحلي وأقسام تعزيز اإلنتاجية في مديريات الميدان.
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 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة)  :الجمعيات الخيرية  ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،المؤسسات
العامة واألهلية والتطوعية .
-6اإلشراف :
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :باحث مراكز تنمية المجتمع المحلي.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية و/أو العلوم االجتماعية.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانية ( )11سنة في عمزل
الوزارة.
 1.7التدريب :
 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير إدارة الموارد البشرية التخطيط اإلستراتيجي دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة 1.7المعارف والمهارات والقدرات :
المهارات المطلوبة:
 مهارة في االتصال واإلشراف . مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل . مهارات التحليل والتفكير المنطقي. مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.القدرات المطلوبة :
 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة. القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األداء وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.المعارف :
 -معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل المديرية.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم متابعة حاالت الفقر

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم متابعة حاالت الفقر

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة
الــفــئــة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:
الرمز:

األولى

110/101/101
1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال
مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:

رئيس قسم

الرمز:

رئيس قسم متابعة حاالت الفقر
141100100

الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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-1غرض الوظيفة  :إدارة ومتابعة الدراسات والبرامج والمشاريع التي تساهم في حل مشاكل الفقر.
-1المهام والواجبــــات :
.1

االشراف على إجراء دراسات استقصاء لحاالت الفقر في المجتمعات المحلية لتحديد االحتياجات لألسر والمجتمعات الفقيرة.

.1

يشرف على إعداد البرامج والنشاطات التي تساهم في حل مشكالت الفقر التي يوجهها الفقراء في المجتمع المحلي.

.1

يعمل على التنسيق والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني الرسمي واألهلي القتراح الحلول التي تقع خارج اختصاص مديرية
تعزيز اإلنتاجية أو الوزارة

.1

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

.5

يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.

.6

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

.7

يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .

.8

يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم.

.9

يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.

.11

يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الادائرة)  :وحزدة الشزؤون القانونيزة ،وحزدة الرقابزة الداخليزة ،مديريزة ماليزه ،مزوارد
بشرية ،الجمعيات ،أبنية ومساكن ،الشؤون اإلدارية بالتنسيق واالتصال وتحقيق مهام العمل  /مراكز المجتمع المحلي
أقسام تعزيز اإلنتاجية في مديريات الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة):
الجمعيات الخيرية ،دائرة اإلحصاءات العامة ،المؤسسات العامة واألهلية والتطوعية المعنية بدراسات حاالت الفقر
-6اإلشراف :
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :باحث /متابعة حاالت الفقر .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية و/أو العلوم االجتماعية.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانية ( )11سنة في عمل الوزارة.
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 1.7التدريب :
 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير إدارة الموارد البشرية التخطيط اإلستراتيجي دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة 1.7المعارف والمهارات والقدرات :
المهارات المطلوبة:
 مهارة في االتصال واإلشراف . مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل . مهارات التحليل والتفكير المنطقي. مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.القدرات المطلوبة :
 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة. القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األداء وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.المعارف :
 -معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل المديرية.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم دراسات المساكن والتأمين الصحي

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم دراسات المساكن والتأمين الصحي

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة
الــفــئــة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:
الرمز:

األولى

110/101/101
1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال
مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:

رئيس قسم
رئيس قسم دراسات المساكن والتأمين الصحي

الرمز:

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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-1غرض الوظيفة  :إدارة ومتابعة دراسات طلبات االنتفاع من مساكن األسر الفقيرة وطلبات التأمين الصحي.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يشرف ويتابع استقبال دراسات االنتفاع من مساكن األسر الفقيرة من مديريات الميدان.

.1

يتابع تدقيق الدراسات وتطبيق معادلة االستهداف عليها لترتيبها حسب األولوية.

.1

يشرف ويتابع تزويد مديرية األبنية بالدراسات ذات األولوية الستكمال إجراء التنفيذ.

.1

يشرف على حصر االنجازات الشهرية والسنوية لكافة خدمات األقسام المعنية بالتامين الصحي في الميدان.

.5

يتابع إعداد الردود على االستدعاءات الواردة من مكتب معزالي الزوزيرة بخصزوص المطالبزات المتعلقزة بالتزامين الصزحي
وتحوياها للمديريات المعنية لمتابعتها.

.6

يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.

.7

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

.8

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

.9

يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم.

.11

يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم.

.11

يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.

.11

يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة):
وحززدة الشززؤون الق انونيززة ،وحززدة الرقابززة الداخليززة ،مديريززة ماليززه ،مززوارد بشززرية ،الجمعيززات ،أبنيززة ومسززاكن ،التطززوير
المؤسسي ،الشزؤون اإلداريزة بالتنسزيق واالتصزال وتحقيزق مهزام العمزل  /األقسزام المعنيزة بالتزأمين الصزحي وأقسزام تعزيزز
اإلنتاجية في مديريات الميدان.
 1.5االتصااااالت الخارجياااة (خاااارج الااادائرة)  :وزارة الصزززحة وإدارة التزززامين الصزززحي ،المؤسسزززات العامزززة واألهليزززة
والتطوعية.
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-6اإلشراف :
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :باحث دراسات المساكن والتأمين الصحي
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية و/أو العلوم االجتماعية.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانية ( )11سنة في عمل الوزارة.
 1.7التدريب :
 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير إدارة الموارد البشرية التخطيط اإلستراتيجي دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة 1.7المعارف والمهارات والقدرات :
المهارات المطلوبة:
 مهارة في االتصال واإلشراف . مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل . مهارات التحليل والتفكير المنطقي. مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.القدرات المطلوبة :
 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة. القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األداء وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.المعارف :
 -معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل المديرية.

52
بطاقات الوصف الوظيفي للوحدات اإلدارية في وزارة التنمية االجتماعيـــــــة /المركز

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

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم صناديق االئتمان المحلي

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم صناديق االئتمان المحلي

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير مديرية تعزيز اإلنتاجية ومساكن األسر الفقيرة
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة
الــفــئــة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:
الرمز:

األولى

110/101/101
1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال
مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:

رئيس قسم

الرمز:

قسم صناديق االئتمان المحلي
141100100

الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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-1غرض الوظيفة  :إدارة ومتابعة تنفيذ برنامج صناديق االئتمان المحلي.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يشرف ويتابع عملية استقبال وتجميع وتوثيق ودراسة طلبات الحصول على منح إلقامة صناديق االئتمان المحلزي المقدمزة
من الجمعيات الخيرية ومراكز تنمية المجتمع المحلي ،وإجراء التعديالت المناسبة عليها بالتنسيق مع الجهة مقدمة الطلب.

.1

يقوم بترتيب الطلبات حسب األولويات وفق المعايير المعتمدة والتنسزيب باتخزاذ اإلجزراءات المناسزبة حسزب المخصصزات
المرصودة في الموازنة.

.1

يشرف على إعداد اتفاقيات تمويل وإنشاء صناديق االئتمان المحلي بالتنسيق مع الشؤون القانونية.

.1

يساهم في إدارة مخصصات برنامج صناديق االئتمان المحلي ،بالتنسيق مع مديرية الموارد المالية.

.5

متابعة إنشاء صناديق االئتمان المحلي وتوثيق البيانات الخاصة بها.

.6

يتابع عمل صناديق االئتمان المحلي القائمة بالتنسيق مع مديريات التنمية االجتماعية في الميدان.

.7

يعد التقارير الدورية حول صناديق االئتمان المحلي ،ويرفعها للرئيس المباشر.

.8

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

.9

يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.

.11

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

.11

يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .

.11

يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم.

.11

يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.

.11

يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الادائرة)  :وحزدة الشزؤون القانونيزة ،وحزدة الرقابزة الداخليزة ،مديريزة ماليزه ،مزوارد
بشرية ،الجمعيات ،أبنية ومساكن ،الشؤون اإلدارية بالتنسيق واالتصال وتحقيق مهام العمل  /مراكز تنميزة المجتمزع
المحلي وأقسام تعزيز اإلنتاجية في مديريات الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة)  :الجمعيات الخيرية.
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-6اإلشراف :
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :باحث صناديق االئتمان المحلي .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية و/أو العلوم االجتماعية.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانية ( )11سنة في عمل
الوزارة.
 1.7التدريب :
 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير إدارة الموارد البشرية التخطيط اإلستراتيجي دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة 1.7المعارف والمهارات والقدرات :
المهارات المطلوبة:
 مهارة في االتصال واإلشراف . مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل . مهارات التحليل والتفكير المنطقي. مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.القدرات المطلوبة :
 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة. القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األداء وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.المعارف :
 -معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل المديرية.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم المشاريع الصغيرة واإلنتاجية

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم المشاريع الصغيرة واإلنتاجية

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة
الــفــئــة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:
الرمز:

األولى

110/101/101
1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال
مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:

رئيس قسم
رئيس قسم المشاريع الصغيرة واإلنتاجية

الرمز:

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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001
00

-1غرض الوظيفة  :إدارة ومتابعة تنفيذ برامج تمويل المشاريع اإلنتاجية والتنموية لرفع إنتاجية األسر الفقيرة.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يشرف ويتابع استقبال وتجميع وتوثيق الطلبات التي تقدمها األسر من خالل مديريات التنمية االجتماعيزة لالسزتفادة مزن
برنامج األسر المنتجة الهادفة إلى تحسين أحوال األسر الفقيرة.

.1

يشرف على استقبال وتجميع وتوثيق ودراسة طلبات الحصول على منح إلقامة المشاريع اإلنتاجية التنموية المقدمة من
الجمعيات الخيريزة ومراكزز تنميزة المجتمزع المحلزي ومراجعتهزا إلجزراء التعزديالت المناسزبة عليهزا بالتنسزيق مزع الجهزة
مقدمة الطلب.

.1

يتأكد من ترتيب الطلبات حسب األولويات واتخاذ اإلجراء المناسب حسب كل حالة وفق المعايير المعتمدة وبما يتناسب
مع المخصصات المالية المتوفرة.

.1

يقوم بمتابعة تنفيذ مشاريع األسر المنتجة والمشاريع اإلنتاجية التنموية بالتنسيق مع مديريات الميدان والجهات المعنية.

.5

يتابع تحصيل األقساط من األسر المستفيدة بالتنسيق مع مديريات التنمية االجتماعية.

.6

يشارك في إدارة مخصصات برنامج األسر المنتجة وبرنامج تمويل المشاريع اإلنتاجية التنموية ( رصد ,إنفاق ,أقسزاط
مستردة) بالتنسيق مع مديرية الموارد المالية في الوزارة.

.7

يشرق على إعداد اتفاقيات تمويل المشاريع اإلنتاجية التنموية بالتنسيق مع وحدة الشؤون القانونية في الوزارة.

.8

يشرف على توثيق البيانات والمعلومات وإعداد التقارير حول مشاريع تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر ورفعهزا لمتخزذ
القرار.

.9

يعمل على وضع اهداف القسم بالتنسيق مزع أهزداف المديريزة والخطزط التنفيذيزة الزمنيزة لتحقيزق تلزك األهزداف ويتزابع
تنفيذها.

.11

يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.

.11

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

.11

يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .

.11

يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم.

.11

يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.

.15

يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.
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-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة)  :وحدة الشؤون القانونية ،وحدة الرقابة الداخلية ،مديرية ماليه ،موارد
بشرية ،الجمعيات ،أبنية ومساكن ،الشؤون اإلدارية بالتنسيق واالتصال وتحقيق مهام العمل  /أقسام تعزيز اإلنتاجية
في مديريات الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة)  :الجمعيات الخيرية ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،المؤسسات العامة
واألهلية والتطوعية.
-6اإلشراف :
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :باحث المشاريع الصزغيرة واإلنتاجيزة  /باحزث اقتصزادي
المشاريع الصغيرة واإلنتاجية  /مدقق مالي المشاريع الصغيرة واإلنتاجية .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية و/أو العلوم االجتماعية.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئزة األولزى ( ) 6سزنوات فزي عمزل الزوزارة  /الفئزة الثانيزة ( )11سزنة فزي
عمل الوزارة.
 1.7التدريب :
 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير إدارة الموارد البشرية التخطيط اإلستراتيجي دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة 1.7المعارف والمهارات والقدرات :
المهارات المطلوبة:
 مهارة في االتصال واإلشراف . مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل . مهارات التحليل والتفكير المنطقي. مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.القدرات المطلوبة :
 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة. القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األداء وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.المعارف :
 -معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل المديرية.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث  /مراكز تنمية المجتمع المحلي

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم مراكز تنمية المجتمع المحلي

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم مراكز تنمية المجتمع المحلي
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة
الــفــئــة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:
الرمز:

األولى

110/101/101
1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:

باحث مراكز تنمية المجتمع المحلي
141300600

الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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00

-1غرض الوظيفة  :المشاركة في عملية دراسة ومراجعة احتياجات المراكز ومتابعة تنفيذها وتقييمها .
-1المهام والواجبــــات :
.1

يقوم بعملية تجميع وتوثيق احتياجات مراكز تنمية المجتمع المحلي ودراستها واقتراح التعديالت المناسبة عليها بالتنسيق مع
الرئيس المباشر.

.1
يشارك في التحضير إلعداد االتفاقيات الخاصة بتسليم المراكز إلى الجمعيات الخيرية.
.1

يتابع تنفيذ دراسة طلبات تأسيس مراكز تنمية المجتمع المحلي والتنسيب الفني بها للرئيس المباشر بما ينسجم مع المعايير
المعتمدة.

.1

يشارك في متابعة تنفيذ نشاطات المراكز بالتعاون مع المديريات التنمية االجتماعية في الميدان وتوثيق البيانات الخاصة بها.

.5

يشارك في متابعة تقييم مراكز تنمية المجتمع المحلي القائمة نصف سنوية.

.6

يوثق البيانات ويعد التقارير حول مراكز تنمية المجتمع المحلي والبرامج والمشاريع التدريبية واإلنتاجية التنموية وصناديق
االئتمان المحلي المنفذه من خاللها  ،ورفعها للرئيس المباشر.

.7

يشارك في إعداد معايير وشروط استحداث مراكز تنمية المجتمع المحلي ،وتطويرها.

.8

يشارك في تنفيذ التقارير الدورية حول نشاطات مراكز تنمية المجتمع المحلي ،وتوثيقها.

.9

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

 .11يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها
 .11يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .
 .11يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة
 .11يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .
 .11يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .
 .15يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفة ،داخل الوزارة وخارجها .
 .16يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .
-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلياة (داخال الادائرة)  :وحزدة الشزؤون القانونيزة ،وحزدة الرقابزة الداخليزة ،مديريزة ماليزه ،مزوارد
بشرية ،الجمعيات ،أبنية ومسزاكن ،الشزؤون التطزوير المؤسسزي ،اإلداريزة بالتنسزيق واالتصزال وتحقيزق مهزام العمزل/
مراكز تنمية المجتمع المحلي وأقسام تعزيز اإلنتاجية في مديريات الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة)  :الجمعيات الخيرية.
-6اإلشراف:
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مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )3سنوات في عمل الوزارة .
 1.7التدريب :
 دورة في التخطيط االستراتيجي. دورة في تحديد االحتياجات التنموية. دورة في متابعة وتقييم المشاريع. دورة في مهارات الحاسوب. دورة في إعداد التقارير. 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة في التحليل المنطقي مهارة االتصال في اإلقناع وحل المشكالت .القدرات المطلوبة :
 قدرة في التفكير اإلبداعي.المعارف :
 -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 أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث /متابعة حاالت الفقر

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم متابعة حاالت الفقر

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم متابعة حاالت الفقر
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة
الــفــئــة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:
الرمز:

األولى

110/101/101
1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:

باحث  /متابعة حاالت الفقر
141300600

الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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00

-1غرض الوظيفة :متابعة تنفيذ إجراءات الدراسات والبرامج والمشاريع التي تساهم في حل مشاكل الفقر.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يعمل على إجراء دراسات استقصاء لحاالت الفقر في المجتمعات المحلية لتحديد االحتياجات لألسر والمجتمعات الفقيرة.

.1

يعد البرامج والنشاطات التي تساهم في حل مشكالت الفقر التي يوجهها الفقراء في المجتمع المحلي.

.1

يساهم في التنسزيق والتشزبيك مزع مؤسسزات المجتمزع المزدني الرسزمي واألهلزي القتزراح الحلزول التزي تقزع خزارج اختصزاص
مديرية تعزيز اإلنتاجية أو الوزارة

.1

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.5

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.6

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .

.7

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

.8

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم.

.9

يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم.

 .11يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفة ،داخل الوزارة وخارجها.
 .11يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة.
-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الادائرة)  :وحزدة الشزؤون القانونيزة ،وحزدة الرقابزة الداخليزة ،مديريزة ماليزه ،مزوارد
بشرية ،الجمعيات ،أبنية ومساكن ،الشؤون اإلدارية بالتنسيق واالتصال وتحقيق مهام العمل  /مراكز المجتمع المحلي
أقسام تعزيز اإلنتاجية في مديريات الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :الجمعيات الخيرية ،دائرة اإلحصاءات العامة ،المؤسسات العامة واألهلية
والتطوعية المعنية بدراسات حاالت الفقر .
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )3سنوات في عمل الوزارة
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 1.7التدريب :
 دورة في تحديد االحتياجات التنموية. دورة في متابعة وتقييم المشاريع. دورة في مهارات الحاسوب. دورة في إعداد التقارير. 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة في االتصال. مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل. مهارات التحليل والتفكير المنطقي. مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذهاالقدرات المطلوبة :
 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واالستعداد للقيام بالعمل الميداني والمساعدة بالدراسات والمسوحات الميدانية.المعارف :
 -معرفة تامة باألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وخاصة المتعلقة بالمشاريع التنموية والمنتجة..
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث /دراسات المساكن والتأمين الصحي

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم دراسات المساكن والتأمين الصحي

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم دراسات المساكن والتأمين الصحي
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة
الــفــئــة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:
الرمز:

األولى

110/101/101
1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

باحث  /دراسات المساكن والتأمين الصحي

الرمز:

141300600
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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00

-1غاارض الوظيفااة  :متابعززة تنفيززذ ومتابعززة إجززراءات دراسززات طلبززات االنتفززاع مززن مسززاكن األسززر الفقيززرة وطلبززات التززأمين
الصحي.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يستقبل دراسات االنتفاع من مساكن األسر الفقيرة من مديريات الميدان.

.1

يعمل على تدقيق الدراسات وتطبيق معادلة االستهداف عليها لترتيبها حسب األولوية.

.1

يعمل على تزويد مديرية األبنية بالدراسات ذات األولوية الستكمال إجراء التنفيذ.

.1

يعمل على حصر االنجازات الشهرية والسنوية لكافة خدمات األقسام المعنية بالتامين الصحي في الميدان.

.5

يعززد الززردود علززى االسززتدعاءات الززواردة مززن مكتززب معززالي الززوزيرة بخصززوص المطالبززات المتعلقززة بالتززامين الصززحي
وتحوياها للمديريات المعنية لمتابعتها.

.6

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.7

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.8

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .

.9

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

 .11يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .
 .11يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .
 .11يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفة ،داخل الوزارة وخارجها.
 .11يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة)  :وحدة الشؤون القانونية ،وحدة الرقابة الداخلية ،مديرية ماليه ،موارد
بشرية ،الجمعيات ،أبنية ومساكن ،التطوير المؤسسي ،الشؤون اإلدارية بالتنسيق واالتصال وتحقيق مهام العمل /
األقسام المعنية بالتأمين الصحي وأقسام تعزيز اإلنتاجية في مديريات الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة)  :وزارة الصحة وإدارة التامين الصحي ،المؤسسات العامة واألهلية
.والتطوعية
-6اإلشراف :
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مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية
الخبرات العملية المطلوبة :الفئة األولى ( )3سنوات في عمل الوزارة
 1.7التدريب :
 دورة في التخطيط االستراتيجي. دورة في تحديد االحتياجات التنموية. دورة في متابعة وتقييم المشاريع. دورة في مهارات الحاسوب. دورة في إعداد التقارير. 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة في االتصال. مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل. مهارات التحليل والتفكير المنطقي. مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذهاالقدرات المطلوبة :
 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واالستعداد للقيام بالعمل الميداني والمساعدة بالدراسات والمسوحات الميدانية.المعارف :
 -معرفة تامة باألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وخاصة المتعلقة بالمشاريع التنموية والمنتجة..
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث /صناديق االئتمان المحلي

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم صناديق االئتمان المحلي

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم صناديق االئتمان المحلي
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة
الــفــئــة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

110/101/101

الرمز:

األولى

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:

باحث  /صناديق االئتمان المحلي
141300600

الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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00

-1غرض الوظيفة  :متابعة تنفيذ مهام ونشاطات القسم ،ومتابعة إجراءات إنشاء صناديق االئتمان المحلي ،ومتابعزة مشزاريعها
وتقييمها.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يستقبل ويجمع ويوثق ويدرس طلبات الحصول على منح إلقامة صناديق االئتمان المحلي المقدمة من الجمعيات الخيرية ومراكز
تنمية المجتمع المحلي ،ويجري التعديالت المناسبة عليها بالتنسيق مع الجهة مقدمة الطلب.

.1

يرتب ال طلبات حسب األولويات وفق المعايير المعتمدة ،والتنسيب باتخاذ اإلجراءات المناسبة حسب المخصصات المرصودة فزي
الموازنة .

.1

يشارك في إعداد اتفاقيات تمويل وإنشاء صناديق االئتمان المحلي بالتنسيق مع الشؤون القانونية.

.1

يساهم في إدارة مخصصات برنامج صناديق االئتمان المحلي ،بالتنسيق مع مديرية الموارد المالية.

.5

يتابع تنفيذ إجراءات إنشاء صناديق االئتمان المحلي وتوثيق البيانات الخاصة بها.

.6

يتابع عمل صناديق االئتمان المحلي القائمة بالتنسيق مع مديريات التنمية االجتماعية في الميدان.

.7

يعد التقارير حول صناديق االئتمان المحلي ،ورفعها للرئيس المباشر.

.8

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.9

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.11

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .

.11

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

.11

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .

.11

يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .

.11

يقوم بمتاب عة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفة ،داخل الوزارة وخارجها.

.15

يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .
-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 1.5االتصاالت الداخلية (داخال الادائرة) :وحزدة الشزؤون القانونيزة ،مديريزة ماليزه ،الجمعيزات ،بالتنسزيق واالتصزال
وتحقيق مهام العمل  /مراكز تنمية المجتمع المحلي وأقسام تعزيز اإلنتاجية في مديريات الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة)  :الجمعيات الخيرية.
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-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية .
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )3سنوات في عمل الوزارة .
 1.7التدريب :
 دورة في تحديد االحتياجات التنموية. دورة في متابعة وتقييم المشاريع. دورة في مهارات الحاسوب. دورة في إعداد التقارير. 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة في االتصال. مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل. مهارات التحليل والتفكير المنطقي. مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذهاالقدرات المطلوبة :
 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واالستعداد للقيام بالعمل الميداني والمساعدة بالدراسات والمسوحات الميدانية.المعارف :
 -معرف ة تامة باألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وخاصة المتعلقة بالمشاريع التنموية والمنتجة..
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث  /المشاريع الصغيرة واإلنتاجية

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم المشاريع الصغيرة واإلنتاجية

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم المشاريع الصغيرة واإلنتاجية
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة
الــفــئــة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:
الرمز:

األولى

110/101/101
1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:

باحث المشاريع الصغيرة واإلنتاجية
141300600

الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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00

-1غرض الوظيفة  :المشزاركة فزي ع مليزة دراسزة ومراجعزة وثزائق برنزامج األسزر المنتجزة والمشزاريع المقدمزة مزن الجمعيزات
الخيرية ومراكز تنمية المجتمع المحلي للحصول على مشاريع إنتاجية تنموية وصناديق االئتمان المحلي ومتابعة تنفيذ المشاريع
وتقييمها.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يقوم بعملية تجميزع وتوث يزق كزل مزن الطلبزات الزواردة مزن مزديريات الميزدان لالسزتفادة مزن برنزامج األسزر المنتجزة ،وطلبزات
الحصول على منح إلقامة المشاريع اإلنتاجية التنمويزة وصزناديق االئتمزان المحلزي المقدمزة مزن الجمعيزات الخيريزة ومراكزز
تنمية المجتمع المحلي ،ودراستها واقتراح التعديالت المناسبة عليها بالتنسيق مع الرئيس المباشر.

.1

يدرس الطلبات المقدمة للحصول على قروض األسر المنتجزة ،وطلبزات المزنح للمشزاريع اإلنتاجيزة التنمويزة وترتيبهزا حسزب
األولوية واتخاذ اإلجراء المناسب على كل حالة ورفعها للرئيس المباشر.

.1

يشزارك فزي عمليزة تنفيزذ إجزراءات إدارة مخصصزات برنزامج األسزر المنتجزة وبرنزامج تمويزل المشزاريع اإلنتاجيزة التنمويزة،
وصناديق االئتمان المحلي ،مع متابعة تحصيل أقساط برنامج األسزر المنتجزة مزن المسزتفيدين بالتنسزيق مزع مزديريات التنميزة
االجتماعية (أقسام تعزيز اإلنتاجية في مديريات الميدان) .ومديرية الموارد المالية في الوزارة.

.1

يشارك في التحضير إلعداد االتفاقيات الخاصة بتمويل المشاريع اإلنتاجية التنموية.

.5

يساهم في اقتراح التعديالت الناظمة لبرنزامج األسزر المنتجزة ،ومزنح بزرامج المشزاريع اإلنتاجيزة التنمويزة وصزناديق االئتمزان
المحلي.

.6

يقوم بمتابعة تنفيذ مشاريع كل من برنامج األسر المنتجة وبرنامج منح تمويل المشاريع اإلنتاجية التنموية وصناديق االئتمزان
المحلي ،بالتعاون مع مديريات التنمية االجتماعية في الميدان ,وتوثيق البيانات الخاصة بتلك المشاريع وصناديق االئتمان.

.7

يعمل علزى توثيزق البيانزات وإعزداد التقزارير حزول برنزامج األسزر المنتجزة والمشزاريع اإلنتاجيزة التنمويزة وصزناديق االئتمزان
المحلي ،ورفعها لرئيس المباشر.

.8

يتابع المشاريع بعد التنفيذ.

.9

يتابع نسب التحصيل لمشاريع األسر المنتجة.

.11

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.11

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.11

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .

.11

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

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .

.15

يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .

.16

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

.17

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

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الادائرة)  :وحزدة الشزؤون القانونيزة ،وحزدة الرقابزة الداخليزة ،مديريزة ماليزه ،مزوارد
بشرية ،الجمعيات ،أبنية ومساكن ،الشؤون اإلدارية بالتنسيق واالتصال وتحقيق مهام العمل  /أقسزام تعزيزز اإلنتاجيزة
في مديريات الميدان.
 1.5االتصاااالت الخارجيااة (خااارج الاادائرة)  :الجمعيززات الخيريززة ،وزارة التخطززيط والتعززاون الززدولي ،المؤسسززات
العامة واألهلية والتطوعية.
-6اإلشراف :
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )3سنوات في عمل الوزارة
 1.7التدريب :
 دورة في التخطيط االستراتيجي. دورة في إدارة المشاريع الصغيرة. دورة في متابعة وتقييم المشاريع. دورة في مهارات الحاسوب. دورة في إعداد التقارير. 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة :مهارة في التحليل المنطقي و مهارة االتصال في اإلقناع وحل المشكالت.
القدرات المطلوبة  :قدرة على التفكير اإلبداعي.
المعارف  :معرفة تامة باألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وخاصة المتعلقة بالمشاريع التنموية والمنتجة
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث اقتصادي  /المشاريع الصغيرة واإلنتاجية

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم المشاريع الصغيرة واإلنتاجية

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم المشاريع الصغيرة واإلنتاجية
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة
الــفــئــة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:
الرمز:

األولى

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

المجموعة النوعية الفرعية

الوظائف االقتصادية واإلحصائية

الرمز:

الـمـسـتـوى

الرمز:

الثالث

المسمى القياسي الدال
مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:

باحث مساعد
باحث اقتصادي المشاريع الصغيرة واإلنتاجية

الرمز:

141300300
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101
1
4
1
3
003
00

-1غرض الوظيفة  :المشاركة في عملية دراسة ومراجعة وثائق المشاريع ودراسة الجدوى االقتصادية المقدمة.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يراجززع ويززدرس وثززائق المشززاريع ودراسززات الجززدوى االقتصززادية المقدمززة مززن الجمعيززات الخيريززة المتعلقززة بإقامززة
مشاريع إنتاجية تنموية وإبداء الرأي الفني فيها ورفع توصيات بخصوصها للرئيس المباشر.

.1
يساهم في وضع وتطوير معايير تأهيل الجمعيات الخيرية ومراكز تنمية المجتمع المحلي بالمشاريع التنموية.
.1

يشارك في متابعة المشاريع اإلنتاجية التنموية المنفذة من خالل الجمعيات الخيرية ومراكز تنمية المجتمزع المحلزي
وبيان جدواها االقتصادية.

.1

يشززارك فززي عمليززة إدارة مخصصززات برنززامج تمويززل المشززاريع اإلنتاجيززة التنمويززة وصززناديق االئتمززان المحلززي،
بالتنسيق مع الرئيس المباشر ومديرية الموارد المالية.

.5

يشارك في دراسات تحديد االحتياجات التنموية في مناطق خدمات مراكز تنمية المجتمع المحلي.

.6

يوثق البيانات الخاصة بالمشاريع اإلنتاجية التنموية وصناديق االئتمان المحلي.

.7

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.8

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.9

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم.

 .11يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة
 .11يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم.
 .11يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم.
 .11يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفة ،داخل الوزارة وخارجها.
 .11يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة)  :مديرية ماليه ،الجمعيات  /أقسام تعزيز اإلنتاجية في مديريات الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة)  :الجمعيات الخيرية.
-6اإلشراف :
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد .

-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
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 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال علوم االقتصاد
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )1سنوات في عمل الوزارة
 1.7التدريب :
 دورة في التخطيط االستراتيجي. دورة في إدارة المشاريع الصغيرة. دورة في متابعة وتقييم المشاريع. دورة في مهارات الحاسوب. دورة في إعداد التقارير. 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة في التحليل المنطقي . مهارة االتصال في اإلقناع وحل المشكالت.القدرات المطلوبة :
 قدرة على التفكير اإلبداعي.المعارف :
 -معرفة تامة باألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وخاصة المتعلقة بالمشاريع التنموية والمنتجة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

مدقق مالي /المشاريع الصغيرة واإلنتاجية

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم المشاريع الصغيرة واإلنتاجية

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم المشاريع الصغيرة واإلنتاجية
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة
الــفــئــة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

األولى

المجموعة النوعية العامة
المجموعة النوعية الفرعية
الـمـسـتـوى

مجموعة الوظائف الفنية لتخصصية
وظائف الرقابة والتدقيق والمتابعة والتقييم

مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:
الرمز:

4

الرمز:

مدقق مساعد
مدقق مالي المشاريع الصغيرة واإلنتاجية

الرمز:

154300100

الـمجـمـوعـة الـمهـنية

الرمز:
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1
5

الرمز:

الثالث

المسمى القياسي الدال

الرمز:

110/101/101

3
002
00

-1غرض الوظيفة  :متابعة تحصزيل األقسزاط مزن األسزر المسزتفيدة مزن برنزامج األسزر المنتجزة ومشزاريع الجمعيزات وصزناديق
االئتمززان ومراكززز تنميززة المجتمززع المحلززي بالتعززاون مززع مززديريات التنميززة االجتماعيززة ومديريززة المززوارد الماليززة وإعززداد التقززارير
الالزمة بذلك ،ورفعها للرئيس المباشر.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يقززوم بمتابعززة تحصززيل األقسززاط مززن األسززر المسززتفيدة مززن برنززامج األسززر المنتجززة بالتعززاون مززع محاسززبي مززديريات التنميززة
االجتماعية في الميدان وقسم األمانات في مديرية الموارد المالية.

.1

يعد التقارير المتعلقة بوضع تحصيل أقساط اآلسر المنتجة حسب كل مديرية متضمنة نسب التحصيل.

.1

يشارك في عملية إدارة مخصصات برنامج األسر المنتجة وبرنامج تمويل المشاريع اإلنتاجيزة التنمويزة ،وصزناديق االئتمزان
المحلي ،مع متابعة تحصيل أقساط برنامج األسر المنتجزة مزن المسزتفيدين بالتنسزيق مزع مزديريات التنميزة االجتماعيزة (أقسزام
تعزيز اإلنتاجية في مديريات الميدان) .ومديرية الموارد المالية في الوزارة.

.1

يراجع ويدقق التقارير المالية الواردة للمديرية المتعلقة ببرنامج األسر المنتجة ،وبرنامج تمويل المشاريع اإلنتاجية التنمويزة،
وصناديق االئتمان المحلي ،ويضع التوصيات الالزمة بها ويرفعها للرئيس المباشر.

.5

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.6

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.7

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .

.8

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

.9

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .

 .11يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .
 .11يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفة ،داخل الوزارة وخارجها .
 .11يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 5.1االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة)  :مع مما سعي ممعرياي امتنمية عالمتمامة عالملع متنة عرت مألماعامتفم ع املع م
مريايالمتنةوتردمتنة ن الم/أما ممتعزيزمتإل م ا المل ممرياي امتنة رت ،مألمريايالمتنةوتردمتنة ن المل متنوزترة .م
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :الجمعيات الخيرية.
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-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال المحاسبة و/أو العلوم اإلدارية المالية والمصرفية
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )3سنوات في عمل الوزارة.
 1.7التدريب :
 دورة في إدارة المشاريع. دورة في متابعة وتقييم المشاريع. دورة في مهارات الحاسوب. دورة في إعداد التقارير. 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة في التحليل المنطقي . مهارة االتصال في اإلقناع وحل المشكالت.القدرات المطلوبة :
 قدرة على التفكير اإلبداعي.المعارف :
 -معرفة تامة باألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وخاصة المتعلقة بالمشاريع التنموية والمنتجة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

مدخل بيانات ثالث /سكرتير مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة
الــفــئــة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الثانية

المجموعة النوعية العامة
المجموعة النوعية الفرعية
الـمـسـتـوى

الرمز:

مجموعة الوظائف الفنية التخصصية
وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:
الرمز:

الثالث

المسمى القياسي الدال

الرمز:

الرمز:

مدخل بيانات ثالث
مدخل بيانات ثالث /سكرتير مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر

الرمز:

150300400
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101
1
5
0
3
004
00

-1غرض الوظيفة  :تنفيذ عمليات حوسبة و إدخال وتدقيق البيانات وما يرد من كتابات ،وتفريغها على األنظمة ،مع التحديث
الدوري على البيانات وتزويد الجهات المعنية في الوزارة بها عند الطلب بالتنسيق مع الرئيس المباشر.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يدخل بيانات الكتب والتقارير المستلمة في المواعيد المحددة لذلك.

.1

يحتفظ باألقراص المرنة المستلمة.

.3

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

.4

يبلغ عن أعطال الحاسوب وطابعتها ،ومتابعة عملية صيانة األعطال وإصالحها مع الجهات ذات العالقة بصيانة األجهزة.

.5

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

.6

يقترح وسائل تنظم إعداد وإدخال البيانات على قاعدة البيانات الخاصة بالعمل ،وتحديثها باستمرار.

.7

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

.8

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.9

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

 .10يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .
 .11يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة
 .11يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .
 .13يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .
 .14يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفة ،داخل الوزارة وخارجها .
 .15يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .
-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 5.1االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة)  :م مماامتنريوت مل ممريايالمتنشؤأل متإلدتريالمب نميا قمألتمتص لم.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :حسب طلب الرئيس المباشر.

-6اإلشراف :
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد .
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-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب :دبلوم متوسط في مجال الحاسب اآللي أو نظم المعلومات اإلدارية أو علوم
إدارية
الخبرات العملية المطلوبة  )3( :سنوات في مجال عمل الوزارة (مدخل بيانات).
 1.7التدريب:
 دورة في مجال إدخال البيانات المتقدمة باستخدام الحاسوب. دورة طباعة عربي /انجليزي. دألرةملي المل ممج لمتنوظ فال. 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة :
 مهارة في إعداد التقارير وتنفيذها.القدرات المطلوبة :
 القدرة على المتابعة. القدرة على تصميم نماذج محوسبة لتسهيل إجراءات العملالمعارف :
 معرفة تامة بالتشريعات والقوانين واألنظمة الناظمة للعمل. -معرفة في استخدام الحاسوب في مجال العمل.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

مدير األسرة والحماية

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األسرة والحماية

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مساعد األمين العام لشؤون التنمية والرعاية
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

أولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف الفنية المتخصصة

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

األول

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

مدير

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

مدير األسرة والحماية

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غاارض الوظيفااة :تقززديم خدمززة نوعيززة لألطفززال ضززحايا المشززاكل االجتماعيززة  ،ولكبززار السززن المحتززاجين للرعايززة والحمايززة
االجتماعية.
-1المهام والواجبــــات:
.1

يشارك في تحديث القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بمجال العمل.

.1

يشززرف علززى مراكززز ومؤسسززات األسززرة والطفولززة فززي القطززاعين الحكززومي واألهلززي ومتابعززة أدائهززا ،ومتابعززة إجززراء ترخيصززها
وإغالق المخالف منها للتشريعات النافذة.

.1

يشرف على توفير البرامج والخدمات ذات النوعية الفضلى المقدمة لمنتفعي مؤسسات الطفولة ودور الرعاية المؤسسية المختلفة.

.1

يساهم في إعداد وتأهيل العاملين في مراكز ومؤسسات األسرة والطفولة وخاصة المتعاملين مع األطفال في دور الحضانة.

.5

يشرف على تقديم الرعاية الالحقة لمنتفعي المؤسسات ودور الرعاية (مؤسسات الحماية والرعاية).

.6

يساهم إعداد األدلة اإلرشادية والمناهج التدريبية والتربوية الخاصة باألطفال المنتفعين من مؤسسات الحماية والرعاية.

.7

يشرف على تنفيذ البرامج الالمنهجية لمنتفعي مؤسسات الطفولة للتأكد من مدى مالءمتها لألطفال.

.8

يشارك في رسم سياسات الوزارة وإعداد خططها اإلستراتيجية وموازنتها السنوية

.9

يتأكد من نشر التعاميم والقرارات الناظمة إلجراءات العمل.

.11

يعقد االجتماعات الدورية لموظفي الوحدة لتدارس اآلراء ونشر المعرفة.

.11

يشرف على توثيق كافة البيانات والمعلومات الخاصة بعمل المديرية.

.11

يعمل على وضع أهداف المديرية بالتنسيق مع أهداف الوزارة والخطط التنفيذية الزمنية لتحقيق تلك األهداف ويتابع تنفيذها.

.11

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

.11

يدير عملية تقييم أداء موظفي المديرية ويحدد احتياجاتهم التدريبية  ،ويحدد االحتياجات من الموارد البشرية والمالية للمديرية .

.15

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

.16

يقوم بأية مهام في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :وحدة الشؤون القانونيزة  /مديريزة الماليزة  /المزوارد البشزرية  /الجمعيزات /
األبنيززة والمسززاكن  /الشززؤون اإلداريززة بالتنسززيق واالتصززال وتحقيززق مهززام العمززل  /التنسززيق واالتصززال مززع المراكززز
والمؤسسات التابعة لألسرة والطفولة ،واألقسام الفنية في الوحدات اإلدارية في الميدان.
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 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :المجلس الوطني لشؤون األسرة  /اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة/
المركز الوطني لحقوق اإلنسان /وزارة العدل/وزارة الداخلية  ...الخ.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية او التربوية او اإلنسانية .
الخبرات العملية المطلوبة  )11( :سنة في عمل الوزارة  /منها ( )3سنوات في أي وظيفة إشرافية.
 1.7التدريب:
-

التخطيط اإلستراتيجي.

-

مهارات اإلدارة العليا.

-

دورة حول القوانين المستحدثة ذات العالقة بعمل الوزارة.

-

إدارة الموارد البشرية.

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة عالية في االتصال واإلشراف. مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها. مهارات عالية في التحليل والتفكير المنطقي. معرفة متعمقة بأبعاد الوظيفة وممارستها ومناهجها وفلسفتها . مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.القدرات المطلوبة:
 قدرة عالية على التخطيط والمتابعة والتنفيذ. قدرة عالية على اإلبداع وتطوير وسائل ونماذج وأساليب العمل. القدرة على االستفادة من المؤتمرات وورش العمل التي يشارك فيهزا شزاغل الوظيفزةوربط مخرجاتها بتطوير الوظيفة والمهنة.
المعارف:
 -معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم االحتضان والرعاية األسرية البديلة

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األسرة والحماية

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم االحتضان والرعاية األسرية البديلة

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير األسرة والحماية
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

رئيس قسم

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

رئيس قسم االحتضان والرعاية األسرية البديلة

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

 -1غاارض الوظيفااة  :تسززهيل عمليززة االحتضززان لتلبيززة احتياجززات األسززر الغيززر قززادرة علززى اإلنجززاب  ،واحتياجززات األطفززال
المحتاجين للرعاية األسرية وحقهم في العيش في بيئة آمنه.
-1المهام والواجبــــات :

.1

يشارك في تنفيذ التشريعات المتعلقة باالحتضان والتنسيب بالقرارات الالزمة بها.

.1

يشرف على إجراءات إدماج الطفل المحروم من الرعاية األسرية الطبيعية في أسرة طبيعية.

.1

يقدم اإلرشاد األسري لألسر الحاضنة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالتوجيه واإلرشاد.

.1

يتابع أوضاع األطفال الذين يتم احتضانهم في أسرهم الحاضنة أو البديلة.

.5

يطور أساليب العمل ويتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.

.6

يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء ويحل المشكالت وينشر المعرفة.

.7

يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .

.8

يقيم أداء موظفي القسم ويحدد احتياجاتهم التدريبية ويطور أدائهم عن طريزق تمكيزنهم وحفززهم وتزوجيههم وخلزق روح
الفريق.

.9

يعمل على وضع أهزداف القسزم بالتنسزيق مزع أهزداف المديريزة والخطزط التنفيذيزة الزمنيزة لتحقيزق تلزك األهزداف ويتزابع
تنفيذها .

.11

يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاااالت الداخليااة (داخاال الاادائرة)  :وحززدة الشززؤون القانونيززة  /مديريززة الماليززة  /المززوارد البشززرية  /التنسززيق
واالتصال مع المراكز والمؤسسات التابعة لألسرة والطفولة  /األقسام الفنية في الوحدات اإلدارية في الميدان  /تبادل
المعلومات وتنسيق العمل.
1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة)  :وزارة الخارجية  /وزارة الداخليزة  /وزارة الصزحة  /المجلزس الزوطني
لشؤون األسرة  /الجهات المعنية بالتوجيه واإلرشاد لبحث قضايا العمل.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :باحث االحتضان.
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-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية او التربوية.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانية ( )11سنة في عمل الوزارة.
 1.7التدريب:
-

اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير .

-

إدارة الموارد البشرية .

-

التخطيط اإلستراتيجي .

-

دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة في االتصال واإلشراف .

-

مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل .

-

مهارات التحليل والتفكير المنطقي.

-

مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها.

-

مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.

القدرات المطلوبة:
-

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

-

القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات .

-

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

-

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

-

القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.

المعارف:
-

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم الحضانات.

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األسرة والحماية

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم الحضانات

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير األسرة والحماية
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

رئيس قسم

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

رئيس قسم الحضانات

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

 -1غرض الوظيفة :تقديم خدمة نوعية لألطفال المنتفعين من دور الحضانة.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يشرف على ترخيص وتجديد دور الحضانة وتطبيق التشريعات النافذة المتعلقة بالمخالفات.

.1

يشرف على نوعية الخدمات المقدمة لألطفال المنتفعين في دور الحضانة.

.1

يساهم في تطوير التشريعات المتعلقة بترخيص وإدارة دور الحضانة.

.1

يساهم في إعداد األدلة اإلرشادية والمناهج التدريبية والتربوية الخاصة باألطفال المنتفعزين فزي دور الحضزانة لمسزاعدة
إدارة ومربيات دور الحضانة وتأهيلهن.

.5

يتابع عمل دور الحضانة القائمة ويشرف عليها ويوجهها حسب األصول المرعية.

.6

يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.

.7

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

.8

يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .

.9

يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم.

.11

يقيم أداء موظفي القسم ويحدد احتياجاتهم التدريبية ويطور أدائهم عن طريزق تمكيزنهم وحفززهم وتزوجيههم وخلزق روح
الفريق بينهم.

.11

يعمل على وضع أهزداف القسزم بالتنسزيق مزع أهزداف المديريزة والخطزط التنفيذيزة الزمنيزة لتحقيزق تلزك األهزداف ويتزابع
تنفيذها .

.11

يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت)
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :وحدة الشؤون القانونية /مديرية المالية  /الجمعيات  /األبنيزة والمسزاكن /
الموارد البشرية التنسيق واالتصال مع المراكز والمؤسسات التابعة لألسرة والطفولة  /واألقسام الفنية فزي الوحزدات
اإلدارية في الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :وزارة الخارجية  /وزارة الداخليزة  /وزارة الصزحة  /المجلزس الزوطني
لشؤون األسرة.
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-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :باحث الحضانات.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية او التربوية.
الخبرات العملية المطلوبة :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانيزة ( )11سزنة فزي عمزل
الوزارة.
 1.7التدريب:
-

اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير .

-

إدارة الموارد البشرية .

-

التخطيط اإلستراتيجي .

-

دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة في االتصال واإلشراف .

-

مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل .

-

مهارات التحليل والتفكير المنطقي.

-

مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها.

-

مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.

القدرات المطلوبة:
-

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

-

القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات .

-

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

-

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

-

القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.

المعارف:
-

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم الرعاية الالحقة.

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األسرة والحماية

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم الرعاية الالحقة

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير مديرية األسرة والحماية
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

رئيس قسم

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

رئيس قسم الرعاية الالحقة

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

 -1غرض الوظيفة  :تقديم خدمات نوعية للخارجين من مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يقدم خدمات اإلرشاد النفسي واالجتماعي للخارجين مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية.

.1

يشرف و يعمل على إعداد برامج تهيئة أبناء المؤسسات المتوقع تخرجهم إلى االنتقال السلس والمزرن لزدمجهم فزي
المجتمع المحلي.

.1

يشززرف ويعمززل علززى إعززداد بززرامج الززدمج االجتمززاعي للخززارجين مززن أبنززاء المؤسسززات ومتابعززة تنفيززذها وتقويمهززا
بالتعاون مع المؤسسات الخارجين منها والمؤسسة الملتحقين بها .

.1

يساهم في توفير ورش عمل لتدريب خريجي مؤسسات الرعاية التابعة لزوزارة التنميزة االجتماعيزة إلعزداد الشزباب
لمهارات الحياة المختلفة.

.5

يسززاهم فززي تقززديم المسززاعدات الم اليززة النقديززة والعينيززة للظززروف الطارئززة والزززواج للخززارجين حسززب الحاجززة وفززق
التعليمات الخاضعة لها في الوزارة .

.6

يساهم على تأمين المسكن للمحتاجين له للخارجين من المؤسسات وفق التعليمات الناظمة والمعتمدة .

.7

يساهم في توفير فرص عمل بالتعاون والشراكة مع الجهات الرسمية واألهلية.

.8

يساعد خريجو مؤسسات الرعاية الستكمال دراستهم األكاديمية والمهنية والتشبيك مع الجهات الحكوميزة والخاصزة
من خالل شراء الخدمات.

.9

يوفر التأمين الصحي للخارجين من مؤسسزات الرعايزة التابعزة لزوزارة التنميزة االجتماعيزة حسزب تعليمزات التزأمين
الصحي فئة غير القادرين أو حسب التعليمات المعمول بها.

.11

يسعى للتعاقد والتشارك مزع هيئزات المجتمزع المزدني والجمعيزات الخيريزة مزن أجزل تقزديم الخزدمات المتزوفرة لزديهم
لخريجي مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية.

.11

يشرف ويعمل على تسهيل وتيسير مهام خريجي مؤسسات الرعاية التابعة لزوزارة التنميزة االجتماعيزة فزي الزدوائر
الحكومية والخاصة.

.11

يسعى لتأمين مشاريع إنتاجية بالتنسيق مع مديرية تعزيز اإلنتاجية فزي وزارة التنميزة االجتماعيزة حسزب التعليمزات
المعمول بها في بالوزارة.

.11

يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.

.11

يعمل على وضع اهداف القسم بالتنسيق مع أهداف المديرية والخطط التنفيذية الزمنية لتحقيق تلك األهداف ويتزابع
تنفيذها .
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.15

تطوير أداء الموظفين عن طريق تمكينهم وحفزهم وتوجيههم وخلق روح الفريق بينهم.

.16

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

.17

يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .

.18

يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم.

.19

يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.

.11

يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة)  :وحدة الشؤون القانونية  /مديرية المالية  /الجمعيات  /األبنية والمساكن /
المززوارد البشززرية  ،والشززؤون اإلداريززة  /تعزيززز اإلنتاجيززة  /الززدفاع االجتمززاعي  /التنسززيق واالتصززال مززع المراكززز
والمؤسسات التابعة لألسرة والطفولة /األقسام الفنية في الوحدات اإلدارية في الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة)  :وزارة الخارجية  /وزارة الداخلية  /وزارة الصحة  /المجلزس الزوطني
لشززؤون األسززرة  /وزارة العمززل  /المجلززس األعلززى للشززباب  /المنظم زة الدوليززة للعمززل مززع الشززباب  /وزارة التربيززة
والتعليم  /وزارة التعليم العالي .
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :باحث.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية او التربوية.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانية ( )11سنة في عمل الوزارة.
 1.7التدريب:
-

اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير .

-

إدارة الموارد البشرية .

-

التخطيط اإلستراتيجي .

-

دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة.

-

دورات في مهارات التعامل مع الشباب.
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 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة في االتصال واإلشراف .

-

مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل .

-

مهارات التحليل والتفكير المنطقي.

-

مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها.

-

مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.

-

مهارات التشبيك والربط مع الجهات المحلية والخارجية .

القدرات المطلوبة:
-

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

-

القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات .

-

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

-

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

-

القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.

-

القدرة على التشبيك مع الجهات األخرى.

المعارف:
-

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

95
بطاقات الوصف الوظيفي للوحدات اإلدارية في وزارة التنمية االجتماعيـــــــة /المركز

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

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم دور الرعاية والحماية

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األسرة والحماية

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم دور الرعاية والحماية

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير األسرة والحماية
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

رئيس قسم

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

رئيس قسم دور الرعاية والحماية

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

 -1غرض الوظيفة  :تامين الرعاية والحماية االجتماعية  /الخدمات النوعية لألطفال ضحايا المشاكل االجتماعية .
-1المهام والواجبــــات :
.1

يتابع ترخيص وتجديد تراخيص كافة مؤسسات الرعاية االجتماعية التابعة لقسم الطفولة.

.1

يشرف على رعاية األطفال وتنشئتهم في مؤسسات الرعاية اإليوائية وتقديم الخدمات الصحية ،والتعليمية ،والترويحية،
والنفسية ،واالجتماعية لهم.

.1

يساهم في إعداد الدراسات والبحوث الخاصة باألطفال في مؤسسات الرعاية االجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية.

.1

يساهم في رصد المشكالت االجتماعية لألطفال بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

.5

يتززابع إعززداد البززرامج الحياتيززة المتكاملززة (النفسززية ،والصززحية ،واالجتماعيززة ،والتربويززة ،والتأهيليززة ...الززخ) لألطفززال
المنتفعين داخل مؤسسات الرعاية واإلشراف على تنفيذها.

.6

يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.

.7

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

.8

يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .

.9

يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم.

 .11يقيم أداء موظفي القسم ويحدد احتياجاتهم التدريبية ويطور أدائهم عن طريزق تمكيزنهم وحفززهم وتزوجيههم وخلزق روح
الفريق بينهم.
 .11يعمل على وضع أهزداف القسزم بالتنسزيق مزع أهزداف المديريزة والخطزط التنفيذيزة الزمنيزة لتحقيزق تلزك األهزداف ويتزابع
تنفيذها .
 .11يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة)  :وحدة الشؤون القانونية  /مديرية المالية  /الجمعيات  /األبنية والمساكن /
الموارد البشرية  ،والشؤون اإلدارية  /تعزيز اإلنتاجية  /الدفاع االجتمزاعي  /شزؤون األشزخاص المعزوقين  /التنسزيق
واالتصال مع المراكز والمؤسسات التابعة لألسرة والطفولة  /األقسام الفنية في الوحدات اإلدارية في الميدان.
 1.5االتصاااالت الخارجيااة (خااارج الاادائرة)  :وزارة الصززحة  /وزارة التربيززة والتعلززيم  /المجلززس الززوطني لشززؤون
األسرة لبحث قضايا العمل.
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-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :باحث.

-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية او التربوية.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانية ( )11سنة في عمل الوزارة.
 1.7التدريب:
-

اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير .

-

إدارة الموارد البشرية .

-

التخطيط اإلستراتيجي .

-

دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة.

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة في االتصال واإلشراف .

-

مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل .

-

مهارات التحليل والتفكير المنطقي.

-

مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها.

-

مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.

القدرات المطلوبة:
-

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

-

القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات .

-

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

-

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

-

القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.

-

القدرة على التشبيك مع الجهات األخرى.

المعارف:
-

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم كبار السن

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األسرة والحماية

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم كبار السن

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير األسرة والحماية
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

رئيس قسم

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

رئيس قسم كبار السن

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية

99
بطاقات الوصف الوظيفي للوحدات اإلدارية في وزارة التنمية االجتماعيـــــــة /المركز

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

110/101/101

 -1غرض الوظيفة  :تقديم الرعاية الالزمة لكبار السن من األشخاص المحتاجين للخدمات االجتماعية اإليوائية.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يقدم خدمات اإلرشاد النفسي واالجتماعي للخارجين مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية.

.1

يتابع إجراءات ترخيص دور المسنين واألندية النهارية.

.1

يشرف على الخدمات المقدمة للمسنين في الدور واألندية النهارية.

.1

يشرف على توثيق المعلومات والبيانات الخاصة بالمسنين.

.5

يساهم في إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بكبار السن.

.6

يساهم في مراجعة التشريعات واألنظمة والقوانين واآلليات المناسبة الخاصة بفئة كبار السن.

.7

يقترح البرامج المناسبة التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة لكبار السن.

.8

يعمل على شراء الخدمات للمسنين المحتاجين للرعاية اإليوائية من غير المقتدرين.

.9

يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.

.11

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

.11

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

.11

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

.11

يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .

.11

يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.

.15

يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :وحدة الشؤون القانونية  /مديرية المالية  /الجمعيات  /التنسيق واالتصال
مع المراكز والمؤسسات التابعة لألسرة والطفولة  /األقسام الفنية في الوحدات اإلدارية في الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :وزارة الصحة لبحث قضايا العمل.
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-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :باحث كبار السن.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية او التربوية .
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانية ( )11سنة في عمل الوزارة.
 1.7التدريب:
-

اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير .

-

إدارة الموارد البشرية .

-

التخطيط اإلستراتيجي .

-

دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة.

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة في االتصال واإلشراف .

-

مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل .

-

مهارات التحليل والتفكير المنطقي.

-

مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها.

-

مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.

القدرات المطلوبة:
-

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

-

القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات .

-

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

-

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

-

القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.

-

القدرة على التشبيك مع الجهات األخرى.

المعارف:
-

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم متابعة الدمج األسري

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األسرة والحماية

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم متابعة الدمج األسري

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير مديرية األسرة والحماية
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

رئيس قسم

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

رئيس قسم متابعة الدمج األسري

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة :المساهمة في تطوير السياسات واآلليات الخاصة ببرنامج الدمج األسري والتأكد من تطبيقه لكافة إجراءاتزه
بالتعاون مع األقسام الفنية المعنية في الوزارة وتقييم أداءه لرفع جودة العمليات فيها.
-1المهام والواجبــــات :
.1

دعم الموظفين المعنيين في التأكد من تطبيق إجراءات خدمات الدمج األسري .

.1

تطوير آليات ضمان جودة خدمات الدمج األسري نوعا ً وكما ً بجميع مراحله وأجزائه .

.1

المسزاهمة فززي تطززوير اآلليززات المناسززبة للتوعيززة والتعريززف بخززدمتي األسززر الراعيززة البديلززة وبالتنسززيق مززع الجهززات
المعنية من داخل وخارج الوزارة.

.1

المساهمة في تطوير السياسات الخاصة بخدمات الدمج األسري .

.5

المسززاهمة فززي تحديززد احتياجززات مأسسززة والتوسززع فززي خززدمات الززدمج األسززري بالتعززاون مززع الشززركاء بمززا فززي ذلززك
المجلززس القضززائي والقضززاة ومحززاكم األحززداث ومديريززة األمززن العززام والقطززاع التطززوعي والقطززاع الخززاص ،وذلززك
بموجب تشريعات أو مذكرات تفاهم حسب مقتضى الحال .

.6

المساهمة في إنشاء قاعدة بيانات خدمات الدمج األسري و المديرية المعنية بتكنولوجيا المعلومات في الوزارة.

.7

المساهمة في تطوير حوسبة إجراءات ونماذج تزدخالت خزدمات الزدمج األسزري وتطويرهزا بالتنسزيق والتعزاون مزع
الجهات المعنية ومع مديرية تكنولوجيا المعلومات في الوزارة.

.8

المشاركة في عملية بناء وتعزيز القدرات للفرق العاملة على تقديم الرعاية األسرية البديلة واإلشراف على تطوير
مسودات منهجيات التدريب الخاصة بتدريب الفرق التي تقوم بتطبيق البرنامج ومتابعة تحديثها بنا ًء على احتياجات
العاملين وأسرهم واألطفال المحتاجين للحماية والرعايزة وأسزرهم الراعيزة البديلزة ،واإلشزراف علزى متابعزة تزدريب
الموظفين المعنيين بإدارة وتنفيذ البرنامج البرنامج بما في ذلك مراقبي السلوك واألخصائيين االجتماعيين والعاملين
في مديرية األسرة والطفولة ومديريات الميدان بالتنسيف مع القسم المعني بالتدريب في الوزارة.

.9

متابعززة وتقيززيم إجززراءات تززدخالت خدمزة الرعايززة األسززرية البديلززة وإضززافة إلززى تقيززيم فاعليززة خدمززة الززدمج األسززري
وتحليل النتائج مقارنة مع نتائج خط األساس ،واستخدام نتائج التقييم الكمي والنوعي لتطوير التعليمات والمنهجيزات
وتعزيز استدامة تلك البرامج في الوزارة بالتعاون مع الشركاء.

.11

تقييم مدى التزام العزاملين االجتمزاعيين فزي تطبيزق اإلجزراءات والتزدخالت واحتياجزات العزاملين واألطفزال واألسزر
لغايات تطوير التعليمات والمنهجيات وتعزيز استدامة تلك الخدمات في الوزارة بالتعاون مع الشركاء .

 .11دعم االلتزام من خالل تحديد التحديات والمشاركة في حلها.
 .11يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.
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 .11يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكالت ونشر المعرفة.
 .11يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .
 .15يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم.
 .16يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.
 .17يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :األقسام الفنية في مركز الوزارة المعنية لتبادل المعلومات وتنسيق العمل.
 1.5االتصاااالت الخارجيااة (خااارج الاادائرة) :المجلززس القضززائي والقضززاة ومحززاكم األحززداث ومديريززة األمززن العززام
والقطاع التطوعي والقطاع الخاص.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :باحث.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية أو اإلنسانية أو التربوية أو القانون
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في العمل  /الفئة الثانية ( )11سنة في العمل.

 1.7التدريب:
-

اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير .

-

إدارة الموارد البشرية .

-

التخطيط اإلستراتيجي .

-

دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة.

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة في االتصال واإلشراف .

-

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

مهارات التحليل والتفكير المنطقي.

-

مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها.

-

مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.

القدرات المطلوبة:
-

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

-

القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات .

-

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

-

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

-

القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.

المعارف:
-

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث الحضانات

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األسرة والحماية

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم الحضانات

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم الحضانات
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي

باحث  /حضانات

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141300600
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة :تنفيذ خطة قسم الحضانات وإجراءاته ومهامه ومتابعة دور الحضانات والمشاركة في تقييم برامجها.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يساهم في تقديم مقترحات لتحديث التشريعات واألنظمة والتعليمات المتعلقة بدور الحضانات المخالفة.

.1

يدرس الطلبات والتقارير المقدمة من الميدان لترخيص دور الحضانات وتدقيقها والتنسيب بشأنها.

.1

يشارك في إعداد برامج وأنشطة الحضانات.

.1

يقوم بمتابعة سير الخدمات المقدمة لألطفال المنتفعين في دور الحضانة.

.5

يقوم بإعداد برامج الزيارات الدورية للحضانات والمشاركة في تنفيذها.

.6

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.7

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.8

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .

.9

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

.11

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .

.11

يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .

.11

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

.11

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

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :وحدة الشؤون القانونية  /مديرية المالية  /الجمعيات  /األبنيزة والمسزاكن /
الموارد البشرية
التنسززيق واالتصززال مززع المراكززز والمؤسسززات التابعززة لألسززرة والطفولززة  /األقسززام الفنيززة فززي الوحززدات اإلداريززة فززي
الميدان.
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 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة)  :التنسيق مع الوزارات الداخلية و الخارجية  /الصحة  /المجلس الوطني
لشؤون األسرة.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية او التربوية.
الخبرات العملية المطلوبة :الفئة األولى ( )3سنوات في عمل الوزارة
 1.7التدريب:
-

دوره في إعداد التقارير.

-

دورة في وضع الخطط والبرامج.

-

دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة.

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة الحوار واإلقناع .

-

مهارة في وضع الخطط وتقويمها ومتابعتها.

-

مهارة في االتصال

القدرات المطلوبة:
-

القدرة العالية على االتصال والتعامل مع اآلخرين.

-

القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وحل المشاكل

المعارف:
-

إلمام بالحاسوب.

-

معرفة تامة بأسس وشروط الحضانات

-

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث  /كبار السن

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األسرة والحماية

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم كبار السن

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم كبار السن
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي

باحث  /كبار السن

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141300600
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة  :تنفيذ خطة القسم ومتابعة برامجها والمشاركة في إجراء الدراسات الخاصة بالمسنين.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يقوم باقتراح البزرامج المناسزبة التزي تسزهم فزي تطزوير الخزدمات المقدمزة للمسزنين داخزل دور المسزنين واألنديزة النهاريزة
ومتابعة تنفيذها .

.1

يشارك في إعداد الدراسات واألبحاث الخاصة بالمسنين وتوفير البيانات والمعلومات الالزمة حول كبار السن .

.1

يساهم في تقديم مقترحات لتحديث التشريعات واألنظمة والتعليمات واآلليات المناسبة الخاصة بفئة كبار السن .

.1

يقوم بالتنسيق واالتصال الخارجي مزع الجهزات المعنيزة بزدور المسزنين واألنديزة النهاريزة لتحسزين الخزدمات المقدمزة لفئزة
المسنين ورعايتهم .

.5

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.6

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.7

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .

.8

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

.9

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .

 .11يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .
 .11يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفة ،داخل الوزارة وخارجها .
 .11يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة)  :وحدة الشؤون القانونية  /مديرية المالية  /الجمعيات ،الموارد البشزرية /
التنسيق واالتصال مع المراكز المؤسسات التابعة لألسرة والطفولة /األقسام الفنية في الوحدات اإلدارية في الميدان.
 1.5االتصااااالت الخارجياااة (خاااارج الااادائرة)  :التنسزززيق مزززع مجلزززس التمزززريض األردنزززي/وزارة الصحة/الضزززمان
االجتماعي/التقاعد المدني /الهيئات التطوعية.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد.
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-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية او التربوية
الخبرات العملية المطلوبة :الفئة األولى ( )3سنوات في عمل الوزارة .
 1.7التدريب:
-

دوره في إعداد التقارير.

-

دورة في وضع الخطط والبرامج.

-

دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة.

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة الحوار واإلقناع .

-

مهارة في وضع الخطط وتقويمها ومتابعتها.

-

مهارة في االتصال

القدرات المطلوبة:
-

القدرة العالية على االتصال والتعامل مع اآلخرين.

-

القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وحل المشاكل

المعارف:
-

إلمام بالحاسوب.

-

معرفة تامة بأسس وشروط الحضانات

-

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث  /االحتضان والرعاية األسرية البديلة

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األسرة والحماية

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم االحتضان والرعاية األسرية البديلة

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم االحتضان
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي

باحث  /االحتضان والرعاية األسرية البديلة

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141300600
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة :تنفيذ خطة قسم االحتضان واإلجراءات والمهام واألنشطة المتعلقة بسير عمل القسم.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يدرس ويدقق طلبات االحتضان الواردة من الميدان ،ومن خارج البالد والتنسسيب بشأنها.

.1

يعد التقارير الالزمة حول أوضاع األسر الحاضنة وتنفيذ الدراسات خاصة بها.

.1

يقدم مقترحات لتحديث التشريعات واألنظمة والتعليمات المتعلقة باالحتضان.

.1

يقوم بالتنسيق الداخلي والخارجي بشأن إنجاح تحضين األطفال ومتابعة أوضاعهم في أسرهم الحاضنة أو البديلة.

.5

يقوم بإعداد التقارير الالزمة حول برامج اإلرشاد الجماعية والفردية لألسر الحاضنة بالتعاون مع مديريات الميدان.

.6

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.7

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.8

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .

.9

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

.11

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .

.11

يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .

.11

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

.11

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

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الادائرة)  :وحزدة الشزؤون القانونيزة  /مديريزة الماليزة  /المزوارد البشزرية  /التنسزيق
واالتصال مع المراكز والمؤسسات التابعة لألسرة والطفولة  /األقسام الفنية في الوحدات اإلدارية في الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة)  :التنسيق مع الوزارات الداخلية و الخارجية  /الصحة  /المجلس الوطني
لشؤون األسرة.
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-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلماي المطلاوب  :الدرجزة الجامعيزة األولزى فزي مجزال العلزوم اإلنسزانية واالجتماعيزة او شزهادة
دبلوم كلية المجتمع في العلوم االجتماعية.
الخبرات العملية المطلوبة :الفئة األولى ( )3سنوات في عمل الوزارة .
 1.7التدريب:
-

دوره في إعداد التقارير.

-

دورة في وضع الخطط والبرامج.

-

دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة.

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة الحوار واإلقناع .

-

مهارة في وضع الخطط وتقويمها ومتابعتها.

-

مهارة في االتصال

القدرات المطلوبة:
-

القدرة العالية على االتصال والتعامل مع اآلخرين.

-

القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وحل المشاكل

المعارف:
-

إلمام بالحاسوب.

-

معرفة تامة بأسس وشروط الحضانات

-

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

114
بطاقات الوصف الوظيفي للوحدات اإلدارية في وزارة التنمية االجتماعيـــــــة /المركز

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

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث  /الرعاية الالحقة

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األسرة والحماية

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم الرعاية الالحقة

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم الرعاية الالحقة
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي

باحث  /الرعاية الالحقة

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141300600
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة  :تنفيذ خطة قسم الرعاية الالحقة  ،ويتابع برامجها وأنشطتها .
-1المهام والواجبــــات :
.1

يساهم في تقديم خدمات اإلرشاد النفسي واالجتماعي للخارجين مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية.

.1

يعمل على إعداد برامج ت هيئة أبناء المؤسسات المتوقزع تخزرجهم إلزى االنتقزال السزلس والمزرن لزدمجهم فزي المجتمزع
المحلي.

.1

يعمززل علززى إعززداد بززرامج الززدمج االجتمززاعي للخززارجين مززن أبنززاء المؤسسززات ويتززابع تنفيززذها وتقويمهززا بالتعززاون مززع
المؤسسات الخارجين منها والمؤسسة الملتحقين بها

.1

يساهم في توفير ورش عمل لتدريب خريجي مؤسسزات الرعايزة التابعزة لزوزارة التنميزة االجتماعيزة إلعزداد الشزباب
لمهارات الحياة المختلفة.

.5

يسززاهم فززي تقززديم المسززاعدات الماليززة النقديززة والعينيززة للظززروف الطارئززة والزززواج للخززارجين حسززب الحاجززة وفززق
التعليمات الناظمة لها في الوزارة

.6

يساهم في تأمين المسكن للمحتاجين له للخارجين من المؤسسات وفق التعليمات الناظمة والمعتمدة .

.7

يساهم في توفير فرص عمل بالتعاون والشراكة مع الجهات الرسمية واألهلية.

.8

يقززوم بكافززة األنشززطة التززي تسززاعد خريجززو مؤسسززات الرعايززة السززتكمال دراسززتهم األكاديميززة والمهنيززة ويسززاهم فززي
التشبيك مع الجهات الحكومية والخاصة من خالل شراء الخدمات.

.9

يساهم في توفير التأمين الصحي للخارجين من مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة التنمية االجتماعيزة حسزب تعليمزات
التأمين الصحي فئة غير القادرين او حسب التعليمات المعمول بها.

 .11يساهم ويجري االتصاالت الالزمة لتسهيل التعاقد والتشارك مع هيئات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية من أجل
تقديم الخدمات المتوفرة لديهم لخريجي مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية.
 .11يعمل على تسهيل وتيسير مهام خريجي مؤسسات الرعاية التابعة لزوزارة التنميزة االجتماعيزة فزي الزدوائر الحكوميزة
والخاصة.
 .11يساهم في تأمين مشاريع إنتاجية بالتنسيق مع مديرية تعزيز اإلنتاجية في وزارة التنمية االجتماعية حسب التعليمزات
المعمول بها في بالوزارة .
 .11يوثق كافة إجراءات القسم ويحفظها في ملفات خاصة .
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.11

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.15

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.16

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .

.17

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

.18

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .

.19

يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .

.11

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

.11

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

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصااالت الداخليااة (داخاال الاادائرة)  :وحزدة الشززؤون القانونيززة  /مديريززة الماليزة  /المززوارد البشززرية /مديريززة
تعزيز ا إلنتاجية  /التنسيق واالتصال مع المراكز والمؤسسات التابعة لألسرة والطفولة  /األقسام الفنية فزي الوحزدات
اإلدارية في الميدان.
 1.5االتصاااالت الخارجيااة (خااارج الاادائرة)  :التنسززيق مززع كافززة الززوزارة والززدوائر والجمعيززات ومؤسسزات المجتمززع
المدني لتسهيل معامالت خريجي دور الرعاية والحماية.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجزة الجامعيزة األولزى فزي مجزال العلزوم اإلنسزانية واالجتماعيزة أو شزهادة دبلزوم كليزة
المجتمع في العلوم االجتماعية.
الخبرات العملية المطلوبة :الفئة األولى ( )3سنوات في عمل الوزارة .
 1.7التدريب:
-

دوره في إعداد التقارير.

-

دورة في وضع الخطط والبرامج.

-

دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة.
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 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة الحوار واإلقناع .

-

مهارة في وضع الخطط وتقويمها ومتابعتها.

-

مهارة في االتصال

القدرات المطلوبة:
-

القدرة العالية على االتصال والتعامل مع اآلخرين.

-

القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وحل المشاكل

المعارف:
-

إلمام بالحاسوب.

-

معرفة تامة بأسس وشروط الحضانات

-

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث  /دور الرعاية والحماية

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األسرة والحماية

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم دور الرعاية والحماية

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم دور الرعاية والحماية
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي

باحث  /دور الرعاية والحماية

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141300600
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة  :تنفيذ خطة قسم دور الرعاية والحماية ومتابعة اإلجراءات واألنشطة وحفزظ الوثزائق والمعلومزات الخاصزة
بالعمل.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يتابع ترخيص وتجديد تراخيص كافة مؤسسات الرعاية االجتماعية .

.1

يعمل على تدقيق كافة معامالت إلحاق وخروج المنتفعين في مؤسسات الطفولة وتوثيقها .

.1

يشارك في إعداد الدراسات والبحوث الخاصة باألطفال في مؤسسات الرعاية االجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية.

.1

يعمززل علززى تززوفير المعلومززات الالزمززة حززول األطفززال والمسززاهمة فززي رصززد المشززكالت االجتماعيززة لألطفززال بالتعززاون
والتنسيق مع الجهات المختصة.

.5

يشارك في وضع برامج اإلرشاد الجمعي والفردي للمنتفعين وأسرهم بهدف دمج األطفال بأسرهم الطبيعية والقرابة.

.6

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة.

.7

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها.

.8

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .

.9

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة.

.11

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .

.11

يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .

.11

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

.11

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

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة)  :وحدة الشؤون القانونية  /مديرية المالية  /الموارد البشرية  /الجمعيات /
األبنية والمسزاكن  /الزدفاع االجتمزاعي  /مكاتزب الخدمزة األجتماعيزة  /التنسزيق واالتصزال مزع المراكزز والمؤسسزات
التابعة لألسرة والطفولة  /األقسام الفنية في الوحدات اإلدارية في الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة)  :التنسيق مع  :وزارة الصحة  /التربية والتعليم  /المجلس الوطني لشؤون
األسرة.
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-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية او التربوية.
الخبرات العملية المطلوبة :الفئة األولى ( )3سنوات في عمل الوزارة.
 1.7التدريب:
-

دوره في إعداد التقارير.

-

دورة في وضع الخطط والبرامج.

-

دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة.

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة الحوار واإلقناع .-

مهارة في وضع الخطط وتقويمها ومتابعتها.

-

مهارة في االتصال.

القدرات المطلوبة:
 القدرة على االتصال والتعامل مع اآلخرين.-

القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وحل المشاكل.

المعارف:
-

إلمام بالحاسوب.

-

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث  /متابعة الدمج األسري

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األسرة والحماية

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم متابعة الدمج األسري

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم متابعة الدمج األسري
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

أولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي

باحث  /متابعة الدمج األسري

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141300600
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة :تنفيذ كافة المهام وإجراءات التزي تسزاهم فزي تطزوير وتطبيزق برنزامج الزدمج األسزري بالتعزاون مزع األقسزام
الفنية المعنية في الوزارة وتقييم أداءه لرفع جودة العمليات فيها.
-1المهام والواجبــــات :
 .1يعمل على تطبيق إجراءات برنامج الدمج األس ري بالتعزاون مزع قسزم الرعايزة األسزرية البديلزة وقسزم تحويزل األحزداث
المخالفين للقانون.
.1

يساهم في تطوير آليات ضزمان جزودة برنزامج الزدمج األسزري نوعزا ً وكمزا ً بجميزع مراحلزه وأجزائزه بالتعزاون مزع قسزم
الرعاية األسرية البديلة وقسم تحويل األحداث المخالفين للقانون.

.1

يساهم في تطوير اآلليات المناسبة للتوعية والتعريف بخدمتي األسر الراعية البديلة وخدمة األحداث المخالفين للقزانون
بالتنسيق مع الجهات المعنية من داخل وخارج الوزارة.

.1

يساهم في تطوير السياسات الخاصة ببرنامج الدمج األسري بالتنسزيق مزع قسزم الرعايزة األسزرية البديلزة وقسزم تحويزل
األحداث المخالفين للقانون.

.5

يساهم في تحديد احتياجات مأسسزة والتوسزع فزي برنزامج الزدمج األسزري بالتعزاون مزع الشزركاء بمزا فزي ذلزك المجلزس
القضائي والقضاة ومحاكم األحداث ومديرية األمن العام والقطاع التطوعي والقطاع الخاص ،وذلك بموجب تشريعات
أو مذكرات تفاهم حسب مقتضى الحال ،بالتنسيق مع مع قسم الرعاية األسرية البديلة وقسم تحويل األحداث المخزالفين
للقانون.

.6

يساهم في إنشاء قاعدة بيانات لبرنامج الزدمج األسزري بمزا فزي ذلزك خدمزة تحويزل األحزداث المخزالفين للقزانون وخدمزة
الرعاية األسرية البديلة وتطويره بالتنسيق مع قسم الرعايزة األسزرية البديلزة وقسزم تحويزل األحزداث المخزالفين للقزانون
والمديرية المعنية بتكنولوجيا المعلومات في الوزارة.

.7

يساهم في تطوير حوسبة إجراءات ونماذج تدخالت برنامج الدمج األسري وتطويرها بالتنسيق والتعزاون مزع الجهزات
المعنية ومع مديرية تكنولوجيا المعلومات في الوزارة.

.8

يشارك في تطوير مسودات منهجيات التدريب الخاصة بتدريب الفرق التي تقوم بتطبيق البرنامج ومتابعة تحديثها بنا ًء
على احتياجات العاملين واألحداث وأسرهم واألطفال المحتاجين للحماية والرعاية وأسرهم الراعية البديلة.

.9

يعمل على متابعة وتقييم إجراءات تدخال ت خدمتي الرعاية األسزرية البديلزة واألحزداث المخزالفين للقزانون .إضزافة إلزى
تقييم فاعلية خدمة الدمج األسري وخدمة تحويل األحداث المخالفين للقزانون بشزكل دوري ،وتحليزل النتزائج مقارنزة مزع
نتائج خط األساس ،واستخدام نتائج التقييم الكمي والنوعي لتطوير التعليمات والمنهجيات وتعزيز استدامة تلك البرامج
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في الوزارة بالتعاون مع الشركاء.
.11

يساهم في تقيزيم مزدى التززام العزاملين االجتمزاعيين فزي تطبيزق اإلجزراءات والتزدخالت واحتياجزات العزاملين واألطفزال
واألسر لغايات تطوير التعليمات والمنهجيات وتعزيز استدامة تلك البرامج في الوزارة بالتعاون مع الشركاء ومع قسم
الرعاية األسرية البديلة وقسم تحويل األحداث المخالفين للقانون.

.11

يعمل على تحديد التحديات في تطبيق البرنامج والمشاركة في حلهزا بالتنسزيق مزع قسزم الرعايزة األسزرية البديلزة وقسزم
تحويل األحداث المخالفين للقانون ومديرية الدفاع االجتماعي ومديرية األسرة والطفولة.

 .11يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة
 .11يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها
 .11يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .
 .15يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة.
.16

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم.

 .17يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم.
 .18قوم بمتابعة العمل وتنسي ق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفة ،داخل الوزارة وخارجها
 .19يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة)  :باقي أقسام مديرية األسرة والحمايزة  /قسزم األحزداث واألمزن المجتمعزي /
وحدة الشؤون القانونية  /مديرية المالية  /الجمعيات  /الموارد البشرية  /التنسيق واالتصال مع المراكزز والمؤسسزات
التابعة لألسرة والطفولة واألقسام الفنية في الوحدات اإلدارية في الميدان.
 1.5االتصاااالت الخارجيااة (خااارج الاادائرة)  :التنسززيق مززع :الززوزارات الداخليززة و الخارجيززة  /الصززحة  /المجلززس
الززوطني لشززؤون األسززرة  /المجلززس القضززائي والقضززاة ومحززاكم األحززداث ومديريززة األمززن العززام ومؤسسززات القطززاع
التطوعي ومؤسسات القطاع الخاص المعنية.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد.
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-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية أو التربوية
الخبرات العملية المطلوبة :الفئة األولى ( )3سنوات في عمل الوزارة .
 1.7التدريب:
-

دوره في إعداد التقارير.

-

دورة في وضع الخطط والبرامج.

-

دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة.

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة الحوار واإلقناع .

-

مهارة في وضع الخطط وتقويمها ومتابعتها.

-

مهارة في االتصال.

القدرات المطلوبة:
-

القدرة على االتصال والتعامل مع اآلخرين.

-

القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وحل المشاكل.

المعارف:
-

إلمام بالحاسوب.

-

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

مدخل بيانات ثالث/سكرتير مديرية األسرة والحماية

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األسرة والحماية

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير األسرة والحماية
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

الثانية

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

الوظائف الفنية التخصصية

الرمز:

5

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الرمز:

0

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

مدخل بيانات ثالث

الرمز:

004

مسمى الوظيفة الفعلي

مدخل بيانات ثالث/سكرتير مديرية األسرة والحماية

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

150300400
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة :تنفيذ عمليات حوسبة و إدخال وتدقيق البيانات وما يرد من كتابزات ،وتفريغهزا علزى األنظمزة ،مزع التحزديث
الدوري على البيانات وتزويد الجهات المعنية في الوزارة بها عند الطلب بالتنسيق مع الرئيس المباشر.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يدخل بيانات الكتب والتقارير المستلمة في المواعيد المحددة لذلك.

.1

يحتفظ باألقراص المرنة المستلمة.

.1

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

.1

يبلغ عن أعطزال الح اسزوب وطابعتهزا ،ومتابعزة عمليزة صزيانة األعطزال وإصزالحها مزع الجهزات ذات العالقزة بصزيانة
األجهزة.

.5

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

.6

يقترح وسائل تنظم إعداد وإدخال البيانات على قاعدة البيانات الخاصة بالعمل ،وتحديثها باستمرار.

.7

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

.8

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.9

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

 .11يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .
 .11يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة
 .11يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .
 .11يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .
 .11يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفة ،داخل الوزارة وخارجها .
 .15يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :قسم الديوان في مديرية الشؤون اإلدارية بالتنسيق واالتصال .
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :حسب طلب الرئيس المباشر.
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-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب :دبلوم متوسط في مجال الحاسب اآللي أو نظم المعلومات اإلدارية أو علوم إدارية.
الخبرات العملية المطلوبة )3( :سنوات في مجال عمل الوزارة (مدخل بيانات).
 1.7التدريب:
-

دورة في مجال إدخال البيانات المتقدمة باستخدام الحاسوب.

-

دورة طباعة عربي /انجليزي.

-

دورة فنية في مجال الوظيفة.

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة في إعداد التقارير وتنفيذها.

-

معرفة في استخدام الحاسوب في مجال العمل.

القدرات المطلوبة:
-

القدرة على المتابعة.

-

القدرة على تصميم نماذج محوسبة لتسهيل إجراءات العمل.

المعارف:
-

معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

مدير شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مساعد األمين العام لشؤون التنمية والرعاية
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة
الــفــئــة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:
الرمز:

األولى

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف الفنية التخصصية

الرمز:

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

الـمـسـتـوى

الرمز:

األول

المسمى القياسي الدال
مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:

مدير

الرمز:

مدير شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة
141100100

الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101
1
4
1
1
001
00

-1غاارض الوظيفااة :إدارة ومتابعززة مراكززز ومؤسسززات األشززخاص المعززوقين  ،وتطززوير وتحسززين الخززدمات المقدمززة للفئززات
المستهدفة من ذوي اإلعاقة .
-1المهام والواجبــــات :
.1

يشرف على مراكز ومؤسسات األشخاص المعوقين في القطاعين (الحكومي ،الخاص) ،واألهلي والتطوعي وترخيصها
ومتابعة أدائها وإغالق المخالف منها وفقا ً للتشريعات النافذة.

.1

يشرف على إعداد اتفاقيات التعاون والشراكة مع الجمعيات المتخصصة في مجال اإلعاقة بالتعاون مع وحدة الشؤون
القانونية ومديرية الموارد المالية ومديرية الجمعيات.

.1

يشرف على توفير الخدمات التعليمية والتدريبية والتأهيلية لألشخاص المعوقين في المراكز والمؤسسات الحكومية
والتطوعية والخاصة وتقييمها والعمل على تطويرها.

.1

يشرف على إعداد ومتابعة تنفيذ برامج التأهيل المجتمعي وتقييمها بالتنسيق والتعاون مع اللجنة التنسيقية لبرنامج التأهيل
المجتمعي.

.5

يقدم التوعية واإلرشاد لألشخاص المعوقين وأسرهم وأفزراد المجتمزع المحلزي بهزدف دمجهزم فزي المجتمزع بالتنسزيق مزع قسزم
التوعية وإدارة المعرفة  /مديرية التطوير المؤسسي.

.6

يساعد األشخاص المعوقين في الحصول على اإلعفاءات الجمركية والتسهيالت المختلفزة مزن خزالل التنسزيق مزع المؤسسزات
المعنية استناداً لقانون حقوق األشخاص المعوقين رقم ( )31لسنة .1007

.7

يساهم ويساعد فزي تزوفير فزرص عمزل لألشزخاص المعزوقين خريجزي مراكزز التأهيزل المهنزي مزن كزال الجنسزين بمزا يتناسزب
وطبيعة اإلعاقة وطبيعة العمل في المؤسسات المستهدفة.

.8

يشرف على إعداد وإصدار النشرات التعريفية واألدلة التدريبية والملصزقات التوعويزة حزول مفهزوم اإلعاقزة وكيفيزة التعامزل
معها بالتنسيق مع قسم التوعية وإدارة المعرفة  /مديرية التطوير المؤسسي.

.9

يشرف ويتزابع بنزاء قزدرات العزاملين فزي مراكزز ومؤسسزات األشزخاص المعزوقين علزى كيفيزة بنزاء وإعزداد الخطزط التربويزة
والتعليمية ،وكيفية تحديد مستوى األداء الحالي للشخص المعوق ومتابعة تطوره.

 .11يشززرف علززى إعززداد وثززائق مشززاريع مراكززز األشززخاص المعززوقين الحززالين بالتنسززيق والتعززاون مززع أقسززام المديريززة ومززديريتي
الموارد البشرية والموارد المالية.
 .11يتأكد من نشر التعاميم والقرارات الناظمة إلجراءات العمل.
 .11يعقد االجتماعات الدورية لموظفي الوحدة لتدارس اآلراء ونشر المعرفة.
 .11يشرف على توثيق كافة البيانات والمعلومات الخاصة بعمل المديرية.
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 .11يززدير عمليززة تقيززيم أداء مززوظفي المديريززة ويحززدد احتياجززاتهم التدريبيززة  ،ويحززدد االحتياجززات مززن المززوارد البشززرية والماليززة
للمديرية .
 .15يضع أهداف المديرية بالتنسيق مع أهداف الوزارة والخطط التنفيذية الزمنية لتحقيق تلك األهداف ويتابع تنفيذها
 .16يشرف على تطوير أساليب العمل والتنسيق مع الوحدات اإلدارية المختلفة ذات العالقة داخل الوزارة وخارجها.
 .17يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل المديرية ويرفعها للرئيس المباشر.
 .18يقوم بأية مهام في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الادائرة)  :وحزدة الشزؤون القانونيزة ،وحزدة الرقابزة الداخليزة ،مديريزة ماليزه ،مزوارد
بشرية ،جمعيات ،أبنية ومساكن ،الشؤون اإلدارية ،قسم التوعية وإدارة المعرفة  /مديرية التطوير المؤسسي اإلدارية
بالتنسيق واالتصال وتحقيق مهام العمل.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة)  :وزارة الصحة ،المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعزوقين ،مؤسسزة
التززدريب المهنززي ،الجامعززات ،ذوي االختصززاص ،مراكززز التأهيززل المهنززي الحكوميززة والتطوعيززة والخاصززة ،مؤسسززة
التدريب المهني والتشغيل/لبحث قضايا العمل
-6اإلشراف :
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :رئيس قسم المراكز والمؤسسزات  /رئزيس قسزم التزدريب
وإدماج األشزخاص ذوي اإلعاقزة  /رئزيس قسزم اإلشزراف التربزوي لألشزخاص ذوي اإلعاقزة  /رئزيس قسزم المتابعزة
والتقييم الفني
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال التربية الخاصة و/أو العلوم االجتماعية.
الخبرات العملية المطلوبة  )11( :سنة في عمل الوزارة  /منها ( )3سنوات في أي وظيفة إشرافية.
 1.7التدريب:
-

التخطيط اإلستراتيجي

-

مهارات اإلدارة العليا

-

دورة حول القوانين المستحدثة ذات العالقة بعمل الوزارة.

-

إدارة الموارد البشرية
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 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة عالية في االتصال واإلشراف مهارة عالية في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . مهارات عالية في التحليل والتفكير المنطقي. معرفة متعمقة بأبعاد الوظيفة وممارستها ومناهجها وفلسفتها . مهارة عالية في استخدام الحاسوب وتطبيقاته فى مجال العمل.القدرات المطلوبة:
 قدرة عالية على التخطيط والمتابعة والتنفيذ. قدرة عالية على اإلبداع والتطوير.-

القدرة على االستفادة من المؤتمرات وورش العمل التي يشارك فيها شاغل الوظيفة وربط مخرجاتها بتطوير الوظيفة والمهنة

المعارف:
 -معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم اإلشراف التربوي لألشخاص ذوي اإلعاقة

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم اإلشراف التربوي لألشخاص ذوي اإلعاقة

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة
الــفــئــة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:
الرمز:

األولى

110/101/101
1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الرمز:

الثاني

المسمى القياسي الدال
مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:

رئيس قسم
رئيس قسم اإلشراف التربوي لألشخاص ذوي اإلعاقة

الرمز:

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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1
001
00

-1غرض الوظيفة  :تقديم خدمات ذات نوعية وجودة عالية لألشخاص المعوقين ومتابعة تطور مستوى اداء الشخص المعزوق
وتقيمه.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يشرف على إعداد وتوفير الخدمات التدريبية والتأويلية لألشخاص المعوقين في المراكز والمؤسسات الحكومية والتطوعية
والخاصة ومتابعة تنفيذها وتقييمها والعمل على تطويرها.

.1

يساهم في بناء قدرات العاملين في مركز ومؤسسات األشخاص المعوقين ويعزد الخطزط التربويزة والتعليميزة ويشزرف علزى
تحديد مستوى األداء الحالي للشخص المعوق ومتابعة تطوره.

.1

يشرف على القيام بإجراءات قبول الحاالت في م راكز ومؤسسات الرعايزة والتأهيزل فزي القطاعزات (الحكوميزة والتطوعيزة
والخاصة)

.1

يقوم بالتنسيق لغايات عقد لجان القبول الفنية بالمراكز والمؤسسات في مختلف القطاعات.

.5

يشرف ويتابع تنظيم وتنسيق قوائم االنتظار ضمن سجالت الكترونية ويدوية

.6

يشرف على استقبال الدراسات االجتماعية وتصنيفها وفق الشواغر المتوفرة.

.7

يتابع القيام بدراسة التوصيات المتعلقة بتمديد القبول وطي القيد وتخفيض الرسوم للمنتفعين من الخدمات.

.8

يشرف على دراسة االستدعاءات الواردة الى المديرية وتنظيمها واعداد سجل خاص بها.

.9

يشرف على دراسة الشكاوي واالقتراحات الواردة الى المديرية والمتعلقة بالمنتفعين من الخدمات.

 .11يساهم في تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لألشخاص المعوقين وأسرهم.
 .11يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.
 .11يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكالت ونشر المعرفة.
 .11يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .
 .11يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم.
 .15يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.
 .16وضع اهداف القسم بالتنسيق مع أهداف الوزارة والخطط التنفيذية الزمنية لتحقيق تلك األهداف ويتابع تنفيذها .
 .17يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.
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-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة)  :األقسام الفنية والمراكز والمؤسسات التابعة للتربية الخاصة في الوحدات
اإلدارية في الميدان .
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :وزارة الصحة ،المجلزس األعلزى لشزؤون األشزخاص المعزوقين ،المراكزز
والمؤسسات الحكومية والتطوعية والخاصة ،مؤسسة التدريب المهني والتشغيل/.لبحث قضايا العمل.
-6اإلشراف :
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :باحث اإلشراف والتأهيل /باحث التهيئة والتأهيزل المهنزي/
باحث إرشاد
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجزة الجامعيزة األولزى فزي مجزال التربيزة الخاصزة و/أو العلزوم االجتماعيزة ،ويفضزل
حملة شهادة الماجستير او الدبلوم العالي.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانية ( )11سنة في عمل الوزارة.
 1.7التدريب :
 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير إدارة الموارد البشرية التخطيط اإلستراتيجي دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة :
 مهارة في االتصال واإلشراف. مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل . مهارات التحليل والتفكير المنطقي. مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.القدرات المطلوبة :
 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة. القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األداء وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.المعارف  :معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل المديرية.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم التدريب وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم التدريب وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة
الــفــئــة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:
الرمز:

األولى

110/101/101
1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الرمز:

الثاني

المسمى القياسي الدال
مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:

رئيس قسم
رئيس قسم التدريب وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة

الرمز:

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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1
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00

-1غرض الوظيفة :العمل على تقديم الدعم النفسي واالجتماعي للمنتفعين وتأهيلهم في المراكز والمؤسسات الحكومية والقطاع
الخاص والتطوعي .
-1المهام والواجبــــات :
.1

يشرف على تنفيذ البرامج العالجية والصحية المتخصصة في مراكز ومؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة

.1

يشرف على إعداد الخطط التربوية والفنية ومتابعتها في المراكز والمؤسسات.

.1

يساهم في بناء قدرات العاملين في مجال الخطط التربوية والتعليمية.

.1

يساهم في تقييم أداء المعلمين واالخصائيين من النواحي الفنيزة ومزدى التززامهم بتطبيزق الخطزط والبزرامج الراميزة
الى تطور الحاالت واستثمارها.

.5

يشرف على برامج التأهيل المجتمعي بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العالقة.

.6

يشرف على برامج التدخل المبكر.

.7

يشرف على برامج العمل مع المتطوعين .

.8

يشرف على تقديم برامج التوعية والرشاد لألشخاص ذوي اإلعاقة واسرهم وافراد المجتمزع المحلزي بالتنسزيق مزع
الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها.

.9

يشرف على اعداد وإصدار النشرات التعريفية واألدلة التدريبية والملصقات التوعوية حول مفهوم اإلعاقة وكيفيزة
التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة.

 .11يشرف على وضع وتنفيذ الخطط والنشاطات التي تهدف إلى رفع كفاءة اإلنجاز في الوحدة اإلداريزة بمزا فزي ذلزك
تطوير أساليب وطرق العمل .
 .11يسا عد في توفير فرص عمل لألشخاص المعوقين خريجزي مراكزز التأهيزل المهنزي مزن كزال الجنسزين بمزا يتناسزب
وطبيعة اإلعاقة وطبيعة العمل في المؤسسات المستهدفة.
 .11يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.
 .11يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكالت ونشر المعرفة.
 .11يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .
 .15يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم.
 .16يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.
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 .17يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.
-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 1.5االتصاااالت الداخليااة (داخاال الاادائرة) :بالتنسززيق واالتصززال وتحقيززق مهززام العمززل  /األقسززام الفنيززة والمراكززز
والمؤسسات التابعة للتربية الخاصة في الوحدات اإلدارية في الميدان .
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة)  :وزارة الصحة ،المجلس األعلى لشؤون األشزخاص المعزوقين ،المراكزز
والمؤسسات الحكومية والتطوعية والخاصة ،مؤسسة التدريب المهني والتشغيل/.لبحث قضايا العمل.
-6اإلشراف :
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة  :باحث .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال التربية الخاصة و/أو العلوم االجتماعية.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانية ( )11سنة في عمل الوزارة.
 1.7التدريب :
 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير إدارة الموارد البشرية التخطيط اإلستراتيجي دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة في االتصال واإلشراف. مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل . مهارات التحليل والتفكير المنطقي و مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . 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 اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األداء وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.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 أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم المتابعة والتقييم الفني

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية شؤون األشخاص ذوي االعاقة

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم المتابعة والتقييم الفني

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير شؤون األشخاص ذوي االعاقة
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة
الــفــئــة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:
الرمز:

األولى

110/101/101
1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الرمز:

الثاني

المسمى القياسي الدال
مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:

رئيس قسم

الرمز:

رئيس قسم المتابعة والتقييم الفني
141100100

الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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1
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-1غرض الوظيفة  :متابعة ورصد سير العمل في المراكز التابعة لمديرية األشخاص المعوقين و التزي تشزرف عليهزا فزي كافزة
القطاعات وتقييم أدائها والتأكد من التزامها بكافة القوانين واألنظمة و التعليمات الناظمة للعمل .
-1المهام والواجبــــات :
 .1يقززوم بالزيززارات الفجائ يززة إلززى المؤسسززات والمراكززز العاملززة فززي مجززال اإلعاقززة فززي مختلززف القطاعززات (الحكوميززة
والتطوعية والخاصة).
 .1يعمل على التنسيق مع باقي األقسام بالمديرية لرصد االنجازات واألنشطة.
 .1يتأكد من االلتزام بكافة القوانين واالنظمة والتعليمزات والشزروط الناظمزة لعمزل المراكزز التابعزة لمديريزة االشزخاص
المعوقين والتي تشرف عليها في كافة القطاعات.
 .1يشززرف علززى اعززداد تقززارير الزيززارات الميدانيززة ويرصززد المخالفززات ويعززد المخاطبززات الالزمززة لتصززويبها وفززي حززال
استدعى االمر التنسيب بالعقوبات وفق األنظمة والتعليمات النافذة.
 .5التأكد من صحة تنفيذ البرامج التربوية والتعليمية
 .6يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.
 .7يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكالت ونشر المعرفة.
 .8يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .
 .9يعمل ع لى وضع اهداف القسم بالتنسيق مع أهداف الوزارة والخطزط التنفيذيزة الزمنيزة لتحقيزق تلزك األهزداف ويتزابع
تنفيذها .
 .11يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم.
 .11يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.
 .11يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.
-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :قسم التوعية وإدارة المعرفة  /مديرية التطوير المؤسسي اإلدارية بالتنسيق
واالتصال وتحقيق مهام العمل  /األقسام الفنية والمراكز والمؤسسزات التابعزة للتربيزة الخاصزة فزي الوحزدات اإلداريزة
في الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :وزارة الصحة ،المجلس األعلزى لشزؤون األشزخاص المعزوقين ،المراكزز
والمؤسسات الحكومية والتطوعية والخاصة ،مؤسسة التدريب المهني والتشغيل/.لبحث قضايا العمل
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :باحث .
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-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال التربية الخاصة و/أو العلوم االجتماعية.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانية ( )11سنة في عمل الوزارة.
 1.7التدريب:
 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير إدارة الموارد البشرية التخطيط اإلستراتيجي دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة :
 مهارة في االتصال واإلشراف. مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل . مهارات التحليل والتفكير المنطقي. مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته 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 اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األداء وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.المعــارف
 -معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل المديرية.

141
بطاقات الوصف الوظيفي للوحدات اإلدارية في وزارة التنمية االجتماعيـــــــة /المركز

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

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم المراكز و المؤسسات

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم المراكز و المؤسسات

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة
الــفــئــة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:
الرمز:

األولى

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

المسمى القياسي الدال
مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:

رئيس قسم

الرمز:

رئيس قسم المراكز والمؤسسات
141100100

الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101
1
4
1
1
001
00

-1غاارض الوظيفااة  :إدارة عمليززة تززرخيص ومتابعززة عمززل مراكززز ومؤسسززات األشززخاص المعززوقين ،وتقززديم خززدمات نوعيززة
لألشخاص المعوقين المحتاجين للرعاية
-1المهام والواجبــــات :
.1

يقوم بزإجراءات تزرخيص مراكزز ومؤسسزات األشزخاص المعزوقين فزي القطزاعين التطزوعي والخزاص وفقزا ً للتشزريعات
الناظمة.

.1

يشززرف علززى تنفيززذ البززرامج العالجيززة والصززحية المتخصصززة فززي مراكززز ومؤسسززات األشززخاص المعززوقين الحكوميززة
والتطوعية والخاصة ويعمل على تطويرها وفق أسس علمية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.

.1

يتززابع ويقززيم أداء العززاملين فززي مجززال العززالج الطبيعززي والززوظيفي والتمريضززي وأداء أخصززائيي التغذيززة فززي المراكززز
الحكومية والتطوعية والخاصة.

.1

يعمل على بناء قدرات العاملين مع األشخاص المعوقين في مجال العالج الطبيعي والرعاية الصحية والتأهيلية وتطوير
مهاراتهم العلمية والعملية بالتنسيق مع مديرية الموارد البشرية.

.5

يشززرف علززى إعززداد وتنفيززذ بززرامج التأهيززل ومتابعززة تقييمهززا بالتنسززيق والتعززاون مززع اللجنززة التنسززيقية لبرنززامج التأهيززل
المجتمعي.

.6

يساهم في إعداد اتفاقيات التعاون والشراكة مع الجمعيزات المتخصصزة فزي مجزال اإلعاقزة بالتعزاون مزع وحزدة الشزؤون
القانونية ومديرية الموارد المالية ومديرية الجمعيات.

.7

يسززاعد األشززخاص المعززوقين فززي الحصززول علززى اإلعفززاءات الجمركيززة والتسززهيالت المختلفززة مززن خززالل التنسززيق مززع
المؤسسات المعنية استناداً لقانون حقوق األشخاص المعوقين رقم ( )31لسنة .1007

.8

يعد وثائق المشاريع لمراكز األشخاص المعوقين بالتنسيق والتعاون مع باقي أقسام المديرية ومديريتي الموارد البشزرية
والمالية.

.9

يشرف على إعداد االتفاقيات المتعلقة بشراء خدمات المنتفعين في المراكز التابعة للقطاعين الخاصة والتطوعية وشراء
خدمات العاملين في المراكز التابعة للوزارة والعمل على تنفيذها.

 .11يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.
 .11يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكالت ونشر المعرفة.
 .11يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .
 .11يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم.
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 .11يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.
 .15يعمل علزى وضزع أهزداف القسزم بالتنسزيق مزع أهزداف الزوزارة والخطزط التنفيذيزة الزمنيزة لتحقيزق تلزك األهزداف ويتزابع
تنفيذها.
 .16يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاااالت الداخليااة (داخاال الاادائرة) :وحززدة الشززؤون القانونيززة ،وحززدة الرقابززة الداخليززة ،مديريززة ماليززه ،مززوارد
بشزززرية،جمعيات ،أبنيزززة ومسزززاكن ،قسزززم التوعيزززة وإدارة المعرفزززة  /مديريزززة التطزززوير المؤسسزززي اإلداريزززة بالتنسزززيق
واالتصال وتحقيق مهام العمل  /األقسام الفنية والمراكز والمؤسسزات التابعزة للتربيزة الخاصزة فزي الوحزدات اإلداريزة
في الميدان
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :وزارة الصحة ،المجلس األعلى لشؤون األشزخاص المعزوقين ،المراكزز
والمؤسسات الحكومية والتطوعية والخاصة/.لبحث قضايا العمل .
-6اإلشراف :
مسميات الوظاائف الخاضاعة لإلشاراف المباشار للوظيفاة  :باحزث اإلعفزاءات /باحزث المؤسسزات اإليوائيزة /باحزث
المؤسسات النهارية /باحث التأهيل المجتمعي .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال التربية الخاصة و/أو العلوم االجتماعية.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانية ( )11سنة في عمل
الوزارة.
 1.7التدريب :
 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير إدارة الموارد البشرية التخطيط اإلستراتيجي -دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة
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 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة :
 مهارة في االتصال واإلشراف. مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل . مهارات التحليل والتفكير المنطقي. مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته 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 اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األداء وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.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 أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث  /إرشاد

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم اإلشراف التربوي والبرامج

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم اإلشراف التربوي والبرامج
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة /غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:

باحث  /إرشاد
141300600

الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

00

-1غرض الوظيفة  :تنفيذ كافة المهام والواجبات واألنشطة الخاصة بعمزل القسزم مزن ارشزاد وتوعيزة ونشزر معرفزة فيمزا يتعلزق
باإلعاقة .
-1المهام والواجبــــات :
.1

يساهم في إعداد وتنفيذ برامج اإلرشاد والتوعية وتقيمها بالتنسيق والتعاون مع مديرية التطوير المؤسسي.

.1

يعمزل علزى بنزاء قزدرات العزاملين (األخصزائيين االجتمزاعيين فزي المؤسسزات األشزخاص المعزوقين) علزى كيفيزة إعزداد
الخطط والبرامج وكيفية تحسين نوعية الخدمة المقدمة.

.1

يتابع خطط وبرامج األخصائيين االجتماعين في المراكز والمؤسسات.

.1

يساهم في إعداد وإصدار النشرات التعريفية والملصقات التوعوية فيما يتعلق باإلعاقة وكيفية التعامل معها.

.5

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.6

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.7

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم.

.8

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

.9

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .

 .11يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .
 .11يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفة ،داخل الوزارة وخارجها.
 .11يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة)  :قسم التوعية وإدارة المعرفة  /مديرية التطوير المؤسسي اإلدارية بالتنسيق
واالتصال وتحقيق مهام العمل  /األقسام الفنية والمراكز والمؤسسزات التابعزة للتربيزة الخاصزة فزي الوحزدات اإلداريزة
في الميدان.
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 5.1االتصاااالت الخارجيااة (خااارج الاادائرة)  :المجلززس األعلززى لشززؤون األشززخاص المعززوقين ،المراكززز والمؤسسززات
الحكومية والتطوعية والخاصة .
-6اإلشراف :
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال التربية الخاصة  /او االرشاد
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )1سنوات في عمل الوزارة د
 1.7التدريب:
 دورة في التخطيط. دورة في إعداد البرامج. دورة في إعداد التقارير. دورة في مهارات االتصال. دورة فنية مخصصة في مجال الوظيفة. 1.7المعارف والمهارات والقدرات :
المهارات المطلوبة :
 مهارة االتصال. مهارة إعداد التقارير.القدرات المطلوبة :
 القدرة على التواصل واالتصال مع الجمهور. القدرة على تنفيذ البرامج المقررة.المعارف :
 معرفة جيدة بالتشريعات والتعليمات ذات العالقة بالوظيفة. إلمام بالحاسوب. -معرفة جيدة بالوسائل واألساليب التدريبية الحديثة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث  /اإلعفاءات

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم المراكز والمؤسسات

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم المراكز و المؤسسات
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

أولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:

باحث اإلعفاءات
141300600

الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية

149
بطاقات الوصف الوظيفي للوحدات اإلدارية في وزارة التنمية االجتماعيـــــــة /المركز

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

110/101/101

00

-1غرض الوظيفة  :تنفيذ طلبات اإلعفاءات والتسهيالت الخاصة بمراكز ومؤسسات األشخاص المعوقين.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يدرس طلبات اإلعفاءات والتسهيالت الخاصة بمراكز ومؤسسات األشخاص المعوقين.

.1

يضع التوصيات الالزمة في ضوء القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها ورفعها للرئيس المباشر.

.1

يسزاعد فزي إعززداد بزرامج الزيززارات الميدانيزة للمراكززز والمؤسسزات والمشزاركة فززي تنفيزذها بهززدف متابعزة العمززل
وإعداد التقارير الدورية ورفعها للرئيس.

.1

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.5

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.6

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم.

.7

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة.

.8

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم.

.9

يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم.

 .11يقززوم بمتابعززة العمززل وتنسززيق الزيززارات واالتصززال مززع الجهززات ذات العالقززة بمجززال الوظيفززة ،داخززل الززوزارة
وخارجها.
 .11يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة.
-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة)  :األقسام الفنية والمراكز والمؤسسات التابعة للتربية الخاصة فزي الوحزدات
اإلدارية في الميدان.
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 1.5االتصاااالت الخارجيااة (خااارج الاادائرة)  :وزارة الماليززة ،المجلززس األعلززى لشززؤون األشززخاص المعززوقين ،إدارة
ترخيص المركبات.
-6اإلشراف :
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،مجال التربية الخاصزة /
الخدمة االجتماعية
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )1سنوات في عمل الوزارة
 1.7التدريب :
 دورة في إعداد البرامج. دورة في إعداد التقارير. دورة فنية مخصصة في مجال الوظيفة. 1.7المعارف والمهارات والقدرات :
المهارات المطلوبة :
 مهارة فن االتصال والتعامل مع اآلخرين. مهارة عالية في إعداد التقارير.القدرات المطلوبة :
 إلمام بالحاسوب.المعارف :
 -معرفة جيدة بالتشريعات والتعليمات ذات العالقة بالوظيفة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث  /التهيئة والتأهيل المهني

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم اإلشراف التربوي والبرامج

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم اإلشراف التربوي والبرامج
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:

باحث  /التهيئة والتأهيل المهني
141300600

الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

00

-1غرض الوظيفة  :المساهمة في تأهيل األشخاص المعوقين وتدريبهم ،ومساعدتهم في االنخراط في سوق العمل.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يساهم في إعداد وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية في مراكز التأهيل المهني والتشغيل الحكومية ،الخاصة  ،التطوعية.

.1

يساهم ويساعد في توفير فرص عمل لألشخاص المعوقين خريجي مراكز التأهيزل المهنزي مزن كزال الجنسزين بمزا يتناسزب
وطبيعة اإلعاقة و طبيعة العمل في المؤسسة المستهدفة.

.1

يساعد في توفير مستلزمات العناصر التدريبية للمدربين في مراكز التأهيل المهني.

.1

يقوم بالتشبيك مع مؤسسة التدريب المهني لرفع كفاءات المدرب العامل مع األشخاص المعوقين.

.5

يعد المطويات التعريفية بالتهيئة المهنية والتأهيل.

.6

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.7

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.8

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .

.9

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

 .11يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .
 .11يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .
 .11يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفة ،داخل الوزارة وخارجها .
 .11يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .
-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة)  :األقسام الفنية والمراكز والمؤسسات التابعة للتربية الخاصة فزي الوحزدات
اإلدارية في الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة)  :مؤسسة التدريب المهني.

-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد .
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-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلاوب  :الدرجزة الجامعيزة األولزى فزي مجزال العلزوم اإلنسزانية واالجتماعيزة  /مجزال التربيزة الخاصزة /
الخدمة االجتماعية /التأهيل المهني
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )1سنوات في عمل الوزارة
 7التدريب :
 دورة في مهارات االتصال. دورة في إعداد التقارير. دورة في التأهيل المهني. 1.7المعارف والمهارات والقدرات :
المهارات المطلوبة :
 مهارة فن االتصال والتعامل مع اآلخرين. مهارة في إعداد التقارير.القدرات المطلوبة :
 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي. القدرة على تنفيذ البرامج المقررة.المعارف :
 معرفة جيدة بالتشريعات والتعليمات ذات العالقة بالوظيفة. إلمام بالحاسوب. -معرفة تامة بقانون األشخاص المعوقين.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث  /المؤسسات اإليوائية

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية شؤون االشخاص ذوي اإلعاقة

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم المراكز و المؤسسات

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم المراكز و المؤسسات
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:

باحث  /المؤسسات اإليوائية
141300600

الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

00

-1غرض الوظيفة  :متابعة فنية وتدقيق طلبات االلتحاق في المراكز الحكومية والتطوعية والخاصة اإليوائية وتقييم أداءها.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يقوم بالمتابعة الفنية للمراكز الحكومية والتطوعية والخاصة اإليوائية وتقييم أدائها.

.1

يقترح الدراسات والبحوث والبرامج التدريبية الالزمة في مجال شؤون األشخاص المعوقين.

.1

يقابل الحاالت التي تراجع بهدف تحديد الخدمة وتلبيتها.

.1

يتابع تدقيق طلبات االلتحاق في المؤسسات اإليوائية ووضع التوصيات الالزمة ورفعها للرئيس المباشر.

.5

يساهم في إعداد برامج الزيارات الميدانية للمؤسسات ويشارك في تنفيذها

.6

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.7

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.8

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .

.9

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

 .11يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .
 .11يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .
 .11يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفة ،داخل الوزارة وخارجها .
 .11يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة)  :األقسام الفنية والمراكز والمؤسسات التابعة للتربية الخاصة فزي الوحزدات
اإلدارية في الميدان
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة)  :المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين.
-6االشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد.
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-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجزال العلزوم اإلنسزانية واالجتماعيزة ،كحزد أدنزى فزي التربيزة
الخاصة  /علم النفس اإلرشاد
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )1سنوات في عمل الوزارة
 1.7التدريب :
 دورة في إعداد البرامج. دورة في اإلدارة اإلشرافية. دورة في التخطيط. دورة فنية مخصصة في مجال الوظيفة. 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة :
 مهارة االتصال مع متلقي الخدمة. مهارة عالية في إعداد التقارير.القدرات المطلوبة :
 اإللمام بالحاسوب . معرفة كافية في مجال تطوير وإعداد البرامج. معرفة بالوسائل واألساليب التدريبية.المعارف :
 -معرفة جيدة بالتشريعات والتعليمات ذات العالقة بالوظيفة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث  /المؤسسات النهارية

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم المراكز و المؤسسات

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم المراكز و المؤسسات
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:

باحث  /المؤسسات النهارية
141300600

الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101
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-1غرض الوظيفة  :متابعة فنية وتدقيق طلبات االلتحاق في المراكز الحكومية والتطوعية والخاصة النهارية وتقييم أداءها.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يقوم بالمتابعة الفنية للمراكز الحكومية والتطوعية والخاصة النهارية وتقييم أدائها.

.1

يقترح الدراسات والبحوث والبرامج التدريبية الالزمة في مجال شؤون األشخاص المعوقين.

.1

يقابل الحاالت التي تراجع بهدف تحديد الخدمة وتلبيتها.

.1

يتابع تدقيق طلبات االلتحاق في المؤسسات النهارية ووضع التوصيات الالزمة ورفعها للرئيس المباشر.

.5

يساهم في إعداد برامج الزيارات الميدانية للمؤسسات ويشارك في تنفيذها

.6

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.7

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.8

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .

.9

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

.11

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم.

.11

يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم.

.11

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

.11

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

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :األقسام الفنية والمراكز والمؤسسات التابعة للتربيزة الخاصزة فزي الوحزدات
اإلدارية في الميدان .
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين.
-6اإلشراف :
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد .
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-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،كحد أدنى فزي
التربية الخاصة  /علم النفس اإلرشاد
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )1سنوات في عمل الوزارة
 1.7التدريب :
 دورة في إعداد البرامج. دورة في اإلدارة اإلشرافية. دورة في التخطيط. دورة فنية مخصصة في مجال الوظيفة. 1.7المعارف والمهارات والقدرات :
المهارات المطلوبة :
 مهارة االتصال وخدمة الجمهور. مهارة عالية في إعداد التقارير.القدرات المطلوبة :
 -إلمام بالحاسوب. معرفة بالوسائل واألساليب التدريبية. معرفة كافية في مجال تطوير وإعداد البرامج.المعارف :
 -معرفة جيدة بالتشريعات والتعليمات ذات العالقة بالوظيفة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث /اإلشراف التربوي والبرامج

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم اإلشراف التربوي والبرامج

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم اإلشراف التربوي والبرامج
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:

باحث /اإلشراف التربوي والبرامج
141300600

الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

00

-1غرض الوظيفة  :متابعة كل ما يتعلزق بزالبرامج والخطزط التربويزة والتعليميزة فزي مؤسسزات األشزخاص المعزوقين الحكوميزة
والخاصة وأعداد المنتفعين منها.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يقوم بمتابعة مراكز ومؤسسات األشزخاص المعزوقين الحكوميزة والخاصزة والكزوادر فيمزا يتعلزق بزالبرامج والخطزط
التربوية والتعليمية.

.1

يعززد اإلحصززائيات الدوريززة /السززنوية بأعززداد المنتفعززين فززي مراكززز ومؤسسززات وخزدمات مديريززة شززؤون األشززخاص
المعوقين.

.1

يشززارك فززي تطززوير البززرامج التدريبيززة الالزمززة فززي مجززال شززؤون المعززوقين بمززا تززتالءم مززع الدراسززات واألبحززاث
والخطط.

.1

يعد وثائق المشاريع الخاصة بالقسم بالتنسيق مع قسم المؤسسات في المديرية ومديريتي الموارد البشرية والموارد
المالية

.5

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.6

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.7

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .

.8

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

.9

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .

.11

يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .

.11

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

.11

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

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 1.5االتصاااالت الداخليااة (داخاال الاادائرة) :مديريززة المززوارد البشززرية /مديريززة المززوارد الماليززة  /األقسززام الفنيززة والمراكززز
والمؤسسات التابعة للتربية الخاصة في الوحدات اإلدارية في الميدان .
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين.
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-6اإلشراف :
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،مجال التربية الخاصزة /
الخدمة االجتماعية .
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )1سنوات في عمل الوزارة
 1.7التدريب :
 دورة في اإلدارة اإلشرافية. دورة في التربية بشكل عام. دورة في التخطيط. دورة في إعداد البرامج. دورة فنية مخصصة في مجال الوظيفة. 1.7المعارف والمهارات والقدرات :
المهارات المطلوبة :
 مهارة االتصال والتعامل مع اآلخرين. مهارة في إعداد التقارير. مهارات في إعداد الخطط وصياغة األهداف.القدرات المطلوبة :
 -إلمام بالحاسوب. معرفة بالوسائل واألساليب التدريبية. معرفة كافية في مجال تطوير وإعداد البرامج.المعارف :
 -معرفة جيدة بالتشريعات والتعليمات ذات العالقة بالوظيفة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث  /التدريب وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية شؤون األشخاص المعوقين

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم التدريب وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم التدريب وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

باحث  /التدريب وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة

الرمز:

141300600
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

00

-1غرض الوظيفة  :متابعة فنية وتدقيق طلبات االلتحاق في المراكز الحكومية والتطوعية والخاصة النهارية وتقييم أداءها.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يعد برامج الزيارات لألشخاص المعوقين لتقديم الخدمزة لهزم فزي نطزاق األسزرة وإعزداد التقزارير ورفعهزا
للرئيس المباشر والمشاركة في تنفيذها.

.1

يحلل البيانات اإلحصائية بشكل دوري.

.1

يحدد ويؤمن احتياجات األشخاص المعوقين التدريبية والطبية والتأهيلية والصحية.

.1

ينظم السجالت اإلحصائية الخاصة باألشخاص المعوقين.

.5

يعد خطة تدريبية للمتطوعين بالتعاون مع الجهات المعنية واإلشراف على تنفيذها.

.6

يتابع تنفيذ تدريب األشخاص المعوقين وأسرهم.

.7

يشارك األهالي في األنشطة الالمنهجية والرحالت الترفيهية .

.8

يستقطب متطوعين للعمل ضمن برنامج التأهيل المجتمعي.

.9

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

 .11يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها
 .11يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .
 .11يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة
 .11يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .
 .11يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .
 .15يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارا ت واالتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفة ،داخزل الزوزارة
وخارجها .
 .16يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .
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-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة)  :األقسام الفنية والمراكز والمؤسسات التابعة للتربية الخاصة فزي الوحزدات
اإلدارية في الميدان .
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين  ،وزارة الصحة.
-6اإلشراف :
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجزة الجامعيزة األولزى فزي مجزال العلزوم اإلنسزانية واالجتماعيزة ،فزي مجزال
التربية الخاصة  /الخدمة االجتماعية  /علم النفس التربوي  /علم اجتماع  /المهن الطبية المساندة
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )1سنوات في عمل الوزارة /
 1.7التدريب:
 دورة في اإلدارة اإلشرافية  ،إعداد التقارير. دورة في مفهوم التأهيل المجتمعي وفلسفته. دورة في إعداد المتطوعين. دورة في الخدمات المساندة. دورة في اإلرشاد األسري. 1.7المعارف والمهارات والقدرات :
المهارات المطلوبة :
 مهارة االتصال والتعامل مع اآلخرين. مهارة في إعداد التقارير.القدرات المطلوبة :
 القدرة على اتخاذ القرارات الصحية وحل المشاكل. إلمام بالحاسوب. معرفة تامة بقانون األشخاص المعوقين. معرفة جيدة بتوجيه العاملين بالقسم نحو التخطيط واالبتكار.المعارف :
 -معرفة جيدة بالتشريعات والتعليمات ذات العالقة بالوظيفة.

166
بطاقات الوصف الوظيفي للوحدات اإلدارية في وزارة التنمية االجتماعيـــــــة /المركز

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

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

مدخل بيانات ثالث /سكرتير مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة
الــفــئــة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الثانية

المجموعة النوعية العامة
المجموعة النوعية الفرعية
الـمـسـتـوى

الرمز:

مجموعة الوظائف الفنية التخصصية
وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مسمى الوظيفة الفعلي
الرقم الرمزي للوظيفة

الرمز:
الرمز:

الثالث

المسمى القياسي الدال

الرمز:

الرمز:

مدخل بيانات ثالث
مدخل بيانات ثالث/سكرتير مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة

الرمز:

150300400
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101
1
5
0
3
004
00

-1غرض الوظيفة  :تنفيذ عمليات حوسبة و إدخال وتدقيق البيانات وما يرد من كتابات ،وتفريغها علزى األنظمزة ،مزع التحزديث
الدوري على البيانات وتزويد الجهات المعنية في الوزارة بها عند الطلب بالتنسيق مع الرئيس المباشر.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يدخل بيانات الكتب والتقارير المستلمة في المواعيد المحددة لذلك.

.1

يحتفظ باألقراص المرنة المستلمة.

.1

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

.1

يبلغ عن أعطال الحاسوب وطابعتها ،ومتابعة عملية صزيانة األعطزال وإصزالحها مزع الجهزات ذات العالقزة
بصيانة األجهزة.

.5

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

.6

يقترح وسائل تنظم إعداد وإدخال البيانات على قاعدة البيانات الخاصة بالعمل ،وتحديثها باستمرار.

.7

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

.8

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.9

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.11

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .

.11

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

.11

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .

.11

يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .

.11

يقوم بمتابعة العمل وتن سيق الزيزارات واالتصزال مزع الجهزات ذات العالقزة بمجزال الوظيفزة ،داخزل الزوزارة
وخارجها .

.15

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

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 5.1االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :م مماامتنريوت مل ممريايالمتنشؤأل متإلدتريالمب نميا قمألتمتص لم.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة)  :حسب طلب الرئيس المباشر.
168
بطاقات الوصف الوظيفي للوحدات اإلدارية في وزارة التنمية االجتماعيـــــــة /المركز

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

-6اإلشراف :
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد .

-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :دبلوم متوسط في مجزال الحاسزب اآللزي أو نظزم المعلومزات اإلداريزة أو علزوم
إدارية
الخبرات العملية المطلوبة  )3( :سنوات في مجال عمل الوزارة (مدخل بيانات).
 1.7التدريب:
 دورة في مجال إدخال البيانات المتقدمة باستخدام الحاسوب. دورة طباعة عربي /انجليزي. دورة فنية في مجال الوظيفة. 1.7المعارف والمهارات والقدرات :
المهارات المطلوبة :
 مهارة في إعداد التقارير.القدرات المطلوبة :
 القدرة على المتابعة . القدرة على تصميم نماذج محوسبة لتسهيل إجراءات العملالمعارف :
 معرفة جيدة بالتشريعات والتعليمات ذات العالقة بالوظيفة. -معرفة في استخدام الحاسوب في مجال العمل.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

مدير اإلحداث واألمن المجتمعي

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األحداث واألمن المجتمعي

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مساعد األمين العام للتنمية والرعاية
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

أولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف الفنية لتخصصية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

األول

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

مدير

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

مدير األحداث واألمن المجتمعي

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفاة :تخطزيط وإد ارة ومتابعزة تنفيزذ مهزام تعنزى بحمايزة األحزداث الزواقعين فزي نززاع مزع القزانون مزن المشزكالت
والسلبيات االجتماعية التي أدت إلى مخالفتهم ،وتوفير بيئة سليمة تقدم الخدمات المتكاملة إلعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع،
وبمساندة األسر ضحايا العنف المنزلي والمساهمة في توفير حماية المجني المتضررين من جرائم االتجار بالبشزر ،والعمزل مزع
أسر السجناء لحمايتهم من اآلثار السلبية للعنف وغياب عائل األسرة .والسعي لحماية المرأة ضحية العنف بإيجاد المأوى اآلمزن
متكامل الخدمات لها وإعداد برامج الرعاية الالحقة والحياة المستقلة للنساء المعنفات والفتيات خريجات دور رعاية األطفال.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يشارك في تحديث القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بمجال العمل.

.1

يشرف على إدارة مراكز ومؤسسات حماية األطفال ضحايا اإلساءة المودعين فيها.

.1

يشرف على توفير البزرامج والخزدمات ذات النوعيزة الفضزلى المقدمزة لمنتفعزي مؤسسزات األحزداث ،النسزاء المع ّنفزات
وتوعية مجتمعهم وأسرهم للتعامل معهم.

.1

يساهم في تقديم خدمات الرعاية والحماية للنساء المع ّنفات لحين تحسن ظروفهم المعيشية واألسرية.

.5

يشارك في تصميم البرامج الفردية والجماعية لتمكين المرأة اجتماعيا ً وقانونيا ً وصزحيا ً ومهنيزا ً وتنفيزذها بالتعزاون مزع
الجهات المعنية.

.6
.7

يشرف على تنفيذ البرامج الالمنهجية لمنتفعي مؤسسات الطفولة للتأكد من مدى مالءمتها لألطفال.
يشززرف علززى إعززداد دراسززات لحززاالت نزززالء مراكززز اإلصززالح ويززؤهلهم ويهيززئهم اجتماعي زا ً ونفسززياً ،يسززتقبل الحززاالت
المحولة قضائيا ً من المتسولين ورعايتهم في مراكز رعاية وتأهيل المتسولين.

.8

يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.

.9

يضع أهداف المديرية بالتنسيق مع أهداف الوزارة والخطط التنفيذية الزمنية لتحقيق تلك األهداف ويتابع تنفيذها.

 .11يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكالت ونشر المعرفة.
 .11يوفر أدوات ووسائل السالمة والصحة المهنية في مكان العمل.
 .11يتابع تطور التكنولوجيا المستخدمة في مجال التخصص والعمل.
 .11تطوير أداء الموظفين عن طريق تمكينهم وتحفيزهم وتوجيههم وخلق روح الفريق بينهم .
 .11يعمل على تقييم إنجازات المديرية وفحص كفزاءة وفاعليزة أنشزطة الرقابزة الداخليزة وتحديزد العقبزات التزي تحزول دون
تحقيق األهداف وكيفية التغلب عليها ،وإعداد تقارير اإلنجاز لإلدارة العليا.
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 .15يقوم بأي مهام أخرى يكلف بها وتقع ضمن نطاق عمل الوحدة وضمن مهامه ومسؤولياته الوظيفية.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :األقسام الفنية والمراكز والمؤسسات التابعة في عملها للوحدات اإلدارية في
الميدان  /وحدة الشؤون القانونية  /المديرية المالية  /الموارد البشرية  /األبنية والمساكن  /الشؤون اإلدارية بالتنسيق
واالتصال وتحقيق مهام العمل.
 1.5االتصاااالت الخارجيااة (خااارج الاادائرة) :المركززز الززوطني لحقززوق اإلنسززان  /وزارة العززدل  /وزارة الداخليززة /
مديرية األمن العام  /حماية األسرة  /مراكز اإلصالح والتأهيل  ...الخ/.لبحث قضايا العمل.

-6اإلشراف:
مسااميات الوظااائف الخاضااعة لإلشااراف المباشاار للوظيفااة :رئززيس قسززم مراقبززة السززلوك والرعايززة الالحقززة  /رئززيس
الحماية من العنف األسزري  /رئزيس الخزدمات االجتماعيزة  /رئزيس قسزم دور تربيزة وتأهيزل األحزداث  /رئزيس قسزم
مكافحة عمل األطفال  /رئيس قسم حماية ضحايا االتجار بالبشر  /مدخل بيانات ثالث  /سكرتاريا.

-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية او علم الجريمة او علم النفس.
الخبرات العملية المطلوبة  :حملة البكالوريوس  10سنوات في مجال العمل /حملة الماجستير  8سنوات في مجال
العمل  /حملة الدكتوراه  6سنوات في مجال العمل .

 1.7التدريب:
-

اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير

-

إدارة الموارد البشرية

-

التخطيط اإلستراتيجي

-

دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة
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 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
-

مهارة في االتصال واإلشراف .

-

مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل .

-

مهارات التحليل والتفكير المنطقي.

-

مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها.

-

مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.

القدرات المطلوبة:
-

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

-

القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات .

-

القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها

المعارف:
-

معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم الحماية من العنف األسري

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األحداث واألمن المجتمعي

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم الحماية من العنف األسري

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير األحداث واألمن المجتمعي
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

رئيس قسم

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

رئيس قسم الحماية من العنف األسري

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة  :إدارة دور حماية المرأة ،وتقديم خدمات الرعاية والحماية لألطفال ضحايا اإلساءة والنساء المعنفات.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يشرف على إعداد دراسات الحالة التي تقوم بهزا مكاتزب الخدمزة االجتماعيزة فزي حمايزة األسزرة ومتابعتهزا واتخزاذ
اإلجراء المناسب عليها .

.1

يشرف على توفير البيئة السليمة لرعاية الفتيات المحتاجات للحماية والرعاية مزن خزالل تقزديم البزرامج المتكاملزة:
النفسية  ،والتربوية ،والتعليمية  ،واالجتماعية ،والتأهيلية.

.1

يساهم بتعزيز عملية تكيف الفتيات داخل المؤسسة.

.1

يشرف على وتنفيذ برامج إعادة تأهيل الفتيات ضمن بيئاتهم األسرية الطبيعية ودمجهم في المجتمع.

.5

يشرف على تقديم الخدمات األساسية اإليوائية (طعام ،شراب ،ترفيه ،ومالبس) للفتيات والنسزاء فزي دور الرعايزة
والوفاق األسري.

.6

يشرف على أنشطة توعية المجتمع وأسر الفتيات والنساء المعنفات بطرق التعامزل معهزن  ،بالتعزاون مزع الجهزات
ذات العالقة والشركاء.

.7

يشرف على ترخص دور حماية المرأة ويشرف ويتابع أعمالها .

.8

يشرف على تقديم الخدمات المتكاملة لرعاية وحماية النساء المعنفات لحين تحسن ظروفهن األسرية.

.9

يشرف على إدارة مؤسسات حماية األطفال ضحايا اإلساءة المودعين في هذه المؤسسات بموجب قرارات قضائية
.

 .11يشارك في تصميم البرامج الفردية والجماعيزة الهادفزة لتمكزين المزرأة اجتماعيزا ً وقانونيزا ً وصزحيا ً ومهنيزا ً ويشزرف
على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
 .11يشارك في مراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة واقتراح تطويرها .
 .11يتابع حاالت العنف األسري وتقديم الرعاية الالحقة للنساء المعنفات .
 .11ينسق تقديم الدعم النفسي ،واالجتماعي ،واالقتصادي لألسر واألفراد ضحايا العنف.
 .11يتابع وينسق أعمال لجان الوفاق األسري ويشرف على توثيق إجراءاتها.
 .15يتابع تنفيذ برامج العمل المعتمدة من قبل (لجنة دور اإليواء) وتقييمها وفق السياسة العامة المعتمدة لذلك.
 .16يطور أساليب العمل ويتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.
 .17يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكالت ونشر المعرفة.
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 .18يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم.
 .19يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.
 .11يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.
-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 1.5االتصاالت الداخلية (داخال الادائرة) :األقسزام الفنيزة والمراكزز التابعزة لمديريزة األحزداث واألمزن المجتمعزي فزي
الوحدات اإلدارية في الميدان /لتنسيق العمل وتبادل المعلومات.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :وزارة العدل  /حماية األسرة/لبحث قضايا العمل .
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :باحث .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة :
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية.
الخبرات العملية المطلوبة :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانية ( )11سنة في عمل
الوزارة.
 1.7التدريب:
 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير إدارة الموارد البشرية التخطيط اإلستراتيجي 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة في االتصال واإلشراف . مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل . مهارات التحليل والتفكير المنطقي. مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها. مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.القدرات المطلوبة:
 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة. القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات . القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.المعارف :معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم دور التربية والتأهيل

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األحداث واألمن المجتمعي

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم دور التربية والتأهيل

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير األحداث واألمن المجتمعي
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

رئيس قسم

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

رئيس قسم دور التربية والتأهيل

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة  :توفير بيئة سليمة وآمنة لرعاية األحداث ومتزابعتهم وتزوجيههم وتعزديل اتجاهزاتهم ،وتقزديم خزدمات أساسزية
لهم ذات نوعية وجودة عالية.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يسعى لتوفير بيئة سليمة لرعاية األحداث من خزالل تقزديم البزرامج المتكاملزة :النفسزية ،والتربويزة ،والتعليميزة ،واالجتماعيزة،
والتأهيلية.

.1

يشرف على تقديم الخدمات األساسية اإليوائية (طعام ،شراب ،ترفيه ،ومالبس) لألحداث في مراكز التوقيف المؤقت.

.1

يشرف ويتابع كافة اإلجراءات المعنية بتعزيز عملية تكيف األحداث داخل مؤسساتهم.

.1

يتابع برامج إعادة تأهيل األحداث ضمن بيئاتهم األسرية الطبيعية ودمجهم في المجتمع.

.5

يشرف على تنفيذ األنشطة الالمنهجية لألحداث داخل دور التربية والتأهيل.

.6

يشرف على تنفيذ برامج التأهيل المهني (النجارة ،السباكة ،الخرز والفسيفساء ،الحدادة).

.7

يسعى لتقديم المساعدة القانونية لألحداث من خالل الشركاء.

.8

يشرف على إعداد برامج الرعاية الالحقة داخل الدور.

.9

يشرف على تقديم خدمات اإلرشاد الفردي والجماعي لألحداث داخل دور التربية والتأهيل.

 .11يساهم في توعية المجتمع وأسر األحداث بطرق التعامل مع األحداث ،بالتعاون مع الجهات ذات العالقة والشركاء.
 .11يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.
 .11يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم ولمدراء الدور لتدارس اآلراء وحل المشكالت ونشر المعرفة.
 .11يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .
 .11يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.
 .15يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.
-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخال الادائرة)  :األقسزام الفنيزة والمراكزز والمؤسسزات التابعزة لمديريزة األحزداث واألمزن
المجتمعي في الوحدات اإلدارية في الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجياة (خاارج الادائرة)  :وزارة العزدل ،مديريزة األمزن العزام ،حمايزة األسزرة ،مراكزز اإلصزالح
والتأهيل.
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-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :باحث /دور تربية وتأهيل األحداث.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب

 :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلزوم االجتماعيزة او علزم الزنفس او علزم

الجريمة
الخبرات العملية المطلوبة  :تنفئالمتفألنىم()6مسيوتامل م ةع متنعوزترةم/متنفئعالمتنا عالم()21مسعيالملع م ةع م
تنوزترة.
م
 1.7التدريب:
 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير إدارة الموارد البشرية التخطيط اإلستراتيجي دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة في االتصال واإلشراف . مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل . مهارات التحليل والتفكير المنطقي. مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها. مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.القدرات المطلوبة:
 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة. القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات . القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.المعارف:
 -معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم الخدمات االجتماعية

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األحداث واألمن المجتمعي

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم الخدمات االجتماعية

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير األحداث واألمن المجتمعي
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

رئيس قسم

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

رئيس قسم الخدمات االجتماعية

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-3غرض الوظيفة  :اإلشراف على تقديم خدمات رعاية وتهيئة لنزالء مراكز اإلصالح .
-1المهام والواجبــــات :
.1

يشرف علزى إعزداد دراسزات الحالزة الفرديزة لنززالء مراكزز اإلصزالح والتأهيزل ويزؤمن تقزديم الخزدمات االجتماعيزة
الالزمة لهم وألسرهم.

.1

يشرف ويساهم في عقد محاضرات توعية في مواضيع مختلفة (لنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل).

.1

يشرف على تهيئة نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل اجتماعيا ُ ونفسيا ً عند دخولهم وعند خروجهم منها.

.1

يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.

.5

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

.6

يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .

.7

يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل القسم.

.8

يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.

.9

يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :األقسام الفنية التابعة للدفاع االجتماعي في الوزارة المركز.
 5.1االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :ماتكزمتإلصالحمألتنمأه م/ممريايالمتفمنمتنع مم/محة يالمتفساة .م
م
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :باحث الخدمات االجتماعية في مراكز اإلصالح .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية او علم النفس او علم الجريمة.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانية ( )11سنة في عمل الوزارة.
 1.7التدريب:
 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير181
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 إدارة الموارد البشرية التخطيط اإلستراتيجي دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة في االتصال واإلشراف . مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل . مهارات التحليل والتفكير المنطقي. مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها. مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.القدرات المطلوبة:
 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة. القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات . القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.المعارف:
 -معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم مكافحة عمالة األطفال

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األحداث واألمن المجتمعي

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم مكافحة عمالة األطفال

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير األحداث واألمن المجتمعي
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

رئيس قسم

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

رئيس قسم مكافحة عمالة األطفال

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-3غرض الوظيفة  :المساهمة في الحفاظ على حقوق األطفال لحمايتهم من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن
يكون مضراً أو يمثل إعاقة ليتعلم الطفل أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو
االجتماعي.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يشرف ويس اهم في إعداد الدراسات االجتماعية وتحليلها مزن الناحيزة السوسزيولوجي للوقزوف علزى أهزم األسزباب االجتماعيزة
واالقتصادية لعمالة األطفزال لتشزكيل مصزدر هزام للوصزول إلزى األطفزال العزاملين وأسزرهم ودراسزة احتياجزاتهم تمهيزدا لحزل
مشاكلهم.

.1

يشرف ويساهم في تعزيز الزوعي المجتمعزي ل مشزكلة عمزل األطفزال مزن حيزث أسزبابه وأثزاره وطزرق الوقايزة منزه مزن خزالل
المحاضرات والندوات وورش العمل المختصة باإلضافة إلى الحمالت التثقيفية من خالل مديريات الميدان ومراكز المجتمزع
المحلي.

.1

يسززعى لتفعيززل اإلطززار الززوطني لمكافحززة عمززل األطفززال وباالشززتراك مززع الشززركاء الحكززوميين (وزارة العمززل،وزارة التربيززة
والتعليم) ومؤسسات المجتمع المدني والتطوعي.

.1

يساهم في اعداد الخطة الوطنية الستقطاب الدعم على المستوى الوطني بشان مكافحة عمل األطفال والسيما أسوأ إشكاله .

.5

يعمل على تفعيل الدور القانوني لمراقب السلوك في الميدان لتحقيق المصزلحة الفضزلى للطفزل ويشزرف علزى إعزداد الدراسزة
االجتماعية للطفل وخاصة المحتاجين للحماية والرعاية وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

.6

يعمل على تفعيل برنامج الرعاية الالحقة لألطفال العاملين وأسرهم وإعادتهم لمدارسهم ودمجهم في المجتمع.

.7

يعمل على تطوير برامج التزدريب المهنزي لألطفزال العزاملين مزن خزالل مراكزز التزدريب المهنزي والمشزاغل المهنيزة لألطفزال
الموجودين في دور الرعاية والتربية والتأهيل.

.8

يعمل على تنظيم دورات تدريبية للمعنيين والعاملين بمشكلة عمل األطفال.

.9

يشزرف ويشززارك فززي الزيززارات الميدانيززة علززى المؤسسززات والمنشززئات التززي يتواجززد فيهززا أطفززال عززاملون واتخززاذ اإلجززراءات
الالزمة .

 .11يسعى للتشبيك مع المؤسسات الوطنية والدولية للمساهمة في الحد من عمالة األطفال.
 .11يشرف ويتابع إعداد التقارير حول عمل األطفال.
 .11يساهم في إنشاء موقع إلكتروني وتحديث وإنشاء قاعدة بيانات تتعلق بعمالة األطفال.
 .11يعمل على وضع أهداف القسم بما ينسجم واألهداف االستراتيجية للوزارة والخطط التنفيذية للمديرية ويتابع تنفيذها.
 .11يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكالت ونشر المعرفة.
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 .15يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .
 .16يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.
 .17يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.
-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 5.1االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :مك لالمتنوحرتامتإلدتريالمألتنفي المنلمياع قمألتنةمع ب مألت جع زمتنعةع مألصصوصع م
ماتكزمتنمرريبمتنةهي مل مدألرمر يالمألتاب المألتأه متفحرتث .م
 1.5االتصاااالت الخارجيااة (خااارج الاادائرة) :المجتمززع المحلززي للتوعيززة والتثقيززف  /وزارة العمززل  /ووزارة التربيززة
والتعليم  /أمانة عمان الكبرى  /وزارة الصحة  /المجلس األعلى لشؤون األسرة  /المجلس الوطني لحقوق اإلنسزان
 /األمزززن العزززام  /وزارة الداخليزززة  /مؤسسزززات المجتمزززع المزززدني والتطزززوعي  /مراكزززز التأهيزززل ومؤسسزززات الزززدعم
االجتماعي والنفسي.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :باحث .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في العلوم االجتماعية أو علم النفس او علم الجريمة
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانية ( )11سنة في
عمل الوزارة.
 1.7التدريب:
 دورات تدريبية متخصصة في مجال العمل. دورات في مجال إعداد وكتابة التقارير. دورات في مجال المتابعة والتقييم. دورات في مجال إدارة الموارد البشرية. 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 -مهارة في االتصال واإلشراف .
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 مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل . مهارات التحليل والتفكير المنطقي. مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها. -مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.

القدرات المطلوبة:
 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة. القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات . القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.المعارف:
 -معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم مراقبة السلوك والرعاية الالحقة

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األحداث واألمن المجتمعي

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم مراقبة السلوك والرعاية الالحقة

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير األحداث واألمن المجتمعي
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

رئيس قسم

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

رئيس قسم مراقبة السلوك والرعاية الالحقة

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-3غارض الوظيفاة :اإلشزراف ومتابعزة إجزراء الدراسزات االجتماعيزة لألحزداث ،ومتابعزة بزرامج الرعايزة الالحقزة وتطويرهزا،
ومتابعة وتطوير وتحسين أداء مراقبي السلوك والقائمين على برامج الرعاية الالحقة.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يشرف على إعداد دراسات الحالة التي تقوم بها مديريات الميدان ويتابعها ويتخذ اإلجراء المناسب عليها.

.1

يشارك في توعية المجتمع وأسر األحداث بطرق التعامل مع األحداث ،بالتعاون مع الجهات ذات العالقة والشركاء.

.1

يشززرف علززى إجززراءات مراقبززة أمززاكن تجمعززات األحززداث ورصززد الحززاالت االجتماعيززة المعرضززة للخطززر ويضززع الخطززط
والبرامج العالجية لهم كونهم عرضة لالنحراف.

.1

يحدد االحتياجات التدريبية لمراقبي السلوك ويعمل على تأهيلهم على كيفية التعامل مزع األحزداث وأسزاليب المراقبزة الفاعلزة
ويتابع تنفيذ البرامج التدريبية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

.5

يسعى لتقديم المساعدة القانونية من خالل الشركاء.

.6

يشرف على برنامج الرعاية الالحقة ومتابعة تنفيذه.

.7

يشرف ويتابع تنفيذ قرارات لجنة الرعاية الالحقة.

.8

يتابع التنسيق مزع أقسزام الرعايزة الالحقزة األخزرى والجهزات ذات العالقزة التزي يمكزن أن تسزاهم فزي تقزديم خزدمات الرعايزة
الالحقة.

.9

يعد برامج ونشاطات تهدف إلى تعزيز قدرات الموظفين القائمين على تنفيذ برامج الرعاية الالحقة بالتنسيق مع المديرية.

.11

يقدم االقتراحات لمشاريع تطزور بزرامج الرعايزة الالحقزة او تعزديل القزائم منهزا وتقييمهزا ورفزع التقزارير الخاصزة بزذلك الزى
المدير.

.11

يشرف على تنفيذ التدابير الغير سالبة للحرية والتي تشزمل  -اإللحزاق بمؤسسزة التزدريب المهنزي ،وااللتززام بسزاعات عمزل
محددة تهدف إلى تقديم النفع العام واإلشراف القضائي

.11

يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.

.11

يعمل على وضع أهداف القسم بما ينسجم واألهداف اإلستراتيجية للوزارة والخطط التنفيذية للمديرية ويتابع تنفيذها.

.11

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

.15

يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .

.16

يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.
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.17

يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت) :
 1.5االتصااالت الداخليااة (داخال الاادائرة):األقسزام الفنيززة والمراكزز التابعززة لمديريزة األحززداث واألمزن المجتمعززي فززي
الوحدات اإلدارية في الميدان.
 5.1االتصاالت الخارجية (خارج الادائرة ) :ألزترةمتنععرل،ممريايعالمتفمعنمتنعع م،محة يعالمتفسعاةم،متنةجمةع متنةالع م،م
تسامتفحرتثمألتفحرتثم،مماتكزمتنمرريبمتنةهي م
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :باحث مراقبة السلوك والرعاية الالحقة
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانية ( )11سنة في عمل
الوزارة.
 1.7التدريب:
 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير إدارة الموارد البشرية التخطيط اإلستراتيجي دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة في االتصال واإلشراف . مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل . مهارات التحليل والتفكير المنطقي. مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها. مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.القدرات المطلوبة:
 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة. القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات . القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. تنقررةم لىمتطويامتنعة مألتاا نمطاقمتفدتءمألأس ن يهمتنفي المألتإلااتئ المألتإل ا ال. القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.المعارف :معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم حماية ضحايا االتجار بالبشر

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األحداث واألمن المجتمعي

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم حماية ضحايا االتجار بالبشر

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير األحداث واألمن المجتمعي
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

رئيس قسم

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

رئيس قسم حماية ضحايا االتجار بالبشر

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة  :يشرف ويتابع اإلجراءات التي تساهم بحماية ورعاية المجني عليهم والمتضررين من االتجزار بالبشزر مزن
توفير اإليواء المؤقت والمأكل والمشرب والتدريب والتأهيل والتشغيل لحين حل مشكلته أو إعادته إلزى بلزده األصزلي أو أي بلزد
يختاره ويوافق على استقباله.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يش رف على تأمين الحماية واإليواء المؤقت للمجني عليهم والمتضرر لحين حزل مشزكلته أو إعادتزه إلزى بلزده األصزلي أو
أي بلد يختاره ويوافق على استقباله.

.1

يشرف ويتابع تقديم الرعاية االجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصزحية واإلرشزادية والثقافيزة والقانونيزة الالزمزة
للمجني عليه أو المتضرر.

.1

يشرف ويتابع توفير برامج التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والنفسي والتوعية والصحة واإلرشاد والمساعدة القانونية
لمساعدة المجني عليه المتضرر من االتجار بالبشر.

.1

يشرف على جمع المعلومات المتعلقة بالمجني عليهم والمتضرر من االتجار بالبشر بما في ذلك تاريخ الدخول إلى الزدار
والخروج منها.

.5

يشرف ويتابع تامين المعلومات الالزمة للمجني عليهم والمتضررين مزن االتجزار بالبشزر وتمكيزنهم مزن االتصزال وطلزب
االستعانة بممثلي أو قناصل الدول التي يحمالن جنسيتهما.

.6

يشرف ويتابع تامين برامج التسلية للمتضرر وللمجني عليه إذا كان قاصراً.

.7

يشرف ويتابع عملية توفير فرص عمل مناسبة للمجني عليهم والمتضرر من خالل برامج التشزغيل والمشزاريع الصزغيرة
داخل الدار حسب اإلمكانات المتاحة .

.8

يشرف ويتابع تامين المأكل والملبس المناسب والخدمات المساندة للمجني عليهم والمتضرر الذين تستقبلهما الدار .

.9

يشرف ويتابع تعزيز الوعي المجتمعي لمشكلة االتجار بالبشر من خالل المحاضرات والندوات وورش العمل المختصة.

.11

يسعى لتفعيل اإلطار الوطني لمكافحة االتجار بالبشر وباالشتراك مع الشركاء الحكوميين ( وزارة العمل  ،وزارة العزدل
 ،وزارة الصزززحة  ،وزارة الداخليزززة  ،وحزززدة مكافحزززة االتجزززار بالبشزززر البحزززث الجنزززائي ) ومؤسسزززات المجتمزززع المزززدني
والتطوعي والمراكز والمنظمات الدولية .

 .11يشرف ويتابع رصد اإلحصائيات الشهرية والسنوية للمجني عليهم والمتضررين من ضحايا االتجار بالبشر وتوثيقها.
 .11يعمل على وضع أهداف القسم بما ينسجم واألهداف اإلستراتيجية للوزارة والخطط التنفيذية للمديرية ويتابع تنفيذها.
 .11يعقد االجتماعات الدورية للعاملين في القسم لتدارس اآلراء وحل المشكالت ونشر المعرفة.
 .11يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم.
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 .15يقيم أداء موظفي القسم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.
 .16يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.
-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 5.1االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :ك لالمتنوحرتامتإلدتريالمألتنفي المنلميا قمألتنةم ب مألت ج زمتنعة م م
1.5االتصاااالت الخارجيااة (خااارج الاادائرة) :المجتمززع المحلززي للتوعيززة والتثقيززف  /وزارة العمززل  /وزارة العززدل /
وزارة الصززحة  /وزارة الداخليززة  /وحززدة مكافحززة االتجززار بالبشززر البحززث الجنززائي  /ومؤسسززات المجتمززع المززدني
والتطوعي والمراكز والمنظمات الدولية .
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :باحث .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية أو علوم النفس او علم الجريمة.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانية ( )11سنة في عمل الوزارة.
 1.7التدريب:
 دورات تدريبية متخصصة في مجال العمل. دورات في مجال إعداد وكتابة التقارير. دورات في مجال المتابعة والتقييم. دورات في مجال إدارة الموارد البشرية. 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة عالية في االتصال واإلشراف. 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 اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األداء وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.المعارف:
 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة.192
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث  /الخدمات االجتماعية

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األحداث واألمن المجتمعي

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم الخدمات االجتماعية

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير األحداث واألمن المجتمعي
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي

باحث /الخدمات االجتماعية

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141300600
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة :تنفيذ إجزراءات مهزام وأنشزطة لتفزديم خزدمات رعايزة وبزرامج لنززالء مراكزز اإلصزالح ذات نوعيزة وجزودة
عالية.
-1المهام والواجبــــات:
.1

يقوم بدراسة وتدقيق الدراسات الواردة من مراكز الخدمات االجتماعية في مراكز اإلصالح والتأهيل والتحقق منها.

.1

يتابع سير تحقيق الخدمات المقدمة للنزالء في مراكز اإلصالح والتأهيل وأسرهم.

.1

يشارك في إعداد برامج تهيئة لنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل اجتماعيا ً ونفسيا ً عند دخولهم وعند خروجهم منها.

.1

يشارك في إعداد وتطوير برامج مكاتب الخدمة االجتماعية.

.5

يدقق التقارير الشهرية الواردة من الميدان ورفع تقرير بخالصتها للقسم.

.6

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.7

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.8

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم.

.9

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

.11

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم.

.11

يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم.

.11

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

.11

يشارك في الزيارات الدورية للتأكد مزن حسزن تقزديم الخزدمات لنززالء مراكزز اإلصزالح والتأهيزل ،ومتابعزة تزأمين احتياجزات مراكزز
الخدمة

.11

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

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة)  :األقسام الفنية التابعة للدفاع االجتماعي في الوزارة – المركز.
1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :مراكز اإلصالح والتأهيل.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد.
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-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجزال العلزوم االجتماعيزة أو اإلنسزانية أو الخدمزة
االجتماعية
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى  3سنوات في عمل الوزارة
 1.7التدريب:
 دورة في مجال التشريعات المتعلقة بالعمل . دورة في إعداد البرامج والتقارير. دورة في إعداد الدراسات والتدقيق عليها. دورة في مجال التشريعات المتعلقة بالعمل. دورة في مجال تحسين الخدمات المقدمة لمراكز اإلصالح والتأهيل. 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة التفكير اإلبداعي والحوار . مهارة في التحليل المنطقي وحل المشكالت مهارة في االتصال 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.المعارف:
 معرفة تامة بقانون األحداث األردني. .معرفة تامة بقانون مراكز اإلصالح والتأهيل. إلمام بالحاسوب.معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث  /دور تربية وتأهيل األحداث

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األحداث واألمن المجتمعي

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم دور تربية وتأهيل األحداث

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير األحداث واألمن المجتمعي
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

أولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي

باحث /دور تربية وتأهيل األحداث

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141300600
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة  :تنفيذ إجزراءات مهزام وأنشزطة تسزاهم فزي تزوفير بيئزة سزليمة وآمنزة لرعايزة األحزداث ومتزابعتهم وتزوجيههم
وتعديل اتجاهاتهم ،وتقديم خدمات أساسية لهم ذات نوعية وجودة عالية.
-1المهام والواجبــــات:
.1

يساهم في توفير البيئة السليمة لرعاية األحزداث مزن خزالل تقزديم البزرامج المتكاملزة (النفسزية ،التربويزة ،التعليميزة ،االجتماعيزة،
التأهيلية)

.1

يتابع تقديم الخدمات األساسية (طعام ،شراب ،ترفيه ،مالبس) لألحداث داخل دور التربية والتأهيل

.1

يساهم باإلجراءات التي تعزز عملية تكيف األحداث داخل بيئاتهم.

.1

يتابع تنفيذ برامج إعادة تأهيل األحداث ضمن بيئاتهم األسرية الطبيعية ودمجهم في المجتمع

.5

يتابع تنفيذ األنشطة الالمنهجية لألحداث داخل دور التربية والتأهيل.

.6

يتابع تنفيذ برامج التأهيل المهني (النجارة ،السباكة ،الخرز والفسيفساء ،الحدادة)

.7

يساهم بتقديم المساعدة القانونية لألحداث من خالل الشركاء.

.8

يشارك بإعداد برامج الرعاية الالحقة داخل الدور.

.9

يتابع تقديم خدمات اإلرشاد الفردي والجمعي لألحداث داخل دور التربية والتأهيل

.11

يشارك في توعية المجتمع واسر األحداث بطرق التعامل مع األحداث بالتعاون مع الجهات ذات العالقة والشركاء

.11

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.11

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.11

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم.

.11

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

.15

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم.

.16

يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم.

.17

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

.18

يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .
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-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة)  :األقسزام الفنيزة والمراكزز التابعزة لمديريزة األحزداث واألمزن المجتمعزي فزي
الوحدات اإلدارية في الميدان.
5.1االتصااالت الخارجياة (خاارج الادائرة) :ألزترةمتنععرلم/مممريايعالمتفمعنمتنعع مم/محة يعالمتفسعاةم/مماتكعزمتإلصععالحم
ألتنمأه  .م
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجزال العلزوم االجتماعيزة أو اإلنسزانية أو الخدمزة
االجتماعية
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى  3سنوات في عمل الوزارة.
 1.7التدريب:
 دورة في مجال التشريعات المتعلقة بالعمل. دورة في إعداد البرامج والتقارير. دورة في إعداد الدراسات والتدقيق عليها. دورة في مجال التشريعات المتعلقة بالعمل. دورة في مجال تحسين الخدمات المقدمة لمراكز اإلصالح والتأهيل. 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة التفكير اإلبداعي والحوار . مهارة في التحليل المنطقي وحل المشكالت مهارة في االتصالالقدرات المطلوبة:
 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة. القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات.المعارف:
 معرفة تامة بقانون األحداث األردني. .معرفة تامة بقانون مراكز اإلصالح والتأهيل. إلمام بالحاسوب. -معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث /الحماية من العنف األسري

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األحداث واألمن المجتمعي

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم الحماية من العنف األسري

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير األحداث واألمن المجتمعي
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

أولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي

باحث الحماية من العنف األسري

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141300600
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة  :تنفيذ إجراءات مهام وأنشطة قسم المزرأة والحمايزة االجتماعيزة ،ومتابعزة تزأمين كافزة االحتياجزات للحزاالت
التي بحاجة للحماية في مكاتب الخدمة االجتماعية في أقسام إدارة حماية األسرة ،ومتابعة قضايا العنف واإلساءة.
-1المهام والواجبــــات:
.1

يتابع إعداد دراسات الحالة التي تقوم بها مكاتب الخدمة االجتماعية في حماية األسرة ومتابعتها واتخاذ اإلجراء المناسب
عليها.

.1

يساهم في توفير البيئة السليمة لرعاية الفتيات المحتاجات للحماية والرعاية من خالل تقديم البرامج المتكاملة :النفسية ،
والتربوية ،والتعليمية  ،واالجتماعية ،والتأهيلية.

.1

يساهم في تعزيز عملية تكيف الفتيات داخل المؤسسة.

.1

يتابع تنفيذ برامج إعادة تأهيل الفتيات ضمن بيئاتهم األسرية الطبيعية ودمجهم في المجتمع.

.5

يتابع تقديم الخدمات األساسية اإليوائية (طعام ،شراب ،ترفيه ،ومالبس) للفتيات والنساء في دور الرعاية والوفاق
االسري.

.6

يساهم في إجراءات توعية المجتمع وأسر الفتيات والنساء المعنفات بطرق التعامل معهن ،بالتعاون مع الجهات ذات
العالقة والشركاء.

.7

يساهم في ترخيص دور حماية المرأة ومتابعة أعمالها.

.8

يتابع تقديم الخدمات المتكاملة لرعاية وحماية النساء المعنفات لحين تحسن ظروفهن األسرية.

.9

يتابع سير العمل في مؤسسات حماية األطفال ضحايا اإلساءة المودعين في هذه المؤسسات بموجب قرارات قضائية.

.11

يشارك في تصميم البرامج الفردية والجماعية الهادفة لتمكين المرأة المعنفة اجتماعيا ً وقانونيا ً وصحيا ً ومهنيا ً وتنفيذها
بالتعاون مع الجهات المعنية.

.11

يتابع حاالت العنف األسري وتقديم الرعاية الالحقة للنساء المعنفات .

.11

يساهم في التنسيق لتقديم الدعم النفسي ،واالجتماعي ،واالقتصادي لألسر واألفراد ضحايا العنف.

.11

ينسق أعمال لجان الوفاق األسري ويعمل على توثيق إجراءاتها.

.11

يعمل على تقديم الخدمات المتكاملة لرعاية وحماية النساء المعنفات لحين تحسن ظروفهن األسرية.

.15

يساهم في تنفيذ برامج العمل المعتمدة من قبل (لجنة دور اإليواء) وفق السياسة العامة المعتمدة لذلك.
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.16

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة.

.17

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.18

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .

.19

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة.

.11

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم.

.11

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

.11

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

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :األقسام الفنية والمراكز والمؤسسات التابعة للدفاع االجتماعي في الوحدات
اإلدارية في الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :وزارة العدل  /حماية األسرة  /اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة/
المجلس الوطني لشؤون األسرة.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )1سنوات في عمل الوزارة
 1.7التدريب:
 دورة في إعداد التقارير وتصميم البرامج. دورة في اإلرشاد األسري. دورة في مجال التشريعات المتعلقة بالمرأة. -دورة فنيه متخصصة في مجال اختصاص الوظيفة.
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 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة في االتصال. مهارات التحليل والتفكير المنطقي. 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 القراراتالمعارف:
 -معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث  /مراقبة السلوك والرعاية الالحقة

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األحداث واألمن المجتمعي

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم مراقبة السلوك والرعاية الالحقة

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم مراقبة السلوك والرعاية الالحقة
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

أولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي

باحث  /مراقبة السلوك والرعاية الالحقة

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141300600
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غارض الوظيفاة  :إجزراء الدراسززات االجتماعيزة لألحزداث ،ومتابعززة بزرامج الرعايزة الالحقززة وتطويرهزا ،ومتابعزة وتطززوير
وتحسين أداء مراقبي السلوك والقائمين على برامج الرعاية الالحقة.
-1المهام والواجبــــات:
.1

يتابع إعداد دراسات الحالة التي تقوم بها مديريات الميدان ومتابعتها واتخاذ اإلجراء المناسب عليها.

.1

يساهم في إجراءات توعية المجتمع واسر األحداث بطرق التعامل مع األحداث.

.1

يتابع إجراءات مراقبة أماكن تجمعات األحداث ورصد الحاالت االجتماعية المعرضة للخطر ويساهم في وضع الخطط والبزرامج
العالجية لهم كونهم عرضة لالنحراف.

.1

يساهم بتحديد االحتياجات التدريبية لمراقبي السلوك وتأهيلهم على كيفية التعامل مع األحزداث وأسزاليب المراقبزة الفاعلزة ،ومتابعزة
تنفيذ البرامج التدريبية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

.5

يشارك بتقديم المساعدة القانونية من خالل الشركاء.

.6

يتابع تنفيذ برنامج الرعاية الالحقة.

.7

يشارك في تنفيذ قرارات لجنة الرعاية الالحقة.

.8

ينسق مع أقسام الرعاية الالحقة األخرى والجهات ذات العالقة التي يمكن أن تساهم في تقديم خدمات الرعاية الالحقة.

.9

يساهم في أعداد برامج ونشزا طات تهزدف إلزى تعزيزز قزدرات المزوظفين القزائمين علزى تنفيزذ بزرامج الرعايزة الالحقزة بالتنسزيق مزع
المديرية.

.11

يساهم بتقديم االقتراحات لمشروعات لتطوير برامج الرعايزة الالحقزة او تعزديل القزائم منهزا وتقييمهزا ويعزد التقزارير الخاصزة بزذلك
ويرفعها لرئيس القسم.

.11

يتابع تنفي ذ التدابير الغير سالبة للحرية والتي تشمل (اإللحاق بمؤسسة التدريب المهنزي /االلتززام بسزاعات عمزل محزددة تهزدف إلزى
تقديم النفع العام واإلشراف القضائي).

.11

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.11

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.11

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم.

.15

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

.16

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم.

.17

يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم.

.18

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

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة)  :األقسام الفنية والمراكز والمؤسسات التابعة لمديرية األحداث في الوحدات
اإلدارية في الميدان.
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 5.1االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :تفحرتثمألأساهام/ممؤسا امتنمعرريبمتنةهيع م/ممألزترةمتنععرلم/مممريايعالم
تفمنمتنع مم/ممحة يالمتفساةم/مماتكزمتإلصالحمألتنمأه  .م
م
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجزال العلزوم االجتماعيزة أو اإلنسزانية أو الخدمزة
االجتماعية .
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )1سنوات في عمل الوزارة.
 1.7التدريب:
 دورة في مجال التشريعات المتعلقة بالعمل. دورة في إعداد البرامج والتقارير. دورة في إعداد الدراسات والتدقيق عليها. دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة. 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة في االتصال. مهارة التفكير اإلبداعي والحوار. مهارة في التحليل المنطقي وحل المشكالت.القدرات المطلوبة:
 القدرة العالية على االتصال والتعامل مع اآلخرين. القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وحل المشاكل.المعارف:
 -معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث  /حماية ضحايا االتجار بالبشر

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األحداث واألمن المجتمعي

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم حماية ضحايا االتجار بالبشر

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم حماية ضحايا االتجار بالبشر
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي

باحث  /حماية ضحايا االتجار بالبشر

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141300600
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-3غرض الوظيفة  :تنق ممبك لالممتإلااتءتامتنمع متاع هامباة يعالمألر يعالمتنةجيع م لع هامألتنةممعارينممعنمتمتجع رمب نيشعاممعنم
تول امتإليوتءمتنةؤمتمألتنةأك مألتنةشابمألتنمرريبمألتنمأه مألتنمشعي مناع نمحع ممشعكلمهمأألمت دتعهمتنعىمبلعر متفصعل مأألمأ مبلعرم
يخم ر مأليوتلقم لىمتسمقي نه.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يتابع إجراءات تامين الحماية واإليواء المؤقت للمجني عليهم والمتضرر لحين حل مشكلته أو إعادته إلى بلزده األصزلي أو
أي بلد يختاره ويوافق على استقباله.

.1

يتابع إجراءات تقديم الرعاية االجتماعية والخدمات المعيشية والنفسزية والصزحية واإلرشزادية والثقافيزة والقانونيزة الالزمزة
للمجني عليه أو المتضرر .

.1

يتابع إجراءات توفير برامج التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والنفسي والتوعية والصحة واإلرشاد والمساعدة القانونية
لمساعدة المجني عليه المتضرر من االتجار بالبشر .

.1

يعمل على جمع المعلومات المتعلقة بالمجني عليهم والمتضرر من االتجار بالبشزر بمزا فزي ذلزك تزاريخ الزدخول إلزى الزدار
والخروج منها .

.5

يتابع إجراءات تامين المعلومات الالزمة للمجني عليهم والمتضررين مزن االتجزار بالبشزر وتمكيزنهم مزن االتصزال وطلزب
االستعانة بممثلي أو قناصل الدول التي يحمالن جنسيتهما.

.6

يتابع إجراءات تامين برامج التسلية للمتضرر وللمجني عليه إذا كان قاصرا .

.7

يساهم بتوفير فرص عمل مناسبة للمجني علزيهم والمتضزرر مزن خزالل بزرامج التشزغيل والمشزاريع الصزغيرة داخزل الزدار
حسب اإلمكانات المتاحة.

.8

يتابع إجراءات تامين المأكل والملبس المناسب والخدمات المساندة للمجني عليهم والمتضرر الذين تستقبلهما الدار.

.9

يشارك في تعزيز الوعي المجتمعي لمشكلة االتجار بالبشر من خالل المحاضرات والندوات وورش العمل المختصة.

.11

يسززززززاهم فززززززي تفعيززززززل اإلطززززززار الززززززوطني لمكافحززززززة االتجززززززار بالبشززززززر وباالشززززززتراك مززززززع الشززززززركاء الحكززززززوميين
( وزارة العمززل  ،وزارة العززدل  ،وزارة ال صززحة  ،وزارة الداخليززة  ،وحززدة مكافحززة االتجززار بالبشززر البحززث الجنززائي )
ومؤسسات المجتمع المدني والتطوعي والمراكز والمنظمات الدولية .

.11

يعمل على رصد اإلحصائيات الشهرية والسنوية للمجني عليهم والمتضررين من ضحايا االتجار بالبشر وتوثيقها .

.11

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة.

.11

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها.

.11

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم.

.15

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة.

.16

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم.

.17

يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم.

.18

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

.19

يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة.
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-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :األقسام الفنية والمراكز والمؤسسات التابعة لمديرية األحداث في الوحزدات
اإلدارية في الميدان.
 1.5االتصاالت الخارجية (خاارج الادائرة) :المجتمزع المحلزي للتوعيزة والتثقيزف  /وزارة العمزل  /وزارة العزدل /
وزارة الصززحة  /وزارة الداخليززة  /وحززدة مكافحززة االتجززار بالبشززر البحززث الجنززائي  /ومؤسسززات المجتمززع المززدني
والتطوعي والمراكز والمنظمات الدولية.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لألشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهاال العلمااي المطلااوب  :الدرجززة الجامعيززة األولززى فززي مجززال العلززوم اإلنسززانية واالجتماعيززة  ،الخدمززة
االجتماعية.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )1سنوات في عمل الوزارة.
 1.7التدريب:
 دورة في مجال التشريعات المتعلقة بالعمل. دورة في إعداد البرامج والتقارير. دورة في إعداد الدراسات والتدقيق عليها. دورة في مجال قانون االتجار بالبشر. دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة. 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة التفكير اإلبداعي والحوار. مهارة في التحليل المنطقي وحل المشكالت. مهارة في االتصالالقدرات المطلوبة:
 القدرة العالية على االتصال والتعامل مع اآلخرين. القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وحل المشاكل.المعارف:
 -معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث  /مكافحة عمل األطفال

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األحداث واألمن المجتمعي

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم مكافحة عمل األطفال

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم مكافحة عمل األطفال
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي

باحث /مكافحة عمل األطفال

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141300600
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة :تنفيذ إجزراءات مهزام وأنشزطة لتقزديم خزدمات رعايزة وبزرامج لنززالء مراكزز اإلصزالح ذات نوعيزة وجزودة
عالية.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يشززارك فززي إعززداد الدراسززات االجتماعيززة وتحليلهززا مززن الناحيززة السوسززيولوجي للوقززوف علززى أهززم األسززباب االجتماعيززة
واالقتصادية لعمالة األطفال لتشكيل مصدر هام للوصول إلى األطفال العزاملين وأسزرهم ودراسزة احتياجزاتهم تمهيزدا لحزل
مشاكلهم.

.1

يساهم في تعزيز الوعي المجتمعزي لمشزكلة عمزل األطفزال مزن حيزث أسزبابه وأثزاره وطزرق الوقايزة منزه مزن خزالل تنظزيم
المحاضززرات والنززدوات وورش العمززل المختصززة باإلضززافة إلززى الحمززالت التثقيفيززة مززن خززالل مززديريات الميززدان ومراكززز
المجتمع المحلي.

.1

يساهم في تفعيل اإلطار الوطني لمكافحة عمل األطفال وباالشتراك مع الشركاء الحكوميين (وزارة العمل ،وزارة التربيزة
والتعليم) ومؤسسات المجتمع المدني والتطوعي.

.1

يساهم في تفعيل الدور القانوني لمراقب السلوك في الميدان لتحقيق المصلحة الفضزلى للطفزل ويعمزل علزى إعزداد الدراسزة
االجتماعية للطفل وخاصة المحتاجين للحماية والرعاية وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

.5

يساهم في تفعيل برنامج الرعاية الالحقة لألطفال العاملين وأسرهم وإعادتهم لمدارسهم ودمجهم في المجتمع.

.6

يساهم في تطوير برامج التدريب المهني لألطفال العاملين من خزالل مراكزز التزدريب المهنزي والمشزاغل المهنيزة لألطفزال
الموجودين في دور الرعاية والتربية والتأهيل.

.7

يشارك في تنظيم دورات تدريبية للمعنيين والعاملين بمشكلة عمل األطفال.

.8

يشارك في الزيارات الميدانية على المؤسسات والمنشئات التي يتواجد فيها أطفال عاملون واتخاذ اإلجراءات الالزمة .

.9

يساهم في تشبيك مع المؤسسات الوطنية والدولية للمساهمة في الحد من عمالة األطفال.

.11

يعمل على إعداد التقارير حول عمل األطفال.

.11

يساهم في انشاء وتحديث قاعدة بيانات تتعلق بعمالة األطفال.

.11

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.11

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.11

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم.

.15

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

.16

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم.

.17

يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم.

.18

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

.19

يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .
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-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :األقسام الفنية التابعة لمديرية األحداث واألمن المجتمعي في الوزارة – المركز،
دور التربية والتأهيل ومراكز التدريب المهني الموجودة فيها.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :مؤسسات ومراكز المجتمع المدني والتطزوعي ،وزارة العمزل ووزارة التربيزة
والتعليم ،األطفال العاملين وأسرهم.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،الخدمة االجتماعية
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )1سنوات في عمل الوزارة
 1.7التدريب:
 دورة في مجال التشريعات المتعلقة بالعمل. دورة في إعداد البرامج والتقارير. دورة في إعداد الدراسات والتدقيق عليها. دورة في مجال مهارات التفاوض وحل المشكالت دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة التفكير اإلبداعي والحوار و مهارة في االتصال. مهارة في التحليل المنطقي وحل المشكالت.القدرات المطلوبة:
 القدرة العالية على االتصال والتعامل مع اآلخرين. القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وحل المشاكل.المعارف:
 -معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

مدخل بيانات ثالث /سكرتير مديرية األحداث واألمن المجتمعي

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

مديرية األحداث واألمن المجتمعي

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير مديرية األحداث واألمن المجتمعي
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

الثانية

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

الوظائف الفنية التخصصية

الرمز:

5

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الرمز:

0

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

مدخل بيانات ثالث

الرمز:

004

مسمى الوظيفة الفعلي

مدخل بيانات ثالث /سكرتير مديرية الدفاع االجتماعي

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

150300400
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة  :تنفيذ عمليات حوسبة وإدخال وتدقيق البيانات وما يرد من كتابزات ،وتفريغهزا علزى األنظمزة ،مزع التحزديث
الدوري على البيانات وتزويد الجهات المعنية في الوزارة بها عند الطلب بالتنسيق مع الرئيس المباشر.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يدخل بيانات الكتب والتقارير المستلمة في المواعيد المحددة لذلك.

.1

يحتفظ باألقراص المرنة المستلمة.

.1

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

.1

يبلغ عن أعطال الحاسوب وطابعتها ،ومتابعة عملية صيانة األعطال وإصالحها مع الجهات ذات العالقزة بصزيانة
األجهزة.

.5

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

.6

يقترح وسائل تنظم إعداد وإدخال البيانات على قاعدة البيانات الخاصة بالعمل ،وتحديثها باستمرار.

.7

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

.8

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة

.9

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها

.11

يقترح وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم .

.11

يشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وح ّل المشكالت ونشر المعرفة

.11

يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله في القسم .

.11

يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .

.11

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

.15

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

 -5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 5.1االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :م مماامتنريوت مل ممريايالمتنشؤأل متإلدتريالمب نميا قمألتمتص ل
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :حسب طلب الرئيس المباشر.
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-6األشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :دبلوم متوسط في مجال الحاسب اآللي أو نظم المعلومات اإلدارية أو علوم إدارية
الخبرات العملية المطلوبة  )3( :سنوات في مجال عمل الوزارة (مدخل بيانات).
 1.7التدريب:
 دورة في مجال إدخال البيانات المتقدمة باستخدام الحاسوب. دورة طباعة عربي /انجليزي. دورة فنية في مجال الوظيفة. 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة في إعداد التقارير وتنفيذها.القدرات المطلوبة:
 القدرة على المتابعة. القدرة على تصميم نماذج محوسبة لتسهيل إجراءات العمل.المعارف:
 -معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

مدير وحدة مكافحة التسول

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

وحــدة مــكـافـحـة الـتسول

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مساعد األمين العام للتنمية والرعاية
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولــــــى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

األول

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

مدير

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

مدير وحدة مكافحة التسول

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غارض الوظيفاة  :الحزد مزن ظزاهرة التسزول تطبيقزا ً للنصززوص القانونيزة ( المزادة رقزم ( )389مزن قزانون العقوبزات  ،قززانون
األحززداث ،قززانون مراقبززة سززلوك األحززداث  ،وقززانون وزارة الشززؤون االجتماعيززة والعمززل) بضززبط المتسززولين ورعايززة وتأهيززل
المحكومين منهم بموجب أحكام القضاء.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يشرف على كافة إجراءات الحد مزن ظزاهرة التسزول والتشزرد عزن طريزق ضزبط المتسزولين وتحزويلهم إلزى الجهزات
األمنية المختصة التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

.1

يشرف على كافة إجراءات استقبال الحاالت المحولة من المحاكم المختصة ويتابع تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم
في مراكز رعاية ويؤهل المتسولين لدمجهم في المجتمع بالتعاون مع الجهات الشريكة.

.1

يشرف على كافة الدراسات االجتماعية للمتسولين ومعرفة األسزباب التزي دعزتهم إلزى التسزول ومحاولزة معالجزة هزذه
األسباب وحل المشكالت المتعلقة بها ويتابع إجراء التدخالت المناسبة ويرفع تقارير الدورية لإلدارة العليا بها.

.1

يشرف ويتابع ويسهل إعادة األطفال المتسولين والباعة المتجولين إلى مدارسهم.

.5

يشرف على برامج عمل لجان مكافحة التسول على مستوى المملكة ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

.6

يطور أساليب العمل والتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.

.7

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

.8

يوفر أدوات ووسائل السالمة والصحة المهنية في مكان العمل.

.9

يتابع تطور التكنولوجيا المستخدمة في مجال التخصص والعمل.

 .11يشرف على وضع أهداف الوحدة بالتنسيق مع أهداف الوزارة والخطط التنفيذية الزمنية لتحقيق تلك األهداف ويتابع
تنفيذها.
 .11يسعى لتطوير أداء الموظفين عن طريق تمكينهم وتحفيزهم وتوجيههم وخلق روح الفريق بينهم.
 .11تقييم إنجازات الوحدة وفحص كفاءة وفاعلية أنشطة الرقابة الداخلية وتحديد العقبات التي تحول دون تحقيق األهداف
وكيفية التغلب عليها ،وإعداد تقارير اإلنجاز لإلدارة العليا.
 .11يقوم بأي مهام أخرى يكلف بها وتقع ضمن نطاق عمل الوحدة وضمن مهامه ومسؤولياته الوظيفية.
-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاااالت الداخليااة (داخاال الاادائرة)  :الوحززدات التنظيميززة المختلفززة فززي الززدائرة كلمززا دعززت الحاجززة لمراقبززة
نشاطاتها وأدواتها وتنفيذ خططها وتوثيق األنظمة والتعليمات  /لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة كلما دعت الحاجة
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1.5االتصاااالت الخارجيااة (خااارج الاادائرة)  :وزارة الداخليززة  /مديريززة األمززن العززام  /حمايززة األسززرة /لبحززث قضززايا
العمل.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :رئيس قسم ضبط المتسولين  /رئيس قسم مراكز رعاية
وتأهيل المتسولين  /المشرف الرئيسي  /أمين عهدة واللوازم.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية.
الخبرات العملية المطلوبة  :بكالوريوس ( )10سنوات  /ماجستير ( )8سنوات  /دكتوراه ( )6سنوات.
 1.7التدريب:
 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير . إدارة الموارد البشرية . التخطيط اإلستراتيجي . دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة. 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة عالية في االتصال واإلشراف. 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 اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األداء وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.المعارف:
 -معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم مراكز رعاية وتأهيل المتسولين

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

وحــدة مــكـافـحـة الـتسول

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم مراكز رعاية وتأهيل المتسولين

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير وحدة مكافحة التسول
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولــــــى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

رئيس قسم

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

رئيس قسم مراكز رعاية وتأهيل المتسولين

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة  :اتخاذ كافة إجراءات االستقبال واالحتفاظ ورعاية وتأهيل المتسولين في مراكز رعاية وتأهيزل المتسزولين
واإلشراف على إجراء الدراسات االجتماعية لهمم وألسرهم بهدف التقليل من ظاهرة التسول.
-1المهام والواجبــــات:
.1

اإلشززراف ومتابعززة إجززراءات االحتفززاظ باألطفززال المتسززولين المضززبوطين فززي مراكززز رعايززة وتأهيززل المتسززولين ،
بموجب أوامر قضائية لحين الفصل بقضاياهم والتأكد من إبالغ المركز األمني المختص خطيا ً عن هزؤالء األطفزال
وإعالم ذويهم منذ لحظة دخولهم إلى المركز.

.1

يشرف على إدخال المتسولين البالغين الصزادر بحقهزم أحكزام قضزائية فزي مراكزز الرعايزة والتأهيزل المعتمزدة لحزين
انتهاء مدة محكوميتهم.

.1

يشززرف ويتززابع إجززراء الدراسززات االجتماعيززة ألسززر المتسززولين سززواء كززانوا بززالغين أو أطفززال بالتعززاون مززع مراقبززي
السلوك والباحثين االجتماعيين المعتمدين رسميا ً في أماكن سكنهم.

.1

يشرف على تقديم خدمات الرعاية المؤسسية المتكاملة للمتسولين.

.5

يشرف على إعداد برامج إعادة تأهيل المتسولين وتنفيذها ومراقبتها.

.6

يتابع التزدقيق علزى وضزع األطفزال المضزبوطين فيمزا إذا كزان معمزم علزيهم كأشزخاص مفقزودين وذلزك بالتعزاون مزع
المراكز األمنية.

.7

اإلشراف على إحالة المتسولين خالل  14ساعة من إلحاقهم بمراكز رعاية المتسزولين إلزى الفحزص الطبزي والتأكزد
من الحصول على تقارير طبية لكل منهم وأوامر احتفاظ من المحكمة بالنسبة لألطفال منهم.

.8

يطور أساليب العمل ويتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.

.9

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

.11

يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .

.11

يقيم أداء موظفي القسم ويحدد احتياجاتهم التدريبية.

.11

يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخال الادائرة) :مزدير وحزدة التسزول ومزوظفي القسزم ورؤسزاء األقسزام فزي وحزدة مكافحزة
التسول  ،ومراكز رعاية وتأهيل المتسول التابعة للوزارة .
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :مديرية األمن العام والمراكز األمنية التابعة لها  /حماية األسرة .
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-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :باحث اجتماعي  /مرشد اجتماعي
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية أو اإلنسانية.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة  /الفئة الثانية ( )11سنة في عمل الوزارة.
 1.7التدريب:
 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير إدارة الموارد البشرية التخطيط اإلستراتيجي دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة في االتصال واإلشراف. مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل . مهارات التحليل والتفكير المنطقي. مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.القدرات المطلوبة:
 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة. القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األداء وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.المعارف:
 -معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

رئيس قسم ضبط المتسولين

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

وحــدة مــكـافـحـة الـتسول

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم ضبط المتسولين

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير وحدة مكافحة التسول
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

األولــــــى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

رئيس قسم

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

رئيس قسم ضبط المتسولين

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141100100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة :اتخاذ كافة إجراءات ضبط المتسولين سواء أكانوا أطفال بالغين أو من جنسزية أردنيزة أو غيرهزا و إيزداعهم
في مراكز رعاية وتأهيل المتسولين أو تسليمهم للمراكز األمنية حسب عمر أو جنسية المتسول.
-1المهام والواجبــــات :
.1

تشكيل لجان لضبط المتسولين بعضزها لألطفزال وبعضزها للبزالغين بالتعزاون والتنسزيق مزع الجهزات المعنيزة مثزل األمزن العزام
وغيرها من الجهات وذلك في كافة المحافظات على أن ال يكون في عضويتها سائقين.

.1

يعمل على إعداد برنامج تنفيذي للجان كافة.

.1

يشرف على التدقيق األمني على المتسولين مع التنسيب بمنح أعضاء لجان الضبط الضابطة العدلية.

.1

يشرف على إيداع المتسولين األطفال إلى مركز رعاية وتأهيل المتسولين المعتمدة.

.5

يشرف ويتابع إحالة المتسولين البالغين إلى المراكز األمنية التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

.6

يشرف ويتابع ويستقبل شكاوي المواطنين بما يتعلق بالتسول واالستجابة لتلك الشكاوي.

.7

يشرف على تسليم المتسولين البالغين من الجنسيات غير األردنية إلى المراكز األمنية التخاذ اإلجراءات المناسبة بحقهم.

.8

يطور أساليب العمل ويتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل.

.9

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

 .11يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمل القسم .
 .11يقيم أداء موظفي القسم ويحدد احتياجاتهم التدريبية.
.11

يقوم بأية واجبات في مجال اختصاص الوظيفة.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة)  :مدير وحدة التسول ومزوظفي القسزم ورؤسزاء األقسزام فزي وحزدة مكافحزة
التسول /مراكز رعاية وتأهيل المتسول التابعة للوزارة .
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة)  :مديرية األمن العام والمراكز األمنية التابعة لها  /حماية األسرة.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :مرافق حملة  /سائق .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية أو اإلنسانية.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )6سنوات في عمل الوزارة /
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الفئة الثانية ( )11سنة في عمل الوزارة.

 1.7التدريب:
 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير. إدارة الموارد البشرية. التخطيط اإلستراتيجي . -دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة.

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة في االتصال واإلشراف. مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل . مهارات التحليل والتفكير المنطقي. مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.القدرات المطلوبة:
 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة. القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األداء وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.المعارف:
 -معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

مشرف رئيسي

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

وحــدة مــكـافـحـة الـتسول

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

______________

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير وحدة مكافحة التسول
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

110/101/101

الــفــئــة

األولــــــى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

األول

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

مشرف رئيسي

الرمز:

011

مسمى الوظيفة الفعلي

مشرف رئيسي /فترة مسائية

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141101100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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-1غرض الوظيفة  :يتولى مهام اإلشراف على سير العمل والبرامج واألنشطة في وحدة مكافحة التسول.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يتأكد من قيام جميع الموظفين الفنيين بأدوارهم والمهام الوظيفية المناطه بهم .

.1

يسعى لحل المشكالت الطارئة التي تحدث أثناء مناوبته .

.1

يبلغ المدير خطيا بوجود التجاوزات السلبية لمعالجتها بالطرق اإلدارية .

.1

يعد التقارير الخطية عن مدير العمل في المؤسسة ويقدمها للرئيس .

.5

يتأكد من التزام الموظفين المناوبين في أماكن عملهم خالل فترة مناوبته.

.6

اإلشراف على سير إجراءات النشاطات والبرامج في المؤسسة خالل فترة مناوبته .

.7

يطور أساليب العمل ويتأكد من تعميم القرارات المنظمة إلجراءات العمل خالل فترة مناوبته .

.8

يعقد االجتماعات الدورية للعاملين خالل فترة مناوبته لدراسة اآلراء وحل المشكالت ونشر المعرفة .

.9

يشرف على توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات خالل فترة مناوبته .

.11

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

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :أقسام الوحدة كلما دعت الحاجة لمتابعة نشاطاتها وأدواتها وتنفيذ خططها.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :وزارة الداخلية  /مديرية األمن العام  /حماية األسرة /لبحث قضايا العمل
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشار للوظيفاة :المزوظفين الفنيزين فزي وحزدة مكافحزة التسزول خزالل فتزره
مناوبته .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية أو اإلنسانية.
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )5سنوات في عمل الوزارة.
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 1.7التدريب:
 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير. -دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة.

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة في االتصال واإلشراف. مهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل. مهارة التحليل والتفكير المنطقي. مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل. مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها.القدرات المطلوبة:
 القدرة على تطبيق إجراءات أسلوب تنفيذ العمل المتعلقة باإلشراف والمراقبة االجتماعية. القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. القدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة.المعارف:
 -معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

باحث اجتماعي

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

وحــدة مــكـافـحـة الـتسول

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم مراكز رعاية وتأهيل المتسولين

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم مراكز رعاية وتأهيل المتسولين
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

110/101/101

الــفــئــة

األولــــــى

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

باحث مساعد

الرمز:

006

مسمى الوظيفة الفعلي

باحث اجتماعي

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141300600
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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-1غاارض الوظيفااة  :تنفيززذ كافز ة إجززراءات اسززتقبال واالحتفززاظ ورعايززة وتأهيززل المتسززولين وإجززراء الدراسززات االجتماعيززة لهززم
وألسرهم بهدف التقليل من ظاهرة التسول .
-1المهام والواجبــــات :
.1

يقوم بإجراءات التدقيق األمني على المتسولين.

.1

يقوم بإجراءات إيداع المتسولين األطفال في مركز رعاية وتأهيل المتسولين المعتمدة.

.1

يعمل على إحالة المتسولين البالغين إلى المراكز األمنية التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

.1

يعمل على إحالة المتسولين البالغين من الجنسيات األخرى إلى المراكز األمنية التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

.5

يشارك في لجان ضبط المتسولين بعضها لألطفال وبعضها للبالغين.

.6

يباشر بإجراءات استقبال الحاالت وتقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم.

.7

يعد الدراسات االجتماعيزة للمتسزولين ومعرفزة األسزباب التزي دعزتهم للتسزول ومحاولزة معالجزة هزذه األسزباب وحزل المشزكالت
المتعلقة بها.

.8

يشارك في إعداد التقارير الدورية ،واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عمل القسم.

.9

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

 .11يعمل على تنفيذ القرارات المنظمة للعمل .
.11

يقوم بتوثيق التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بالعمل.

.11

يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها.

.11

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

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة)  :جميع موظفي وحدة التسول /لجان ضبط المتسولين.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة)  :وزارة الداخلية  /مديريزة األمزن العزام  /حمايزة األسزرة  -لبحزث قضزايا
العمل.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد .
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-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية .
الخبرات العملية المطلوبة  :الفئة األولى ( )3سنوات في عمل الوزارة.
 1.7التدريب:
 دورة في إعداد التقارير. دورة في وضع الخطط والبرامج. -دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة.

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة الحوار واإلقناع. مهارة في وضع الخطط وتقويمها ومتابعتها. مهارة في االتصال.القدرات المطلوبة:
 القدرة العالية على االتصال والتعامل مع اآلخرين. القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وحل المشاكل.المعارف:
 اإللمام بالحاسوب. -معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.

229
بطاقات الوصف الوظيفي للوحدات اإلدارية في وزارة التنمية االجتماعيـــــــة /المركز

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

ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

مرشد اجتماعي

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

وحــدة مــكـافـحـة الـتسول

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

مراكز رعاية وتأهيل المتسولين

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم مراكز رعاية وتأهيل المتسولين
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

الــفــئــة

الثانية

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

مجموعة الوظائف األساسية

الرمز:

4

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

مرشد مساعد

الرمز:

011

مسمى الوظيفة الفعلي

مرشد مساعد

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

141301100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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110/101/101

-1غرض الوظيفة :المساهمة في إعداد الدراسات االجتماعية للمنتفعين من المؤسسة  /المركز ويسزتلم المحزولين مزنهم مزن قبزل
الجهات الرسمية وفق أنظمة القبول المعتمد وينظم سجالتهم ويتابعهم.
-1المهام والواجبــــات :
.1

يجززري دراسززات الحالززة االجتماعيززة الميدانيززة  /األسززرية والمكتبيززة للمنتفعززين مززن المؤسسززة المركززز ويتززابع تنفيززذ اإلجززراءات
المنصوص عليها في مخاطبات الرد الواردة من الوزارة بهذا الشأن .

.1

ينظم الملفات االجتماعية للمنتفعين الملتحقين بالمؤسسة المركز.

.1

يرحل المعلومات الضرورية عن حالة الطفل من ملفه إلى السجالت الفنية المعمول بها.

.1

يستلم المنتفعين المحولين من قبل الجهات الرسمية وفق نظام القبول المعتمد في المؤسسة المركز.

.5

ينظم برنزامج تنظزيم لزيزارات ذوي أقزارب المنتفعزين الملتحقزين بالمؤسسزة المركزز لتحقزق التواصزل االجتمزاعي وفزق القزوانين
واألنظمة والتعليمات المعول بها.

.6

يجمع الوثائق المتعلقة بالمنتفعين ويضعها في ملفاتها.

.7

يساهم في المشكالت االجتماعية التي تواجه المنتفعين الملتحقين بالمؤسسة /المركز ويضع الخطط العالجية لها.

.8

يشارك في تحديد االحتياجات من الفعاليات والنشاطات ويعد البرامج الخاصة بذلك.

.9

يرافق األطفال المنتفعين إلى بعض الجهات والمؤسسات في حالة طلب هذه الجهات لهؤالء األطفال (حماية األسرة والمحاكم).

.11

يقوم بأي أعمال أخرى يكلف بها من الرئيس المباشر وضمن االختصاص.

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة)  :جميع الموظفين في وحدة مكافحة التسول ولجان ضبط المتسولين.
 1.5االتصاااالت الخارجيااة (خااارج الاادائرة) :وزارة الداخليززة  /مديريززة األمززن العززام  /حمايززة األسززرة /لبحززث قضززايا
العمل.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة  :ال يوجد .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :دبلوم كلية مجتمع دراسات اجتماعية أو إنسانية .
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الخبرات العملية المطلوبة  1 :سنة في مجال اختصاص الوظيفة.

 1.7التدريب:
 إعداد الدراسات االجتماعية. -دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة .

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارات اتصال. مهارات حوار وإقناع. مهارات إعداد التقارير.القدرات المطلوبة:
 قدرة على حل المشكالت . قدرة على االتصال الفعال .المعارف:
 -معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

أمين عهدة ولوازم

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

وحدة مكافحة التسول

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

ــــــــــــــــــــــــــ

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

مدير وحدة مكافحة التسول
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

110/101/101

الــفــئــة

الثانية

الرمز:

1

المجموعة النوعية العامة

الوظائف اإلدارية والمالية

الرمز:

6

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف المشتريات واللوازم والمستودعات

الرمز:

1

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

أمين ثالث

الرمز:

001

مسمى الوظيفة الفعلي

أمين عهده ولوازم ثالث

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

161300100
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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-1غرض الوظيفة :ينفذ إجراءات نشاطات قسم اللوازم وينظم سجاالت اإلدخال واإلخراج وفق األنظمة سارية المفعول.
-1المهام والواجبــــات :
.1

ينظم سجالت اإلخراج اإلدخال الخاصة باللوازم ويتأكد من صحتها.

.1

يتابع تزويد األقسام باحتياجاتها من اللوازم واألثاث والقرطاسية.

.1

يحرر مذكرات خطية وينظم كشوفات تفصيلية باحتياجات الوحدة من السلع والخدمات اآلنيزة وغيزر اآلنيزة ويرفزع ذلزك
للرئيس المباشر.

.1

يوثق البيانات والمعلومات الخاصة باللوازم.

.5

يعد التقارير الدورية عند طلبها من الرئيس المباشر.

.6

يراقب حركة معدل مخزون المستودعات ويعلم رئيسها المباشر بنتائج ذلك.

.7

يالحظ ويرصد وضع األجهزة واألثاث واللوازم ،التي بحاجة لإلتالف وإعالم الرئيس المباشر بنتائج ذلك.

.8

يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة.

.9

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

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :كافة الموظفين في الوحدة  /مديرية الشؤون اإلدارية في الوزارة.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :ال يوجد.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :دبلوم متوسط في إدارة المستودعات او أي من فروع اإلدارة او المحاسبة او المالية.
الخبرات العملية المطلوبة  3 :سنوات في مجال اختصاص الوظيفة.
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 1.7التدريب:
 دورة في مجال الممارسات التطبيقية ألدوار مأموري اللوازم. دورة في إدارة المستودعات والمخزون. دورة في استخدام سجالت العهدة والمستندات الرسمية. دورة فنية متخصصة في مجال اختصاص الوظيفة دورة في مجال الممارسات التطبيقية ألدوار مأموري اللوازم. -دورات تدريبية في مجال إدارة اللوازم والمشتريات والتنظيم.

 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مقدرة جيدة على االتصال والتنسيق والتعامل مع اآلخرين. مهارات في إعداد التقارير .القدرات المطلوبة:
 القدرة على المتابعة.المعارف:
 معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -معرفة في استخدام الحاسوب في مجال العمل .
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

مرافق حمـــــــــــالت

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

وحدة مكـافـحـة الـتسول

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم ضبط المتسوليـــن

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم ضبط المتسولين
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

110/101/101

الــفــئــة

الثالثة

الرمز:

3

المجموعة النوعية العامة

وظائف الخدمات المساعدة

الرمز:

3

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف الحماية والسالمة العامة والخدمات

الرمز:

5

الـمـسـتـوى

الثاني

الرمز:

1

المسمى القياسي الدال

مرافق لذوي االحتياجات الخاصة

الرمز:

007

مسمى الوظيفة الفعلي

مرافق حمالت تسول

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

335100700
الرمز:

الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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-3غرض الوظيفة :تتولى مهام الوظيفة القيام بحمالت لضبط المستوليين وتحويلهم إلى مراكز الرعاية والعناية بهم بما يضزمن
سالمتهم وصون كرامتهم وتحويل البالغين إلى المراكز األمنية التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
-4المهام والواجبــــات:
.1

القيام بحمالت صباحية ومسائية لضبط المتسولين البالغين واألطفال وتحويلهم إلى المراكز األمنية ،إيداع األطفزال مزنهم إلزى
القضاء.

.1

التدقيق األمني على المتسولين.

.1

إيداع المتسولين األطفال إلى مركز رعاية وتأهيل المتسولين.

.1

إحالة المتسولين البالغين إلى المراكز األمنية التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

.5

متابعة شكاوى المواطنين والمؤسسات المحولة من رئيس قسم الضبط فيما يتعلق بالتسول واالستجابة لتلك الشكاوى.

.6

تسليم البالغين من الجنسيات غير األردنية إلى المراكز األمنية التخاذ اإلجراءات المناسبة بحقهم.

.7

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

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاااالت الداخليااة (داخاال الاادائرة) :رئززيس قسززم الضززبط ومززوظفي القسززم ومركززز رعايززة وتأهيززل األطفززال
المتسولين.
 1.5االتصاالت الخارجية (خارج الدائرة) :المراكز األمنية .
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد.
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :شهادة الثانوية العامة حد أدنى فما دون.
الخبرات العملية المطلوبة  1 :سنة في مجال اختصاص الوظيفة.
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 1.7التدريب:
 دورة في مجال مهارات االتصال والتفاوض دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 إجادة القراءة والكتابة. مقدرة جيدة على االتصال والتنسيق والتعامل مع اآلخرين. رخصة قيادة من الفئة الرابعة كحد أدنى سارية المفعول.القدرات المطلوبة:
 القدرة على تحمل ضغط العمل . القدرة على العمل بروح الفريق. القدرة على تنفيذ البرامج المقررة.المعارف:
 -معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.
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ديوان الخدمة المدنية
بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي
الدائرة  :وزارة التنمية االجتماعية
 .1معلومات أساسية عن الوظيفة
1.1

مـسـمـى الـوظـيـفـة

:

سائق

1.1

اإلدارة  /الــمـديـريـة

:

وحــدة مــكـافـحـة الـتسول

1.1

الـقـســم  /الـشـعــبـة

:

قسم ضبط المتسولين

1.1

مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر

:

رئيس قسم ضبط المتسولين
 .1تـرمـيـز الـوظـيـفـة

نــوع الــوظـيـفـة

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة  /وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

الرمز:

110/101/101

الــفــئــة

الثالثة

الرمز:

3

المجموعة النوعية العامة

وظائف الخدمات المساعدة

الرمز:

3

المجموعة النوعية الفرعية

وظائف أعمال السواقة

الرمز:

3

الـمـسـتـوى

الثالث

الرمز:

3

المسمى القياسي الدال

سائق سيارة ( صالون عمومي )

الرمز:

004

مسمى الوظيفة الفعلي

سائق سيارة ( صالون عمومي )

الرمز:

00

الرقم الرمزي للوظيفة

333300400
الرمز:

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

قيادة السيارة النجاز اإلعمال التي يكلف فيها .

.1

تفقد السيارة والعمل على نظافتها وصيانتها .

.1

نقل الموظفين لقضاء أعمالهم الرسمية.

.1

إرسال السيارة لالصطالح في حالة العطل بعد أخد موافقة مأمور الحركة ومتابعة ذلك.

.5

االحتفاظ بسجل يومي لحركة السيارة واألوراق والتصاريح الرسمية الخاصة بها .

.6

تجديد ترخيص السيارة والتأمين في الموعد المحدد.

.7

التأكد من احتواء السيارة على أدوات السالمة العامة والمعدات الالزمة وخصوصا طفاية الحريق.

.8

التأكد من الحصزول علزى تقريزر حزوادث ( كروكزي) عنزد حصزول أي حزادث للسزيارة وإبزالغ المسزئولين وشزركة
التأمين المختصة بذلك فوراً.

.9

االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به وان تكون سارية المفعول باستمرار.

.11

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

-5عالقات الوظيفة (االتصاالت):
 1.5االتصاالت الداخلية (داخل الدائرة) :رئيس القسم و مرافقي حمالت التسول.
 5.1االتصاااالت الخارجيااة (خااارج الاادائرة) :دائززرة تززرخيص المركبززات /أقسززام الصززيانة  /شززركات التززأمين علززى
المركبات  /شركة المصفاة األردنية.
-6اإلشراف:
مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :ال يوجد .
-7المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:
 1.7المؤهل العلمي والخبرات:
المؤهل العلمي المطلوب  :ثانوية عامة ناجح كحد أدنى  /رخصة قيادة عمومي  /عدم وجود إعاقات تمنع
من قيادة السيارة .
الخبرات العملية المطلوبة  3 :سنوات في مجال اختصاص الوظيفة.
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 1.7التدريب:
 دورة في الصيانة الفنية للمركبة. 1.7المعارف والمهارات والقدرات:
المهارات المطلوبة:
 مهارة إدارة الوقت واالتصال. مهارة في القيادة. إجادة القراءة والكتابة. رخصة قيادة من الفئة الرابعة كحد أدنى سارية المفعول.القدرات المطلوبة:
 مقدرة جيدة على االتصال والتنسيق والتعامل مع اآلخرين . اجتياز االختبار المقررالمعارف:
 -معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.
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