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 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 مركز أو دار او مؤسسة ديرـــــــــــم   مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية:  مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 اإلعاقة(قطـــاع االشخاص ذوي يوائية  المؤسسة رعاية ا وامركز   : القسم/الشعبة 1.1

 ةيـــمديريــــة التنميـــة االجتماع مدير     مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة -1

 691/616/619 :رمزال دائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظيفة: 

 6 :رمزال االولى الفئـــــــــة  :                                        

 4 :الرمز مجموعة الوظائف االساسية : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 6 :الرمز وظائف االوقاف والشؤون االسالمية واالجتماعية والعمل : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 9 :الرمز الثاني :                                         المستـــــــوى

قسم رئيس المسمى القياسي الدال:  611 :رمزال   

قسمرئيس  الفعليمسمى الوظيفـــة   11 :رمزال 
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وادارة شؤون المؤسسة/المركز/ الدار من المركز الالزمة للحفاظ على حسن سير العمل فيإعداد الخطط وبرامج العمل التنفيذية : غرض الوظيفة-3

والتأكد واإلشراف على حسن تنفيذها وتوزيع البرامج والنشاطات على العاملين م ادائهم.يقيته الموظفين فيه ويالنواحي االدارية والفنية والمالية، وتوج

 الناظمة للعمل. يذ القوانين واالنظمة والتعليماتمن تنف

 
 المهام والواجبات:-4

 من كافة الجوانب الفنية واالدارية وتطبيق القوانين واالنظمة والتعليمات المعمول بها / المؤسسةالمركزادارة  .1

بشكل عام وتنظيمها بالتعاون مع الموظفين كل حسب اختصاصه واإلشراف  /المؤسسةلمركزالمشاركة في إعداد الخطة الخاصة بنشاطات ا .2

 المباشر على تنفيذها وفق الخطط والبرامج المقررة. 

االشراف التام على سير العمل في المركز تحديد مشكالت العمل ومشكالت الموظفين واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتوفير بيئة عمل إيجابية  .3

 اليب العمل. والتطوير المستمر ألس

 باقتراح وتصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج التي تهم المنتفعين.المؤسسة المركز/يشارك العاملين الفنيين في  .4

 المؤسسة.في المركز/يشرف ويتابع مدى حصول المنتفعين على كافة حقوقهم التي توفر لهم  .5

 والنشاطات للمنتفعين.البرامج البيئة الداخلية ويشرف ويتاكد من مدى مناسبة  .6

كد من صحة المعلومات الوارده فيها ومن تنظيمها حسب االصول أالمؤسسة بعد التالمركز/يصادق على الوثائق والمعامالت المعمول بها في  .7

 المتبعة.

 نسبحياته  وين الطلبات التي تقع ضمن صالآالقرار المناسب بش ذالمؤسسة ويتخالمركز/ينظر في الطلبات المقدمه من الموظفين في  .8

 للرئيس المباشر بما يقع خارج تلك الصالحيات

 .المؤسسة من الموارد البشرية والماديةالمركز/يحدد احتياجات  .9

 .يحدد االحتياجات التدريبية للعاملين في المؤسسة بالتعاون مع المعنيين .11

 .المؤسسة المركز/ المؤسسات ذات العالقة بعمليعمل على تدعيم اواصر التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي خصوصا تلك  .11

أتها وطبيعتها وبرامجها ويقدم لهم عرضا موجزا عن نش هاالمؤسسة ويرافقهم لالطالع على مرافقالمركز/زوار ذوي المنتفعيين و يستقبل  .12

 اذا تطلب االمر. وخدماتها

في توجيه الموظفين وارشادهم وحل مشاكلهم في مجال العمل وتقييم أدائهم وتوزيع العمل فيما بينهم توزيعاً عادالً ومالئماً لطبيعة العمل  .13

 وفق البرامج والوصف الوظيفي المعتمد.  /المؤسسةالمركز

 الدورية مع الموظفين الفنيين واالداريين وتوثيقها . إعداد التقارير عن مستوى اإلنجاز وتقديمها إلى الرئيس المباشر وعقد االجتماعات  .14

 القيام بالزيارات التفقدية من وقت لآلخر في غير االوقات الرسمية المعتادة بقصد متابعة تنفيذ البرامج .61

 /المؤسسةالمركزالمشاركة في اجتماعات فرق العمل لكل البرامج التي يتم تنفيذها في  .61

تنظيم االجازات السنوية والعطل الرسمية واالعياد الدينية والرسمية ووضع جدول المناوبات بين الموظفين بطريقة تضمن حسن سير العمل  .66

 ووفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن المركز /المؤسسةفي 

 تطبيق قواعد وأسس ومعايير الرقابة واألمن والحماية الداخلية المعتمدة. .61

معلوماتية وإحصائية لتسهيل إنجاز األعمال وتوفير القاعدة المعلوماتية إلعداد الدراسات التحليلية الالزمة وتنظيم الوثائق تنظيم قاعدة  .69

 والملفات ومتابعة تحديثها دورياً.

 القيام بأية مهام اخرى يكلف بها ذات عالقة بطبيعة العمل في الدار. .21

 



 

3 
 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية االيوائية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   

 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 ة:   االتصاالت (عالقات الوظيف -5

في المركز  / كافة الموظفين  / مدير مديرة شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة مديرية التنمية االجتماعيةمدير  الداخلية:االتصاالت 5.5

 /المؤسسة 

 مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات ذات العالقة بطبيعة عمل المركز/المؤسسة:الخارجيةاالتصاالت  5.5

 

 
 اإلشراف: -6

 رئيس شعبة الشؤون اإلدارية ، رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية ،  لالشراف المباشر للوظيفة: مسميات الوظائف الخاضعة

 رئيس شعبة االشراف المسائي

 
 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

 والخبرات: المؤهل العلمي -5.7

 او التربية الخاصة او أي تخصص ذو عالقة بطبيعة العمل االدارية او الفنية االدارية او االجتماعية الطبية او العلوم في بكالوريوس -

 (سنوات في مجال الوظيفة5خبرة ) -

 التدريب: -5.7

 دورة تدريبية واحدة على األقل في مجال ادارة المؤسسات االجتماعية -

 األشخاص ذوي االعاقةتدريبية في مجال التعامل مع  اتدور -

 دورة واحدة على األقل في مجال االدارة واالشراف على االفراد.  -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 المهارات المطلوبة

 مهارة عالية على االتصال باآلخرين. -

 مهارة في االشراف والتوجيه والتقييم. -

 مهارة ادارة الوقت وتطبيقاتها  -

 مهارة استخدام الحاسوب -

 القدرات المطلوبة

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 قدرة على تحليل المشكالت واتخاذ القرارات. -

 القدرة على ادارة المجموعات  -

  المعارف

 معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل -
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 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 رئيس شعبة الشؤون االدارية  مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية: مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 شعبة الشؤون االدارية / قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة(يوائية  مركز او مؤسسة رعاية ا:  القسم/الشعبة 1.1

 مركز او مؤسسة مدير    مسمى وظيفة الرئيس المباشر:  1.1

 ترميز الوظيفة-1

 616/619/691 :رمزال دائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظيفة: 

 الفئـــــــــة  :                                        
 األولى او 

 الثانية 
 :رمزال

6 
9 

 1 :الرمز مجموعة الوظائف االدارية والمالية : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 6 :الرمز الوظائف االدارية والتوثيق : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 9 :الرمز الثاني :                                         المستـــــــوى

 119 :رمزال رئيس شعبة المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال رئيس شعبة :الفعليمسمى الوظيفـــة 

 الرقم الرمزي للوظيفة: 
 101011011على الفئة األولى 

 001011011على الفئة الثانية  
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 المركز.واللوجستيه في والبموارد البشرية التنظيم والتوجيه واإلشراف على كافة الخدمات اإلدارية والمالية  : غرض الوظيفة-3

 المهام والواجبات:-4

 يشرف على أعمال الديوان ويتابعها ويقيمها . -6

 يشرف على أعمال  اللوازم والمشتريات ويتابعها ويقيمها . -9

 يشرف على أعمال المحاسبة ويتابعها ويقيمها . -3

 يشرف على أعمال الصيانة والنظافة . -4

 ويقيمها .يشرف على أعمال شؤون الموظفين في المركز ويتابعها  -1

 يدقق كافة المعامالت المالية واإلدارية الخاصة بعمل المركز والموظفين . -1

 يدقق السجالت اإلدارية والمالية الخاصة بعمل الشعبة. -6

 يتعاون مع رؤساء الشعب األخرى داخل المركز. -1

 المركز.وتحضير وجبات الطعام للمنتفعين من خدمات والغسيل والنظافة يشرف على أمور االعاشة  -9

 عقد اجتماعات دوريه مع المرؤسيين لمتابعة األمور الفنية لتحسين أداء الخدمة المقدمة في المركز -61

 يقيم أداء العاملين ضمن نطاق أشرافه الوظيفي  -66

 يحدد االحتياجات التدريبية للعاملين ضمن نطاق اشرافة الوظيفي . -69

 المباشرإعداد تقارير دورية عن تقدم سير العمل ويرفعها للرئيس  -63

 تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة -64

  القيام بأية مهام يكلفه بها المسؤول المباشر وتقع ضمن نطاق عمله. -61

 ة:   االتصاالت (عالقات الوظيف -5

 مدير المركز  / كافة الموظفينالداخلية:االتصاالت  5.5

 ال يوجد :الخارجيةاالتصاالت  5.5

 اإلشراف: -6
 مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:

 ، محاسب، أمين العهدة واللوازم، كاتب ،سائق ، مستخدم ، مراسل ، حارس ،موظف استقبال ، مدخل بيانات ، طابع،  اخصائي التغذية -

 ،فني صيانه،مأمور مقسم ،خياط ،عامل كويعامل غسيل ربة منزل، سفرجي،، ، مساعد طاهيطاهي

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة - 7

 لحملة البكالوريوس (سنوات في مجال الوظيفة3خبرة )و  العلوم االدارية او المالية في بكالوريوس او دبلوم  والخبرات: المؤهل العلمي -5.7

 ( سنوات لحملة دبلوم كلية المجتمع5و) 

 دورة مختصة بالمتابعة واالشراف ، و مجال العملدورة تدريبية مختصة في   التدريب: -5.7

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 مهارة االدارة والتقييم،  استخدام الحاسوب مهارة في ،  اتصال فعاله مهارة :  المهارات المطلوبة

 القدرة على تحمل ضغط العمل:  ةــالقدرات المطلوب

 بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعملمعرفة :  ارفــــــــــــــــالمع
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 

 

 
 
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــالتنميـــة االجتماعاالدارة/ المديرية: مديريــــة  1.1

 شعبة الشؤون الفنية والطبية/   (االشخاص ذوي االعاقة  قطــــاع امركز او مؤسسة رعاية ايوائية  :  القسم/الشعبة 1.1

 مؤسسة مركز او مدير  مسمى وظيفة الرئيس المباشر:    1.1

 الوظيفة ترمي -1

رجاتفئات وددائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات  نوع الوظيفة:   120/616/619 :رمزال 

 6 :رمزال األولى الفئـــــــــة  :                                        

 9 :الرمز مجموعة الوظائف الطبية والرعاية الصحية : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

المساندةوظائف المهن الطبية  : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة  4 :الرمز 

 9 :الرمز الثاني :                                         المستـــــــوى

 119 :رمزال رئيس شعبة المسمى القياسي الدال: 

الشؤون الفنية والطبية رئيس شعبة الفعليمسمى الوظيفـــة   11 :رمزال 

 100011011 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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العالج الطبيعي والوظيفي التدريبية و ووالتعليمية الخدمات الطبية  التنظيم والتوجيه واإلشراف على كافة األمور الفنية في المركز مثل : الوظيفةغرض -3

 في المركز/المؤسسة التي تقدم للمنتفعين االنشطة الالمنهجيةو

 المهام والواجبات:-4

 يعد وينظم الخطط السنوية والفنية ألعمال الشعبة  -6

 اإلشراف على البرامج والخطط الصحية ومتابعة تنفيذها. -9

 اإلشراف على أعمال المعالج الطبيعي والوظيفي ويدرس التقارير المقدمة منهم ويجري الالزم بشأنها -3

 يتم تنفيذها في المركز .التي  األنشطة الالمنهجيه يشرف ويتابع البرامج التعليمية والتدريبية و -4

 عقد اجتماعات دوريه مع المرؤسيين لمتابعة األمور الفنية لتحسين أداء الخدمة المقدمة في المركز -1

 تقييم األداء الدوري للموظفين -1

 يحدد االحتياجات التدريبية للعاملين ضمن نطاق اشرافة الوظيفي . -6

 إعداد تقارير دورية عن تقدم سير العمل. -1

 القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة.تنفيذ كافة  -9

 يتعاون مع رؤساء الشعب األخرى داخل المركز -11

  . يقوم بأي أعمال أخرى يكلفه بها المدير حسب مصلحة العمل -11

 ة:   االتصاالت (عالقات الوظيف -5

 مدير المركز  / كافة الموظفينالداخلية:االتصاالت  5.5

 ال يوجد :الخارجيةاالتصاالت  5.5

 اإلشراف: -6
 مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:

مرافق ذوي اخصائي تربية خاصة، اخصائي تشغيل مهني ،  ،أخصائي عالج وظيفي، اخصائي عالج نطقطبيعي ، ج العاخصائي ممرض ، 
، مهني )نجار مدربمساعد ممرض، عامل التمريض، ،  مشرف أنشطة ، اخصائي اجتماعي، اخصائي نفسي ،مشرف، ،  احتياجات خاصة

 ،...(حالق
 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

  والخبرات: المؤهل العلمي -5.7

 او أي تخصص ذو عالقة بطبيعة العمل  الوظيفي أو الطبيعي العالجالطب او  في بكالوريوس -

 (سنوات في مجال الوظيفة5خبرة ) -

 التدريب: -5.7

  دورة تدريبية مختصة في مجال العمل   -    

 دورة مختصة بالمتابعة واالشراف   -    

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 مهارة االدارة والتقييم،  استخدام الحاسوب مهارة في ،    اتصال فعالهمهارة : المهارات المطلوبة

 العملالقدرة على تحمل ضغط :  ةـالقدرات المطلوب

 للعملاألنظمة والتعليمات الناظمة معرفة بالقوانين و : ارفـــــــــــــــالمع
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 ديوان الخدمة المدنية
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
 

:   وزارة التنمية االجتماعيةالدائرة  
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 مسائي الرئيس شعبة االشراف     مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية: مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 االشراف المسائيشعبة /   ( قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة   مركز او مؤسسة رعاية ايوائية : القسم/الشعبة 1.1

 مؤسسة مركز او مدير  مسمى وظيفة الرئيس المباشر:    1.1

 ترميز الوظيفة -1

غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجاتدائمة مصنفة/  نوع الوظيفة:   691/616/619 :رمزال 

 6 :رمزال أولى الفئـــــــــة  :                                        

 4 :رمزال األساسيةمجموعة الوظائف   :العامة النوعية/ الوظيفيـة المجموعـة

 6 :رمزال والشؤون االسالمية واالجتماعية والعملوظائف االوقاف   :الفرعية النوعيةة/الوظيفيـ المجموعـة

 9 :رمزال الثاني المستـــــــوى :                                        

 119            :رمزال رئيس شعبة المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال  رئيس شعبة الفعلي:مسمى الوظيفـــة 

 101011011 الرقم الرمزي للوظيفة:
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 يشرف ويتابع سير اجراءات العمل في الوحدة االدارية والحفاظ على حسن سير العمل خالل الفترة المسائية الوظيفة غرض-1        

 : والواجبــــات المهام-1        

 المسائية. في الفترة االشراف والمتابعة على تنفيذ اجراءات العمل -1

 .في الفترة المسائيةبعة على تنفيذ البرامج واالنشطة المقره االشراف والمتا -2

 .يشرف على سير العمل في الفترة المسائية -3

 ورفعها لمدير المركز/الدار. تحديد احتياجات الوحدة للفترة المسائية -4

 يعد التقارير الدورية لسير العمل في فترة مناوبته ويرفعها للمدير. -5

 المركز/الدار.اعداد التقارير الخاصة بإنجازات  يشارك في -6

 .العاملين خالل الفترة المسائية يم اداء الموظفينيقشارك في تي -7

 يقوم بأي عمل يكلفه به المسؤول المباشر ضمن اختصاص الوظيفة. -8

 التقيد باالنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها في الوزارة. -9

 

 (االتصاالت  الوظيفة عالقات-5

 في الفتره المسائيه / الموظفينالمركز او الدارمدير  (:الدائرة داخل  الداخلية اإلتصاالت 1.5 -   

 الجهات الشريكة )جمعيات محلية، منظمات اجنبية( (:الدائرة خارج  الخارجية اإلتصاالت 1.5 -   

 

  االشراف-6

 المناوبين في الفتره المسائيه  الموظفينجميع  للوظيفة: المباشر لالشراف الخاضعة الوظائف مسميات     
 

 

 الوظيفة الشغال واالضافية االساسية المتطلبات-  7

 :والخبرات العلمي المؤهل 1.7 -     

  المركزاو أي تخصص ذو عالقة بطبيعة عمل  اإلدارية او العلوم االجتماعيةالعلوم  الدرجة الجامعية األولى في :المؤهل العلمي المطلوب              

 ( سنوات في مجال الوظيفة 1خبرة ): الخبرات العملية المطلوبة              

 : التدريب 1.7-           

 دورة في التخطيط االستراتيجي. -

 دورة في إعداد التقارير. -

 .دورة في مهارات الحاسوب -

 .دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 :والقدرات والمهارات المعارف 1.7-      

 المهارات المطلوبة

 مهارة  التعامل مع وتطبيق التشريعات الناظمة لمجاالت العمل.  -

 مهارات في استخدام الحاسوب. -

 مهارات تواصل فعالة -

 : القدرات المطلوبة

 .القدرة على تطوير وسائل ونماذج وأساليب العمل -

 :المعــارف

 .والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل المديريةمعرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة    -
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 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
 
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
  

 

 
 

 
 
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة .1

بيبـــــــالطمسمى الوظيفــــة:  1.1  

 مديرية التنمية االجتماعية اإلدارة/ المديرية: 1.1

 شعبة الشؤون الفنية والطبية/ مركز او مؤسسة رعاية ايوائية  القسم/الشعبة:   1.1

 رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية مسمى وظيفة الرئيس المباشر:1.1 

 ترميز الوظيفة .1

 نوع الوظيفة: 
جات/وظائف بعقود ذات فئات ودردائمة مصنفة/ غير مصنفة  

101/101/110 الرمز:  

 الفئـــــــــة  :                                        
 األولى

 1 الرمز:

 :  نوعية العامةالمجموعـة ال
 وظائف الطبية والرعاية الصحية

 1 الرمز:
 المجموعة النوعية الفرعية:

األطباءوظائف   
 0 الرمز:

 المستـــــــوى :                                        
 الثالث

 3 الرمز:
 المسمى القياسي الدال: 

 الطبيب
 001 الرمز:

 مسمى الوظيفـــة الفعلي
 الطبيب

 00 الرمز:

 110300300 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنية:
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 وكتابة الوصفات العالجية الالزمة.الكشف الدوري على مرضى المركز وتوفير الرعاية الصحية لهم ومتابعة مراحل شفائهم  غرض الوظيفة: .1
  المهام والواجبــات:. 1

 يتفقد المنتفعين من حيث الحالة الصحيه لهم   .1

 يقوم بالكشف الدوري على المنتفعين وخاصة المرضى منهم .  .1

 يقدم االسعافات األولية للمنتفعين المصابين لحين ارسالها للمستشفى .   .3

 كتابة الوصفات الطبية للمنتفعين المرضى .   .4

 تقديم االرشادات الصحيحه للمرض عن كيفية اعطاء الدواء .   .5

 يسحب عينات الدم للمنتفعين اذا لزم االمر لعمل الفحوصات الطبية .   .6

  .يحدد االدوية  التي يحتاجها المركز للمنتفعين  .7

 يتأكد من وجود ملف صحي لكل منتفع .   .8

 كتاب تقرير دوري عن اوضاع المنتفعين الصحية وخاصة المصابين .   .9

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة  .10

االجتماعات الدورية لتدارس اآلراء وحّل المشكالت ونشر المعرفةيشارك في   .11  

من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة . يكلف بها يقوم بأية أعمال أخرى  .11  

 

 ة :   االتصاالت (عالقات الوظيف-5

 في المركز/المؤسسة كافة الموظفين ، الممرض ورئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية   الداخلية: االتصاالت1.5 - 

 وزارة الصحة/المراكز الصحية المتخصصة/مراكز التأهيل الصحية :الخارجية االتصاالت1.5 - 

 االشراف-6

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

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 -

 في الطب/الطب العامالمؤهل العلمي المطلوب  : الدرجة الجامعية األولى       

مجال الوظيفةسنوات في  (3الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة :               

 التدريب:  1.7 -

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 دورات بالرعاية الصحية -

 دورات في االسعافات االولية -
 المعارف والمهارات والقدرات 1.7 -

 الطبية رمهارات في وإعداد التقاري،   مهارات في سرعة التصرف في األزمات الطارئة،  الفعالةمهارات التواصل : المهارات المطلوبة

 القدرة على التعامل مع الحاالت الطارئة،   القدرة على تحمل ضغط العمل: ةــالقدرات المطلوب

 ملمعرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للع المعارف:
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

 

 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 رضـــــــــــــــمم  مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــمديريــــة التنميـــة االجتماع  االدارة/ المديرية:  1.1

 شعبة الشؤون الفنية والطبية/ مركز او مؤسسة رعاية ايوائية   :  ةـــــالقسم/الشعب 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية 1.1

 ترميز الوظيفة -1

 نوع الوظيفة: 
رجاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ود  

 :رمزال
691/616/619 

 6 :رمزال االولى الفئـــــــــة  :                                        

 9 :الرمز مجموعة الوظائف الطبية والرعاية الصحية : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 3 :الرمز وظائف الممرضين : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 3 :الرمز الثالث :                                         المستـــــــوى

 114 :رمزال ممرض عام المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال ممرض الفعليمسمى الوظيفـــة 

 100011011 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 ومتابعة مراحل التقدم في العالج.االهتمام بالوضع الصحي للمرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم  غرض الوظيفة: -3

 المهام والواجبات: -4

 للمرضى متابعة إجراء الكشف األول .6

 الصحي .هم اللتأكد من وضعللمرضى  إجراء الفحوصات الدورية .9

 . الوحدة الصحية المحافظة على اللوازم الطبية الموجودة في .3

 حسب أوقاتها ومواصفاتها.  للمرضىالتأكد من إعطاء األدوية والعالجات المصروفة من قبل الطبيب المختص  .4

 وتدوين المالحظات عليها والمعلومات الخاصة بالوضع الصحي لكل منهم .رضى التأكد من تنظيم الملفات الطبية الخاصة بالم .1

 هزة والمستلزمات الطبية...الخ .تحديد االحتياجات الطبية المتعلقة بالوظيفة من األج .1

 /الدار.داخل المركزإصابات الي إجراء اإلسعافات األولية  .6

 القيام بالمناوبة الليلية لمتابعة الحاالت الصحية . .1

 في العزل الصحي . ينالموجود رضىاإلشراف على الم و ممن لديهم حاالت مرضية دائمةالمنتفعين اتخاذ االحتياطات الالزمة لسالمة  .9

 مراعاة تطبيق قواعد الصحة والسالمة العامة أثناء تأدية العمل . .61

 مواصلة الدراسة واإلطالع على ما يستجد في مجال العمل بشكل خاص بهدف تحديث وتطوير أساليب  وإجراءات العمل. .66

 تطبيق قواعد وأسس ومعايير الرقابة واألمن والسالمة المهنية المعتمدة. .69

 واإلجراءات الهادفة إلى تنظيم قاعدة معلوماتية وإحصائية لتسهيل إنجاز األعمال اليومية بالشكل المطلوب.المساهمة في تنفيذ األعمال  .63

 اعداد التقارير الطبية الالزمة ورفعها للرئيس المباشر. .64

 . يصطحب المنتفعين المرضى الذين لهم متابعات بالمستشفى والعيادات .61

 .متها من التلوثل دوري للتأكد من سالالتنسيق مع الجهات المختصة لفحص المياه بشك .61

 المشاركة في لجنة التغذية والتأكد من سالمة المأكوالت والمشروبات. .66

 توثيق كافة بيانات المنتفعات الصحية في الملفات التمريضية الخاصة بكل منتفعة .61

 ، ويصرف االدوية الطارئة من المستشفى واألدوية النفسية في حال عدم وجود يحضر المطاعيم من وزارة الصحة وإعطاءها للمنتفعين حسب االرشادات .69

 .صيدالني لصرفها

 يتأكد من تجهيز شهادات خلو األمراض الخاصة بالموظفين . .91

 . الدفنينفذ اإلجراءات الخاصة بالمنتفعين المتوفين من تبليغ وفاه وتصريح دفن وتسليمها للطب الشرعي في المستشفى لعمل إجراءات  .96

 هتنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزار .99

 ذات عالقة بطبيعة العمل.  الرئيس المباشرالقيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل  .93

 

 ة:عالقات الوظيف -5

 الطبيب وكافة موظفي المركز، وشعبة الشؤون الفنية والطبيةرئيس  الداخلية:االتصاالت  -5.5

 الخدمات الطبية الملكية، الجامعة األردنية  ،وزارة الصحة  :الخارجيةاالتصاالت  -5.5

 

  اإلشراف:-6

 اليوجد  مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:
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 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 والخبرات: المؤهل العلمي -5.7

 بكالوريوس تمريضلمؤهل العلمي المطلوب: ا -

 وظيفةفي مجال ال سنه 6خبرات العلمية المطلوبة: ال -

  التدريب: -5.7

 دورة تدريبية مختصة في مجال العمل -

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 : المهارات المطلوبة

 االتصال الفعال  مهارات  -

  مهارات في سرعة التصرف في األزمات الطارئة -

 رإعداد التقاري مهارات في -

 : ةــالقدرات المطلوب

  القدرة على تحمل ضغط العمل -

 القدرة على التعامل مع الحاالت الطارئة -

  ارف:ــــــــــــــــالمع

 ملمعرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للع -
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 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
  

 
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

عالج طبيعي اختصاصيمسمى الوظيفــــة:    1.1  

 ة التنمية االجتماعيةـــــمديري  اإلدارة/ المديرية: 1.1

 شعبة الشؤون الفنية والطبية/ مركز او مؤسسة رعاية ايوائية  القسم/الشعبة:    1.1

 والطبيه رئيس شعبة الشـــــؤون الفنية مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة -1

 101/101/110 الرمز: /وظائف بعقود ذات فئات ودرجاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة نوع الوظيفة: 

 1 الرمز: االولى الفئـــــــــة  :                                        

 1 الرمز: والرعاية الصحيةالوظائف الطبية  نوعية العامة:المجموعـة ال

 4  وظائف المهن الطبية المساندة المجموعة النوعية الفرعية:

 3 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        

 004 الرمز: اختصاصي مساعد المسمى القياسي الدال: 

 00 الرمز: اختصاصي عالج طبيعي مسمى الوظيفـــة الفعلي

 114300400 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنية:
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 يشرف على تخطيط وتنفيذ برامج العالج الطبيعي لالشخاص المعوقين المحتاجين لهذه الخدمة وتقديمها بأفضل نوعية ممكنة.:  غرض الوظيفة-1
 المهام والواجبــات: -1

 حركية في الوصول إلى أقصى درجة من االعتماد على الذات في وظائفهم الحركية والحسية.مساعدة الحاالت التي تعاني من إعاقة   .1

 تفعيل دور أهالي الحاالت في البرامج العالجية.  .1

 إجراء الدراسات واألبحاث لتطوير المهارات في مجال العالج الطبيعي.  .3

 بشكل مبدئي اذا كان بحاجة الى عالج طبيعي ام ال وثوثيق االجراء.المشاركة بلجنة استالم المنتفع للمركز ألول مره وتقييم وضعه   .4

 .بحاجة للعالج وعمل الخطط العالجية المناسبة لكل حالة ايم وضع الحاالت الحركي وتشخيصهيتقدراسة و  .5

والتطةورات التةي طةرأت عليهةا إعداد ملف لكل حالةة يشةتمل علةى وضةع الحالةة عنةد دخةول المركةز، والتةدريبات العالجيةة التةي تلقاهةا،   .6

 والتوصيات.

تعديل وضع صةالة التمةارين العالجيةة واألجهةزة الموجةودة بحيةث يةتم تنسةيقها بشةكل يسةمح بتقةديم أفضةل الخةدمات العالجيةة بأقةل وقةت   .7

 وجهد.

 م حاله المستفيدين وإعداد برنامج عالجي خاص بها وتنفيذه عند البدء وبشكل دوري .يتقي  .8

 تقويه العضالت ورفع قوه نغمتها وتوافقها الحركي بالجهاز العصبي المركزي   .9

 تأهيل المعاق جسديا ومساعدته على االعتماد على الذات في خدمه نفسه وإشباع حاجاته .  .10

  .عمل بعض الجبائر الجبصية واإلشراف على ترتيب األجهزة الطبية الالزمة للمعاق  .11

 إعداد خطط عالجية وسجالت خاصة للحاالت .   .11

 الكشف المستمر على المنتفعين وتحديد وإعداد قوائم حسب األولوية .   .13

 المسؤولية التامة عن األجهزة واألدوات في غرفة العالج الطبيعي واالبالغ عن أي عطل وحسن ادارتها.  .14

تماع آلرائهةم، وتقةديم اإلرشةادات المناسةبة، أو تزويةدهم بالتةدريب والتعليمةات التعاون مع أولياء أمور الملتحقين بالمركز من خةالل االسة  .15

 المناسبة، ليتسنى لهم تطبيقها في المنزل.

 العمل على تطوير غرفة العالج الطبيعي من خالل األجهزة واألدوات الالزمة، واإلبالغ عن النواقص.  .16

 المهارات التي يحتاجها كل منتفع.اليدوية حسب القيام باعداد الوسائل التعليمية   .17

 كتابة تقارير دورية عن حالة المنتفع ومناقشتها مع اإلدارة والمسؤول الفني.  .11

من خالل نتائج االختبةارات والمقةاييس بغةرض وضةع خطةة عالجيةة مناسةبة تتضةمن الوسةائل العالجيةة  منتفعتقييم الحالة المرضية لكل   .19

  لعالج المقترح.المستخدمة واألهداف المتوخاة من ا

ومراجعتهةا كةل فتةرة حسةب طبيعةة الحالةة وتطةوير تلةك الخطةة بمةا يتفةق وتقةدم الحالةة مةن أجةل تحقيةق  منتفةعتنفيذ الخطة العالجية لكل   .10

  األهداف المرجوة.

  مع الطبيب المختص. لمنتفعمناقشة حالة ا  .11

  التلميذ في النماذج المعدة لذلك ووضعها في ملفه.تسجيل جميع البيانات ونتائج االختبارات وما يطرأ على حالة   .00

 المعالج الطبيعي مسؤول مسؤولية تامة عن سالمة المنتفع وعدم تفاقم الحاالت   .13
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 تعليمات األمن والسالمة لألجهزة واألشخاص.  إتباع  .14

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

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله   .16

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

 

 ةيعالقات الوظيفال-5

 رئيس شعبة الشؤون الفنية/الموظفين :الداخليةالتصاالت ا1.5 -

 الصحة/الجمعيات المتخصصة بالعالج الطبيعيوزارة  :الخارجيةاالتصاالت  1.5 -

 االشراف-6

 ال يوجد مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:

 المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 -

 الطبيعيأي من مجاالت العالج في المؤهل العلمي المطلوب  : الدرجة الجامعية األولى 

                + شهادة مزاولة مهنة             ( سنوات في عمل الوزارة.3الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة :             

 التدريب:  1.7 -

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -
 دورة في التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة  -

 والقدرات:المعارف والمهارات  1.7 -

    المهارات المطلوبة
 مهارات التواصل مع األشخاص المعوقين -
 مهارات في االتصال وإعداد التقارير -

 القدرات المطلوبة
 تحمل ضغط العمل والتعامل مع الحاالت الصعبةالقدرة على  -
 القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األداء وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. -
 القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

معرفة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة   - المعــارف  
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

 
وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

  

 
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

عالج وظيفي  ختصاصيا مسمى الوظيفــــة: 1.1  

 ة االجتماعيةــة التنميــــمديري اإلدارة/ المديرية: 1.1

 شعبة الشؤون الفنية والطبية/ مركز او مؤسسة رعاية ايوائية  القسم/الشعبة:  1.1

 والطبية الفنيةرئيس شعبة الشــــؤون  مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة -1

 نوع الوظيفة: 
/وظائف بعقود ذات فئات ودرجاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة  

101/101/110 الرمز:  

 الفئـــــــــة  :                                        
 االولى

 1 الرمز:

 نوعية العامة:المجموعـة ال
 الوظائف الطبية والرعاية الصحية

 1 الرمز:

 المجموعة النوعيةالفرعية:
 وظائف المهن الطبية المساندة

 4 

 المستـــــــوى :                                        
 الثالث

 3 الرمز:

 المسمى القياسي الدال: 
 اختصاصي مساعد

 004 الرمز:

 مسمى الوظيفـــة الفعلي
عالج وظيفي اختصاصي  

 00 الرمز:

 114300400 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنية:
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 تخطيط وتنفيذ برامج العالج الوظيفي لالشخاص المعوقين المحتاجين لهذه الخدمة بما يكفل تقديمها بأفضل نوعية ممكنة. غرض الوظيفة: .3

  المهام والواجبــات:. 1

 النواحي الحركية )العالج الوظيفي(، بهدف تقديم الخدمات المناسبة لكل حالة.تقييم الحاالت للملتحقين بالمركز من   .1

عمل خطط سنوية وفردية خاصة بكل طفل ملتحق بالمركز يةتم معالجتةه، والعمةل علةى إعةداد تقريةر حةول تقةدم حةاالت الملتحقةين   .1

 بالمركز كل شهرين.

 ضمان إظهار النتائج التدريبية، ومدى تطور حاالته.  .3

 إعداد خطة سنوية لعمل غرفة العالج الوظيفي ، وخطة وبرنامج للعمل اليومي .  .4

 حسن إدارة غرفة العالج الوظيفي، واستخدام الوسائل، والتقنية المناسبة للملتحقين بالمركز.  .5

 القيام باعداد الوسائل التعليمية اليدوية حسب المهارات التي يحتاجها كل منتفع.  .6

 هزة، واألدوات، والوسائل الخصة بالعالج الوظيفي وتطويرها .المحافظة على األج  .7

التعةةاون مةةع أوليةةاء أمةةور الملتحقةةين بةةالمركز مةةن خةةالل االسةةتماع آلرائهةةم، وتقةةديم اإلرشةةادات والنصةةائح المناسةةبة، أو تزويةةدهم   .1

 بالتدريب والتعليمات المناسبة، ليتسنى لهم تطبيقها في المنزل.

 حالة المنتفع ومناقشتها مع اإلدارة والمسؤول الفني. كتابة تقارير دورية عن  .9

 فيما يخص تنفيذ برامج العالج الوظيفي.  المنتفعينتقديم الخدمات االستشارية للمعلمين وأسر   .10

 ذوي االحتياجات التربوية الخاصة ضمن الفريق المختص.  المنتفعينالمشاركة في التعرف على   .11

 من خدمات العالج الوظيفي.  مبهدف التعرف على احتياجاته للمنتفعين القيام بالتقويم الشامل   .11

متابعة المنتفعين الذين يتلقون مهارات العالج الوظيفي داخل األقسام بالتنسيق مةع االخصةائي االجتمةاعي لتطبيةق بعةض المهةارات   .13

 الوظيفية خالل زيارة المنتفع ألسرته.

 مثل:منتفعين ومتابعة الخطط التربوية الفردية للالمشاركة في إعداد وتنفيذ وتقييم   .14

  .تنمية االستجابات الحركية من خالل أنشطة اللعب 

  على المهارات االستقاللية كتغيير المالبس ، والنظافة الشخصية. المنتفعين تدريب 

  وجلوسهم. المنتفعين تقييم البيئة التعليمية وعمل التعديالت الالزمة لتسهيل حركة 

 عليها كل حسب احتياجه. المنتفعين ارات ما قبل الكتابة ، ومهارات الحركة الدقيقة ، والتآزر ، وتدريب تقييم مه 

  على استخدام األطراف االصطناعية واألجهزة التعويضية )حسب الحاجة(. المنتفعين تدريب  

 التنسيق مع قسم النشاط الطالبي في اإلدارة التعليمية لتفعيل البرامج المشتركة مع تالميذ التعليم العام.   .15

 تنظيم وحفظ المعلومات بملفات خاصة.    .10

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

  .والتقارير والبيانات الخاصة بعملهيوثق كافة التقارير والمعلومات   .11

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .  .19
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 ة:  االتصاالت(: عالقات الوظيف-5

 /الموظفينرئيس شعبة الشؤون الفنيةالداخلية: االتصاالت1.5 -

 بالعالج الوظيفيوزارة الصحة/الجمعيات المتخصصة :الخارجية االتصاالت1.5 -

 االشراف-6

 اليوجد مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:

 المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 -

 أي من مجاالت العالج الوظيفيفي المؤهل العلمي المطلوب  : الدرجة الجامعية األولى 

                 + شهادة مزاولة مهنة            ( سنوات في عمل الوزارة.  3الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة :                   

 التدريب:  1.7 -

 دورة فنية بالتعامل مع األشخاص ذوي االعاقة -
 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 -

المطلوبةالمهارات   
 مهارات التواصل مع األشخاص المعوقين -
 مهارات في االتصال وإعداد التقارير -

 القدرات المطلوبة
 تحمل ضغط العمل والتعامل مع الحاالت الصعبةالقدرة على  -
 القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األداء وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. -
 الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. القدرة على تحسس المشكالت -

معرفة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة   - المعــارف  
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

 

 
 

 

 عن الوظيفةمعلومات اساسية  -1

 ائي اجتماعيـــــــاخص مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية: مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 شعبة الشؤون الفنية والطبية/   ( قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة   مركز او مؤسسة رعاية ايوائية  :القسم/الشعبة 1.1

 رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبيةمسمى وظيفة الرئيس المباشر:  1.1

 ترميز الوظيفة -1

جاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودر نوع الوظيفة:   691/616/619 :رمزال 

 6 :رمزال االولى الفئـــــــــة  :                                        

الوظائف األساسيةمجموعة  : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة  4 :الرمز 

لوظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعم : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة  6 :الرمز 

 3 :الرمز الثالث :                                         المستـــــــوى

 116 :رمزال اخصائي مساعد المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال اخصائي اجتماعي الفعليمسمى الوظيفـــة 

 101011711 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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يقدم الخدمات االجتماعية وحل المشكالت االجتماعية للمنتفعين واسرهم لتحقيق التكيف المالئم للمنتفع داخل المؤسسة ومع  : غرض الوظيفة-3

 اسرهم الطبيعية والبديلة

 والواجبات:المهام -4

 كلما إقتضت الضروره وحسب التعليمات. الدارالمركز/يجري دراسات الحالة االجتماعية الميدانية / االسرية والمكتبية للمنتفعين من  .1

 المؤسسةالمركز/ ينظم الملفات االجتماعية للمنتفعين الملتحقين بيعد و  .0

 من ملفه الى السجالت الفنية المعمول بها المنتفعيرحل بعض المعلومات الضرورية عن حالة  .0

 استالم وتسليم المنتفعين وفق نظام القبول المعتمد في المركز وعند الزيارات المنزليه االسبوعية . يترأس لجنة  .0

نظمة لتحقيق التواصل االجتماعي وفق القوانين واال ركز/الداربرنامج تنظيم لزيارات ذوي واقارب المنتفعين الملتحقين بالم عدي .5

 والتعليمات المعمول بها

فق ما يقوم باجراءات حصول المنتفعين على اذن االستضافة االسرية الخارجية في ظل نتائج الدارسة الميدانية لالسرة واالقارب و .0

 والتعليمات تسمح به القوانين واالنظمة

 .يجمع الوثائق المتوفرة المتعلقة بالمنتفعين ويحفظها في ملفاتهم .7

 ويضع الخطط العالجية لها دارلالمركز/ايرصد المشكالت االجتماعية التي تواجه المنتفعين الملتحقين في  .8

 يشارك في تحديد االحتياجات من الفعاليات والنشاطات ويعد البرامج الخاصة بذلك .9

) ادارة حماية االسرة ، منتفعينسسات في حالة طلب هذه الجهات لهؤالء الؤيرافق االطفال/ المنتفعين الى بعض الجهات والم .11

 المحاكم،.....(

الحفاظ على سرية العمل وخصوصية المنتفع وعدم االدالء او التصريح باي معلومات  الي جهه غير معنيه داخل الوزارة او خارجها   .11

 وااللتزام باخالقيات الوظيفة العامة. 

 .المنتفعين والنشاطات والزوار خالل الشهر ويرفعه للرئيس المباشر يعد التقرير الشهري االحصائي المعتمد والخاص بحركة االطفال/ .10

 تنظيم لقاءات شهرية لالسر واصحاب االختصاص لالستفاده العلمية .  .10

 إعداد تقرير شهري عن إنجازات المركز يبين حاالت طي القيد والمنتفعين الجدد . .10

 تطبيق األنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة يقوم ب .15

 .البيانات والتقارير الخاصة بعملهوثق ي .10

 .يعد الكتب والمذكرات الرسمية الخاصه بعمله .17

 في مجال اختصاص الوظيفةمن قبل الرئيس المباشر يقوم باية واجبات يكلف بها  .18

 

 عالقات الوظيفة:-5

 ، والمشرف واالخصائي النفسي وكافة موظفي المركز ن الفنية والطبيةوالشؤرئيس شعبة   الداخلية:االتصاالت  -5.5

 ال يوجد االتصاالت الخارجية: -5.5

 

 االشراف-6

 ال يوجدمسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:

 

 



 

23 
 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية االيوائية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   

 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 والخبرات: المؤهل العلمي -5.7
 او أي تخصص في مجال الوظيفة الجامعية االولى في مجال العلوم االجتماعيةالمؤهل العلمي المطلوب : الدرجة  -

 في مجال الوظيفة سنه(  1الخبرات العملية المطلوبة : ) -

  التدريب: -1.7

 .دورة في مجال اجراء دراسات الحالة االجتماعية -       

   .واإلشرافدورة تدريبية مختصة في المتابعة  -                             

 متخصصة في مجال الوظيفة دورات فنية -                             

 المعارف والمهارات والقدرات : -3.3

  مهارات التواصل مع مختلف الفئات -       

   القدرة على تحمل ضغط العمل و التعامل مع الحاالت الصعبة-       

 للعمل الناظمة والتعليمات واألنظمة بالقوانين معرفة -       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية االيوائية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   

 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 
 

 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 اخصائي نفســــــــــــــــــــــــــــي مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيــــالمديرية: مديريــــة التنميـــة االجتماعاالدارة/  1.1

 / شعبة الشؤون الفنية والطبية  ( قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة   مركز او مؤسسة رعاية ايوائية  :  القسم/الشعبة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية 1.1

 ترميز الوظيفة-1

 616/619/691 :رمزال مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجاتدائمة  نوع الوظيفة:

 6 :رمزال االولى الفئـــــــــة  :

 4 :الرمز مجموعة الوظائف األساسية : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 6 :الرمز لوالعم وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 3 :الرمز الثالث : المستـــــــوى

 116 :رمزال اخصائي مساعد المسمى القياسي الدال:

 11 :رمزال اخصائي نفسي الفعليمسمى الوظيفـــة 

 101011711 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 ورصد المشكالت السلوكيه للمنتفعين وبناء الخطط العالجية لحل هذه المشكالت  العقلية ،تقييم حاالت المنتفعين النفسية وقدرتهم  : غرض الوظيفة-3

 من خالل برامج اعادة التاهيل النفسي

 

 المهام والواجبات:-4

 يتعاون في وضع خطط وبرامج التعليم غير النظامي التي تتفق مع األسس النفسية التصنيفية للمنتفعين . .1

 العاملين في المركز في تقديم األفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير البرامج واستحداثها.يتعاون وينسق مع  .0

 ينظم ملفات خاصة بالمنتفعين ويضمنها الوثائق والخطط والبرامج المتعلقة بسلوكياتهم . .0

 داد التقارير بذلك .يشرف على تنظيم وتنفيذ برامج االرشاد النفسي والفردي والجمعي للمنتفعين واستخالص النتائج وإع .0

 بإستخدام اإلختبارات والجلسات العلمية المناسبة  لهذا الغرض . ينتقييم الجوانب النفسية للمنتفع .5

 .ينسق ويتعاون مع األخصائي االجتماعي في متابعة تطور الخصائص النمائية للمنتفعين األطفال  .0

 وفقاً لمشاكلهم وإحتياجاتهم . ينتنفيذ جلسات اإلرشاد النفسي الفردية والجماعية مع المنتفع .7

 يرصد المشكالت السلوكيه والنفسية للمنتفعين ويجرى الدراسات النفسية لهما ويضع التوصيات الالزمة . .8

 يصمم وينفذ خطط تعديل السلوك غير المرغوب بها لدى المنتفعين بالتعاون مع األخصائي االجتماعي . .9

 لدراسي األكاديمي والمهني للمنتفعين ويضع الحلول المناسبة لتلك المؤثرات بالتعاونيدرس المؤثرات السلبية على نتائج التحصيل ا .11

 من المعنيين . 

 الشخصية.ووضعها في ملفاتهم  ينكتابة التقارير الدورية عن تطور المنتفع .11

 الحاجة.في برامج تأهيل أو عالج نفسي متخصص حسب  ينالتوصية بإشراك المنتفع .10

 للمنتفعين.متابعة أية برامج عالجية نفسية خاصة  .10

 المشاركة في تنفيذ نشاطات البرامج األخرى بالتنسيق مع مشرفي البرامج المختلفة . .10

 .المنتفعين المشاركة في رصد إنتهاكات حقوق .15

 .الرئيس المباشريكلفه بها  الوظيفي هضمن اختصاص مهام أخرىالقيام بأية  .10

 واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارتنفيذ كافة القوانين  .17
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 عالقات الوظيفة:-5

 الوحدة اإلدارية التي يعمل بها وكافة موظفيرئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية/  االتصاالت الداخلية:-5.5

 ال يوجد  :الخارجيةاالتصاالت -5.5

 

 يوجدال مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:  اإلشراف: -6

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات -5.7

 النفسي والتوجيه اإلرشاد أو النفس علم الدرجة الجامعية االولى في المؤهل العلمي المطلوب :

 سي في مجال اإلرشاد والتوجيه النف سنه 6خبرات العلمية المطلوبة: ال

 التدريب: -5.7

 دورة تدريبية مختصة في مجال العمل  -

 دورة في مجال اختبارات الذكاء والتكيف النفسي  -

 دورة في مجال صعوبات التعلم والكتابة لدى األطفال  -

 دورة في مجال اإلرشاد األسري -

 دورة في مجال تعديل السلوك -

 المعارف والمهارات والقدرات : -3.7

 المهارات المطلوبة      

 مهارات التواصل مع مختلف الفئات  -

 مهارات إدارة الجلسات واإلرشاد الجماعي -

 القدرات المطلوبة     

 الحاالت الصعبة والتعامل معالقدرة على تحمل ضغط العمل  -

 القدرة على بناء العالقات المهنية االيجابية مع االطفال والراشدين -

 المعارف      

 للعمل الناظمة والتعليمات واألنظمة بالقوانين معرفة -
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 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
 

جتماعيةية االموزارة التن   الدائرة:  
 
 
 

 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 اخصائي عالج نطق مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيــاالدارة/ المديرية: مديرية التنمية االجتماع 1.1

 / شعبة الشؤون الفنية والطبية  ( قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة   مركز او مؤسسة رعاية ايوائية : القسم/الشعبة 1.1

 والطبية مسمى وظيفة الرئيس المباشر:   رئيس شعبة الشؤون الفنيـة 1.1

 ترميز الوظيفة -1

 نوع الوظيفة: 
 691/616/619 :رمزال دائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

 الفئـــــــــة  :                                        
 6 :رمزال االولى

 : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة
 4 :الرمز مجموعة الوظائف األساسية

 : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة
 6 :الرمز لوظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعم

 :                                         المستـــــــوى
 3 :الرمز الثالث

 المسمى القياسي الدال: 
 116 :رمزال اخصائي مساعد

 11 :رمزال اخصائي عالج نطق الفعليمسمى الوظيفـــة 

 101011711 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 عمل على تنفيذ برامج عالج النطق و الكالم لألشخاص المعوقين المحتاجين لهذه الخدمة ي : .غرض الوظيفة3

 

 المهام والواجبات:.4

 .تقييم الحاالت  واعداد سجل تدريب نطقي لكل طفل وقوائم المنتفعين على قوائم االنتظار  -6

 الكشف المستمر على المنتفعين واعداد قوائم حسب األولوية للتدريب . -9

 استخدام وعمل وسائل تعليمية مختلفة في التدريب .  -3

 اجراء برنامج تدريب حسب التأهيل المجتمعي .  -4

 اعداد خطط تدريب نطقي مناسبة لكل حالة .  -1

 التنسيق مع معلمات المدرسة ومشرفات األقسام .  -1

 تقديم تقرير شهري عن إنجازات التدريب .  -6

 تقديم االستشارات النطقية ألولياء أمور المنتفعين والكادر الوظيفي  -1

 المتابعة المستمرة لعمليات التدريب .  -9

 إعداد خطة شاملة للتدريب سنوية .  -61

 عقد لقاءات ومحاضرات حول التدريب النطقي .  -66

 الطالع على الجديد في التدريب النطقي والتحديث المستمر . -69

 مة العامة أثناء العملمراعاة قواعد ومبادئ السال -63

 القيام بأي مهام يكلفه بها المدير ضمن اختصاصه -64

 البيانات والتقارير الخاصة بعملة توثيق كافة -61

 تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة -61
 

 عالقات الوظيفة  االتصاالت(: -5

 مركز التأهيل/المعالج الطبيعي/الموظفينرئيس شعبة الشؤون الفنية/مدير االتصاالت الداخلية : -5.5

 وزارة الصحة / الجمعيات المتخصصة في عالج السمع والنطقاالتصاالت الخارجية : -5.5

 

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

   المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 والخبرات:المؤهل العلمي  5.7-

 او اي تخصص مشابه لمجال العمل : الدرجة الجامعية األولى في مجال النطقمؤهل العلمي المطلوبال

 + شهادة مزاولة مهنة  في مجال الوظيفة ة(سن6الخبرات العلمية المطلوبة: )

 دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي - التدريب: 5.7-

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7-

 مهارات في االتصال واعداد التقارير -  اإلعاقةمهارة التواصل مع االشخاص ذوي -:  المهارات المطلوبة      

 القدرة على التعامل مع الحاالت الصعبة والطارئة –القدرة على العمل بروح الفريق –القدرة على تحمل ضغط العمل : القدرات المطلوبة

 والقوانين والتشريعات الناظمة لعمل الوزارةالمعرفة باالنظمة المعارف: 
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 ديوان الخدمة المدنية

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 

ةوزارة التنمية االجتماعي   الدائرة  

 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة .1

ـةــــــاخصــائي تربية خاصمسمى الوظيفــــة:  1.1  

 ة االجتماعيةـمديرية التنمي  اإلدارة/ المديرية: 1.1

 / شعبة الشؤون الفنية والطبية  ( قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة   مركز او مؤسسة رعاية ايوائية القسم/الشعبة:   1.1

 رئيس شعبة الشؤون الفنية مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة .1

 691/616/619 :رمزال دائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظيفة: 

 6 :رمزال االولى الفئـــــــــة  :                                        

 4 :الرمز مجموعة الوظائف األساسية نوعية العامة:المجموعـة ال

لوظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعم المجموعة النوعية الفرعية:  6 :الرمز 

 3 :الرمز الثالث المستـــــــوى :                                        

 116 :رمزال اخصائي مساعد المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال اخصائي تربية خاصة  مسمى الوظيفـــة الفعلي

 646311611 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنية:
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 بما يكفل تقديم خدمات لهم بأفضل نوعية ممكنة ذوي االحتياجات الخاصةلألشخاص  التعليميةبرامج اليعمل على تنفيذ   غرض الوظيفة : .1
  المهام والواجبــات:. 1

 . وحسب التقرير الشخصي إعداد الخطط التربوية والتعليمية الفردية وتنفيذها ومتابعتها   .1

 متابعة المالحظات الواردة من أولياء األمور ومن المشرف المباشر وعرضها على اإلدارة .   .1

 إعداد تقارير دورية عن أداء الطالب بالمهارات التي يتدرب عليها ومناقشتها مع المشرف الفني .   .3

 لذلك .  إعداد تقارير حول الحاالت الملتحقة في المركز بصورة دورية ، والتقيد بالخطة المعدة  .4

 مرافقة الملتحقين بالمركز بجوالت الباص من المركز وإليه يوميا حسب برنامج معد من المدير .   .5

االعتناء بالملتحقين بةالمركز أثنةاء جةوالت الباصةات مةن وإلةى المركةز والتقيةد بتعليمةات السةالمة والسةالمة العامةة ، وتسةليم الطفةل   .6

 لولي أمره شخصيا عند الوصول للمركز . 

 إعالم اإلدارة في حال حدوث أي طارئ أثناء جوالت الباصات من والى المركز ، أو في داخل المركز بصورة خطية .   .7

 مرافقة الملتحقين بالمركز في الرحالت المخططة، والمشاركة في األنشطة التي يقيمها المركز .   .1

 . بأطفالهامسؤولية كاملة عن الصف الخاص بها والنشاطات المتعلقة مسؤولة   .9

 وعند الدخول ألول مرة  تقييم شامل لكافة طالب الصف سنوياً  إجراء  .10

 تتعلق بذلك . لألهلمالحظات  إي إرسال أووالهندام العام  وأظافرهمعلى نظافة طالبها يومياً والتأكد من قص شعرهم  اإلشراف  .11

 عن تقدم الطفل والمساعدة الالزمة له . لألهلمن خالل المالحظات التي ترسل  األهلعالقتها مباشرة مع   .10

 جديدة وعمل الوسائل التعليمية الخاصة بالصف . أللعابالصف والتأكد من مدى الحاجة  أوضاعتفقد   .13

 الجماعية . أوكالنشاطات الرياضية الخاصة بالصف  لألطفالالقيام بنشاطات منوعة وهادفة   .14

 على االستقاللية في حياتهم من خالل التدريب على العناية الذاتية . األطفالتدريب   .15

 وبين طالب المدرسة ايضاً . أنفسهمعالقات مودة وصداقة بين طالب الصف  إقامة  .16

 وان الجميع تناول الوجبة كاملة .وجبات الوجبة الغذائية وتفقد كميات ال أثناءمراقبة األطفال   .17

 احي وتعميق االنتماء للوطن .المشاركة في الطابور الصب  .11

 من البرنامج المقدم .المنتفع تحضير خطه عمل للفئة التي يعمل معها أسبوعيا وبشكل دوري.إعداد تقرير شهري عن مدى استفادة   .19

 بالتعاون مع االخصائية االجتماعية . زيارة أولياء األمور حسب ما يقتضيه برنامجه لزيادة التعاون بين المركز واألسرة   .10

 التحضير بشكل دوري لالذاعة الصباحية .  .11

 اعداد  ملفات تعليمية لكل منتفع .  .11

 االلتزام بمعايير مراكز االعاقة العقلية وصفوف التوحد الصادرة عن المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين .  .13

 إعداد الوسائل التعليمية المناسبة للمهارات .   .14

 العمل على ايجاد غرفة وسائل تعليمية دائمة ، أو معرض وسائل .  .15

 إستغالل الدوام الرسمي في تنفيذ الخطط الدراسية .   .16

 استخدام برامج تربوية فعالة مع المنتفعين خاصة طلبة التوحد .   .17
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 الوطنية والدينية والمناسبات العامة.التحضير للمشاركة في المناسبات   .11

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة  .19

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله   .30

 العمليشارك في إعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات   .31

 بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .يقوم   .31

 

 ة :   التصاالت (عالقات الوظيف-5

 رئيس شعبة الشؤون الفنية / الموظفينالداخلية: االتصاالت1.5 -

 مراكز التأهيل المتخصصة بالتربية الخاصة :الخارجية االتصاالت1.5 -

 

 االشراف-6

 ال يوجد لالشراف المباشر للوظيفة: مسميات الوظائف الخاضعة

 

 المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 -

 في التربية الخاصة او أي تخصص ذو عالقة بطبيعة الوظيفةالمؤهل العلمي المطلوب  : الدرجة الجامعية األولى 

                    ظيفةعمل الومجال في سنة  1الخبرات العملية المطلوبة :              

 التدريب:  1.7 -

 أساليب التدريس الحديثة  -
 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 -

 مهارات في االتصال واعداد التقارير -  اإلعاقةمهارة التواصل مع االشخاص ذوي -:  المهارات المطلوبة      

 القدرة على التعامل مع الحاالت الصعبة والطارئة –القدرة على العمل بروح الفريق –القدرة على تحمل ضغط العمل : القدرات المطلوبة

 المعرفة باالنظمة والقوانين والتشريعات الناظمة لعمل الوزارةالمعارف: 
 

 
 
 
 
 
 



 

32 
 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية االيوائية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   

 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 
 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
 

جتماعيةية االموزارة التن   الدائرة:  
 

 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 مهني اخصــــــائي تشغيل          مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية:              مديريـة التنميـة االجتماع 1.1

 قطاع االشخـــاص ذوي االعاقة :                 القسم/الشعبة 1.1

 وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية مسمى 1.1

 ترميز الوظيفة -1

جاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودر نوع الوظيفة:   691/616/619 الرمز: 

 6 : رمزال االولى الفئـــــــــة  :                                        

 4 :الرمز مجموعة الوظائف االساسية : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 1 :الرمز وظائف االوقاف والشؤون االسالمية واالجتماعية والعمل : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 3 :الرمز الثالث :                                         المستـــــــوى

مساعداخصائي  المسمى القياسي الدال:   119 :رمزال 

 11 :رمزال اخصائي مساعد الفعليمسمى الوظيفـــة 

 101011011 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية االيوائية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   

 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 يعمل على تخطيط وتنفيذ برامج التشغيل المهني لالحداث بما يكفل لهم وجود فرص عمل بالسوق المحلي ومتابعتهم المستمرة. : .غرض الوظيفة3

 المهام والواجبات:.4

 تسجيل األشخاص ذوي اإلعاقة طالبي العمل.  .1

 . تقييم المنتفعين ومعرفة قدرة كل منتفع على حدى .2

 .تقديم التوجيه واإلرشاد للمعوقين حول فرص العمل الممكنة .3

 دراسة سوق العمل وإجراء تحليل للمهن واألعمال المناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة . .4

 ر مختلفة منها:تحديد أماكن وجود فرص العمل عن طريق مصاد .5

 األعمال والوظائف الشاغرة في مديريات ومكاتب العمل واالستخدام والتشغيل -

 االتصال المباشر مع الشركات والمصانع والمؤسسات التجارية والصناعية  -

  إعالنات الصحف -

 أية جهات اجتماعية تطوعية  -

 ساعدهم على التكيف مع فئة العمل لضمان استقرارهم الوظيفيفي أماكن عملهم بتقديم التسهيالت التي ت األشخاص ذوي اإلعاقةمتابعة  .6

 كتابة تقارير دورية عن إنجازات شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة بسوق العمل . .7

  أية مهمة يكلفه بها المدير ضمن اختصاصه الوظيفي .8

 إعداد تقارير دورية عن تقدم سير العمل ويرفعها للرئيس المباشر .9

 الخاصة بعملةيوثق البيانات والتقارير  .11

 تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة .11

 

 عالقات الوظيفة  االتصاالت(: -5

 / الموظفينالفنية رئيس شعبة الشؤون االتصاالت الداخلية :  -5.5

 وزارة العمل / الضمان االجتماعي/مراكز وجهات اجتماعية تطوعيةاالتصاالت الخارجية :  -5.5

 

 ال يوجد مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة: اإلشراف: -6

 

   المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7-

 مؤهل العلمي المطلوب: الدرجة الجامعية األولى في مجال التربية الخاصة او اإلدارة العامة او أي تخصص وظيفي ذو عالقة بطبيعة العمل ال

 (سنوات في مجال الوظيفة6الخبرات العلمية المطلوبة: )
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية االيوائية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   

 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 التدريب: 5.7-

 دورة فنية متخصصة في مجال العمل  -     

 دورة في التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة  -     

 دورة متخصصة في المتابعة واالشراف -     

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7-

 المهارات المطلوبة      

 مهارة التواصل مع االخرين -

 مهارة في وضع الخطط وتنفيذها -

 القدرات المطلوبة     

 القدرة على تحمل ضغط العمل -
 على التعامل مع الحاالت الصعبة والطارئةالقدرة  -
 القدرة على المتابعة  -
 القدرة على العمل بروح الفريق -

 المعارف     

 معرفة تامة باالنظمة والتعليمات الناظمة بالعمل. -

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35 
 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية االيوائية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   

 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 
 

 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:   
 
 

 

 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة.1

أخصائي تغذية مسمى الوظيفــــة:  1.1  

 مديرية التنمية االجتماعية   اإلدارة/ المديرية: 1.1

 الشؤون االدارية  مركز او دار او مؤسسة / شعبةالقسم/الشعبة:  1.1

 رئيس شعبة الشؤون االدارية  مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة.1

رجات/وظائف بعقود ذات فئات وددائمة مصنفة/ غير مصنفة نوع الوظيفة:  101/101/110 الرمز:   

 الفئـــــــــة  :                                        
 االولى

 1 الرمز:

والرعاية الصحيةالوظائف الطبية  النوعية العامة:المجموعـة الوظيفيـة   1 الرمز: 

 4 الرمز: وظائف المهن الطبية المساندة :المجموعة الوظيفية النوعية الفرعية

 3 الرمز الثالث المستوى:

 004 الرمز: اختصاصي مساعد المسمى القياسي الدال:

 مسمى الوظيفـــة الفعلي
 اختصاصي مساعد

 00 الرمز:

 114300400 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنية:
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية االيوائية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   

 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

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

  المهام والواجبــات:. 1

تاريخ ) بياناته المتضمنه  أسمه لتسجيلبها عمل بطاقة خاصة لكل واحد منهم يعد برنامج غذائي خاص لكل منتفع من خالل   .1

 نان / التشخيص واألمراض المصاحبة.......(الدخول / القسم / الطول والوزن / العمر/الحالة االجتماعية / حالة األس

ير هذا يقوم بتسجيل نوع الغذاء المتبع مع االهتمام بوضع التاريخ لمعرفة متى بدأ في إتباع النظام الغذائي ولسهولة حساب وتغ  .1

 النظام إذا لزم األمر من خالل متابعه حالة المريض. 

يعمل على تحديد الخطة الغذائيةة الخاصةة بةالمريض وتحديةد الكميةات الغذائيةة وترجمتهةا إلةى وجبةات واالشةراف علةى اعةدادها مةع   .3

 إعطاءه بعض اإلرشادات.

 يقوم بالمتابعة المستمرة لحالة المريض.  .4

 اة وفق الخطط الغذائية للمنتفعين.الوجبات الغذائية في المطبخ من قبل الطهيتأكد من اعداد   .1

 يشرف على استالم المواد الغذائية في لجان االستالم  .1

 يتابع ويتفقد عملية حفظ المواد الغذائية المختلفة في االماكن المخصصة لها للحفاظ على صالحيتها وجودتها.  .6

 بتغذية المنتفعين التي تناسب فئاتهم العمريةيقوم بتحضير برامج توعوية خاصة   .1

يقوم بجوالت في اوقات تقديم الوجبات للتأكد من تناول المنتفعين لوجباتهم ويتأكد من عدم وجود اي مشاكل )حاالت مرضية،   .9

 فقدان شهية، او اية صعوبات(.

شهادات خلو االمراض من مراكز وزارة الصحة مع يتابع حصول العاملين في مجاالت تحضير وتقديم الوجبات الغذائية على   .61

 حلول انتهاء فترة سريان تلك الشهادات

 يتأكد من مدى توفر الشروط الصحية في االواني واالدوات المستخدمة في تحضير وتقديم الوجبات الغذائية  .66

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

 ويوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة بعمله. يعد  .13

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة.  .14

 

 ة:   االتصاالت (:عالقات الوظيف.5

 الموظفين في المركز/المؤسسةرئيس شعبة الشؤون االدارية، الطبيب، الممرض، الطاهي، وكافة  الداخلية:االتصاالت  1.5-

 ال يوجد :االتصاالت الخارجية 1.5-

 

 :االشراف.6

 دال يوج مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:

 

 المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة.7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 

 في مجال التغذيةالمؤهل العلمي المطلوب  : الدرجة الجامعية األولى            

مجال الوظيفة    في  ه( سن1الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة :                    
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية االيوائية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   

 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة التدريب:  1.7 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة

 تنفيذها.مهارة في إعداد التقارير ومتابعة  -
 القدرات المطلوبة

 القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة. -
 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. -
 المناسبة لها.القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول  -

  المعــارف

 الوزارة.القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل و معرفة في التشريعات   -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية االيوائية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   

 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 
 

 
 ديوان الخدمة المدنية

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

التنمية االجتماعية وزارة الدائرة:  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 مشرف الوظيفــــة:مسمى  1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية:  مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 ( /  شعبة الشؤون الفنية والطبيةقطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقةمركز او دار    :  القسم/الشعبة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية 1.1

 ترميز الوظيفة-1

 616/619/691 :رمزال دائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظيفة: 

 6 :رمزال االولى الفئـــــــــة  :                                        

 4 :الرمز مجموعة الوظائف األساسية : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 6 :الرمز لوظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعم : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 3 :الرمز الثالث :                                         المستـــــــوى

 119 :رمزال مشرف مساعد المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال مشرف الفعليمسمى الوظيفـــة 

 101011911 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية االيوائية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   

 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

اإلشراف المباشر على المنتفعين وتأمين احتياجاتهم والحفاظ عى سالمتهم وتدوين المالحظات السلوكية الخاصة بهم في السجالت  : غرض الوظيفة-3

 .المعتمدة

 المهام والواجبات:-4

 االشراف التام والمباشر على المنتفعين على مدار الساعة. .6

 العشاء( والوجبات المساندة . –الغذاء  –تناول وجبات الطعام ) الفطور  منتفعين فيمساعدة ال .9

 التعاون مع مشرف االنشطة في تنفيذ االنشطة الالمنهجية واشراك كافة المنتفعين فيها. .3

 االلتزام بالبرامج المعدة للمنتفعين. .4

 االلتزام بالزي الرسمي والهندام المناسب. .1

 .وتهيئتها للنوم ترتيب األسرة .1

 .والمحافظة عليهااألغطية و ونظافة المالبس ومكان النومللمنتفعين التأكد من النظافة الشخصية  .6

 .وتناول العالجات في مواعيدها متابعة الحالة الصحية للمنتفعين وسالمتهم العامة .1

يعانون من مشكالت سلوكية متكررة للرئيس المباشر، المنتفعين الذين عداد تقرير برصد سلوك المنتفعين وتسجيلها في سجالت خاصة وإ .9

 والمشاركة في تنفيذ خطة تعديل السلوك.

 في الخزانة المخصصة واالشراف عليها .منتفعين ترتيب مالبس ال .61

 تسليم واستالم المالبس من وحدة الغسيل . .66

 منتفعين.إبالغ الرئيس المباشرعن أي تغيير في الحالة الصحية لل و المحافظة على سالمة المنتفعين .69

 القيام بأية اعمال اخرى يكلفه بها الرئيس المباشر ضمن تخصصه الوظيفي. .63

 .تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة .64

 

 عالقات الوظيفة: -5

 كافة موظفي المركزو، والطبية ئيس شعبة الشؤون الفنيةر الداخلية:االتصاالت -5.5

 ال يوجد :الخارجيةاالتصاالت -5.5

 

  اإلشراف:-6

 دال يوجمسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة   

 

 األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة المتطلبات-7
 المؤهل العلمي والخبرات:-5.7

 او أي تخصص ذو عالقة بطبيعة العمل علم االجتماع او الخدمة االجتماعيةالتربية الخاصة او  في الدرجة الجامعية االولى المؤهل العلمي المطلوب:

 في مجال الوظيفة ه( سن1الخبرات العلمية المطلوبة : )

 التدريب: -5.7

 دورة تدريبية متخصصة في مجال عمل المشرفين في الدور االيوائية.  -

 دورة في مجال تعديل السلوك ،األسريدورة في مجال اإلرشاد  دورة تدريبية في مجال مهارات االتصال،  -

 المعارف والمهارات والقدرات:-3.7

 إدارة الجلسات واإلرشاد الجماعي مهارات،  الفئاتمهارات التواصل مع مختلف المهارات المطلوبة: 

 الحاالت الصعبة والتعامل مععلى تحمل ضغط العمل  القدرة القدرات المطلوبــة:

 للعمل الناظمة والتعليمات واألنظمة بالقوانين معرفة المعــــــــــــــــارف:
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 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
 

جتماعيةية االموزارة التن   الدائرة:  
 

 
 
 

 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 مشرف أنشطة مسمى الوظيفــــة: 1.1

 االدارة/ المديرية:  مديرية التنمية االجتماعية   1.1

 / شعبة الشؤون الفنية والطبية  قطاع األشخاص ذوي اإلعاقة( مركز او مؤسسة رعاية ايوائية  :القسم/الشعبة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر:رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية 1.1

 ترميز الوظيفة-1

 616/619/691 الرمز: مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجاتدائمة  نوع الوظيفة: 

 االولى الفئـــــــــة  :                                        
 : رمزال
 

6 

 4 :الرمز مجموعة الوظائف االساسية : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 6 :الرمز وظائف االوقاف والشؤون االسالمية واالجتماعية والعمل : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 3 :الرمز الثالث :                                         المستـــــــوى

 119 :رمزال مشرف مساعد المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال مشرف أنشطة الفعليمسمى الوظيفـــة 

 101011911 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 .تصميم وتنفيذ البرامج والنشاطات الالمنهجية التي من شانها تنمية قدرات المنتفعين.غرض الوظيفة: 3

 

 المهام والواجبات:.4

 الالمنهجية للمنتفعين خطط البرامج والنشاطات يعد .6

 الرئيس المباشر.يحدد احتياجات المنتفعين من االنشطة والفعاليات الداخلية والخارجية وبالتنسيق مع  .9

، وتنظيم الزيارات الميدانية  واعدادهم ترشيح المشاركين من خالل مشاركات في المسابقات والمعارض والمناسبات لل االعداد والترتيبيعمل على  .3

 وتشمل المدارس والمعالم الحضارية والمصانع الموجودة في المنطقة أو المحافظة ، وإعداد التقارير الالزمة موثقة بالصور.

 رافق المنتفعين المشاركين في الفعاليات التي تنفذ.ي .4

 لرئيس المباشر.ووالنفسي ويرفع نتائجها ل االخصائي االجتماعييتابع ويقيم نتائج النشاطات المعدة بالتعاون مع  .1

 .ورفعها للرئيس المباشرإعداد المقترحات واآلراء التطويرية لبرامج النشاط ودراسة معوقات النشاط وإيجاد الحلول المناسبة يقوم ب .1

 يحافظ على موجودات غرف االنشطة ويقيمها من اثاث واجهزة ولوازم. .6

 ينظم برامج النشاطات بشكل شهري. .1

 . االتصاالت الالزمة بالجهات ذات العالقة من أجل التنسيق لتنفيذ البرامج الطالبية يجري .9

 يقوم بأية اعمال اخرى يكلفه بها الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة. .61

 ارير والمعلومات الخاصة باالنشطة الالمنهجيةتوثيق كافة التقب يقوم .66

 

 عالقات الوظيفة  االتصاالت(: -5

 في موقع العمل الموظفين،االخصائي االجتماعي والنفسي ،المشرف ،وكافة رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية  االتصاالت الداخلية : -5.5

 ال يوجداالتصاالت الخارجية :  -5.5

 

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

   إلشغال الوظيفةالمتطلبات األساسية واإلضافية -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7       

 او الحاسوب او الرياضة او أي تخصص ذو عالقة بطبيعة العمل  مؤهل العلمي المطلوب: الدرجة الجامعية االولى في مجال العلوم االجتماعيةال

 في مجال الوظيفة ( سنه6الخبرات العلمية المطلوبة: )

 التدريب: 5.7          

 دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي -     

 دورة في اعداد البرامج -     

 دورة في اعداد التقارير -     

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7

 مهارة التواصل مع االشخاص  -

 مهارة في اعداد وابتكار النشاطات والبرامج ومهارة في التفكير االبداعي -

 العمل بروح الفريق و القدرة على تحمل ضغط العمل -
 ةالقدرة على التعامل مع الحاالت الصعبة والطارئ -
 .معرفة تامة باألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة  -
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 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 اسبــــــــــمح              الوظيفــــة:مسمى  1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية:    مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 الشؤون االداريةشعبة /   ( قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة   مركز او مؤسسة رعاية ايوائية    :القسم/الشعبة 1.1

 االدارية مسمى وظيفة الرئيس المباشر:رئيس شعبة الشؤون 1.1

 ترميز الوظيفة -1

 691/616/619 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نوع الوظيفة: 

 الفئـــــــــة  :                                        

 األولــــــى

 او الثانية 

 6 : رمزال

 1 :الرمز مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 1 :الرمز الوظائف المحاسبية والمالية : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 3 :الرمز الثالث :                                         المستـــــــوى

 المسمى القياسي الدال: 

 مساعد الفئة األولى: محاسب

  الثانية: محاسب ثالثالفئة 

 119 :رمزال

 11 :رمزال محاسب الفعليمسمى الوظيفـــة 

 الرقم الرمزي للوظيفة: 

 611311911الفئة األولى: 

 911311611الفئة الثانية :
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سارية المفعول وتنظيم الوثائق المالية القيام بالواجبات المنوطه باجراءات المحاسبة الحكومية المعتمده وفق االنظمه والتعليمات المالية  : .غرض الوظيفة3

 المنبثقه عن ذلك.

 المهام والواجبات:.4

  يستلم مبلغ سلفة نفقات المركز ويصرفه بموجب فواتير/ مطالبات شراء سلع وخدمات حسب االنظمة المالية المعتمدة .6

 . صرفهاقبل اعادة لمركز يستكمل االجراءات االدارية والمالية المترتبة على سلفة نفقات ا .9

 األصول.يحرر ويقطع وصول المقبوضات ويحول المبالغ المحصلة للبنك المعتمد حسب  .3

 المنتفعين والتأكد من التزام الجميع من دفع الرسوم المترتبة عليهم . أهالياستالم األقساط من  .4

  يسحب المبالغ المودعة في البنك المعتمد بعد الحصول على الموافقات الرسميه حسب االصول .1

 سؤولية كاملة وعضو في لجان الشراء واالستالم حسب األنظمة والقوانين.م .1

 يدقق مطالبات متعهدي عطاء االعاشة ومواد التنظيف والتجار الذين احيلت عليهم العطاءات ويحرر مستندات الصرف المرتبطة بهذه المطالبات .6

  ويرفع ذلك للرئيس المباشر للتصديق عليه قبل اجازته للصرف

 ض الشيكات من الوزارة ويسلمها الصحابها حسب األصوليستلم بع .1

متابعة معاملة هذه الكشوفات لحين صرفها وتسليمها يقوم بعن طريق الرئيس المباشر واة الموظفين الرسمية ويرفعها ينظم كشوفات مكاف .9

 الصحابها حسب األصول

االستالم في المؤسسة ويودع مبالغ ههذه التبرعات للبنك المعتمد حسب بعد استالمها من قبل لجان للمركز يستلم التبرعات النقدية الوارده  .61

 األصول

 يحافظ على دفتر الصندوق ودفتر السلفات والى غير ذلك من الدفاتر والسجالت المالية االخرى المعمول بها .66

 ويرفعه للرئيس المباشرـلمركز يعد تقرير الموقف المالي الشهري والسنوي ل .69

  ى يتكلف بها من قبل رئيسه المباشر ضمن اختصاص الوظيفةيقوم باية اعمال اخر .63

 تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة .64

 

 عالقات الوظيفة  االتصاالت(: -5

 الموظفين /واإلدارية رئيس شعبة الشؤون المالية تصاالت الداخلية : اال -5.5

 البنوك المختصة االتصاالت الخارجية : -5.5

 

 نطاق اإلشراف: -6

 اليوجد    مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:
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   المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7-

 والمحاسبية.مؤهل العلمي المطلوب: الدرجة الجامعية االولى في المحاسبة/اي تخصص في مجال العلوم المالية ال 

 او دبلوم متوسط في نفس المجال 

 ( سنوات في مجال العمل للفئة الثانية3(سنوات في مجال العمل للفئة األولى )6المطلوبة: )الخبرات العلمية 

 التدريب: 5.7-   

  دورة في مسك السجالت المالية -     

 والميزانياتدورة في مجال المحاسبة الحكومية واعداد الموازنات  -  

 دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي -     

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7-    

 المهارات المطلوبة      

 مهارة في اعداد السجالت والتقارير -

  مهارة في استخدام الحاسوب  -

 القدرات المطلوبة     

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 القدرة على المتابعة  -

 العمل بروح الفريقالقدرة على  -

 المعارف     

 معرفة تامة باالنظمة والقوانين المالية. -
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 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 امين عــــهدة ولــــــوازم  مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـاالجتماعاالدارة/ المديرية:  مديريــة التنميـــة  1.1

 ( / شعبة الشؤون اإلدارية قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة   مركز او مؤسسة رعاية ايوائية   ::   القسم/الشعبة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر:   رئيس شعبة الشؤون االدارية 1.1

 ترميز الوظيفة-1

 616/619/691 الرمز: ذات فـئـات ودرجاتدائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود  نــوع الــوظـيـفـة

 األولــــــى الــفــئــة

 او الثانية

 الرمز:

 الرمز:

6 

9 

 1 الرمز: الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 9 الرمز: وظائف المشتريات واللوازم والمستودعات المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 للفئة األولى: أمين مساعد المسمى القياسي الدال

 للفئـة الثانية: امين ثالث

 الرمز:

 الرمز:

119 

116 

 11 الرمز: امين عهده ولوازم  مسمى الوظيفة الفعلي

 619311911للفئة األولى:  الرقم الرمزي للوظيفة

     919311611للفئة الثانية: 
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 من المواد واللوازم المختلفة ومتابعة إجراءات حفظها وتخزينها.  المركز توفير احتياجات : غرض الوظيفة -3

 المهام والواجبات:-4

 استالم كافة لوازم المركز وإدخالها إلى سجالت العهدة وفق األصول والحفاظ عليها وعدم السماح ألي شخص بالعبث فيها أو إتالفها .6

 التخاذ القرار المناسب بشأنها. الرئيس المباشر حصر احتياجات المركز من اللوازم، واستدراج العروض الخاصة بها وعرضها على  .9

 المشاركة في تحديد مستويات التخزين المناسبة للمواد واللوازم.  .3

 استالم كافة السجالت المتعلقة بأمور اللوازم والعهدة .4

 صول المتبعةإخراج اللوازم والعهدة وفق األ .1

 تسليم المالبس واألدوات الشخصية لإلحداث وفق األصول .1

 المشاركة في لجان استالم المواد المختلفة التي سيتم إدخالها أو شراؤها للمركز .6

 تقييد أوامر الشراء في السجالت المعدة لهذه الغاية وحفظ المعامالت والوثائق الخاصة بها  .1

 ت عالقة بطبيعة العمل.القيام بأية مهام أخرى يكلف بها ذا .9

 مواصلة الدراسة واالطالع على ما يستجد في مجال العمل بشكل خاص بهدف تحديث وتطوير أساليب وإجراءات العمل. .61

فات ئق والملتنظيم قاعدة معلوماتية وإحصائية لتسهيل إنجاز األعمال وتوفير القاعدة المعلوماتية إلعداد الدراسات التحليلية الالزمة وتنظيم الوثا .66

 ومتابعة تحديثها دورياً.

 تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة. .69

 عالقات الوظيفية: -5

 / موظفي الدائرةاالدارية ئيس شعبة الشؤون ر االتصاالت الداخلية: 5.5-

 : ال يوجداالتصاالت الخارجية 5.5-

 االشراف: -6

 ال يوجد  مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:  

 كفالة عدليةديم قت  المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة: -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7-

 االداريةبكالوريوس او دبلوم متوسط في احدى مجاالت العلوم المالية او المؤهل العلمي المطلوب:             

                              ( سنوات للفئة الثانية3للفئة األولى ) ( سنة في مجال العمل 6الخبرات العلمية المطلوبة: )             

 التدريب:  5.7-

 دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة -            

 دورة في اعداد التقارير والسجالت -            

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7-

 مهارة في استخدام الحاسوب-   مهارة في التوثيق -  مهارة في ادارة المستودعات والتخزين-: المهارات المطلوبة   

 القدرة على العمل بروح الفريق  - القدرة على تحمل ضغط العمل- :القدرات المطلوبة     

 الناظمة لعمل الوزارةمعرفة باالنظمة والتعليمات : المعارف     
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية االيوائية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   

 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 

 ديوان الخدمة المدنية

 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -5

 ممـــــرض مســــاعدمسمى الوظيفــــة:         5.5

 ةيـــاالدارة/ المديرية:  مديريــــة التنميـــة االجتماع 5.5

 الفنية والطبية  مركز او دار او مؤسسة / شعبة الشؤون القسم/الشعبة:  3.5

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية 4.5

 ترميز الوظيفة -5

 نوع الوظيفة: 
رجاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ود  

 الرمز:
691/616/619 

 الفئـــــــــة  :                                        
 الثانية

 الرمز:
9 

 9 الرمز: مجموعة وظائف الرعاية الصحية المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة:

 6 الرمز: وظائف الممرضين المجموعـة الوظيفيـة / النوعية الفرعية:

 3 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        

 119 الرمز: مساعد ممرض المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: مساعد ممرض مسمى الوظيفـــة الفعلي

 996311911 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية االيوائية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   

 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 متابعة الوضع الصحي للمرضى وتقديم االسعافات االولية  لهم ومرافقتهم الى العيادات والمشافي مساعدة الممرض بأعمال التمريض. غرض الوظيفة: -3

 

 المهام والواجبات:-4

 العناية الطبية للمرضى بالتعاون مع الممرض المسؤول. .6

 القيام بأعمال االسعافات االولية. .9

 مساعدة الممرض بأداء مهمته. .3

 االوضاع الصحية في المركز والعمل على نشر التوعية الصحية داخله.تفقد  .4

 المساعدة بإعداد الملفات الصحية الخاصة بالمرضى ومتابعة استكمالها. .1

 المشاركة بالدورات والندوات واالجتماعات الخاصة بمجال عمله. .1

 ى سالمتم اثناء تنقلهم بين المركز والمشفى أو العيادات.للزيارات في العيادة او المشفى ويحافظ عليعمل على تجهيز المرضى ومرافقتهم  .6

 يتابع تجهيز شهادات خلو االمراض الخاصة بالمرضى. .1

 يساعد الممرض المسؤول في تجهيز واعداد التقرير الشهري عن حاالت المرضى ومراجعاتهم للمستشفى او العيادة. .9

 لدوام.المتابعة المستمرة لالحوال الصحية للمنتفعين طيلة اوقات ا .61

 

 عالقات الوظيفة: -5

 رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية ، الطبيب،  الممرض، عامل التمريض وكافة موظفي المركز االتصاالت الداخلية: - 5.5

 ال يوجد :االتصاالت الخارجية -5.5

 

  اإلشراف:-6

   اليوجد -مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة : 

 

 األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفةالمتطلبات -7

 المؤهل العلمي والخبرات: -5.7

 دبلوم تمريض المؤهل العلمي المطلوب:

 سنوات في مجال الوظيفة ( 6) الخبرات العلمية المطلوبة:

 دورة تدريبية مختصة في مجال العملالتدريب:   -5.7

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 المهارات المطلوبة

 مهارات التواصل مع األشخاص المعوقين   -

 مهارات في سرعة التصرف في األزمات الطارئة -

 مهارات في االتصال وإعداد التقارير     -

 القدرات المطلوبة

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 القدرة على التعامل مع الحاالت الطارئة -

 المعارف:

 معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية االيوائية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   

 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 
 

 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 

 
 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 ربـة منـــــــــــزل                    مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيــاالدارة/ المديرية:                مديريــة التنميــة االجتماع 1.1

 / شعبة الشؤون اإلدارية( قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة    رعاية ايوائية مركز او دار                  :  القسم/الشعبة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر:  رئيس شعبة الشؤون االدارية 1.1

 ترميز الوظيفة-1

اتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرج نوع الوظيفة:   691/619/616 الرمز: 

 9 الرمز: الثانية الفئـــــــــة  :                                        

 4 الرمز: مجموعة الوظائف المساندة :المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة 

والعملوظائف المقدسات والشؤون االسالمية واالجتماعية  المجموعـة الوظيفيـة / النوعية الفرعية :  6 الرمز: 

 3 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        

 111 الرمز: ربة منزل ثالث المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: ربة منزل مسمى الوظيفـــة الفعلي

 001011811 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية االيوائية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   

 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 ضمن سجالت المركز استالم وتسليم كل ما يتعلق بوجبات الطعام واستالم االعاشة ومواد التموين وادامة الخدمات األساسية في غرض الوظيفة : -3
 خاصة لهذه الغاية.

 المهام والواجبات:-4

 وجودتها.والتأكد من صالحيتها استالم المواد الغذائية ومواد التنظيف والمالبس التي يتم شراؤها للمركز والمنتفعين  .6

 تخزين وحفظ مواد االعاشة ومواد التنظيف .9

 وترفد المطبخ بجميع المستلزمات الغذائية اليومية. ،تقديم االقتراحات المتعلقة بإعداد جدول الطعام .3

 الحفاظ على نظافة وترتيب مستودعات االعاشة ومواد التنظيف. .4

 التأكد من نظافة المواد الغذائية والمالبس وجودتها . .1

 وجبات الفطور والعشاء على المنتفعين.توزيع  .1

 .ومواد التنظيف المشاركة في لجان شراء األغطية والمستلزمات الشخصية للمنتفعين  .6

 المستلزمات الشخصية على المنتفعين.المالبس وتوزيع األغطية و .1

 ، ورفد وحدة الغسيل بكافة المستلزمات التي يحتاجها.لتأكد من نظافة األغطية والمالبسا .9

 . )مالبس ،عناية ذاتية، احتياجات....( منتفعين بشكل عامالشخصية للنظافة الل على اإلشراف الكام .61

 حاجة المطبخ الرئيسي االدوات المنزلية وتطلبها من الرئيس المباشرلتأمينها. تتفقد .66

 توثيق كافة المواد المستلمه او المسلمه ضمن سجالت خاصة لهذه الغايات. .69

 سير العمل في القسم الداخلي للرئيس المباشراعداد تقرير يومي عن  .63

  .القيام بأية أعمال أخرى من هذا القبيل يكلفها بها المدير  .10

 تنفيذ كافة القوانين و االنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة .15

 عالقات الوظيفية  االتصاالت(:-5

 رئيس شعبة الشؤون االدارية االتصاالت الداخلية: -5.5

 : ال يوجداالتصاالت الخارجية -5.5

 

 اإلشراف:-6

 اليوجد-مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة: 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 دبلوم كلية مجتمع تربية طفل او تدبير منزلي  أي تخصص ذو عالقة بطبيعة العمل المؤهل العلمي والخبرات:  -5.7

 ( سنة في مجال الوظيفة6الخبرات المطلوبة :)                                     

 دورة متخصصة في مجال العمل التدريب: -5.7

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 مهارة في التعامل مع االشخاص ذوي االعاقة -

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 ناظمة للعملمعرفة بالقوانين واالنظمة والتعليمات ال -
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 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
 

ية االجتماعيةموزارة التن   الدائرة:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 كــــــــــــاتب  مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـاالدارة/ المديريـة: مديريـــة التنميـــة االجتماع 1.1

 اإلداريةن كز او دار او مؤسسة / شعبة الشؤومر :القسم/الشعبـــــــة 1.1

 االداريةمسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشـؤون  1.1

 ترميز الوظيفة -1

 نوع الوظيفة: 
 دائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات
 

 691/619/616 الرمز:

 الثانية الفئـــــــــة  :                                        
 الرمز: 

 
9 

 :المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة 
 

 مجموعة الوظائف االدارية والمالية
 1 الرمز:

 المجموعـة الوظيفيـة / النوعية الفرعية :
 

 الوظائف االدارية والتوثيق
 6 الرمز:

 3 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        

 114 الرمز: كاتب ثالث المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: كاتب شؤون ادارية مسمى الوظيفـــة الفعلي

 001011011 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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باالضافة الى القيام بمهام العمل على تنفيذ كافة اجراءات تصدير وتوريد وتصنيف وحفظ المخاطبات الرسمية وفق االصول المتبعة : .غرض الوظيفة 3

 الرقابة على دوام الموظفين ورصد اجازاتهم.

 

 .المهام والواجبات:4

 يشرف على اجراءات تصدير وتوريد المخاطبات الرسمية. .6

 مراقبة دوام الموظفين )القدوم واالنصراف( وتبليغ الرئيس المباشر بالتجاوزات ان وجدت. .9

 بعد الموافقة الرسمية عليها ويدون خطيا" وقت مغادرة وعودة اصحابها.حفظ اذون المغادرات الرسمية والشخصية  .3

 ترصد اجازات الموظفين العرضية والمرضية. .4

 ارشفة الملفات والوثائق حسب االصول. .1

 حفظ الكتب الرسمية في الملفات الخاصة بها. .1

 ضمن االختصاص. الرئيس المباشراي مهمة اخرى يكلفه بها  .6

 نظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة.تنفيذ كافة القوانين واال .1

 

 عالقات الوظيفة  االتصاالت(: -5

 رئيس شعبة الشؤون االدارية/الموظفيناالتصاالت الداخلية :  -5.5

 : ال يوجداالتصاالت الخارجية  -5.5

 

 اإلشراف: -6

 : ال يوجد مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة  -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7-

 المؤهل العلمي المطلوب: دبلوم متوسط في العلوم االدارية او أي تخصص ذو عالقة بطبيعة العمل          

 (سنوات في مجال الوظيفة6الخبرات العلمية المطلوبة: )          

 التدريب: 5.7-

 دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي -           

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7-

 المهارات المطلوبة      

 مهارة في اعداد السجالت والتقارير -

  مهارة في استخدام الحاسوب  -

 مهارة في تنظيم الملفات -

 القدرات المطلوبة     
 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 القدرة على المتابعة  -
 القدرة على العمل بروح الفريق -
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 مــــــــــراقب كاميرات  مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية:    مديريــة التنميـة االجتماع 1.1

 مركز او دار او مؤسسة/ شعبة الشؤون اإلدارية :        القسم/الشعبة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر:   رئيس شعبة الشؤون االدارية 1.1

 ترميز الوظيفة-1

 الرمز: دائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظيفة: 

691/619/616 

 3 الرمز: الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 3 الرمز: وظائف الخدمات المساعدة :المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة 

 1 الرمز: وظائف الحماية والسالمة العامة والخدمات  المجموعـة الوظيفيـة / النوعية الفرعية :

 3 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        

 163 الرمز: مراقب الكاميرات المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: مراقب كاميرات مسمى الوظيفـــة الفعلي

 005011011 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 المشاركة في أعمال الصيانة الكهربائية لها والمحافظة على ادامة تشغيلها.متابعة عمل كاميرات المراقبة و غرض الوظيفة:-3

 المهام والواجبات:-4

 المتابعة المستمرة لعمل كاميرات المراقبة في المركز. .6

 تفقد كافة الكاميرات الموجودة في المركز ومتابعتها من حيث التشغيل .9

 الدورية للكاميرات والمحافظة على نظافتهااجراء الصيانة  .3

 المشاركة في أعمال الصيانة الكهربائية البسيطة المختلفة  .4

 استالم قطع الغيار الخاصة بكاميرات المراقبة  .1

 اعالم مدير الدار عن اية مشكلة أو خلل ألحد األجهزة أو الكاميرات  .1

 تطبيق اجراءات السالمة والصحة المهنية . .6

 ضمن نطاق العمل.به من قبل المدير المباشر تنفيذ ما يكلف  .1

 عالقات الوظيفة:   االتصاالت ( -5

 الموظفين/رئيس شعبة الشؤون االدارية االتصاالت الداخلية: 5.1

 : ال يوجداالتصاالت الخارجية 5.5

 

 اإلشراف: -6

 اليوجدمسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة: 

 
 واإلضافية إلشغال الوظيفةالمتطلبات األساسية  -7

 شهادة مزاولة مهنه في نفس مجال العمل او دبلوم مهني ،  المؤهل العلمي والخبرات: -5.7

 ( سنة في مجال الوظيفة6الخبرات المطلوبة :)       

 دورة تدريبية مختصة في مجال العمل التدريب:  -5.7

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 المهارات المطلوبة

 مهارة في التعامل مع الكاميرات ومستلزماتها وصيانتها وطرق تشغيلها -

 القدرات المطلوبة

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 المعارف

 معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل -
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 ديوان الخدمة المدنية

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

ية االجتماعيةموزارة التن   الدائرة:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .معلومات اساسية عن الوظيفة5

 فني صيانة  مسمى الوظيفــــة: 5.5

 ةيـــاالدارة/ المديرية:  مديريــــة التنميـــة االجتماع 5.5

 / شعبة الشؤون االدارية ايوائية  مركز او دار او مؤسسة       :القسم/الشعبة 3.5

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشؤون االدارية  4.5

 .ترميز الوظيفة5

 616/619/691 الرمز: دائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظيفة: 

 الفئـــــــــة  :                                        
 الثالثة

 3 الرمز: 

 9 الرمز: وظائف المهنية والحرفية المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة:

 1 الرمز: اعمال الكهرباء المجموعـة الوظيفيـة / النوعية الفرعية:

 3 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        

 116 الرمز: فني صيانة ثالث المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: فني صيانة ثالث مسمى الوظيفـــة الفعلي

 الرقم الرمزي للوظيفة: 
391311611 
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 يعمل على متابعة وصيانة المرافق العامة الصحية والكهربائية بشكل دوري في المركز.: .غرض الوظيفة 3

 .المهام والواجبات:4

 يقوم بعمل التمديدات الصحية والصيانة العامة للمرافق الصحية بشكل عام في المركز.   .6

 تشغيل مضخات المياه من األبار الى األسطح كلما استدعت الحاجة.   .9

 يقوم على صيانة دورية على خزانات المياه.  .3

 يتابع صهريج الماء عند حضوره والتأكد من التعبئة.   .4

 يتابع الخط المغذي للمياه عند تشغيل المياه من سلطة المياه.   .1

 يقوم بعمل صيانة للتدفئة المركزية من حيث )تفقد البويلرات والرديترات في كافة أقسام المركز وصيانتها( .   .1

 يتابع تعبئة مادة السوالر.   .6

 يقوم بعمل صيانة للكهرباء واألجهزة الكهربائية بحسب امكانياته.   .1

 يتابع جميع أنواع االضاءة في المركز.   .9

 يتابع تشغيل كل ما يلزم من أجهزة في االحتفاالت الرسمية واألعياد   .61

 يتابع أعمال النجارة والحدادة وحسب الحاجة.   .66

 يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة  .69

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .  .63

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

 رئيس شعبة الشؤون االدارية /الموظفيناالتصاالت الداخلية:  -5.5

 مراكز متخصصة بأعمال الصيانةاالتصاالت الخارجية:  -5.5

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

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة  -7

 المؤهل العلمي المطلوب: الثانوية العامة فما دون + شهادة مزاولة مهنة المؤهل العلمي والخبرات: 5.7-

 (سنوات في مجال الوظيفة6الخبرات العلمية المطلوبة: )                                     

 فنية متخصصة بالعمل الوظيفيدورة   التدريب: 5.7-  

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7-  

 مهارة فنية في مجال الصيانة العامة والمتخصصةالمهارات المطلوبة :     

 القدرة على تحمل ضغط العمل ،القدرة على العمل بروح الفريقالقدرات المطلوبة :     

 : معرفة باألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة  المعارف     
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
 
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

  

 
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة.5

مأمور مقسم         مسمى الوظيفــــة:  5.5  

 مديرية التنمية االجتماعية     اإلدارة/ المديرية: 5.5

 / شعبة الشؤون االدارية ايوائية  مركز او دار او مؤسسة القسم/الشعبة:        3.5

 رئيس شعبة الشؤن االدارية  مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 4.5

 ترميز الوظيفة.5

111/112/121 الرمز: دائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظيفة:   

 الفئـــــــــة  :                                        
 الثالثة

 الرمز:
3 

 نوعية العامة:المجموعـة ال
 مجموعة الوظائف المهنية والحرفية

 الرمز:
2  

 المجموعة النوعية الفعلية:
 اعمال االلكترونيات واالتصاالت

 الرمز:
1 

 المستـــــــوى :                                        
 الثالث

 الرمز:
3  

 المسمى القياسي الدال: 
 مأمور مقسم

 الرمز:
115 

 مسمى الوظيفـــة الفعلي
 مأمور مقسم

 الرمز:
11 

 321311511 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنية:
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 وتلبية المكالمات الهاتفية وترصيدها ومتابعة اعمال الصيانة الهاتفية.العمل على استقبال  غرض الوظيفة:.3

  . المهام والواجبــات:4

  المعني.استقبال جميع المكالمات الواردة وتحويلها إلى الشخص   .1

  وموجودات المقسم.المحافظة على األجهزة   .2

  المباشر.اإلبالغ عن أي عطل أو خلل في المقسم بشكل فوري للمسؤول   .3

  المقسم.المحافظة على نظافة   .4

 مسئول مسؤولية نامة عن المكالمات الصادرة واالتصاالت   .5

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

الوظيفة.يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص   .7  

 

 (:االتصاالت  عالقات الوظيفة-5

 كافة الموظفين/ رئيس شعبة الشؤون االدارية  االتصاالت الداخلية: 5.5 

 ال يوجد :الخارجيةاالتصاالت  5.5 

 

 االشراف-6

 ال يوجد للوظيفة:لخاضعة لالشراف المباشر مسميات الوظائف ا
 
 المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة-7

 .المؤهل العلمي المطلوب  : الثانوية العامة فما دون المؤهل العلمي والخبرات: 5.7 

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة التدريب:  5.7 

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7 

 المهارات المطلوبة

 مهارة في االتصال واإلشراف.  -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته فى مجال العمل -

 القدرات المطلوبة 

 القدرة على التعامل مع االخرين -

 المعــارف                  

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

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
 

جتماعيةية االموزارة التن   الدائرة:  

 
 

 
 
 
 

 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 مرافق لذوي االحتياجات الخاصة مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية:  مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 ( / شعبة الشؤون الفنية والطبية قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة  مركز او دار   :    القسم/الشعبة 1.1

 الفنية والطبيةمسمى وظيفة الرئيس المباشر:  رئيس شعبة الشــــؤون  1.1

 ترميز الوظيفة-1

 نوع الوظيفة: 
رجاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ود  

 
 691/619/616 الرمز:

 3 الرمز:  الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 :المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة 
 

 وظائف خدمات مساعدة
 الرمز:

3 

 الرمز: وظائف الحماية والسالمة العامة والخدمات المجموعـة الوظيفيـة / النوعية الفرعية :
1 

 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        
3 

 الرمز: مرافق لذوي االحتياجات الخاصة المسمى القياسي الدال: 
116 

 الرمز: مرافق لذوي االحتياجات الخاصة مسمى الوظيفـــة الفعلي
11 

 005011711 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 تقديم خدمات مساندة للمنتفعين في مجال حياتهم اليومية من العناية بهم واكسابه مهارات منها )جتماعية، انفعالية، سلوكية(  :.غرض الوظيفة 3

 .المهام والواجبات:4

  .كد من سالمتهمأمساعدة المشرف في عملية استالم وتسليم المنتفعين والت .6

 .ته للمنتفعين التي تستدعي حالتهم المراجعات الطبية للمستشفى اوالمبيت عندما يطلب منهم ذلكمساندة الممرض في عمله من خالل مرافق .9

  األصول.بها وحفظها واستالمها والعمل على استخدامها حسب يمشاركة المشرفين ومساعدتهم في تامين المالبس للمنتفعين وترت .3

ية والشخصية لألشخاص ذوي االعاقة و تدريب المنتفعين على المهارات مساعدة المشرف في المحافظة على ادوات ومواد العناية الذات .4

 الحياتية اليومية والعنايه الذاتيه بما يضمن سالمتهم .

 .االبالغ عن الحاالت المرضية واالصابات في حال وقوعها للمشرف الليلي المناوب او االخصائي االجتماعي مباشرة او الممرض .1

 .الكاملة للمنتفعين تقديم خدمات العناية الشخصية .1

 المحافظة على خصوصية الشخص من ذوي االعاقة عند تقديم خدمات العناية الذاتية لهم . .6

 .مرافقة الشخص من ذوي االعاقة الى الحمام وتفويطة ان لزم االمر .1

 .هم وحقوقهمالمحافظة على كرامتو االلتزام بقواعد السلوك الوظيفي وعدم تعريض المنتفعين لالساءة الجسدية او العنف .9

 مساعدة المشرفيين الليلين في الجوالت التفقدية للحفاظ على سالمة وصحة المنتفعين اثناء نومهم. .61

 شر ضمن تخصص الوظيفة.القيام بأي مهام يكلفه بها المدير المبا  .66

 تنفيذ كافة االنشطة والقوانين والتعليمات الصادرة من الوزارة. .69

 

 عالقات الوظيفة  االتصاالت(: -5

 الموظفينالممرض /وكافة المشرف / /رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبيةاالتصاالت الداخلية :  -5.5

  ال يوجداالتصاالت الخارجية :  -5.5

 

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

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة  -7

 العلمي والخبرات: المؤهل 5.7-

 المؤهل العلمي المطلوب: الثانوية العامة فمادون                    

 (سنوات في مجال الوظيفة6الخبرات العلمية المطلوبة: )                    

 التدريب: 5.7 -  

 دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي -                     

 االسعافات االوليةدوره في  -

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7-  

 الفعالههارة التواصل م    -

 العمل بروح الفريق و القدرة على تحمل ضغط العمل     -

 القدرة على التعامل مع الحاالت الصعبة والطارئة     -

 معرفة باالنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة      -
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 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي الوظيفيبطاقة الوصف 

 
 

جتماعيةية االموزارة التن   الدائرة:  

 
 
 

 
 
 

 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 مـــــــــــدرب مهني             مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيــاالدارة/ المديرية:               مديريـة التنميـــة االجتماع 1.1

 الفنية والطبية( / شعبة الشؤون  قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة   رعاية ايوائية  مركز او دار                  :القسم/الشعبة 1.1

 الفنية والطبيةمسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشؤون  1.1

 ترميز الوظيفة-1

 نوع الوظيفة: 
 دائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات

 
 691/619/616 الرمز:

 الثالثة الفئـــــــــة  :                                        
 الرمز: 

 
3 

 :المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة 
 

 االعمال المهنية والحرفية 
 9 الرمز:

 المجموعـة الوظيفيـة / النوعية الفرعية :
 

 
 الرمز:

 

 9 الرمز: الثاني  المستـــــــوى :                                        

 الرمز: مدرب حرفي ومهني المسمى القياسي الدال: 
 

 11 الرمز: مدرب مهني مسمى الوظيفـــة الفعلي

 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 المهني.تدريب الفئات المستهدفة وفق االختصاص : .غرض الوظيفة 3

 

 .المهام والواجبات:4

 اعداد ملف خاص لكل متدرب يحتوي على تقييم وتسجيل للمعلومات. .1

 اعداد خطة للتدريب النظري والعملي ومتابعة تنفيذها بما يشمل التدريب على السالمة العامة والمهنة المختصة. .2

 رب المهني.تزويد الرئيس المباشر بتقارير دورية عن كل متدرب يبين فيها وضع المتد .3

 تقييم انجازات المتدرب مع بيان اسباب نجاحه او فشله. .4

 استالم المعدات واالدوات والمواد الالزمة للتدريب وتحديد النقص ان وجد. .5

 المشاركة في االجتماعات الدورية لتدارس االراء وحل المشكالت. .6

 الحفاظ على االجهزة والمعدات ونظافتها بشكل دوري. .7

 وفق تعليمات االدارة.القيام بالمناوبات  .8

 اي مهمة اخرى يكلفه بها الرئيس المباشر ضمن تخصص العمل. .9

 تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة. .11

 

 عالقات الوظيفة  االتصاالت(: -5

 رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية /الموظفيناالتصاالت الداخلية :  -5.5

 ال يوجد الخارجية :االتصاالت  -5.5

 اإلشراف: -6

 ال يوجدمسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:  -

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة  -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7-

 شهادة مزاولة مهنةالمؤهل العلمي المطلوب: الثانوية العامة )صناعي(+ 

 (سنه في مجال الوظيفة6المطلوبة: )الخبرات العلمية 

 التدريب: 5.7-

 دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي -      

 دورة مختصة في ادارة االزمات -      

 دورة ذات صلة بالتعامل مع الفئات المستهدفة -      

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7-

 مهارة التواصل مع االخرين -

 العملالقدرة على تحمل ضغط  -

 القدرة على التعامل مع الحاالت الصعبة والطارئة -
 القدرة على المتابعة  -
 القدرة على العمل بروح الفريق -
 معرفة باالنظمة والتعليمات الناظمة للعمل. -
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 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 

 
وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

  

 
 

 
 

 الوظيفة.معلومات اساسية عن 1

حـــــــــــالقمسمى الوظيفــــة:    1.1  

 مديــــــرية التنمية االجتماعية    اإلدارة/ المديرية: 1.1

 ( / شعبة الشؤون الفنية والطبية قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة   رعاية ايوائية  مركز او دار القسم/الشعبة:        1.1

 الفنية والطبية الشؤونرئيس شعبة  مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 .ترميز الوظيفة1

رجاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ود نوع الوظيفة: 101/101/110 الرمز:   

 3 الرمز: الثالثة الفئـــــــــة  :

 1 الرمز: الوظائف المهنية والحرفية المجموعـة الوظيفيـة/النوعية العامة:

 7 الرمز: اعمال الخدمات الشخصية الفرعية: المجموعة الوظيفية/النوعية

 1 الرمز: االول المستـــــــوى :

 003 الرمز: حالق المسمى القياسي الدال:

 00 الرمز: حالق مسمى الوظيفـــة الفعلي

 317100300 الرقم الرمزي للوظيفة:

  الرمز:  المجموعة المهنية:
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 وقصه ومتابعة تهذيبه بشكل مستمر للحفاظ على مستوى النظافة المطلوب للمنتفعين المنتفعين تصفيف شعر غرض الوظيفة: .1
  . المهام والواجبــات:1

 استالم العهدة الالزمة العمال الحالقة والمحافظة عليها من التلف أو الضياع .6

 تجهيز المعدات الالزمة للحالقة )مثل المقص والشفرات وموس الحالقة وآلة تصفيف الشعر( .9

 التأكد من جودة االدوات المستخدمة للحالقة والمحافظة على نظافة هذه المعدات واالجهزة  .3

 المحافظة على نظافة المكان المخصص لتصفيف شعر المنتفعين بالتخلص من الفضالت والشعر المقصوص .4

 التأكد من المحافظة على مستوى النظافة المطلوبة لللمنتفعين .1

 المهنية. تطبيق اجراءات السالمة والصحة .1

 القيام بما يكلف به من قبل مدير الدار في مجال عمله. .6

 

 عالقات الوظيفة  االتصاالت(:-5

 /الموظفينرئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية االتصاالت الداخلية:1.5 -

 : ال يوجداالتصاالت الخارجية 1.5 -      

 

 االشراف:-6

 اليوجدمسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة: 
 

 المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7  

 المؤهل العلمي المطلوب  : شهادة مزاولة مهنه 

( سنوات في مجال الوظيفة                        1) الخبرات العملية المطلوبة :      

  التدريب:  1.7 

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -
 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 مهارة في استخدام معدات الحالقة  -المهارات المطلوبة:

 القدرة على تحمل ضغط العمل  -القدرات المطلوبة:

 معرفة تامة باالنظمة والقوانين والتعليمات الناظمة للعملالمعارف:
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 
 
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

  

 
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

خيـــــــــــــاط  مسمى الوظيفــــة: 1.1  

 مديــــرية التنمية االجتماعية   اإلدارة/ المديرية: 1.1

 ( / شعبة الشؤون الفنية والطبية قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة   رعاية ايوائية  مركز او دار   القسم/الشعبـــــة:   1.1

 رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية مسمى وظيفة الرئيس المباشر:  1.1

 ترميز الوظيفة-1

رجاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ود نوع الوظيفة:  101/101/110 الرمز:   

 3 الرمز: الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 3 الرمز: وظائف الخدمات المساعدة المجموعـة الوظيفيـة/النوعية العامة:

 وظائف النسيجية والجلدية المجموعة الوظيفية/النوعية الفرعية:
 1 

 المستـــــــوى :                                        
 الثالث

 3 الرمز:

 المسمى القياسي الدال: 
 خياط

 001 الرمز:

 00 الرمز: خياط مسمى الوظيفـــة الفعلي

 331300100 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنية:
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 حياكة وخياطة وتصليح مالبس ولوازم المركز. .غرض الوظيفة:1

  . المهام والواجبــات:1

 إخاطة الزي الرسمي للموظفين وإخاطة كل ما يلزم .1

 إخاطة البرادي الالزمة للمركز. .2

 تطبيق تعليمات السالمة العامة  .3

 المحافظة على سالمة الماكينات واالدوات الخاصة بالخياطة. .4

 الخياطه في حال امتلك المهارات الكافية لذلك وتم تكليفة بالمهمة من قبل الرئيس المباشريقوم بتدريب المنتفعين على  .5

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

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة. .7

 

  االتصاالت (عالقات الوظيفة : -5

 رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية /كافة الموظفين  االتصاالت الداخلية:1.5 

  ال يوجداالتصاالت الخارجية:  1.5

 االشراف-6

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

 والخبرات:المؤهل العلمي  1.7 -

 المؤهل العلمي المطلوب: الثانوية العامة فما دون + شهادة مزاولة مهنة         

( سنه في مجال الوظيفة    1) الخبرات العملية المطلوبة:                  

  التدريب:  1.7 -

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

مهارة في التعامل مع االخرين  -المهارات المطلوبة :   
القدرة على تحمل ضغط العمل  -القدرات المطلوبة :   

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

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

ةوزارة التنمية االجتماعي   الدائرة:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 طـــــــــــــاهي     مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيــاالدارة/ المديرية:       مديريــة التنميـة االجتماع 1.1

 ( / شعبة الشؤون اإلدارية قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة   رعاية ايوائية  مركز او دار  :         القسم/الشعبة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر:  رئيس شعبة الشؤون االدارية 1.1

 ترميز الوظيفة-1

اتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرج نوع الوظيفة:   691/619/616 الرمز: 

 3 الرمز: الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 3 الرمز: وظائف الخدمات المساعدة :المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة 

 1 الرمز: الوظائف الفندقية والسياحية المجموعـة الوظيفيـة / النوعية الفرعية :

 3 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        

 111 الرمز: طاهي المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: طاهي مسمى الوظيفـــة الفعلي

 001011511 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 الوجبات االغذائية المقرره خالل اليوم.طهي الطعام ضمن برنامج غذائي وتجهيز وتحضير غرض الوظيفة: -3
 

 المهام والواجبات:-4
 طلب المواد األولية الخاصة بالطعام الشرقي )لحوم، توابل، بقول(. .6

 تجهيز كل ما يلزم لعملية الطهي من مواد غذائية ) اللحوم ، والخضراوات ، الفواكهة ،األرز..................وغيرها( .9

 )األفران، أواني الطهي اليدوية، والصواني...إلخ(.تجهيز معدات الطهي  .3

 التأكد من نظافة أدوات إعداد الطعام ومكانه ومرافق المطبخ وأدواته المختلفة.  .4

 طهي أصناف الطعام الشرقي حسب القوائم المطلوبة وضمن البرنامج المعد لذلك. .1

 سكب األطباق بتقطيع اللحوم أو السكب والتزيين. .1

 مناسبة . حفظ الطعام بطريقة .6

 تطبيق إجراءات السالمة والصحة المهنية. .1

 الحفاظ على الهندام العام ونظافته والتقيد بالزي الرسمي والنظافة العامة .9

 مساعدة ربة المنزل في توزيع الحصص المقررة للوجبات على المنتفعين وفق األصول. .61

 تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة. .66

 القيام بما يكلف به في مجال عمله. .69

 

 عالقات الوظيفة   االتصاالت (-5

 /الموظفين رئيس شعبة الشؤون االدارية  االتصاالت الداخلية: 5.1

 : ال يوجد االتصاالت الخارجية 5.5

 

 اإلشراف: -6
 اليوجد مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة: 

 
 واإلضافية إلشغال الوظيفةالمتطلبات األساسية  -7

  -المؤهل العلمي و الخبرات: -5.7

 المؤهل العلمي : ثانوية عامة فما دون + شهادة مزاولة مهنة                   

 ( سنة في مجال الوظيفة6الخبرات المطلوبة : / )                  

 التدريب:  -5.7

 دورة متخصصة في مجال الوظيفة  -

 والمعارف والقدرات :المهارات  -3.7

 مهارة في التعامل مع الحاالت الطارئة -  

 معرفة بالقوانين واالنظمة والتعليمات الناظمة للعمل -  
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 
 
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
  

 
 

 .معلومات اساسية عن الوظيفة1

مساعد طاهي     مسمى الوظيفــــة:  1.1  

   مديرية التنمية االجتماعية    اإلدارة/ المديرية: 1.1

 ( / شعبة الشؤون اإلدارية قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة   رعاية ايوائية  مركز او دارالقسم/الشعبة:      1.1

 رئيس شعبة الشؤون االدارية  مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 .ترميز الوظيفة1

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

 3 الرمز: الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 المجموعـة النوعية العامة: 
 وظائف الخدمات المساعدة

 3 الرمز:

 الفرعية:المجموعة النوعية 
 وظائف الفندقية والسياحية

 0 الرمز:

 المستـــــــوى :                                        
 الثالث

 3 الرمز:

 المسمى القياسي الدال: 
 طاهي

 005 الرمز:

 مسمى الوظيفـــة الفعلي
 طاهي

 00 الرمز:

 330300500 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنية:
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 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

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

 العامة 

  . المهام والواجبــات:1

 المحافظة على كافة أدوات المطبخ نظيفة وكذلك أدوات الطعام.  .1

 متابعة نظافة المطبخ.  .1

 النظافة الشخصية والتقيد باللباس الرسمي. المحافظة على  .3

 تنفيذ التعليمات الصادرة إليها من الطاهية.   .4

 مساعدة الطاهي في سكب الطعام وتزيينه وحفظه.  .5

 توزيع الحصص الغذائية والتحضير لكل وجبة ) المواد ، االدوات(.  .6

المتعلقة بالوظيفةيتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة   .7  

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة.  .1

 

 عالقات الوظيفة :   االتصاالت (-5

 رئيس شعبة الشؤون االدارية / الموظفين االتصاالت الداخلية:1.5  

 االتصاالت الخارجية: ال يوجد1.5  

 ال يوجداالشراف : مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة: -6

 المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 المؤهل العلمي المطلوب: الثانوية العامة فما دون

( سنوات في عمل الوظيفة1) الخبرات العملية المطلوبة:      

  : التدريب 1.7 

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

مهارة في التعامل مع االخرين  -المهارات المطلوبة:  

القدرة على تحمل ضغط العمل -القدرات المطلوبة:   
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 
 
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

  

 
 
 

 .معلومات اساسية عن الوظيفة5

سفرجيمسمى الوظيفــــة:  5.5  

 مديرية التنمية االجتماعيةاإلدارة/ المديرية:  5.5

 ( / شعبة الشؤون اإلدارية قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة   رعاية ايوائية  مركز او دار القسم/الشعبة: 3.5

 رئيس شعبة الشؤون االدارية  المباشر:مسمى وظيفة الرئيس  4.5

 .ترميز الوظيفة5

 نوع الوظيفة: 
 دائمة مصنفة/ غير مصنفة

 الرمز:
111/112/121  

 الفئـــــــــة  :                                        
 الثالثة

 الرمز:
3 

 المجموعـة النوعية العامة:
 وظائف الخدمات المساعدة

 الرمز:
3 

 النوعية الفرعية:المجموعة 
 وظائف الفندقية والسياحية

 الرمز:
1 

 المستـــــــوى :                                        
 الثالث

 الرمز:
3 

 المسمى القياسي الدال: 
 سفرجي

 الرمز:
119 

 مسمى الوظيفـــة الفعلي
 سفرجي

 الرمز:
11 

 331311911 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المهنية:المجموعة 
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 القيام بترتيب وتنسيق والمحافظة على قاعة وطاولة الطعام واحضار الطعام وتوزيعه.غرض الوظيفة: 3.

 

  . المهام والواجبــات:4

 ترتيب قاعة الطعام.   .1

 ترتيب طاولة الطعام بوضع المعالق والصحون والسكاكين بشكل مرتب.  .2

 المساعدة في ترتيب الطعام على الطاوالت.   .3

 المساعده احضار الطعام وتوزيعه على المنتفعين كل حسب البرنامج الغذائي المعد له.  .4

 متابعة نظافة غرفة الطعام واإلشراف على تنظيفها    .5

 كتابه المالحظات إن وجدت عن تقبل المنتفعين للطعام إن وجدت.  .6

والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفةيتقيد باألنظمة   .7  

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة.  .8

 

 عالقات الوظيفة :   االتصاالت (-5

 رئيس شعبة الشؤون االدارية /كافة الموظفين االتصاالت الداخلية:5.5 

  يوجد : الاالتصاالت الخارجية5.5 

 

 ال يوجداالشراف / مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: -6

 

 المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7 

 المؤهل العلمي المطلوب  : الثانوية العامة فما دون       

 ( سنوات في مجال الوظيفة                     1) الخبرات العملية المطلوبة :                   

  التدريب:  5.7 

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة

 المعارف والمهارات والقدرات:  3.7 

مهارة في التعامل مع االخرين   -المهارات المطلوبة:  

القدرة على تحمل ضغط العمل   -القدرات المطلوبة :  

معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة   -المعــارف:    
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 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
ية االجتماعيةموزارة التن   الدائرة:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 مـــــوظــف استقبـــــال         مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيــاالدارة/ المديرية:         مديريــة التنميـــة االجتماع 1.1

 ( / شعبة الشؤون اإلدارية قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة    رعاية ايوائية مركز او دار             :القسم/الشعبة 1.1

 االداريةمسمى وظيفة الرئيس المباشر:   رئيس شعبة الشؤون  1.1

 ترميز الوظيفة-1

 نوع الوظيفة: 
رجاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ود  

 
 691/619/616 الرمز:

 الثالثة الفئـــــــــة  :                                        
 الرمز: 

 
3 

 :المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة 
 

 وظائف الخدمات المساعدة

 الرمز:
3 

  / النوعية الفرعية : المجموعـة الوظيفيـة
 الوظائف الفندقية والسياحية

 الرمز:
1 

 المستـــــــوى :                                        
 الثالث

 الرمز:
3 

 161 الرمز: موظف استقبال المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: موظف استقبال مسمى الوظيفـــة الفعلي

 001011111 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 
 

  .استقبال الزوار بكافة فئاتهم ومسمياتهم وصفاتهم: .غرض الوظيفة 3

 .المهام والواجبات:4

 يستقبل الضيوف ويسجل معلوماتهم ومعرفة الخدمة التي يريدونها ضمن السجالت الخاصة والرسمية. .6

 يرشد الضيوف الى الشخص المعني والمخول بتقديم الخدمة لهم. .9

 توزيع نشرات تعريفية على الضيوف. .3

 القيام بأي مهام يكلفه المدير بها ضمن اختصاصه. .4

 تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة.  .1

 

 عالقات الوظيفة  االتصاالت(: -5

 رئيس شعبة الشؤون االدارية/الموظفيناالتصاالت الداخلية : -5.5

 ال يوجداالتصاالت الخارجية :  -5.5

 

 اإلشراف: -6

 ال يوجدمسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:    

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة  -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7

 المؤهل العلمي المطلوب: الثانوية العامة.          

 (سنوات في مجال اوظيفة6الخبرات العلمية المطلوبة: )          

 التدريب: 5.7

 دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفة -         

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7

 المهارات المطلوبة      

 مهارة التعامل مع الجمهور -

  مهارة في استخدام الحاسوب  -

 االعاقةمهارة التعامل مع االشخاص ذوي  -

 القدرات المطلوبة      
 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 القدرة على المتابعة  -
 القدرة على العمل بروح الفريق -

 المعارف       

 .معرفة تامة باالنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة  -
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 

 
 
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 مراسل            مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية:  مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 / شعبة الشؤون االدارية ايوائية  مركز او دار او مؤسسة  :  القسم/الشعبة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشؤون االدارية  1.1

 ترميز الوظيفة-1

جاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودر نوع الوظيفة:   120/616/619 :رمزال 

 3 :رمزال الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة
 وظائف الخدمات المساعدة

 :الرمز
3 

 : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة
 وظائف خدمات ادارية

 :الرمز
1 

 :                                         المستـــــــوى
 الثالث

 :الرمز
3 

 166 :رمزال مراسل المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال مراسل الفعليمسمى الوظيفـــة 

 000011111 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية االيوائية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   

 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 العمل على توزيع البريد والمعامالت على موظفي المركز . : غرض الوظيفة-3

 المهام والواجبات:-4

 يفتح ويغلق مكاتب المركز الذي يعمل به قبل وبعد انتهاء الدوام الرسمي .6

 يوزع المعامالت الرسمية بين الشعب المختلفة .9

 يحافظ على نظافة وترتيب المكاتب واألثاث في المركز .3

 يتأكد من أمور السالمة العامة قبل مغادرته المركز .4

 هأية مهمة يكلفه بها المدير ضمن اختصاص  .1

  تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة .1

 ة:   االتصاالت (عالقات الوظيف -5

 الدارية والخدمات/الموظفينشعبة الشؤون ارئيس  الداخلية:االتصاالت  5.5

 ال يوجد  :الخارجيةاالتصاالت  5.5

 اإلشراف: -6

 اليوجد شراف المباشر للوظيفة:مسميات الوظائف الخاضعة لإل

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

 في مجال الوظيفة ( سنة6الثانوية العامة فما دون / )والخبرات: المؤهل العلمي -5.7

  دورة تدريبية مختصة في مجال العمل  التدريب: -5.7

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 المهارات المطلوبة

 مهارة التعامل مع االشخاص ذوي االعاقة -

 استخدام الحاسوب مهارة في  -

 القدرات المطلوبة

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 المعارف

 والتعليمات الناظمة للعملمعرفة بالقوانين واألنظمة  -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية االيوائية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   

 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 

 
 

 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 

 
 

 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 طـــــــــابع  مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالجتماع االدارة/ المديرية:  مديريــــة التنميـــة 1.1

 الشؤون االداريةشعبة / مركز او مؤسسة  :   القسم/الشعبة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر:    رئيس شعبة الشؤون االدارية  1.1

 ترميز الوظيفة -1

رجاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ود نوع الوظيفة:   691/616/619 الرمز: 

 3 الرمز: الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 3 الرمز: وظائف الخدمات المساعدة :المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة 

 1 الرمز: وظائف خدمات ادارية المجموعـة الوظيفيـة / النوعية الفرعية :

 3 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        

 113 الرمز: طابع المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: طابع مسمى الوظيفـــة الفعلي

  الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية االيوائية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   

 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 
 :غرض الوظيفة -3

 المركز حسب الطلب.يطبع ويدقق الكتب والتقارير والمعامالت والكتب الخاصة في 

 المهام والواجبات:-4

 يطبع الكتب والتقارير والمعامالت المختلفة حسب الطلب   .6

 يدقق الكتب والتقارير التي طبعها قبل تسليمها للجهات المختصة .9

 يحافظ على نظافة آالت الطباعة ويتأكد من تغطيتها باستمرار .3

 يجري الصيانة الخفيفة آلالت الطباعة وإبالغ المسؤولين عن أية أعطال   .4

 يخزن بيانات مسودات الكتب والتقارير التي طبعتها في ذاكرة الحاسوب المسلم له . .1

 المحافظة على سرية المعلومات المطبوعة وعدم السماح لآلخرين باالطالع عليها  .1

 صاصهالقيام بأي مهام يكلفه بها المدير ضمن اخت .6

 تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة .1

 عالقات الوظيفة:   االتصاالت ( -5

 الدارية /الموظفينرئيس شعبة الشؤون ا االتصاالت الداخلية: 5.5

 : ال يوجد االتصاالت الخارجية 5.5

 
 اإلشراف: -6

 اليوجدمسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة: 

 
 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

 ( سنة في مجال الوظيفة6الثانوية العامة فما دون + اجتياز امتحان الطباعه المقرر لهذه الوظيفة / )المؤهل العلمي والخبرات: -5.7

 التدريب: -5.7

 دورة في الطباعة عربي/ انجليزي  -     

 دورة تدريبية مختصة في مجال العمل    -    

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 المهارات المطلوبة

 مهارة في استعمال الحاسوب -

 مهارات السرعه والدقه في الطباعة -

 القدرات المطلوبة

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 المعارف

 معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية االيوائية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   

 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 

 
 

 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 

 
 
 

 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 مستــــــــــــــخدم              مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية:                مديريــة التنميــة االجتماع 1.1

 ( / شعبة الشؤون اإلدارية قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة   رعاية ايوائيهمركز او دار   :                  القسم/الشعبة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر:  رئيس شعبة الشؤون االدارية 1.1

 ترميز الوظيفة-1

اتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرج نوع الوظيفة:   691/619/616 الرمز: 

 3 الرمز: الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 وظائف الخدمات المساعدة :المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة 
 الرمز:

3 

 وظائف خدمات ادارية المجموعـة الوظيفيـة / النوعية الفرعية :
 الرمز:

1 

 الثالث المستـــــــوى :                                        
 الرمز:

3 

 114 الرمز: مستخدم المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: مستخدم مسمى الوظيفـــة الفعلي

 000011011 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية االيوائية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   

 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 
 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

 ( سنة في مجال الوظيفة6الثانوية العامة فما دون / )المؤهل العلمي والخبرات: -5.7

 دورة تدريبية مختصة في مجال العمل  التدريب:  -5.7

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 مهارة في التعامل مع الحاالت الطارئةالمهارات المطلوبة: 

 القدرة على تحمل ضغط العملالقدرات المطلوبة : 

 معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعملالمعارف : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 وترتيب االثاث وتنظيفهالعمل على تنظيف كافة مرافق مكان عمله  :غرض الوظيفة -3
 
 المهام والواجبات:-4

 ر.بنظافة المرافق العامة والمكاتب في المركز باستمراالقيام  .6

 ترتيب وتنظيف المواد واألدوات والمعدات داخل المطبخ والمستودعاتالقيام ب .9

 التخلص من الفضالت والقصاصات وتنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية ونفض الغبار. .3

 جاج واألبواب والمكاتب.تلميع الز .4

 تطبيق قواعد السالمة العامة .1

 القيام بما يكلف به في مجال عمله. .1

 تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة .6

 
 عالقات الوظيفة:   االتصاالت ( -5

 الموظفين/رئيس شعبة الشؤون االدارية االتصاالت الداخلية: 5.1

 ال يوجد: االتصاالت الخارجية 5.5

 
 اإلشراف: -6

 اليوجد-مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية االيوائية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   

 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 
 

 
 

 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 ســـــــــــائق   مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيــاالدارة/ المديرية:  مديريــة التنميـة االجتماع 1.1

 اإلدارية( / شعبة الشؤون  قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة  مركز او دار  :  القسم/الشعبة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشؤون االدارية 1.1

 ترميز الوظيفة-1

رجاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ود نوع الوظيفة:   691/619/616 الرمز: 

 3 الرمز: الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 3 الرمز: وظائف الخدمات المساعدة :المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة 

 3 الرمز: وظائف اعمال السواقة المجموعـة الوظيفيـة / النوعية الفرعية :

 3 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        

 111 الرمز: سائق محورين المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: سائق مسمى الوظيفـــة الفعلي

 000011511 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية االيوائية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   

 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 
 
 

 قيادة المركبة الخاصة بمكان عمله والحفاظ عليها واستخدامها ألداء االعمال الموكله اليه :غرض الوظيفة -3

 المهام والواجبات:-4

 دورة الزيت، دورة الكهرباء واإلطارات(. تفقد المركبة قبل التشغيل ويشمل )دورة الوقود، .6

 يشغل المركبة ويالحظ أي خلل في التشغيل والمحافظة على نظافتها وصيانتها. .9

 القيام بنقل الموظفين والمنتفعين والمحافظة على سالمتهم من وإلى المركزوإعادتهم. .3

 إعالم مأمور الحركة عن أي أعطال تحدث بالمركبة. .4

 ة المركبة والحصول على أمر الحركة من مدير المركز او من ينوب عنهاالحتفاظ بسجل يومي لحرك .1

 عدم استعمال المركبة في األعمال غير الرسمية .1

 تجديد ترخيص المركبة سنوياً في الموعد المحدد. .6

 تطبيق إجراءات السالمة والصحة المهنية . .1

 الحفاظ على المركبة ونظافتها. .9

 مهام اإلداريةالالقيام بما يكلف به في مجال عمله من  .61

 تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة .66

  

 عالقات الوظيفة  االتصاالت (:-5

 الموظفين/رئيس شعبة الشؤون االدارية االتصاالت الداخلية: -5.5

 : ال يوجداالتصاالت الخارجية -5.5

 

 اإلشراف:-6

 اليوجدمسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة: 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 ( سنة خبرة في مجال الوظيفة6الثانوية العامة فما دون  + رخصة قيادة مناسبة لطبيعة العمل/ )المؤهل العلمي والخبرات: -5.7

 العملدورة متخصصة في مجال التدريب: -5.7

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 مهارة التعامل مع االشخاص ذوي االعاقة  -

 مهارة التعامل مع الحاالت الطارئة -

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 معرفة بالقوانين واالنظمة والتعليمات الناظمة للعمل -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية االيوائية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   

 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 

 ديوان الخدمة المدنية

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -5

 مسمى الوظيفــــة:             عامل تمريض 5.5

 ةيـــاالدارة/ المديرية:  مديريــــة التنميـــة االجتماع 5.5

 الفنية والطبية/ شعبة الشؤون  رعاية ايوائية  مركز او دار او مؤسسة القسم/الشعبة:   3.5

 وظيفة الرئيس المباشر:  رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبيةمسمى  4.5

 ترميز الوظيفة -5

رجاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ود نوع الوظيفة:   691/616/619 الرمز: 

 3 الرمز: الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 3 الرمز: وظائف الخدمات المساعدة :المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة 

 9 الرمز: وظائف الخدمات الزراعية المجموعـة الوظيفيـة / النوعية الفرعية :

 3 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        

 119 الرمز: عامل تمريض المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: عامل تمريض مسمى الوظيفـــة الفعلي

 339611911 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 9169/ 61/9(    تـــــــــــــاريخ  66311معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )ش م / 

 
 

 

 يعمل على متابعة الوضع الصحي )خاصة السريرية( للمنتفعين وتوفير الرعاية الصحية لهم. غرض الوظيفة: -3

 

 المهام والواجبات: -4

 متابعة االوضاع الصحية للمنتفعين وخاصة السريرية. .6

 يقوم بتغيير االوضاع للمنتفعين السريري بناًء على توصيات المختصين. .9

 يساعد بحمام المنتفعين السريري. .3

 يتابع نظافة المنتفعين الشخصية وخاصة السريرية. .4

 القيام بأعمال االسعافات االولية اذا لزم االمر. .1

 يقدم تقرير يومي عن اوضاع المنتفعين للرئيس المباشر. .1

 مات الصادرة له من قبل الرئيس المباشرينفذ جميع التعلي .6

 

 عالقات الوظيفة: -5

 رئيس شعبة الشؤون الفنية ،الطبيب، الممرض، مساعد الممرض وكافة موظفي المركزاالتصاالت الداخلية: -5.5

 : ال يوجداالتصاالت الخارجية -5.5

 

  اإلشراف:-   6

   اليوجد -مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة: 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: -5.7

 توجيهي تمريض او ) دورات تمريض ( المؤهل العلمي المطلوب:        

 سنوات في مجال الوظيفة (6) الخبرات العلمية المطلوبة:         

 التدريب: -5.7

 مختصة في مجال العملدورة تدريبية   -            

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 المهارات المطلوبة

 مهارات التواصل مع األشخاص المعوقين -

 مهارات في سرعة التصرف في األزمات الطارئة -

 مهارات في االتصال وإعداد التقارير -

 القدرات المطلوبة

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 الطارئةالقدرة على التعامل مع الحاالت  -

  المعارف:

  معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل. -
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 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
 وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة: 

  
  

 

 

 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

عـــــــامل غــــــسيلمسمى الوظيفــــة:      1.1  

 االجتماعيةمديـــرية التنميــــة       اإلدارة/ المديرية: 1.1

 / شعبة الشؤون اإلداريةرعاية ايوائيه مركز او دار او مؤسسة القسم/الشعبـــــة:       1.1

 رئيس شعبة الشؤون االدارية مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة-1

رجاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ود نوع الوظيفة:  101/101/110 الرمز:   

 3 الرمز: الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 3 الرمز: الوظائف الخدمات المساعدة المجموعـة الوظيفيـة/النوعية العامة:

 0 الرمز: وظائف الفندقية والسياحية المجموعة الوظيفية/النوعية الفرعية:

 3 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        

 006 الرمز: غسال المسمى القياسي الدال: 

 00 الرمز: غسال مسمى الوظيفـــة الفعلي

 330300600 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنية:
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 غسل المالبس والتأكد من نظافتها وترتيبها واعادتها الى مصادرها بالشكل الالئق وفي وقت الحاجة. .غرض الوظيفة:1

  . المهام والواجبــات:1

 المحافظة التامة على نظافة وصيانة الغساالت واإلبالغ عن أي عطل او خلل.  .1

 االقسام .غسل مالبس األطفال يومياً صباحاً بعد جمعها من   .1

 متابعة عملية الغسيل من نشر وتوزيع وتجميع ان يجف.  .3

 طي الغسيل وأعادته إلى االقسام .  .4

 المحافظة على نظافة وسالمة غرفة الغسيل  .5

 المحافظة على النظافة الشخصية والتقيد بالباس الرسمي وحسن المظهر .  .6

 اقتراح افكار لتطوير العمل.  .7

 مسئولة مسؤولية تامة عن األجهزة من الغساالت وغيرها ودوام استمرار عملها .   .1

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

.يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة بالقسم   .10  

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

 

 عالقات الوظيفة   االتصاالت( :-5

 /الموظفينرئيس شعبة الشؤون االدارية االتصاالت الداخلية:1.5 

 ال يوجداالتصاالت الخارجية:  1.5       

 االشراف:-6

 اليوجدمسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:       
 

 المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 

 المؤهل العلمي المطلوب: الثانوية العامة فما دون             

( سنوات في مجال الوظيفة                        1) الخبرات العملية المطلوبة :                      

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة التدريب:  1.7  

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7  

 في استخدام معدات الغسيل الحديثة مهارة -المهارات المطلوبة:

 القدرة على تحمل ضغط العمل -القدرات المطلوبة:

 معرفة تامة باالنظمة والقوانين والتعليمات الناظمة للعملالمعارف:
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 المدنيةديوان الخدمة 

 

 يالفعل بطاقة الوصف الوظيفي

 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
  

 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1
عـــــــــامل كـــــــــوي  مسمى الوظيفــــة:  1.1  

 مديريـــــة التنميـــة االجتماعيـــة   اإلدارة/ المديرية: 1.1

 / شعبة الشؤون اإلداريةرعاية ايوائيه مركز او دار او مؤسسة  القسم/الشعبة:   1.1

 رئيس شعبة الشؤون االدارية مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة -1

 نوع الوظيفة: 
رجات/وظائف بعقود ذات فئات وددائمة مصنفة/ غير مصنفة  

101/101/110 الرمز:  

 الفئـــــــــة  :                                        
 الثالثة

 3 الرمز:

  النوعية العامة:المجموعـة 
 وظائف الخدمات المساعدة

 3 الرمز:

 المجموعة النوعية الفرعية:
 وظائف الفندقية والسياحية

 0 الرمز:

 المستـــــــوى :                                        
 الثالث

 3 الرمز:

 007 الرمز: كوى المسمى القياسي الدال: 

 00 الرمز: كوى الوظيفـــة الفعلي مسمى

 330300700 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنية:
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 العمل على كوي المالبس بطريقة جيدة مع مراعاة عدم احداث اي تلف يلحق بها غرض الوظيفة: -1
  المهام والواجبــات:. 1

 يقوم بتفقد الغسيل المراد كيه   .1

 يقوم بكي الغسيل الخاص بالمنتفعين   .1

 يحافظ على االدوات الخاصة به .   .3

 يبلغ الموظف المسؤول عن وجود تلف بالمالبس ان وجد .   .4

 . لرئيس المباشرينفذ التعليمات الصادرة من ا  .5

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

 أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .يقوم بأية   .7

 
 ة:   االتصاالت (عالقات الوظيف-5

 كافة الموظفين/رئيس شعبة الشؤون االدارية  الداخلية: االتصاالت1.5 -

  اليوجد :الخارجية 1.5 -

 االشراف-6

 اليوجد مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:

 المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 -

 الثانوية العامة فما دونالمؤهل العلمي المطلوب  :         

                       عمل الوظيفةفي مجال مجال  سنه 1يفضل الخبرات العملية المطلوبة :               

  التدريب:  1.7 -

 فنية متخصصة في مجال الوظيفةدورات  -
 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 -

 المهارات المطلوبة

               مهارة االتصال مع االخرين                                                   -
 القدرات المطلوبة

                        القدرة على تحمل ضغط العمل                                             -

 القدرة على التعامل مع االخرين                                                                    -
 المعارف

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

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 حــــــــــــــارس    مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية:      مديريــة التنميـة االجتماع 1.1

 / شعبة الشؤون اإلدارية رعاية ايوائيه  مركز او دار او مؤسسة    :  القسم/الشعبــــــة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشؤون االدارية 1.1

 ترميز الوظيفة-1

رجاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ود نوع الوظيفة:   691/619/616 الرمز: 

 3 الرمز: الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 3 الرمز: وظائف الخدمات المساعدة :المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة 

 1 الرمز: وظائف الحماية والسالمة العامة والخدمات المجموعـة الوظيفيـة / النوعية الفرعية :

 3 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        

 116 الرمز: حارس المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: حارس مسمى الوظيفـــة الفعلي

 005011111 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 حراسة المبنى وكافة مرافقه وموجوداته. غرض الوظيفة: -3

 المهام والواجبات:-4

 القيام بجوالت حول مبنى المركز بعد الدوام الرسمي. .6

 األبواب والشبابيك، والتأكد من إطفاء األنوار وإغالق صنابير المياه بعد خروج الموظفين.اغالق جميع  .9

 تبليغ المسؤولين عن الحوادث، أو أية مشاكل أو حاالت اشتباه. .3

 القيام بأعمال الحراسة للسيارات واآلليات واالجهزة الموجودة في ساحة المبنى.  .4

 المركز. تفتيش السيارات الداخلة والخارجة من مبنى .1

 . تطبيق إجراءات السالمة والصحة المهنية.6

 . القيام بما يكلف به في مجال عمله.1

 تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة .9

 عالقات الوظيفية   االتصاالت (:-5

 المركزرئيس شعبة الشؤون اإلدارية /موظفي  االتصاالت الداخلية / داخل الدائرة:  5.1

 : ال يوجدخارج الدائرة/  االتصاالت الخارجية 5.1

 اإلشراف: -6

 اليوجدمسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة: 
 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات:5.7

 الثانوية العامة فما دونالمؤهل العلمي المطلوب:     

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

 التدريب: 5.7

 دورة متخصصة في مجال العمل -       

 

 المعارف والمهارات والقدرات:  3.7

 المهارات المطلوبة     

 مهارة في التعامل مع الحاالت الطارئة  -

 القدرات المطلوبة     

 العملالقدرة على تحمل ضغوط   -     

 المعارف     

 معرفة بالقوانين واالنظمة والتعليمات الناظمة للعمل  -
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 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية           

 
 
 
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة5

 خـــــــــــــــــــــــــــــــــــازن مـسـمـى الـوظـيـفـة: 5.5

  ةــمديرية التنمية االجتماعي اإلدارة / الــمـديـريـة: 5.5

 مركز او دار او مؤسسة / شعبة الشؤون اإلداريةالـقـســم / الـشـعــبـة :  5.3

 رئيس شعبة الشؤون اإلدارية  مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر : 5.4

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة5

 616/619/691 الرمز: ذات فـئـات ودرجاتدائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود  نـوع الــوظـيـفـة

 3 :الرمز الثالثة الــفــئــة

 3 الرمز: وظائف خدمات مساعدة : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 6 الرمز: البيع والمستودعاتوظائف  : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 111 الرمز: خازن الدالالمسمى القياسي 

 11 الرمز: خازن مسمى الوظيفة الفعلي

 336311111 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  وعة المهنيةالـمجـم
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 بذلك.البيانات الخاصة  توثيق كافةالمركز وفي  والمستودعاتكافة إجراءات اللوازم  المشاركة في غرض الوظيفة:-3
 
 المهام والواجبــــات :-4
 

 استالم المواد حسب طلب الشراء وصرفها على اختالف أنواعها.  .5

 تدوين وقائع حركة المخزون من المواد على السجالت الخاصة.  .5

 جرد المواد والتأكد من الكمية حسب طلب الشراء.  .3

 مطابقة المواد المستلمة مع المخزنة.  .4

 وتوقيعها من المدير والموظف المستخدم لها قبل تسليمها له. الموادتنظيم بطاقات استالم   .1

 االتصال مع لجنة االستالم لمعاينة المواد.  .6

 استالم سجل الوصوالت والرخص والسجالت والمستندات المالية والمحافظة عليها.  .3

 المحافظة على نظافة وترتيب المستودع ضمن نطاق المسؤولية.   .8

 مراقبة حركة معدل مخزون المستودعات وإعالم الرئيس المباشر بالنتائج.  .9

 التي بحاجة لإلتالف.  الموادمالحظة   .51

 .ترتيب وتصفيف المواد بشكل الئق  .55

 وحسب الطلب. الموادصياغة مذكرات خطية باالحتياجات من   .55

 المشاركة في عملية التخزين والجرد.  .53

 المشاركة في لجان االستالم.  .54

 تنظيم وتوثيق جميع البيانات والسجالت الخاصة بعمله والتأكد من حفظها بطريقة منظمة تضمن الرجوع إليها بسهولة وفي أي وقت.  .51

 يتطلب الحفاظ على سريتها.اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي   .56

 يقوم بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر وضمن اختصاص وظيفته.  .53

 
 :عالقات الوظيفة  االتصاالت(-5

  مدير وموظفي المركزاالتصاالت الداخلية  داخل الدائرة( :  5.5

 ال يوجد . الدائرة( : االتصاالت الخارجية  خارج  5.5

 

 اإلشراف:-  6

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

   المؤهل العلمي والخبرات: 5.7

 التوجيهي فما دون المؤهل العلمي المطلوب:          

 مجال العمل.( سنوات في 6) الثالثة الفئةالمطلوبة : الخبرات العملية          

 

    التدريب:  5.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 الكمبيوتردورة في  -

 إدارة المستودعات دورات فنية متخصصة في  -

  المعارف والمهارات والقدرات: 3.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهارة في االتصال -

 .مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها -

 في مجال العملمهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته  -

 القدرة على تحمل ضغط العمل .        -

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


