
                                               
 المملكة األردنٌة الهاشمٌة                              وزارة التنمٌة االجتماعٌة        

 

 8108بطاقات الوصف الوظيفــــــــــــي/

 مديريات التنمية االجتماعية/ الميدان

 
  

 إعداد 
 قسم تخطيط المواد البشريــــــــــــــــة 

 2018مديرية الموارد البشرية /
      



 

 ـمـٌـدان ــالــتـمـاعـٌـة / ـــبــطــاقــات الــوصــؾ الــوظـٌـفـً فـــً وزارة الــتــنـمـٌـة االج
 41/81/4181( تارٌـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تارٌخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالً الوزٌ

1 

 

    

 دٌوان الخدمة المدنٌة 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة
 
  

 
 
 
 
 
 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 االجتماعٌة / المٌدانٌة التنمٌة مدٌرمدٌر  :  مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 ) أ + ب(ة ـــــــمدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌ : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ام ـــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــاألمٌ : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: أولى  الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة  المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز:  وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل  الفرعٌةالمجموعة النوعٌة 

 8 الرمز: األول الـمـسـتـوى

 118 الرمز: مدٌر المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة مدٌر  مسمى الوظٌفة الفعلً

 828811811 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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المساهمة فً تمكٌن األسرة األردنٌة فً مختلؾ مجاالت الحٌاة االجتماعٌة واالقتصادٌة وتووفٌر الحماٌوة والرعاٌوة  غرض الوظٌفة : -1

 االجتماعٌة للفئات التً بحاجة لها، وتعزٌز إنتاجٌوة األسور الفقٌورة وتووفٌر مسواكن لهوا والتصودي للتحودٌات اإلنمائٌوة وتؤمٌنهوا باإلؼا وات

بالمخاطر والتحدٌات المتوقعة، وتؤهٌل األشخاص المعاقٌن، وتؤهٌل الجمعٌات ومراكز تنمٌة المجتمع المحلوً  والمكارم الملكٌة وتوعٌتها

 ودعمها وتنظٌم عمل القطاع التطوعً.

 المهام والواجبات : -1

لة ٌشرؾ على استقبال طلبات تراخٌص قطاع األسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة وٌشارك فً عضوٌة اللجان الفنٌة  .1 المشوكل
 للنظر فً ترخٌصها وٌنسب للمدٌرٌة الفنٌة فً الوزارة.

ٌشوورؾ علووى تجدٌوود التووراخٌص لوودور الرعاٌووة االجتماعٌووة واألندٌووة والمراكووز التووً تعنووى باألشووخاص ذوي اإلعاقووة،  .1
 والحضانات ودور المسنٌن ودور الرعاٌة االجتماعٌة وٌتؤكد من إجراء الكشؾ الحسً المطلوب.

علووى كافووة إجووراءات اسووتقبال طلبووات االنتفوواع موون برنووامد األسوور المنتجووة ودراسووتها وتقوودٌم الخوودمات المطلوبووة ٌشوورؾ  .1
 ومتابعتها وإعداد التقارٌر الربعٌة بها.

 ٌشارك فً تحدٌد االحتٌاجات السكنٌة لؤلسر الفقٌرة لؽاٌات الصٌانة أو اإلنشاء وٌتابعها وٌشرؾ على تنفٌذها. .1

جان إدارة الصنادٌق االئتمان والمشارٌع اإلنتاجٌة المنفذة ضمن منطقة اختصاص المدٌرٌوة، وٌتوابع تحصوٌل ٌشارك فً ل .5
 األقساط من األسر المتخلفة عن التسدٌد.

ٌشرؾ على استقبال طلبات تسجٌل الجمعٌات لبلستفادة من مشوارٌع تعزٌوز اإلنتاجٌوة وصونادٌق االئتموان وصوندوق دعوم  .6
والتؤكد من اكتمال الو ائق والمتطلبات البلزمة ورفعها للوزارة لؽاٌات التسجٌل، واإلشراؾ ومتابعة فعالٌاتهوا الجمعٌات، 

 وأنشطتها، وتقٌٌم أدائها ورفع التقارٌر الربعٌة عن أوضاعها.

ارة فوً المدٌرٌوة ٌتابع تنفٌذ البرامد واألنشوطة والخودمات وإجوراءات العمول المقدموة للفئوات المسوتهدفة مون خودمات الووز .7
 والمراكز والمكاتب التابعة لها.

 . ر بالمخالفات والمبلحظات للوزارةٌشرؾ على متابعة األسر الحاضنة وٌرفع التقارٌ .8

ٌشرؾ على تطبٌق اإلجراءات والتدخبلت النفسوٌة االجتماعٌوة لؤلحوداا واألطفوال بحاجوة إلوى الرعاٌوة والحماٌوة وتقودٌم  .9
 ة.الدعم لهم عند الحاج

ٌطبوق القوورارات واألسوآل واتلٌووات المعتموودة إلدمواق مفهوووم وقضوواٌا النووع االجتموواعً ضوومن خطوط وأنشووطة وفعالٌووات  .11
وإجووراءات المدٌرٌووة لتحقٌووق المسوواواة وتكووافإ الفوورص لكووبل الجنسووٌن، وٌسوواهم فووً تسوولٌط األضووواء علووى قضوواٌا النوووع 

 االجتماعً والتعرٌؾ بها.

الدراسووات االجتماعٌووة المطلوبووة للوودفاع االجتموواعً واألسوورة والطفولووة وتعزٌووز اإلنتاجٌووة وشووإون ٌشوورؾ علووى إجووراء  .11
 األشخاص المعاقٌن والجمعٌات.

 ٌشرؾ على تقدٌم المساعدات النقدٌة والعٌنٌة لبلؼا ات والمساعدات اإلنسانٌة والمكارم الملكٌة. .11

بلح والنظووارات األمنٌووة فووً مكاتووب الخدمووة االجتماعٌووة وٌتؤكوود موون ٌشوورؾ علووى الخوودمات المقدمووة لنووزالء مراكووز اإلصوو .11
 تؤمٌنها.

ٌشووارك أو ٌشوورؾ علووى أعمووال المشوواركٌن بلجنووة السوولوك للتفتووٌش علووى مراكووز اللهووو ومقوواهً االنترنووت والكازٌنوهووات  .11
 المشاركٌن بحمبلت مكافحة التسول. وصاالت البلٌاردو وؼٌرها وفقاً للتعلٌمات الصادرة بهذا الشؤن، و على

 ٌعمل على تسهٌل كافة اإلجراءات المتعلقة بحسن سٌر العمل بدور المسنٌن والحضانات ومإسسات الطفولة. .15

للوزارة، وٌعمل علوى إعوداد خطوة العمول التنفٌذٌوة للمدٌرٌوة ومراجعوة  االستراتٌجٌةٌشارك فً وضع الخطط واألهداؾ   .16
 واعتماد خطط العمل التنفٌذٌة للمإسسات والمراكز التابعة للمدٌرٌة.

 ٌشرؾ على حسن تنفٌذ مهام وأنشطة األقسام والمإسسات والمراكز التابعة للمدٌرٌة. .17
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 حول برامد وخدمات الوزارة وتقدٌم تقارٌرها ورصد نتائد تطبٌقها. ٌشرؾ على أعمال التوعٌة والت قٌؾ فً المدٌرٌة .18

 ٌعمل على التنسٌق والتشبٌك مع الجهات الشرٌكة ذات العبلقة فً مجاالت تقدٌم خدمات وزارة التنمٌة االجتماعٌة. .19

 ل خدمات المدٌرٌة.ٌعمل على تم ٌل الوزارة فً الفعالٌات ذات الصلة بعمل الوزارة والتً تقع ضمن نطاق عم .11

 ٌساهم وٌشارك فً األنشطة والفعالٌات والمناسبات التً تعقدها المإسسات والمراكز ومنظمات المجتمع المحلً. .11

ٌعمل على رفع مسوتو  أداء المرإوسوٌن وتووجٌههم وتطووٌر قودراتهم وتقٌوٌم أدائهوم ورفوع تقوارٌر سوٌر العمول واإلنجواز  .11
 دورٌاً.

لتطوووٌر أسووالٌب وإجووراءات العموول، وإٌجوواد المنووان اإلداري التنظٌمووً المبلئووم وتوووفٌر الوسووائل المادٌووة  ٌقوودم مقترحووات .11
 والمعنوٌة المناسبة لتحفٌز العاملٌن على المشاركة واإلبداع.

لى توفٌرها ٌشرؾ على متابعة االحتٌاجات السنوٌة الفعلٌة للمدٌرٌة والمإسسات والمراكز والمكاتب التابعة لها والعمل ع .11
 بالوقت والكمٌة وذلك بالتنسٌق المستمر مع الوزارة.

 ٌشرؾ على إدارة وتنظٌم مستودع المدٌرٌة وتخزٌن وحفظ كافة المواد وتزوٌدها لكافة األقسام وضبط ومراقبة المخزون .15

وحفظه وأرشوفته وتوزٌعوه داخلٌواً ٌشرؾ على تنظٌم استبلم البرٌد الصادر والوارد للمدٌرٌة وتصنٌفه وتسجٌله وفهرسته  .16
 وخارجٌاً.

ٌشرؾ على استقبال الشكاو  واالقتراحات الوارده للمدٌرٌة بمختلؾ الوسائل المتاحة ودراستها وإٌجواد الحلوول المناسوبة  .17
 لها، ومتابعتها.  

واأل اا والمبانً والمرفقات االخر  ٌشرؾ على متابعة أعمال النظافة والحراسة والصٌانة البلزمة للمركبات واألجهزة  .18
 ومتابعتها دورٌاً 

 

 عالقات الوظٌفة ) االتصاالت ( : -5

/  مدٌرٌووة شووإون األشووخاص ذوي اإلعاقووة /  مدٌرٌووة األحووداا واألموون  حماٌووةمدٌرٌووة األسوورة والاالتصاااالت الداخلٌااة :  1.5

المجتمعووً /  مدٌرٌووة الجمعٌووات /  مدٌرٌووة تعزٌووز اإلنتاجٌووة ومسوواكن األسوور الفقٌوورة /  وحوودة مكافحووة التسووول /  وحوودة خدمووة 

مدٌرٌووة الموووارد البشوورٌة /  مدٌرٌووة الجمهووور/  وحوودة الشووإون القانونٌووة /  وحوودة الرقابووة الداخلٌووة / مدٌرٌووة الموووارد المالٌووة /  

/  ومدٌرٌوة صوندوق دعوم  الشإون اإلدارٌة  /   مدٌرٌة التطوٌر المإسسً  / مدٌرٌة األبنٌة والمساكن / مدٌرٌة سجل الجمعٌوات

 / وكافة الوحدات اإلدارٌة التابعة لمدٌرٌته.الجمعٌات 

والمراكز التً تعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة، والحضوانات ودور دور الرعاٌة االجتماعٌة واألندٌة االتصاالت الخارجٌة :  1.5

المسنٌن و ومإسسات الطفولة، واألسر الحاضنة، والجمعٌات و المإسسات والجهات الحكومٌة وؼٌور الحكومٌوة للتنسوٌق وتبوادل 

 ومتلقً الخدمة. لومات وتؤمٌن المراسبلت الخارجٌةالمع

 

 اإلشراف :  -6

رئٌآل قسم األحداا واألمون المجتمعوً  ،ة حماٌرئٌآل قسم األسرة وال)لإلشراف المباشر للوظٌفة : مسمٌات الوظائف الخاضعة  

/  رئوٌآل قسوم تعزٌوز فً النموذق الهٌكل التنظٌمً أ ، او رئٌآل قسم االسرة واالحداا والحماٌة فً النموذق الهٌكل التنظٌموً ب(

المالٌة اإلنتاجٌة ومساكن األسر الفقٌرة / رئٌآل قسم الجمعٌات /  رئٌآل قسم شإون األشخاص ذوي اإلعاقة / رئٌآل قسم الشإون 

المراكز اإلٌوائٌوة والودور والمإسسوات التابعوة للمدٌرٌوة / مكاتوب التنمٌوة االجتماعٌوة ومراكوز تنمٌوة / اإلدارٌة والموارد البشرٌة  

جتمع التابعة للمدٌرٌوة/ رإسواء مكاتوب حماٌوة األسورة وٌتبوع لهوم شواؼلوا وظٌفوة باحوا حماٌوة األسورة / رإسواء مكاتوب خدموة الم

  المجتمع وٌتبع لهم شاؼلوا وظٌفة باحا خدمة المجتمع.
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 واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة :  األساسٌةالمتطلبات  -7

 معٌة األولى فً مجال العلوم االجتماعٌة واإلدارٌة. الدرجة الجاالمؤهل العلمً المطلوب  :   1.7

 ( سنوات فً عمل الوزارة .81الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة :      

 

 التدرٌب :  1.7

 التخطٌط االستراتٌجً .   -

 مهارات اإلدارة العلٌا .  -

 دورة حول القوانٌن المستحد ة ذات العبلقة بعمل الوزارة .  -

 إدارة الموارد البشرٌة .   -

 

 المعارف والمهارات والقدرات :  1.7

 المهارات المطلوبة :  

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل.  -

 مهارات التحلٌل والتفكٌر المنطقً.  -

 مهارة فً االتصال واإلشراؾ. -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فً مجال العمل -

 القدرات المطلوبة:  

 قدرة على التخطٌط والمتابعة والتنفٌذ.ال -

 القدرة على اإلبداع والتطوٌر . -

شاؼل الوظٌفة وربط مخرجاتهوا بتطووٌر الوظٌفوة القدرة على االستفادة من المإتمرات وورش العمل التً ٌشارك فٌها  -
 .والمهنة

 شخصٌه قٌادٌة قادرة على اتخاذ القرار المناسب فً الوقت المناسب. -

 المعارف :  

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -
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 دٌوان الخدمة المدنٌة 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

  

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة       

 
 
 
 
 
 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 اتــــــــــــــــــــرئٌآل قسم الجمعٌ : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 )أ +ب(التنمٌة االجتماعٌة  مدٌرٌة : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 ات ــــــــــــــــــــــــــــــقسم الجمعٌ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ةـــالتنمٌة االجتماعٌ مدٌرٌة مدٌر : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 4 الرمز: ال انً الـمـسـتـوى

 118 الرمز: رئٌآل قسم المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: رئٌآل قسم الجمعٌات مسمى الوظٌفة الفعلً

 828411811 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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إدارة الجمعٌات التً تقع ضمن اختصاص الوزارة وواقعة تحت نطاق إشراؾ المدٌرٌة ضمان حسن غرض الوظٌفة :  -1

 وأنشطتها وتقٌٌم أدائها.والتؤكد من سبلمة إجراءاتها 

 

 المهام والواجبــــات :-1

 ٌشرؾ على استقبال طلبات تسجٌل الجمعٌات ورفعها للوزارة لؽاٌات التسجٌل.  .1

 ٌشرؾ وٌتابع الفعالٌات واألنشطة التً تنفذها الجمعٌات التابعة للوزارة والتً تقع ضمن اختصاص المدٌرٌة.  .1

 استقبال طلبات الجمعٌات لبلستفادة من صندوق دعم الجمعٌات وصنادٌق االئتمان.ٌتؤكد من دقة وكفاءة  .1

ولوة مون صوندوق دعوم  .1 ٌشارك مع المدٌرٌة المعنٌة فً مركز الووزارة لٌونظم العقوود واالتفاقٌوات الخاصوة بالمشوارٌع الممل

 ة ومدٌرٌة الشإون القانونٌة.   الجمعٌات بالتعاون والتنسٌق مع المعنٌٌن فً مركز الوزارة من المدٌرٌات الفنٌ

ٌشرؾ على تقٌٌم أداء وأنشطة الجمعٌات التً تشرؾ علٌها الوزارة والتابعة لمدٌرٌة التنمٌة وفقاً للمعاٌٌر واألسآل التوً  .5

ٌضعها سجل الجمعٌات ورفع التقارٌر الربعٌة عن أوضاعها موع المبلحظوات والتوصوٌات إلوى مدٌرٌوة سوجل الجمعٌوات 

 بذلك. 

ٌشوارك فوً أعموال اللجوان التوً تشوكل للجمعٌوات )التودقٌق، حول وتصوفٌة الجمعٌوات، والهٌئوات اإلدارٌوة وٌشرؾ وٌتابع  .6

 المإقتة(.

ولة من صندوق دعم الجمعٌات وٌشرؾ على تنفٌوذها حسوب األصوول  .7 ٌتؤكد من ٌتابع المشارٌع المنفذة من الجمعٌات الممل

ولة.وحسب االتفاقٌات الموقعة مع الجهات ا  لممل

ٌتخذ كافة السبل المتاحة لتسهٌل مهمة الجمعٌات من خبلل تنفٌذ كافة الطلبات الرسمٌة الخاصة بالجمعٌات من اجل تنفٌذ  .8

 وتحقٌق أهدافها وؼاٌاتها.

 ٌعد خطة العمل التنفٌذٌة للقسم ورفعها للمدٌر العتمادها. .9

 ٌشرؾ على حسن تنفٌذ مهام وأنشطة القسم. .11

ٌقوودم مقترحووات تطوووٌر أسووالٌب وإجووراءات العموول، وإٌجوواد المنووان اإلداري التنظٌمووً المبلئووم وتوووفٌر الوسووائل المادٌووة  .11

والمعنوٌة المناسبة لتحفٌز العاملٌن على ٌشارك واإلبداع وذلك بالتنسٌق ما بٌن المدٌرٌة ومركز الوزارة، وتعزٌز قنوات 

 االتصال فٌما بٌنهم.

 السنوٌة الفعلٌة لموظفً القسم من اللوازم.  ٌحدد االحتٌاجات .11

 على عمل القسم. واطبلعهمٌدرب الموظفٌن المستجدٌن على النشاطات واألعمال المطلوبة منهم  .11

 ٌشرؾ على حفظ الو ائق والسجبلت والملفات ذات العبلقة. .11

 الوظٌفة.ضمن اختصاص أخر  بتكلٌؾ من الرئٌآل المباشر  بؤٌة أعمالقوم ٌ .15
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 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5   

موودٌر مدٌرٌووة التنمٌووة االجتماعٌووة التووابع لهووا  / موودٌر وموظفووو مدٌرٌووة االتصاااالت الداخلٌااة )داخاال الاادائرة( :  1.5

 الجمعٌات وسجل الجمعٌات وصندوق دعم الجمعٌات فً مركز الوزارة..

لة لد  الوزارة ضمن نطاق المنطقة الجؽرافٌة /  وزارة االتصاالت الخارجٌة )خارج الدائرة( :  1.5 الجمعٌات المسجل

 الدفاع المدنً  / البلدٌة  مدٌرٌات الصحة والتربٌة والتعلٌم واألمن العام والدرك.الخارجٌة /  وزارة الداخلٌة /  

 

 اإلشراف:-6

، باحوا اجتمواعً/ تسوجٌل الجمعٌوات والتوعٌوة  ،باحوا اجتمواعً  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة :

 .باحا اجتماعً/ عملٌات الجمعٌات  ،محاسب/ مدقق حسابات الجمعٌات

 

 : المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 دبلوم متوسط .  الدرجة الجامعٌة األولى فً مجال العلوم االجتماعٌة أو المؤهل العلمً المطلوب  :  

 ( سنة فً عمل الوزارة.81( سنوات فً عمل الوزارة /  الفئة ال انٌة )5الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة :

 

 التدرٌب:  1.7

 اإلدارة اإلشرافٌة وإعداد التقارٌر  -

 إدارة الموارد البشرٌة  -

 التخطٌط اإلستراتٌجً  -

 الوظٌفةدورات فنٌة متخصصة فً مجال  -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7    

 المهارات المطلوبة :          

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل. - -

 مهارات التحلٌل والتفكٌر المنطقً. - -

 مهارة فً االتصال واإلشراؾ. - -

 تنفٌذها .مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة  - -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فً مجال العمل - -

 القدرات المطلوبة:           

 القدرة على تحمل ضؽط العمل . - -

 شخصٌه قٌادٌة قادرة على اتخاذ القرار المناسب فً الوقت المناسب. - -

 المناسبة لها.القدرة على تحسآل المشكبلت الوظٌفٌة والمبادرة باقتراح الحلول  - -

 المعارف :           

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. - -
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 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة
 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 رئٌآل قسم تعزٌز اإلنتاجٌة ومساكن األسر الفقٌرة : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 + ب( أ )التنمٌة االجتماعٌة مدٌرٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 قسم تعزٌز اإلنتاجٌة ومساكن األسر الفقٌرة : الـقـســم / الـشـعــبـة 1.1

 التنمٌة االجتماعٌة مدٌرٌة مدٌر : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر 1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 4 الرمز: ال انً الـمـسـتـوى

 118 الرمز: رئٌآل قسم المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: تعزٌز اإلنتاجٌة ومساكن األسر الفقٌرة/ رئٌآل قسم  مسمى الوظٌفة الفعلً

 828411811 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمهـنٌة الـمجـمـوعـة

 

 

 

 

ضمان حسن تنفٌذ المهام واألنشطة الهادفة إلى رفوع إنتاجٌوة األسور الفقٌورة وتحسوٌن أوضواعها وذلوك ضومن غرض الوظٌفة :  - 1
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 نطاق عمل المدٌرٌة.

 المهام والواجبــــات :-1

 التؤكد من حسن استقبال طلبات االنتفاع من برنامد األسر المنتجة.  .1

 إعداد الدراسات االجتماعٌة لؤلسر طالبة االنتفاع. اإلشراؾ على  .1

 متابعة استكمال تنفٌذ مشارٌع األسر المنتجة وحسب الدراسة المعدة مسبقاً.  .1

متابعة مشارٌع األسر المنتجوة وتحصوٌل األقسواط المسوتحقة مون األسور المسوتفٌدة ورفوع تقوارٌر المتابعوة عون حالوة   .1

 ٌر.المشارٌع إلى الوزارة من خبلل المد

التؤكد من حسن استقبال طلبات الجمعٌوات لبلسوتفادة مون مشوارٌع الجمعٌوات وصونادٌق االئتموان ودراسوتها ورفعهوا   .5

 للوزارة.

اإلشراؾ على عملٌة استكمال تنفٌذ صنادٌق االئتمان والمشارٌع اإلنتاجٌة للجمعٌات وتشكٌل اللجان التنفٌذٌة إلدارة   .6

 فٌها  .المشروع وتسمٌة مندوب المدٌرٌة 

 اإلشراؾ على متابعة تنفٌذ المشارٌع اإلنتاجٌة وصنادٌق االئتمان وإعداد تقارٌر المتابعة وتزوٌد الوزارة بها .  .7

اإلشراؾ على عملٌة استقبال طلبات إنشاء وصٌانة مساكن األسر الفقٌورة ودراسوتها وفقواً للتعلٌموات الصوادرة بهوذا   .8

 ن من خبلل دراسة اجتماعٌة ورفعها مكتملة الو ائق للوزارة.الخصوص، وتحدٌد مد  حاجة األسرة للمسك

اإلِشراؾ على إجراء الدراسات االجتماعٌة البلزمة إلٌصال الخدمات الضورورٌة لمسواكن األسور الفقٌورة مون مٌواه   .9

 وكهرباء وصرؾ صحً.

فقوات العوبلق وإعوداد اإِلشراؾ على عملٌة استقبال طلبات صرؾ وتجدٌد بطاقوات التوؤمٌن الصوحً واإلعفواء مون ن  .11

 الدراسات االجتماعٌة لؤلسرة ورفعها للجهة صاحبة االختصاص.

 اإلشراؾ على إعداد دراسات تسوٌة حقوق الور ة التقاعدٌة )المدنٌة والعسكرٌة(.  .11

اإلِشووراؾ علووى عملٌووة إعووداد اإلحصووائٌات ألعووداد حوواالت التووؤمٌن الصووحً لؤلسوور األشوود فقووراً موون ؼٌوور المنتفعووٌن   .11

 بالمعونة الوطنٌة واإلعفاء من نفقات العبلق وتسوٌة حقوق الور ة.

اإلِشراؾ على إجراء الدراسات البلزمة لتقصوً حواالت الفقور فوً المجتمعوات المحلٌوة وتحدٌود احتٌاجاتهوا والعمول   .11

 على تلبٌتها من خبلل برامد المدٌرٌة او من خبلل مإسسات المجتمع المدنً فً المنطقة.

 ال مراكز تنمٌة المجتمع المحلً التابعة للمدٌرٌة.متابعة أعم  .11

التنسٌق مع الحكام اإلدارٌٌن والمإسسات والدوائر الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة لتنفٌذ المهام ذات االهتمام المشوترك موع   .15

 القسم بما فٌها الدفاع المدنً والبلدٌة ومدٌرٌات الصحة والتربٌة والتعلٌم وؼٌرها.

التنفٌذٌة للقسم ومراجعة خطط العمل التنفٌذٌة للمإسسات والمراكز التابعة للقسوم ورفعهوا للمودٌر إعداد خطة العمل   .16

 العتمادها.

 اإلشراؾ على حسن تنفٌذ مهام وأنشطة القسم والمإسسات والمراكز التابعة للقسم.  .17

 ر العمل واإلنجاز دورٌاً.رفع مستو  أداء المرإوسٌن وتوجٌههم وتطوٌر قدراتهم وتقٌٌم أدائهم ورفع تقارٌر سٌ  .18

 المكاتب التابعة له من اللوازم تحدٌد االحتٌاجات السنوٌة الفعلٌة لموظفً القسم والمراكز و  .19

 على عمل القسم واطبلعهمتدرٌب الموظفٌن المستجدٌن على النشاطات واألعمال المطلوبة منهم   .11

 اإلشراؾ على حفظ الو ائق والسجبلت والملفات ذات العبلقة.  .11
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 .المباشر وتقع ضمن نطاق عمل القسمالقٌام بؤي مهام أخر  ٌكلؾ بها من المسإول   .11

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

مدٌر مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة التابع لها  /  مراكز تنمٌة المجتمع المحلً /  موظفً قسوم االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( :  1.5

 باقً رإساء األقسام فً المدٌرٌة.تعزٌز اإلنتاجٌة  /  

ومون الخودمات  وبرامد مسواكن األسور الفقٌورةاألسر المستفٌدة من مشارٌع األسر المنتجة االتصاالت الخارجٌة )خارج الدائرة( : 1.5

الصحة / التربٌة والتعلٌم  / الدفاع المدنً  / البلدٌة /  مدٌرٌات اتخرة المقدمة لمتلقً الخدمة  / وزارة الخارجٌة / وزارة الداخلٌة /  

 . األمن العام والدرك

 اإلشراف:-6

 المحلٌة،تنمٌة المجتمعات /باحا اجتماعً، تعزٌز اإلنتاجٌة /باحا اجتماعً مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة:

 ابنٌة.، مراقب مساكن األسر الفقٌرة/ باحا اجتماعً المنتجة،مشارٌع األسر / اجتماعً باحا

 

 :المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعٌة األولى فً مجال العلوم االجتماعٌة أو  دبلوم متوسط .المؤهل العلمً المطلوب  :  

 ( سنة فً عمل الوزارة.81ل انٌة )( سنوات فً عمل الوزارة /  الفئة ا5الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة :

 التدرٌب: 1.7

 اإلدارة اإلشرافٌة وإعداد التقارٌر -

 إدارة الموارد البشرٌة -

 االستراتٌجًالتخطٌط  -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العملمهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات  -

 مهارة فً االتصال واإلشراؾ. -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مجال العمل فًمهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته  -

 القدرات المطلوبة :

 القدرة على تنفٌذ البرامد المقررة واتخاذ القرارات. -

 .والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لهاالقدرة على تحسآل المشكبلت الوظٌفٌة  -

 تحمل ضؽط العمل .القدرة على  -

 شخصٌة قٌادٌة قادرة على اتخاذ القرار المناسب فً الوقت المناسب . -

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. المعارف:
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 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة
 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

1.

1 

 رئٌآل قسم شإون األشخاص ذوي اإلعاقة : مـسـمـى الـوظـٌـفـة

1.

1 

 )أ + ب(التنمٌة االجتماعٌة مدٌرٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة

1.

1 

 شإون األشخاص ذوي اإلعاقةقسم  : الـقـســم / الـشـعــبـة

1.

1 

 التنمٌة االجتماعٌةمدٌرٌة مدٌر  : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

دائـمـة/ؼـٌووـر مـصـنـفووـة / وظـائووـؾ بـعووـقود ذات فـئووـات  نــوع الــوظـٌـفـة

 ودرجات

 818/814/841 الرمز:

 8 الرمز: األولى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة النوعٌة العامةالمجموعة 

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 4 الرمز: ال انً الـمـسـتـوى

 118 الرمز: رئٌآل قسم المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: اإلعاقةرئٌآل قسم شإون األشخاص ذوي  مسمى الوظٌفة الفعلً
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 828411811 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة

 

 

 

 

إدارة ومتابعووة مراكووز ومإسسووات األشووخاص المعوووقٌن والواقعووة ضوومن نطوواق إشووراؾ المدٌرٌووة، وتطوووٌر وتحسووٌن غاارض الوظٌفااة :  -1

 الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة من ذوي اإلعاقة.

 والواجبــــات :المهام -1

ٌشرؾ على استقبال طلبات ترخٌص مراكوز ومإسسوات األشوخاص ذوي اإلعاقوة بموا فٌهوا النهواري واإلٌووائً  .1

 والتشخٌصً وفق األنظمة والتعلٌمات المعمول بها.

ٌشوورؾ علووى المراكووز والمإسسووات التابعووة للقسووم وٌتووابع سووٌر العموول فٌهووا وٌرفووع التقووارٌر الدورٌووة عوون أدائهووا  .1

 وانجازاتها وٌقوم باإلِشراؾ على تصوٌب المخالفات والمبلحظات الخاصة بكل منها.

ٌشوورؾ علووى تجدٌوود التووراخٌص للمراكووز التووً تعنووى باألشووخاص ذوي اإلعاقووة وبعوود الكشووؾ الحسووً وإشووعار  .1

 الوزارة بذلك.

 :ٌشرؾ على إجراء الدراسات االجتماعٌة المطلوبة للؽاٌات التالٌة .1

 اإلعفاء الجمركً للسٌارات الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة.منح  -

 اإلعفاءات الجمركٌة لمإسسات رعاٌة األشخاص ذوي اإلعاقة للجمعٌات. -

 االلتحاق بمإسسات ومراكز األشخاص ذوي اإلعاقة القطاع الحكومً والخاص والتطوعً. -

 تخفٌض رسوم تذاكر السفر لؤلشخاص ذوي اإلعاقة. -

 ٌات لؤلشخاص ذوي اإلعاقة )حملة لعٌونك(.زراعة القرن -

إصدار وتجدٌد بطاقات التؤمٌن الصحً لؤلشخاص ذوي اإلعاقة من عمر ٌوم استنادا ًلقانون األشخاص  -

 المعوقٌن.

 األردنً.إعفاء من رسوم تصارٌح العمل للعامل ؼٌر  -

 إجراءات الخدمات لؤلشخاص ذوي اإلعاقة.ٌشرؾ على تقدٌم الخدمات العٌنٌة والمساعدات اإلنسانٌة وتسهٌل  .5

ٌشووارك وٌشوورؾ علووى عملٌووة التنسووٌق لبلجتماعووات والنوودوات والمحاضوورات التوعوٌووة للعوواملٌن فووً المراكووز  .6

 وأهالً األشخاص ذوي اإلعاقة فً المجتمع المحلً.

ماعٌة )وزارة الصحة / دائرة ٌقوم بالتنسٌق والتشبٌك مع الجهات الشرٌكة فً تقدٌم خدمات وزارة التنمٌة االجت .7
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 الجمارك / وزارة العمل / دائرة الحدود واألجانب.

 ٌقوم بالتوعٌة والت قٌؾ بالخدمات المقدمة من قبل القسم لؤلشخاص ذوي اإلعاقة. .8

لة للنظر فً ترخٌص تلك الجهات والتنسٌب للمدٌرٌة الفن .9  ٌة فً الوزارة،ٌشارك فً عضوٌة اللجان الفنٌة المشكل

لجووان التسووجٌل والقبووول فووً مراكووز األشووخاص ذوي اإلعاقووة الحكومٌووة النهارٌووة ولجنووة توورخٌص  بمووا فووً ذلووك

 .م4182لعام  21ترخٌص المراكز رقم المراكز والمإسسات استنادا لنظام 

 ٌشارك بالمناسبات الدٌنٌة والوطنٌة واالجتماعٌة ذات الصلة بعمل المراكز والمإسسات التابعة للقسم. .11

ٌتؤكد من صحة المطالبات المالٌة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة وٌقوم برفعها للمرجع المختص )شراء الخودمات فوً  .11

 المإسسات ( ومتابعة البرامد التعلٌمٌة والتدرٌبٌة والتؤكد من فعالٌة هذه الخدمات.

مراكوز التابعوة للقسوم ورفعهوا إعداد خطة العمل التنفٌذٌوة للقسوم ومراجعوة خطوط العمول التنفٌذٌوة للمإسسوات وال .11

 للمدٌر العتمادها.

 اإلشراؾ على حسن تنفٌذ مهام وأنشطة القسم والمإسسات والمراكز التابعة للقسم. .11

رفووع مسووتو  أداء المرإوسووٌن وتوووجٌههم وتطوووٌر قوودراتهم وتقٌووٌم أدائهووم ورفووع تقووارٌر سووٌر العموول واإلنجوواز  .11

 دورٌاً.

 السنوٌة الفعلٌة لموظفً القسم والمراكز والمكاتب التابعة له من اللوازم منتحدٌد االحتٌاجات  .15

 تدرٌب الموظفٌن المستجدٌن على النشاطات واألعمال المطلوبة منهم وإطبلعهم على عمل القسم. .16

 اإلشراؾ على حفظ الو ائق والسجبلت والملفات ذات العبلقة. .17

 من المسإول المباشر وتقع ضمن نطاق عمل القسم. القٌام بؤي مهام أخر  ٌكلؾ بها .18

 

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

مدٌر مدٌرٌة األشخاص ذوي اإلعاقة  فً مركوز الووزارة /  المراكوز والمإسسوات التابعوة االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( :  1.5

 ارٌة فً مركز الوزارة.لمدٌرٌة األشخاص ذوي اإلعاقة /  األقسام الفنٌة فً الوحدات اإلد

/ دائورة الجموارك / وزارة العمول /  وزارة الخارجٌوة /  وزارة الداخلٌوة / وزارة الصوحةاالتصاالت الخارجٌة )خارج الادائرة( : 1.5

 للمراكز التً تعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة . دائرة الحدود واألجانب / 

 

 اإلشراف:-6

 / الدراسواتاجتمواعً باحواالمراكوز، باحوا اجتمواعً/ تورخٌص ومتابعوة  للوظٌفاة: مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشاراف المباشار

 المعوقٌن.باحا اجتماعً/ خدمات األشخاص  االجتماعٌة،

 :المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

اعٌووة واإلنسووانٌة أو  دبلوووم التربٌووة الخاصووة أو العلوووم االجتمالدرجووة الجامعٌووة األولووى فووً مجووال المؤهاال العلمااً المطلااوب  :  

 .متوسط
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 ( سنة فً عمل الوزارة.81( سنوات فً عمل الوزارة /  الفئة ال انٌة )5الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة :

 التدرٌب: 1.7

 اإلدارة اإلشرافٌة وإعداد التقارٌر -

 إدارة الموارد البشرٌة -

 اإلستراتٌجًالتخطٌط  -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل -

 التحلٌل والتفكٌر المنطقًفً  مهارة -

 مهارة فً االتصال واإلشراؾ. -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مجال العمل فًمهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته  -

 القدرات المطلوبة :

 القدرة على تنفٌذ البرامد المقررة واتخاذ القرارات. -

 تحمل ضؽط العمل .القدرة على  -

 المناسبة لهاالقدرة على تحسآل المشكبلت الوظٌفٌة والمبادرة باقتراح الحلول  -

 شخصٌه قٌادٌة قادرة على اتخاذ القرار المناسب فً الوقت المناسب -

 : المعارف

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -
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 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 

 وزارة التنمٌة االجتماعٌة الدائرة :
 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

1.

1 

 حماٌةرئٌآل قسم األسرة وال : مـسـمـى الـوظـٌـفـة

1.

1 

 )أ(التنمٌة االجتماعٌة مدٌرٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة

1.

1 

 ةحماٌقسم األسرة وال : الـقـســم / الـشـعــبـة

1.

1 

 التنمٌة االجتماعٌةمدٌرٌة مدٌر  : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات  نــوع الــوظـٌـفـة

 ودرجات

 818/814/841 الرمز:

 8 الرمز: األولى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل النوعٌة الفرعٌةالمجموعة 
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 4 الرمز: ال انً الـمـسـتـوى

 118 الرمز: رئٌآل قسم المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: حماٌةرئٌآل قسم األسرة وال مسمى الوظٌفة الفعلً

 828411811 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمهـنٌةالـمجـمـوعـة 

 

 

توفٌر الحماٌة والرعاٌة لؤلسرة واألطفال وضحاٌا المشاكل االجتماعٌة وتوؤمٌن مسوتو  حٌواة الئقوة تلبوً مون خبللوه غرض الوظٌفة :  -1

 االحتٌاجات النمائٌة والتربوٌة ضمن نطاق عمل المدٌرٌة الجؽرافً.

 المهام والواجبــــات :-1

شراؾ على اسوتقبال طلبوات توراخٌص قطواع األسورة مون الحضوانات ودور المسونٌن ودور الرعاٌوة االجتماعٌوة اال  .1
 لؤلٌتام بما فٌها النهاري واإلٌوائً والتشخٌصً.

اإلشووراؾ علووى إجووراءات الكشووؾ الحسووً مووع الجهووات ذات العبلقووة لؽاٌووات توورخٌص أو تجدٌوود توورخٌص هووذه   .1
 الحضانات والدور.

 تسهٌل كافة اإلجراءات المتعلقة بحسن سٌر العمل بدور المسنٌن والحضانات ومإسسات الطفولة.اإلشراؾ على   .1

اإلشراؾ على متابعة البرامد واألنشطة والخدمات وإجراءات العمل المقدمة للفئات المستهدفة من خدمات الوزارة   .1
الرعاٌوة االجتماعٌوة والمإسسوات والمراكوز فً المدٌرٌة والمراكز والمكاتب التابعة لها، بما فٌها متابعة عمل دور 

 والمكاتب التابعة للمدٌرٌة.

اإلِشراؾ على إجوراء الدراسوات االجتماعٌوة المطلوبوة بموا فوً ذلوك الدراسوات الخاصوة بفدخوال األطفوال إلوى دور   .5
األردن الرعاٌة االجتماعٌة، واإلدخال إلوى دور المسونٌن، ودراسوة إعفواء مون رسووم تصوارٌح العمول للعامول ؼٌور 

 ودراسة األسر طالبة االحتضان.

 اإلِشراؾ على إجراء دراسات متابعه لكل من لدور المسنٌن والحضانات ودور األٌتام واالحتضان.  .6

اإلِشووراؾ علووى مسوواهمة المعنٌووٌن فووً القسووم فووً إعووداد البوورامد واألنشووطة البلمنهجٌووة ألطفووال مإسسووات الرعاٌووة   .7
 اإلٌوائٌة.

التنسٌق والتعاون مع مإسسات المجتمع المحلً إلنجاح الفعالٌات واألنشطة البلمنهجٌة الخاصوة بؤطفوال مإسسوات   .8
 الرعاٌة اإلٌوائٌة.

التؤكوود موون حسوون متابعووة األسوور الحاضوونة وإجووراء الزٌووارات المٌدانٌووة التفقدٌووة التتبعٌووة ومتابعووة ورفووع التقووارٌر   .9
 ؤكد من حسن سٌر العمل.بالمخالفات والمبلحظات للوزارة والت

التؤكد من تطبٌق اإلجراءات والتدخبلت النفسٌة االجتماعٌة لؤلطفال بحاجة إلى الرعاٌة والحماٌة من قبول المعنٌوٌن   .11
 باألسرة والطفولة.

التؤكد من تقدٌم الدعم عند الحاجة لؤلطفال بحاجة إلى الرعاٌوة والحماٌوة مون خوبلل التنسوٌق والتعواون موع الجهوات   .11
المعنٌة فً الوزارة، والمساهمة فً اتخاذ اإلجراءات البلزمة لضمان االستدامة للخودمات التوً تقودمها فورق العمول 

 المعنٌة بالدمد األسري.

اإلشراؾ على تطبٌق القرارات واألسآل واتلٌات المعتمدة إلدماق مفهوم وقضواٌا النووع االجتمواعً ضومن خطوط   .11
ة لتحقٌق المساواة وتكافإ الفورص لكوبل الجنسوٌن بالتنسوٌق موع ضوابط ارتبواط وأنشطة وفعالٌات وإجراءات المدٌرٌ

 النوع االجتماعً فً الوزارة.
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 تزوٌد قسم النوع االجتماعً فً الوزارة المركز بالحقائق واألرقام المتعلقة بقضاٌا النوع االجتماعً.  .11

بهوا بالتنسوٌق موع قسوم النووع االجتمواعً، المساهمة فً تسلٌط األضوواء علوى قضواٌا النووع االجتمواعً والتعرٌوؾ   .11
 والمشاركة فً برامد الكسب والتؤٌٌد للشركاء ومتخذي القرار عبر الوسائل المتاحة.

 المشاركة فً عضوٌة اللجان الخاصة بالنظر فً تراخٌص الحضانات.  .15

لتابعة للقسم ورفعهوا للمودٌر إعداد خطة العمل التنفٌذٌة للقسم ومراجعة خطط العمل التنفٌذٌة للمإسسات والمراكز ا  .16
 العتمادها.

 اإلشراؾ على حسن تنفٌذ مهام وأنشطة القسم والمإسسات والمراكز التابعة للقسم.  .17

 رفع مستو  أداء المرإوسٌن وتوجٌههم وتطوٌر قدراتهم وتقٌٌم أدائهم ورفع تقارٌر سٌر العمل واإلنجاز دورٌاً.  .18

 لموظفً القسم والمراكز والمكاتب التابعة له من اللوازم منتحدٌد االحتٌاجات السنوٌة الفعلٌة   .19

 تدرٌب الموظفٌن المستجدٌن على النشاطات واألعمال المطلوبة منهم وإطبلعهم على عمل القسم.  .11

 اإلشراؾ على حفظ الو ائق والسجبلت والملفات ذات العبلقة.  .11

 ضمن نطاق عمل القسم.القٌام بؤي مهام أخر  ٌكلؾ بها من المسإول المباشر وتقع   .11

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

مدٌر مدٌرٌة األسرة والطفولة فً مركز الوزارة / المراكز والمإسسات التابعة لؤلسرة االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( :  1.5

 والطفولة /  األقسام الفنٌة فً الوحدات اإلدارٌة فً مركز الوزارة.

وزارة الخارجٌة، وزارة الداخلٌة، وزارة الصحة، المجلآل الوطنً لشإون األسورة، )خارج الدائرة( :  االتصاالت الخارجٌة 1.5

 الجهات المعنٌة بالتوجٌه واإلرشاد.

 اإلشراف:-6

 باحووا/  الحضووانات-اجتموواعًباحووا  / االحتضووان-باحووا اجتموواعً  مساامٌات الوظااائف الخاضااعة لإلشااراف المباشاار للوظٌفااة:

 / موظؾ استقبال. مرشد اجتماعً  /  األٌتام دور-باحا اجتماعً /  البلحقة الرعاٌة-اجتماعً  باحا/  السن كبار-اجتماعً 

 :المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 وسط .الدرجة الجامعٌة األولى فً مجال العلوم االجتماعٌة أو  دبلوم متالمؤهل العلمً المطلوب  :  

 ( سنة فً عمل الوزارة.81( سنوات فً عمل الوزارة /  الفئة ال انٌة )5الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة :
 التدرٌب: 1.7

 اإلدارة اإلشرافٌة وإعداد التقارٌر -

 إدارة الموارد البشرٌة -

 التخطٌط اإلستراتٌجً -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة -

 والمهارات والقدرات:المعارف  1.7
 المهارات المطلوبة:

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل -

 مهارات التحلٌل والتفكٌر المنطقً -

 مهارة فً االتصال واإلشراؾ. -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -
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 مجال العمل مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فى -

 القدرات المطلوبة :

 القدرة على تنفٌذ البرامد المقررة واتخاذ القرارات. -

 القدرة على تحسآل المشكبلت الوظٌفٌة والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 شخصٌه قٌادٌة قادرة على اتخاذ القرار المناسب فً الوقت المناسب -

 القدرة على تحمل ضؽط العمل -

 : المعارف 

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -

 
 
 

 

 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 

 

 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة               

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 األحداا واألمن المجتمعًرئٌآل قسم  : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 )أ(التنمٌة االجتماعٌة  مدٌرٌة : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 االحداا واالمن المجتمعًقسم  : الـقـســم / الـشـعــبـة 1.1

 التنمٌة االجتماعٌة مدٌرٌة مدٌر : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر 1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات الــوظـٌـفـةنــوع 

 8 الرمز: األولى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة
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وأنشووطة لتشووؽٌل مراكووز ومإسسووات حماٌووة األطفووال الواقعووة ضوومن نطوواق عموول المدٌرٌووة ضوومان حسوون تنفٌووذ مهووام رض الوظٌفااة : 

 بالمستو  المطلوب من الكفاءة والفاعلٌة، وتقدٌم خدمات رعاٌة وحماٌة لمنتفعٌها.

 

 المهام والواجبــــات :-1

ومكاتووب الخدمووة اإلشووراؾ علووى إجووراء الدراسووات االجتماعٌووة المطلوبووة بمووا فووً ذلووك دراسووات مراقووب السوولوك  .1

االجتماعٌة لحماٌة األسرة والنظارات ومراكز اإلصبلح والتؤهٌول وأجوراء دراسوة اجتماعٌوة للمتسوولٌن ودراسوات 

 اإلؼا ة والطوارئ.

التؤكد من حسن تقدٌم المساعدات النقدٌة والعٌنٌة لئلؼا ات والمساعدات اإلنسانٌة والمكوارم الملكٌوة وفقواً للتعلٌموات  .1

 بهذا الشؤن ورفع التقارٌر الشهرٌة حولها لمركز الوزارة.الصادرة 

 متابعة عمل دور الرعاٌة االجتماعٌة ومإسسات رعاٌة األحداا والمراكز والمكاتب التابعة للمدٌرٌة ولهذه الؽاٌة: .1

 اإلشراؾ على متابعة البرامد واألنشطة والخدمات وإجراءات العمل المقدمة لؤلحداا من خدمات.  -

لقٌام اإلِشراؾ على الموظفٌن الذٌن ٌقومون بفجراء زٌارات تفقدٌة للدور التابعة لمنطقة االختصاص وكتابة ا  -

 تقارٌر مفصلة بذلك.

 اإلشراؾ على متابعة تنفٌذ األنشطة البلمنهجٌة والبرامد الترفٌهٌة لمنتفعٌن الدور والبٌوت األسرٌة.  -

 ر من القضاة بحق األحداا.اإلشراؾ على تنفٌذ أمر المراقبة الصاد .1

اإِلشراؾ علوى تقودٌم الودعم عنود الحاجوة لؤلحوداا بحاجوة إلوى الرعاٌوة والحماٌوة مون خوبلل التنسوٌق والتعواون موع  .5

الجهات المعنٌة فً الوزارة، والمساهمة فً اتخاذ اإلجراءات البلزمة لضمان االستدامة للخدمات التً تقدمها فورق 

 األسري.العمل المختصة بالدمد 

التؤكد من تطبٌق اإلجراءات والتدخبلت النفسٌة االجتماعٌة لؤلحداا بحاجة إلى الرعاٌة والحماٌة من قبل المعنٌوٌن  .6

 بالدفاع االجتماعً.

متابعة النتائد لمشاركة مراقب السلوك بلجنة السلوك للتفتٌش علوى مراكوز اللهوو ومقواهً اإلنترنوت والكازٌنوهوات  .7

 ردو وؼٌرها وفقاً للتعلٌمات الصادرة بهذا الشؤن، ونتائد المشاركة بحمبلت مكافحة التسول.وصاالت البلٌا

 4 الرمز: ال انً الـمـسـتـوى

 118 الرمز: رئٌآل قسم المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: رئٌآل قسم األحداا واألمن المجتمعً مسمى الوظٌفة الفعلً

 828411811 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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 اإلشراؾ على تنفٌذ أمر المراقبة الصادر من القضاة بحق األحداا. .8

 التنسٌق مع المإسسات الحكومٌة والخاصة لتنفٌذ األنشطة والبرامد المشتركة مع دور األحداا .9

الخدمات المختلفة للمنتفعٌن من خدمات مكاتوب الخدموة االجتماعٌوة فوً النظوارات ومراكوز اإلصوبلح  متابعة تؤمٌن .11

 والتؤهٌل

 التنسٌق مع مدراء الدور لتؤمٌن احتٌاجات الدور المختلفة من الوزارة. .11

التابعة للقسم ورفعهوا للمودٌر إعداد خطة العمل التنفٌذٌة للقسم ومراجعة خطط العمل التنفٌذٌة للمإسسات والمراكز  .11

 العتمادها.

 

 اإلشراؾ على حسن تنفٌذ مهام وأنشطة القسم والمإسسات والمراكز التابعة للقسم. .11

 رفع مستو  أداء المرإوسٌن وتوجٌههم وتطوٌر قدراتهم وتقٌٌم أدائهم ورفع تقارٌر سٌر العمل واإلنجاز دورٌاً. .11

 الفعلٌة لموظفً القسم والمراكز والمكاتب التابعة له من اللوازم منتحدٌد االحتٌاجات السنوٌة  .15

 على عمل القسم. واطبلعهمتدرٌب الموظفٌن المستجدٌن على النشاطات واألعمال المطلوبة منهم  .16

 اإلشراؾ على حفظ الو ائق والسجبلت والملفات ذات العبلقة. .17

 المسإول المباشر وتقع ضمن نطاق عمل القسم.القٌام بؤي مهام أخر  ٌكلؾ بها من  .18

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

مودٌر مدٌرٌوة التنمٌوة االجتماعٌوة /  مدٌرٌوة الودفاع االجتمواعً فوً مركوز الووزارة /  االتصاالت الداخلٌة )داخل الادائرة( :  1.5

 الفنٌة فً الوحدات اإلدارٌة فً مركز الوزارة.المراكز والمإسسات التابعة لمدٌرٌة الدفاع االجتماعً  / األقسام 

وزارة الخارجٌة، وزارة الداخلٌة، الدفاع المدنً والبلدٌة ومدٌرٌات الصحة والتربٌة االتصاالت الخارجٌة )خارج الدائرة( : 1.5

 والتعلٌم واألمن العام والدرك.

 

 اإلشراف:-6

/ مكافحوة التسوول  ضوابط/ السولوك مراقوب /  األحوداا-اجتمواعً باحا مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة:

 / موظؾ استقبالرئ )حسب حاجة المدٌرٌة الفعلٌة( األزمات والطوا / ضابطاجتماعً  مرشد

 

 :المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 األولى فً مجال العلوم االجتماعٌة أو  دبلوم متوسط .الدرجة الجامعٌة المؤهل العلمً المطلوب  :  

 ( سنة فً عمل الوزارة.81( سنوات فً عمل الوزارة /  الفئة ال انٌة )5الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة :

 

 التدرٌب: 1.7

 اإلدارة اإلشرافٌة وإعداد التقارٌر -
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 إدارة الموارد البشرٌة -

 التخطٌط اإلستراتٌجً -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة -

 

 

 

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل. -

 مهارات التحلٌل والتفكٌر المنطقً. -

 

 القدرات المطلوبة:

 مهارة فً االتصال -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فى مجال العمل -

 القدرات المطلوبة :

 القدرة على تنفٌذ البرامد المقررة واتخاذ القرارات. -

 القدرة على تحسآل المشكبلت الوظٌفٌة والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 تحمل ضؽط العمل القدرة على -

 شخصٌه قٌادٌة قادرة على اتخاذ القرار المناسب فً الوقت المناسب -

 المعارف :

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -
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 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 واألحداا والحماٌة رئٌآل قسم األسرة : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 )ب(التنمٌة االجتماعٌة  مدٌرٌة : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 قسم األسرة واألحداا والحماٌة : الـقـســم / الـشـعــبـة 1.1

مساااااااـمى وظٌاااااااـفة الـرئاااااااـٌس  1.1

 المباشر

 )ب( التنمٌة االجتماعٌةمدٌرٌة مدٌر  :

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولى الــفــئــة

 2 الرمز: الوظائؾ األساسٌةمجموعة  المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 4 الرمز: ال انً الـمـسـتـوى

 118 الرمز: رئٌآل قسم المسمى القٌاسً الدال
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 11 الرمز: رئٌآل قسم األسرة واألحداا والحماٌة مسمى الوظٌفة الفعلً

 828411811 الرمزي للوظٌفةالرقم 

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة

 

 

 

 

 

وضحاٌا المشواكل االجتماعٌوة وتوؤمٌن مسوتو  ضمان حسن تنفٌذ مهام وأنشطة لتشؽٌل مراكز ومإسسات حماٌة األطفال  غرض الوظٌفة : -1

 المدٌرٌة الجؽرافً .حٌاة الئقة تلبً من خبلله االحتٌاجات النمائٌة والتربوٌة ضمن نطاق عمل 

 المهام والواجبــــات :-1

اإلشراؾ على استقبال طلبات تراخٌص قطواع األسورة مون الحضوانات ودور المسونٌن ودور الرعاٌوة االجتماعٌوة لؤلٌتوام بموا   .1

 فٌها النهاري واإلٌوائً والتشخٌصً.

 أو تجدٌد ترخٌص هذه الحضانات والدور.اإلشراؾ على إجراءات الكشؾ الحسً مع الجهات ذات العبلقة لؽاٌات ترخٌص   .1

 متابعة عمل دور الرعاٌة االجتماعٌة ومإسسات رعاٌة األحداا والمراكز والمكاتب التابعة للمدٌرٌة ولهذه الؽاٌة:  .1

 اإلشراؾ على متابعة البرامد واألنشطة والخدمات وإجراءات العمل المقدمة لؤلحداا من خدمات.  -

الموظفٌن الذٌن ٌقومون بفجراء زٌارات تفقدٌة للدور التابعة لمنطقة االختصاص وكتابة تقارٌر القٌام اإلِشراؾ على   -

 مفصلة بذلك.

 اإلشراؾ على متابعة تنفٌذ األنشطة البلمنهجٌة والبرامد الترفٌهٌة لمنتفعٌن الدور والبٌوت األسرٌة.  -

 بدور المسنٌن والحضانات ومإسسات الطفولة.اإلشراؾ على تسهٌل كافة اإلجراءات المتعلقة بحسن سٌر العمل   .1

اإلشوراؾ علوى متابعوة البورامد واألنشووطة والخودمات وإجوراءات العمول المقدموة للفئووات المسوتهدفة مون خودمات الووزارة فووً   .5

ب المدٌرٌة والمراكوز والمكاتوب التابعوة لهوا، بموا فٌهوا متابعوة عمول دور الرعاٌوة االجتماعٌوة والمإسسوات والمراكوز والمكاتو

 التابعة للمدٌرٌة.

اإلِشووراؾ علووى إجووراء الدراسووات االجتماعٌووة المطلوبووة بمووا فووً ذلووك الدراسووات الخاصووة بفدخووال األطفووال إلووى دور الرعاٌووة   .6

االجتماعٌة، واإلدخال إلى دور المسنٌن، ودراسة إعفاء من رسوم تصارٌح العمل للعامل ؼٌر األردن ودراسوة األسور طالبوة 

 االحتضان.

على إجراء الدراسات االجتماعٌة المطلوبة بما فً ذلك دراسات مراقب السلوك ومكاتب الخدمة االجتماعٌة لحماٌة  اإلشراؾ  .7

 األسرة والنظارات ومراكز اإلصبلح والتؤهٌل وأجراء دراسة اجتماعٌة للمتسولٌن ودراسات اإلؼا ة والطوارئ.

 والحضانات ودور األٌتام واالحتضان. اإلِشراؾ على إجراء دراسات متابعه لكل من لدور المسنٌن  .8
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 اإلشراؾ على تنفٌذ أمر المراقبة الصادر من القضاة بحق األحداا.  .9

 اإلِشراؾ على مساهمة المعنٌٌن فً القسم فً إعداد البرامد واألنشطة البلمنهجٌة ألطفال مإسسات الرعاٌة اإلٌوائٌة.  .11

التنسٌق والتعاون مع مإسسات المجتمع المحلً إلنجواح الفعالٌوات واألنشوطة البلمنهجٌوة الخاصوة بؤطفوال مإسسوات الرعاٌوة   .11

 اإلٌوائٌة.

ومتابعووة ورفووع التقووارٌر بالمخالفووات  التؤكوود موون حسوون متابعووة األسوور الحاضوونة وإجووراء الزٌووارات المٌدانٌووة التفقدٌووة التتبعٌووة  .11

 والمبلحظات للوزارة والتؤكد من حسن سٌر العمل.

التؤكد من تطبٌق اإلجراءات والتدخبلت النفسٌة االجتماعٌة لؤلطفال بحاجة إلى الرعاٌوة والحماٌوة مون قبول المعنٌوٌن باألسورة   .11

 والطفولة.

ى الرعاٌة والحماٌة من خبلل التنسوٌق والتعواون موع الجهوات المعنٌوة فوً التؤكد من تقدٌم الدعم عند الحاجة لؤلطفال بحاجة إل  .11

الوووزارة، والمسوواهمة فووً اتخوواذ اإلجووراءات البلزمووة لضوومان االسووتدامة للخوودمات التووً تقوودمها فوورق العموول المعنٌووة بالوودمد 

 األسري.

النووع االجتمواعً ضومن خطوط وأنشوطة اإلشراؾ على تطبٌق القرارات واألسآل واتلٌات المعتمودة إلدمواق مفهووم وقضواٌا   .15

وفعالٌات وإجراءات المدٌرٌة لتحقٌق المساواة وتكافإ الفرص لكبل الجنسٌن بالتنسٌق مع ضابط ارتباط النوع االجتماعً فوً 

 الوزارة.

 تزوٌد قسم النوع االجتماعً فً الوزارة المركز بالحقائق واألرقام المتعلقة بقضاٌا النوع االجتماعً.  .16

همة فً تسلٌط األضواء على قضاٌا النوع االجتماعً والتعرٌؾ بها بالتنسٌق مع قسم النوع االجتماعً، والمشاركة فً المسا  .17

 برامد الكسب والتؤٌٌد للشركاء ومتخذي القرار عبر الوسائل المتاحة.

 المشاركة فً عضوٌة اللجان الخاصة بالنظر فً تراخٌص الحضانات.  .18

م عند الحاجة لؤلحداا بحاجة إلى الرعاٌة والحماٌة من خبلل التنسٌق والتعاون مع الجهات المعنٌوة اإِلشراؾ على تقدٌم الدع  .19

فً الوزارة، والمساهمة فً اتخاذ اإلجراءات البلزمة لضمان االستدامة للخدمات التوً تقودمها فورق العمول المختصوة بالودمد 

 األسري.

االجتماعٌة لؤلحداا بحاجة إلوى الرعاٌوة والحماٌوة مون قبول المعنٌوٌن بالودفاع التؤكد من تطبٌق اإلجراءات والتدخبلت النفسٌة   .11

 االجتماعً.

متابعة النتائد لمشاركة مراقب السلوك بلجنة السلوك للتفتٌش علوى مراكوز اللهوو ومقواهً اإلنترنوت والكازٌنوهوات وصواالت   .11

 اركة بحمبلت مكافحة التسول.البلٌاردو وؼٌرها وفقاً للتعلٌمات الصادرة بهذا الشؤن، ونتائد المش

 اإلشراؾ على تنفٌذ أمر المراقبة الصادر من القضاة بحق األحداا.  .11

 التنسٌق مع المإسسات الحكومٌة والخاصة لتنفٌذ األنشطة والبرامد المشتركة مع دور األحداا  .11

 النظارات ومراكز اإلصبلح والتؤهٌلمتابعة تؤمٌن الخدمات المختلفة للمنتفعٌن من خدمات مكاتب الخدمة االجتماعٌة فً   .11
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 التنسٌق مع مدراء الدور لتؤمٌن احتٌاجات الدور المختلفة من الوزارة.  .15

 إعداد خطة العمل التنفٌذٌة للقسم ومراجعة خطط العمل التنفٌذٌة للمإسسات والمراكز التابعة للقسم ورفعها للمدٌر العتمادها.  .16

 القسم والمإسسات والمراكز التابعة للقسم.اإلشراؾ على حسن تنفٌذ مهام وأنشطة   .17

 رفع مستو  أداء المرإوسٌن وتوجٌههم وتطوٌر قدراتهم وتقٌٌم أدائهم ورفع تقارٌر سٌر العمل واإلنجاز دورٌاً.  .18

 تحدٌد االحتٌاجات السنوٌة الفعلٌة لموظفً القسم والمراكز والمكاتب التابعة له من اللوازم .  .19

 تدرٌب الموظفٌن المستجدٌن على النشاطات واألعمال المطلوبة منهم وإطبلعهم على عمل القسم.  .11

 اإلشراؾ على حفظ الو ائق والسجبلت والملفات ذات العبلقة.  .11

 القٌام بؤي مهام أخر  ٌكلؾ بها من المسإول المباشر وتقع ضمن نطاق عمل القسم.  .11

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

فوً مركوز الووزارة / واالمون المجتمعوً اإلحوداا الحماٌة ومدٌر مدٌرة ومدٌر مدٌرٌة األسرة  الدائرة(:االتصاالت الداخلٌة )داخل  1.5

 الفنٌة فً الوحدات اإلدارٌة فً مركز الوزارة. / األقسام التابعة لمدٌرٌته واألحدااسرة االمراكز ومإسسات 

/  الوودفاع الموودنً / البلدٌووة / التربٌووة  الصووحةوزارة /  وزارة الداخلٌووة /  وزارة الخارجٌووة الاادائرة(:االتصاااالت الخارجٌااة )خااارج 1.5

 الجهات المعنٌة بالتوجٌه واإلرشاد. /  المجلآل الوطنً لشإون األسرةوالتعلٌم /  األمن العام  /  الدرك /  

 

 اإلشراف:-6

/ السولوك مراقب  /    األسرة -باحا اجتماعً /  األحداا -باحا اجتماعً   : للوظٌفةمسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر 

األسوورة / مرشوود اجتموواعً  – مرشوود اجتموواعً /رئ )حسووب حاجووة المدٌرٌووة الفعلٌووة(األزمووات والطوووا ضووابط/ مكافحووة التسووول  ضووابط

 األحداا / موظؾ استقبال

 : المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعٌة األولى فً مجال العلوم االجتماعٌة أو  دبلوم متوسط .المؤهل العلمً المطلوب  :  

 ( سنة فً عمل الوزارة.81( سنوات فً عمل الوزارة /  الفئة ال انٌة )5الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة :

 
 التدرٌب:  1.7

 اإلشرافٌة وإعداد التقارٌراإلدارة  -

 إدارة الموارد البشرٌة -

 التخطٌط اإلستراتٌجً -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل -

 التحلٌل والتفكٌر المنطقً ة فً مهار -
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 مهارة فً االتصال واإلشراؾ. -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مجال العمل فًمهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته  -

 :القدرات المطلوبة 

 القدرة على تنفٌذ البرامد المقررة واتخاذ القرارات. -

 الوظٌفٌة والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.القدرة على تحسآل المشكبلت  -

 القدرة على تحمل ضؽط العمل . -

 شخصٌة قٌادٌة قادرة على اتخاذ القرار المناسب فً الوقت المناسب . -

 :المعارف 

 معرفة تامة فً التشرٌعات / القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة . -

 

 

 

 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 والموارد البشرٌة رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌة : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 ب( + )أالتنمٌة االجتماعٌة  مدٌرٌة : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 ة والموارد البشرٌةاإلدارٌقسم الشإون المالٌة و : الـقـســم / الـشـعــبـة 1.1

مساااااااـمى وظٌاااااااـفة الـرئاااااااـٌس  1.1

 المباشر

 التنمٌة االجتماعٌةمدٌرٌة مدٌر  :

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولى الــفــئــة
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 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ اإلدارٌة والمالٌة المجموعة النوعٌة العامة

 0 الرمز: الوظائؾ المحاسبٌة والمالٌة المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 4 الرمز: ال انً الـمـسـتـوى

 118 الرمز: رئٌآل قسم المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: والموارد البشرٌة رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌة الفعلًمسمى الوظٌفة 

 821411811 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة

 

 

 

 

احتٌاجات ضمن ضبط كافة اإلجراءات اإلدارٌة والمالٌة والتنظٌمٌة بما فً ذلك شإون الموظفٌن وتوفٌر اللوازم وتحدٌد غرض الوظٌفة :  -1

 المدٌرٌة من الموارد المالٌة والبشرٌة واللوجستٌة وتقدٌم الدعم اللوجستً للموظفٌن وضبط الحسابات والمستندات المالٌة وإدارة وتنظٌم

 المستودعات.

 

 المهام والواجبــــات :-1

العمل التنفٌذٌة للمإسسات  إعداد خطة العمل التنفٌذٌة للمدٌرٌة بالتنسٌق مع األقسام المعنٌة ومراجعة واعتماد خطط  .1

 والمراكز التابعة للمدٌرٌة بما ٌتماشى مع الخطط واألهداؾ السنوٌة للوزارة.

 اإلشراؾ على حسن تنفٌذ مهام وأنشطة األقسام والمإسسات والمراكز التابعة للمدٌرٌة ومتابعتها من ناحٌة إدارٌة.  .1

الحمبلت والبرامد التوعوٌة لمختلؾ الفئات المستهدفة من برامد  اإِلشراؾ على عملٌة التوعٌة والت قٌؾ من خبلل تنفٌذ  .1

 وخدمات الوزارة وتقدٌم تقارٌرها ورصد نتائد تطبٌقها وتوصٌاتها.

 التنسٌق والتشبٌك مع الجهات الشرٌكة ذات العبلقة فً مجاالت تقدٌم خدمات وزارة التنمٌة االجتماعٌة.  .1

 بعمل الوزارة والتً تقع ضمن نطاق عمل خدمات المدٌرٌة. تم ٌل الوزارة فً الفعالٌات ذات الصلة  .5

التنسٌق مع أقسام المدٌرٌة بالمساهمة والمشاركة فً األنشطة والفعالٌات والمناسبات التً تعقدها المإسسات والمراكز   .6

 ومنظمات المجتمع المحلً.

الحال )الطوارئ والشراء واالستبلم والتراخٌص اإِلشراؾ على تقدٌم الدعم اللوجستً للجان والمشاركة فٌها حسب مقتضى   .7

وصنادٌق االئتمان والمشارٌع، وحل وتصفٌة الجمعٌات، والهٌئات االدارٌة المإقتة، ومراقبة السلوك، والتدقٌق، 

 التحقٌق....الخ(

والعمل على توفٌرها  اإلشراؾ على تحدٌد االحتٌاجات السنوٌة الفعلٌة للمدٌرٌة والمإسسات والمراكز والمكاتب التابعة لها  .8

 بالوقت والكمٌة وذلك بالتنسٌق المستمر مع الوزارة.
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 اإلشراؾ على تنظٌم ومتابعة السلفة الن رٌة الدائمة والمإقتة المصروفة للمدٌرٌة.  .9

 اإلشراؾ على فتح الحسابات فً البنوك.  .11

المدٌرٌة م ل لجان الطوارئ واللوازم واالستبلم والتسلٌم إعداد مسودات تشكٌل اللجان الفنٌة المتعلقة بتنفٌذ أهداؾ ومهام   .11

 والتؤهٌل والشطب واإلتبلؾ والتدقٌق والتحقٌق مع الموظفٌن.

اإلشراؾ على إدامة سجبلت اللوازم الخاصة بالمدٌرٌة ومطابقة أرصدتها مع موجودات المستودع التابع للمدٌرٌة لؽاٌات   .11

 التدقٌق من قبل الجهات الرقابٌة.

اإلشراؾ على إدارة وتنظٌم مستودع المدٌرٌة، بما فٌها األعمال المتعلقة باستبلم وتخزٌن وحفظ كافة المواد وتزوٌدها لكافة   .11

 األقسام وضبط ومراقبة المخزون، والتؤكد من إجراء الجرد الدوري.

 اإلشراؾ على تنظٌم سجل الرخص والوصوالت والقسائم ذات القٌمة المالٌة وإدامتها.  .11

التؤكد من حسن تقدٌم المساعدات النقدٌة والعٌنٌة لئلؼا ات والمساعدات اإلنسانٌة والمكارم الملكٌة وفقاً للتعلٌمات الصادرة   .15

 بهذا الشؤن ورفع التقارٌر الشهرٌة حولها لمركز الوزارة.

وحفظه وأرشفته ٌدوٌاً والكترونٌاً اإلِشراؾ على تنظٌم استبلم البرٌد الصادر والوارد للمدٌرٌة وتصنٌفه وتسجٌله وفهرسته   .16

 وتوزٌعه داخلٌاً وخارجٌاً.

اإلشراؾ على استقبال الشكاو  واالقتراحات الواردة للمدٌرٌة بمختلؾ الوسائل المتاحة ودراستها وإٌجاد الحلول المناسبة   .17

 لها، ومتابعتها.

للمركبات واألجهزة واأل اا والمبانً والمرفقات األخر  اإلشراؾ والمتابعة ألعمال النظافة والحراسة والصٌانة البلزمة   .18

 ومتابعتها دورٌاً.

 إعداد خطة العمل التنفٌذٌة للقسم.  .19

 اإلشراؾ على حسن تنفٌذ مهام وأنشطة القسم والمإسسات والمراكز التابعة للقسم.  .11

المبلئم وتوفٌر الوسائل المادٌة والمعنوٌة  تقدٌم مقترحات تطوٌر أسالٌب وإجراءات العمل، وإٌجاد المنان اإلداري التنظٌمً  .11

المناسبة لتحفٌز العاملٌن على المشاركة واإلبداع وذلك بالتنسٌق ما بٌن المدٌرٌة ومركز الوزارة، وما بٌن المدٌرٌة 

 والمإسسات والمراكز التابعة والعمل على تطوٌرها، وتعزٌز قنوات االتصال فٌما بٌنهم.

 السنوٌة الفعلٌة لموظفً القسم من اللوازم.تحدٌد االحتٌاجات   .11

 تدرٌب الموظفٌن المستجدٌن على النشاطات واألعمال المطلوبة منهم واطبلعهم على عمل القسم.  .11

 اإلشراؾ على حفظ الو ائق والسجبلت والملفات ذات العبلقة.  .11

 القسم.القٌام بؤي مهام أخر  ٌكلؾ بها من المسإول المباشر وتقع ضمن نطاق عمل   .15

 

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

مدٌر مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة التابع لها /  مدٌر مدٌرٌة الموارد البشرٌة ومدٌرٌة الشإون االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( :  1.5

 .فً الوزارة المركزاإلدارٌة ومدٌرٌة الموارد المالٌة 

 الموردون فً الحاالت التً تتطلب الشراء من المنطقة التً تقع فٌها المدٌرٌة.: االتصاالت الخارجٌة )خارج الدائرة( 1.5
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 اإلشراف:-6

)مبوورمد ، مهنوودآل حاسوووب لحسووب الحاجووة الفعلٌووة وبالتنسووٌق مووع قسووم  مساامٌات الوظااائف الخاضااعة لإلشااراف المباشاار للوظٌفااة:

اموٌن عهودة ولووازم او اداري /  ضوابط التوعٌوة والت قٌوؾ الجمهوور /ضابط خدمة / إداري الموارد البشرٌة /  تكنولوجٌا المعلوماتل(

طوابع / موؤمور  مدخل البٌانوات/ موظوؾ اسوتقبال//  كاتب الصادر والوارد/  كاتب خدمات مساندة/  أمٌن الصندوق/ محاسب /  لوازم

مراسل/ مسوتخدم )تسوتحدا /  سائقة / / مؤمور تصوٌر / خازن / مراقب دوام /فنً صٌان مؤمور المقسم / مؤمور ملفات/ استعبلمات

 الوظائؾ حسب الحاجة الفعلٌة للمدٌرٌة ولٌآل بالضرورة جمٌع الوظائؾ المذكورة( .

 

 :المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 اإلدارٌة.الدرجة الجامعٌة األولى مجال العلوم المالٌة أو المؤهل العلمً المطلوب  :  

 ( سنة فً عمل الوزارة.81( سنوات فً عمل الوزارة /  الفئة ال انٌة )5الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة :

 

 

 

 

 التدرٌب: 1.7

 اإلدارة اإلشرافٌة وإعداد التقارٌر -

 إدارة الموارد البشرٌة -

 التخطٌط اإلستراتٌجً -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل -

 التحلٌل والتفكٌر المنطقً ة فً مهار -

 مهارة فً االتصال واإلشراؾ. -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فى مجال العمل -

 القدرات المطلوبة :

 القدرة على تنفٌذ البرامد المقررة واتخاذ القرارات. -

 القدرة على تحسآل المشكبلت الوظٌفٌة والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 القدرة على تحمل ضؽط العمل . -

 اتخاذ القرار المناسب فً الوقت المناسبشخصٌه قٌادٌة قادرة على  -
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 : المعارف

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

دٌوان 
الخدمة 
 المدنٌة
بطاقة 
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:   ة
وزار

ة 
 التنمٌة االجتماعٌة

 اساسٌة عن الوظٌفةمعلومات  -1

 مهندآل حاسوب)شبكات(     مسمى الوظٌفــــة: 1.1

 مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة  االدارة/ المدٌرٌة: 1.1

 قسم الشإون المالٌة واالدارٌة والموارد البشرٌة  :القسم/الشعبة 1.1

 قسم الشإون المالٌة واالدارٌة والموارد البشرٌة رئٌآل  :مسمى وظٌفة الرئٌس المباشر 1.1

 ترمٌز الوظٌفة -1

 818/814/841 الرمز: دائمة مصنفة/ؼٌر مصنفة/وظائؾ بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظٌفة:



 

 ـمـٌـدان ــالــتـمـاعـٌـة / ـــبــطــاقــات الــوصــؾ الــوظـٌـفـً فـــً وزارة الــتــنـمـٌـة االج
 41/81/4181( تارٌـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تارٌخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالً الوزٌ

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متابعة أعمال صٌانة المعدات والصٌانة الوقائٌة وإصبلح القطع المعطلة وإدامتها.  : غرض الوظٌفة-1
 

 المهام والواجبــــات :-1
 

 ٌحافظ على شروط وقواعد السبلمة لؤلجهزة فً مكان امن.  .8

 .وسرٌتهاطبق سٌاسة أمن المعلومات ٌ  .4

 8 الرمز: أولى الفئـــــــــة  :

 3 الرمز: الوظائؾ الهندسٌة والهندسة الزراعٌة العامة:المجموعـة الوظٌفٌـة النوعٌة 

 3 الرمز: وظائؾ الهندسة الكهربائٌة المجموعة الوظٌفٌة النوعٌة الفرعٌة:

 3 الرمز:  الا المستـــــــو  :

 113 الرمز: مهندآل مشارك المسمى القٌاسً الدال:

 11 الرمز: مهندآل حاسوب شبكات مسمى الوظٌفـــة الفعلً

 833311311 الرقم الرمزي للوظٌفة:
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 للبرامد الموجودة على األقراص المدمجة وٌتؤكد من ترخٌصها وحقوقها.ٌعمل نسخ إضافٌة   .3

 البنٌة التحتٌة فً المدٌرٌة والوحدات التابعة لها.شبكات ٌعمل على صٌانة   .2

 الصٌانة. وتجدٌد ومتابعة عقودٌعمل على تنفٌذ   .5

لحلها وٌشرؾ على صٌانتها بشكل ٌحدد األعطال التً قد تحدا على األجهزة وملحقاتها وٌقدم االقتراح المناسب   .2
 دوري.

 مباشر للخادمات الرئٌسٌة. ٌتابع بشكل  .7

 المناسبة بالسرعة القصو . وٌتخذ اإلجراءاتٌبلػ عن األعطال   .1

 شرائها أو تطوٌرها. وملحقاتها المرادٌساهم فً وضع المواصفات الفنٌة لؤلجهزة   .9

 ٌتابع توفٌر الجو المناسب ألجهزة الحاسوب.  .81

 بمواصفات الجهاز المستخدم لد  الجهات المعنٌة. ٌلم  .88

 ٌعمل على توفٌر األدوات الخاصة بالصٌانة.  .84

 ٌكتب التقارٌر الفنٌة الخاصة بالوزارة.  .83

 والتشرٌعات المعمول بها فً الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظٌفة ٌتقٌد باألنظمة  .82

 تنفٌذهاٌشارك فً إعداد خطة العمل السنوٌة للقسم والعمل على   .85

 االجتماعات الدورٌة للقسم لتدارآل اتراء وحلل المشكبلت ونشر المعرفةٌشارك فً   .82

 ٌو ق كافة التقارٌر والمعلومات والتقارٌر والبٌانات الخاصة بعمله فً القسم .  .87

 ٌشارك فً إعداد التقارٌر الدورٌة، واإلحصائٌات المتعلقة بمنجزات عمل القسم .  .81

 العمل وتنسٌق الزٌارات واالتصال مع الجهات ذات العبلقة بمجال الوظٌفة،ٌقوم بمتابعة   .89

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  بتكلٌؾ من قبل الرئٌآل المباشر ضمن اختصاص الوظٌفة .  .41
 

 عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5
 اإلتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة(: 1.5

 التطوٌر المإسسً ومدٌرٌة  الحاسوب،الفوري والبلزم لجمٌع مستخدمً األجهزة وشبكات  والدعم الفنًالتنسٌق   -

 اإلتصاالت الخارجٌة )خارج الدائرة(: 1.5

 الصٌانةاالختصاص والمعنٌة بعقود  الخارجٌة حسبالجهات  وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات،

 
 
 
 

 االشراف-6

 ٌوجد ال المباشر للوظٌفة: لإلشرافمسمٌات الوظائف الخاضعة 

 

 المتطلبات االساسٌة واالضافٌة الشغال الوظٌفة-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 بكالورٌوآل فً هندسة الحاسوب أو هندسة االلكترونٌة.المإهل العلمً المطلوب : 
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 ( سنوات فً أعمال صٌانة أجهزة الحاسوب.8)الخبرات العملٌة المطلوبة  : 

 لتدرٌب:ا                       1.7

 دورات تدرٌبٌة متخصصة بصٌانة األجهزة الحاسوبٌة -

 دورات متخصصة فً أنظمة المعلومات اإلدارٌة. -

 دورة متخصصة فً قواعد البٌانات وأنظمة التشؽٌل المتقدمة وإدارة الشبكات. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة

 

 االتصال.مهارات  -

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل . -

 مهارات التحلٌل والتفكٌر المنطقً. -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فى مجال العمل -

  القدرات المطلوبة

 القدرة على التفاوض والحوار -

  المعــارف

 معرفة بالقوانٌن والتشرٌعات واألنظمة والتعلٌمات الناظمة للعمل -

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

     

 دٌوان الخدمة المدنٌة 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 
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ٌتابع سٌر عمول الجمعٌوات التوً تقوع ضومن اختصواص الووزارة وواقعوة تحوت نطواق إشوراؾ المدٌرٌوة وٌتؤكود مون  غرض الوظٌفة:-1

 المباشر.سبلمة إجراءاتها وأنشطتها وٌرفع التقارٌر والتوصٌات بشؤنها للرئٌآل 

 

 المهام والواجبــــات :-1

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 ات  ــــــــــــــالجمعٌ /اجتماعًباحا  : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 ب( + )أالتنمٌة االجتماعٌة مدٌرٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 قسم الجمعٌات  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئٌآل قسم الجمعٌات   : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز:  الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد باحا المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: الجمعٌات /  باحا اجتماعً مسمى الوظٌفة الفعلً

 828311211 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة

واالتحوادات وانسوجامها موع قوانون الجمعٌوات والنظوام ٌدرآل وٌدقق محاضر اجتماعات الهٌئة العامة والتؤسٌسٌة للجمعٌات  .1
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 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 رئٌآل قسم الجمعٌات  /  موظفً قسم الجمعٌات.االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( :  1.5

لة لد  الوزارة ضمن نطاق المنطقة الجؽرافٌة. االتصاالت الخارجٌة )خارج الدائرة( : 1.5  الجمعٌات المسجل

 

 اإلشراف :-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 األساسً وٌرفع التوصٌات بشؤنها.

ٌدرآل وٌودقق محاضور اجتماعوات الهٌئوات اإلدارٌوة وقراراتهوا وانسوجامها موع قوانون الجمعٌوات والنظوام األساسوً وٌرفوع  .1

 التوصٌات بشؤنها.

فوع التوصوٌات بشوؤنها مبٌنواً مود  انسوجامها موع النظوام األساسوً ٌستلم التقرٌر اإلداري وخطة عمل الجمعٌوة وٌدرسوها وٌر .1

 للجمعٌة.

 ٌدقق الطلبات المقدمة من قبل الجمعٌات )جمع تبرعات، تعدٌل النظام األساسً، شراء، بٌع وؼٌرها( والتوصٌة بشؤنها. .1

دة للتقارٌر المالٌة واإلدارٌة والخطة السنوٌة والتوصٌة  .5  حول الجمعٌات ؼٌر الملتزمة بفعدادها.ٌتابع الجمعٌات المعل

 ٌتابع اجتماعات الهٌئات العامة للجمعٌات واالتحادات وتماشٌها مع قانون الجمعٌات النافذ. .6

لة للجمعٌات )حل، تدقٌق( وإعداد التقارٌر البلزمة. .7  ٌشارك فً اللجان المشكل

 تكلٌفه بذلك.ٌشارك فً اجتماعات الهٌئات العامة للجمعٌات فً حال تم  .8

ٌدرآل المخالفات المرتكبة من قبل الجمعٌات للقانون والنظوام األساسوً وٌرفوع التوصوٌات بتشوكٌل اللجوان المختصوة لٌودقق  .9

 .ضع التقارٌر البلزمة مع التوصٌاتوٌ

 األساسً للجمعٌة.القانون والنظام دارٌة والعضوٌة واالشتراكات حسب ٌتحقق من فتح وتنظٌم الجمعٌات للسجبلت اإل .11

 ٌقوم باإلشراؾ على وٌتابع األنشطة والفعالٌات التً تنفذها الجمعٌات وٌو قها حسب األصول. .11

 ٌتابع تنفٌذ االتفاقٌات مع الجمعٌات بخصوص المشارٌع وشراء الخدمات وؼٌرها. .11

طرٌقة منظمة تضمن الرجوع إلٌها بسهولة وفً تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد من حفظها ب .11

 أي وقت.

 اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها. .11

 ضمن اختصاص الوظٌفة.أخر  بتكلٌؾ من الرئٌآل المباشر  ٌقوم بؤٌة أعمال .15
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 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 االجتماعٌة. واالدرجة الجامعٌة األولى فً مجال العلوم اإلنسانٌة المؤهل العلمً المطلوب: 

 ( سنوات فً عمل الوزارة 8الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة  :

 

 التدرٌب:  1.7

 إعداد التقارٌر.دورة فً  -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة :  

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل.  -

 مهارات التحلٌل والتفكٌر المنطقً.  -

 مهارة فً االتصال واإلشراؾ. -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فً مجال العمل -

 القدرات المطلوبة:  

 القدرة على تحمل ضؽط العمل . -

 المعارف :  

 لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة.معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 دٌوان الخدمة المدنٌة 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً 

 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 
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ٌتابع وٌنفذ كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجٌل الجمعٌات وطلبات صندوق دعم الجمعٌات ٌوعً الجمعٌات القائمة حول  غرض الوظٌفة:-1

 خدمات التً ٌقدمها الصندوق ضمن نطاق المنطقة الجؽرافً التً تخدمها المدٌرٌة .

 المهام والواجبــــات :-1

ٌستقبل طلبات تسجٌل جمعٌة، وٌتؤكد من استكمال الشروط والمعلومات والو ائق المطلوبة، وٌشعر المإسسوٌن بوالنواقص  .1

 رسمٌاً، إن وجدت، وٌشعرهم باستبلم الطلب رسمٌاً لد  استٌفاء طلب التسجٌل. 

 التموٌل.ل إجراءات الحصول على ٌستلم الطلبات المتعلقة بدعم صندوق دعم الجمعٌات وٌضع التوصٌة المناسبة وٌستكم .1

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 باحا اجتماعً/ تسجٌل الجمعٌات والتوعٌة : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 + ب( أ )التنمٌة االجتماعٌة مدٌرٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 قسم الجمعٌات  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئٌآل قسم الجمعٌات   : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز:  الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد باحا المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: باحا اجتماعً/ تسجٌل الجمعٌات والتوعٌة مسمى الوظٌفة الفعلً

 828311211 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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 ٌستقبل التقارٌر السنوٌة حسب النموذق المعتمد من السجل وٌضع التوصٌة المناسبة وٌرفعه إلى سجل الجمعٌات. .1

ٌتابع قرارات مجلآل إدارة سجل الجمعٌات حول تحدٌود الووزارة المختصوة بموا فٌهوا وزارة التنمٌوة االجتماعٌوة، فوً حوال  .1

 الطلب، والتنسٌق مع الوزارة المختصة الستكمال اإلجراءات البلزمة. الموافقة على 

ٌتخذ اإلجراءات البلزمة لحل جمعٌة سواًء كان اختٌارٌاً أو إجبارٌا بما ٌتفوق موع قوانون الجمعٌوات ورفعوة لمدٌرٌوة سوجل  .5

 الجمعٌات للسٌر فً اإلجراءات المطلوبة بهذا الشؤن. 

 ٌتخذ إجراءات قٌد الجمعٌة، التً وافق مجلآل إدارة سجل الجمعٌات على تسجٌلها.  .6

ت التً نص علٌهوا ٌستكمل اإلجراءات البلزمة للحصول على موافقة مجلآل الوزراء على طلب تسجٌل جمعٌة فً الحاال .7

 د من اكتمال الو ائق واإلجراءات. وٌرفعها لمدٌرٌة سجل الجمعٌات لرفعها إلى مجلآل الوزراء بعد التؤك قانون الجمعٌات

ٌتؤكد من استكمال شروط إنشاء فروع للجمعٌة فً المملكة لد  استبلم نسخة من قرار الهٌئة العامة بذلك وٌو وق ذلوك فوً  .8

 قاعدة البٌانات. 

لة فً دولة أجن .9  ٌة وفقاً ألحكام القانون.بٌتخذ إجراءات تسجٌل فرع لجمعٌة مسجل

بخصووص طلبوات الهٌئوات الدٌنٌوة المسوٌحٌة والراهبوات العاملوة فوً المملكوة لتقودٌم خودمات  اإلجراءات البلزمةٌتؤكد من  .11

 اجتماعٌة خٌرٌة. 

فوتح ملوؾ لكول جمعٌوة وبنواء ٌات الواردة فً أحكوام القوانون، وإنشاء قٌود دفترٌة مستقلة لتسجٌل كل نوع من أنواع الجمع .11

 قاعدة بٌانات كاملة عنها.

 بخصوص طلبات تعدٌل أحكام النظام األساسً للجمعٌات. ٌتخذ اإلجراءات البلزمة  .11

العمل على إرشاد الجمعٌة ومفوضٌها حول إجراءات تسجٌل الجمعٌة والو ائق المطلوبة، وتقدٌم المعلوموات البلزموة عون  .11

 أحكام القانون واألنظمة والتعلٌمات الصادرة بمقتضاه.

 لقائمة حول خدمات صندوق دعم الجمعٌات ومجاالت عمله وانجازاته.ٌوعً الجمعٌات ا .11

 ٌنسق العبلقات واالتصال ما بٌن مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة المعنٌة والشركاء المعنٌون بدعم الصندوق. .15

والمنظموة بالتعواون ٌنسق مع المعنٌٌن فً مركز الوزارة لئلعداد للندوات والمإتمرات الصوحفٌة عون نشواطات الجمعٌوات  .16

 مع مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة المعنٌة.

 التنسٌق مع المعنٌٌن إلدخال األخبار والمعلومات على الموقع االلكترونً لنشر أٌة فعالٌات ٌتم متابعتها مع الجمعٌات. .17

ٌحضر اجتماعات الهٌئات العامة السنوٌة كمم ل عن السجل وٌشارك فً الهٌئات اإلدارٌة المإقتة المعٌنة من قبل الووزٌر  .18

 كمم ل عن السجل 

 ٌدخل البٌانات المتعلقة بصندوق دعم الجمعٌات والبٌانات الخاصة بتسجٌل الجمعٌة على نظام االتمتة. .19

ولة من صندوق دعم الجمعٌات  .11  ٌتابع المشارٌع المدعوة والممل
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 ٌقدم المساندة للجمعٌات فً عملها.  .11

تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد مون حفظهوا بطرٌقوة منظموة تضومن الرجووع إلٌهوا بسوهولة  .11

 وفً أي وقت.

 للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها.اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة  .11

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  بتكلٌؾ من الرئٌآل المباشر ضمن اختصاص الوظٌفة. .11

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 رئٌآل قسم الجمعٌات  /  موظفً قسم الجمعٌات.االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( :  1.5

لة لد  الوز االتصاالت الخارجٌة )خارج الدائرة( : 1.5  ارة ضمن نطاق المنطقة الجؽرافٌة.الجمعٌات المسجل

 اإلشراف :-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 .االجتماعٌة واالعلوم اإلنسانٌة الدرجة الجامعٌة األولى فً مجال المؤهل العلمً المطلوب: 

 ( سنوات فً عمل الوزارة 8الفئة األولى ) :الخبرات العملٌة المطلوبة

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 الوظٌفة.دورات فنٌة متخصصة فً مجال  -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة :  

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل.  -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها .  -

 مهارة فً االتصال واإلشراؾ. -

 فً مجال العملمهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته  -

 القدرة على تحمل ضؽط العمل .: القدرات المطلوبة 

 .معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة المعارف: 

     

 دٌوان الخدمة المدنٌة 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً 

 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 



 

 ـمـٌـدان ــالــتـمـاعـٌـة / ـــبــطــاقــات الــوصــؾ الــوظـٌـفـً فـــً وزارة الــتــنـمـٌـة االج
 41/81/4181( تارٌـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تارٌخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالً الوزٌ

40 

 
 
 
 
 
 

 

 

ضمان كفاءة عملٌات الجمعٌات بالتعاون مع مدٌرٌة سجل الجمعٌات، وٌو ق أعمالها ورفع كفاءتها وتوجٌها  غرض الوظٌفة:-1

 .، وٌتابع اإلجراءات واألنشطةخطط العمل وتنفٌذشارك الفاعلة فً تنمٌة المجتمعات من اجل ٌ

 

 المهام والواجبــــات :-1

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 باحا اجتماعً / عملٌات الجمعٌات : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 )أ + ب(التنمٌة االجتماعٌة مدٌرٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 قسم الجمعٌات  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئٌآل قسم الجمعٌات   : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل الفرعٌةالمجموعة النوعٌة 

 3 الرمز:  الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد باحا المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: باحا اجتماعً / عملٌات الجمعٌات مسمى الوظٌفة الفعلً

 828311211 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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ٌستقبل الطلبات الٌومٌة للجمعٌات واالتحادات واالئتبلفات )إشعارات هٌئة عامة، طلبات، جمع تبرعات، بٌوع ،  .1

شراء، تعدٌل نظام أساسً، ترخٌص مركبات ومإسسات وؼٌرها( وإجراء المخاطبات وإعداد الكتوب الرسومٌة 

 المتعلقة بها.

موواع الهٌئووة العامووة / كشووؾ المسووددٌن والحضووور / ٌسووتقبل مخرجووات اجتماعووات الهٌئووات العامووة )محضوور اجت .1

( وٌعد الكتب الرسمٌة المتعلقة بوذلك وذلوك لسنوٌة للجمعٌة أو االتحاد وؼٌرهالتقرٌر المالً واإلداري / الخطة ا

 بعد تدقٌقها مالٌاً وإدارٌاً من الموظؾ المختص.

لة للجمعٌووات واالتحووادات )حوول ، .1 توودقٌق ،هٌئووة مإقتووة ، مخالفووات ( وإعووداد التقووارٌر  ٌشووارك فووً اللجووان المشووكل

 البلزمة وإجراء المخاطبات الرسمٌة.

ٌدخل المعلومات الواردة فً التقارٌر السنوٌة المالٌة واإلدارٌة على النموذق المعتمد من سوجل الجمعٌوات علوى  .1

 قاعدة بٌانات الخاصة بذلك . 

 ٌحدا قاعدة بٌانات سجل الجمعٌات المركزٌة بشكل دوري.  .5

 ٌحضر اجتماعات الهٌئة العامة السنوي مم بل عن وزارة التنمٌة االجتماعٌة باإلضافة إلى مم ل السجل.  .6

 ٌتابع التقرٌر المالً واإلداري وٌتابع المعلومات الواردة فٌه .7

 ٌتابع طلبات جمع التبرعات.  .8

 ٌشارك فً الهٌئات اإلدارٌة المإقتة المعٌنة من قبل الوزٌر.  .9

 الجمعٌات. ٌدرب الجمعٌات على المواضٌع التً تخص عمل  .11

 ٌنفذ جمٌع التعامٌم الواردة من سجل الجمعٌات ومعالً الوزٌر.  .11

 ٌقدم التوصٌات بحل الجمعٌة إلى الوزارة المختصة ورفعها إلى مجلآل إدارة سجل الجمعٌات  .11

 ٌشارك فً لجان حل الجمعٌات بوجود مم ل من سجل الجمعٌات ومم ل من الجمعٌات  .11

 وعً االستجابة لطلبات االستفسار والتوجٌه من الراؼبٌن فً تسجٌل الجمعٌات او المنخرطٌن فً العمل التط .11

 حساب بنكً ..الخ ( )كشؾٌتابع أوضاع الجمعٌات والمخاطبات الخاصة بالبنوك  .15

تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد من حفظها بطرٌقة منظمة تضمن الرجووع إلٌهوا  .16

 بسهولة وفً أي وقت.

 المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها.اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة  .17

 ضمن اختصاص الوظٌفة.أخر  بتكلٌؾ من الرئٌآل المباشر  ٌقوم بؤٌة أعمال .18

 

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 رئٌآل قسم الجمعٌات  /  موظفً قسم الجمعٌات.االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( :  1.5

لة لد  الوزارة ضمن نطاق المنطقة الجؽرافٌة. الخارجٌة )خارج الدائرة( :االتصاالت  1.5  الجمعٌات المسجل
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 اإلشراف :-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 .االجتماعٌةاو الدرجة الجامعٌة األولى فً مجال العلوم اإلنسانٌة  المؤهل العلمً المطلوب:

 .( سنوات فً عمل الوزارة8الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة  :

 

 التدرٌب:  1.7 

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة :  

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل.  -

 مهارات التحلٌل والتفكٌر المنطقً.  -

 مهارة فً االتصال واإلشراؾ. -

 تنفٌذها.مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة  -

 استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فً مجال العملمهارة فً  -

 القدرات المطلوبة:  

 العمل.القدرة على تحمل ضؽط  -

  المعارف: 

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -

 

 
 
 
 
 
 

 

      

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1
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 دٌوان الخدمة المدنٌة 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 الوزارة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 

 

 

 

 

 

 

سوٌر  ومتابعوة وصونادٌق االئتموانالقٌام بكافة اإلجراءات الخاصوة لتسوهٌل تنفٌوذ المشوارٌع اإلنتاجٌوة للجمعٌوات  غرض الوظٌفة:-1

 .العمل فٌها

 المهام والواجبــــات :-1

 

 باحا اجتماعً/ تعزٌز اإلنتاجٌة : الـوظـٌـفـةمـسـمـى  1.1

 )أ + ب(ة ــــــــــــالتنمٌة االجتماعٌمدٌرٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 قسم تعزٌز اإلنتاجٌة ومساكن األسر الفقٌرة  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 اإلنتاجٌة ومساكن األسر الفقٌرةرئٌآل قسم تعزٌز  : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز:  الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد باحا المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: باحا اجتماعً / تعزٌز اإلنتاجٌة مسمى الوظٌفة الفعلً

 828311211 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة

ودراستها وفق  استقبال طلبات االنتفاع من الجمعٌات للحصول منح إلقامة مشارٌع الجمعٌات وصنادٌق ائتمان .1

 التشرٌعات الناظمة واألسآل والمعاٌٌر المعمول والسٌر فً إجراءات رفعها للوزارة.



 

 ـمـٌـدان ــالــتـمـاعـٌـة / ـــبــطــاقــات الــوصــؾ الــوظـٌـفـً فـــً وزارة الــتــنـمـٌـة االج
 41/81/4181( تارٌـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تارٌخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالً الوزٌ

44 

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

رئوٌآل قسوم تعزٌوز اإلنتاجٌوة ومسواكن األسور الفقٌورة /  مووظفً قسوم تعزٌوز االتصاالت الداخلٌة )داخل الادائرة( :  1.5

 اإلنتاجٌة ومساكن األسر الفقٌرة .

 الجمعٌات المستفٌدة. ارجٌة )خارج الدائرة( :االتصاالت الخ 1.5

 اإلشراف :-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

  .االجتماعٌةوالدرجة الجامعٌة األولى فً مجال العلوم اإلنسانٌة المؤهل العلمً المطلوب: 

 .عمل الوزارة مجال ( سنوات فً 8الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة  :

للجمعٌووات واقتووراح تشووكٌل اللجووان التنفٌذٌووة إلدارة اسووتكمال تنفٌووذ صوونادٌق االئتمووان والمشووارٌع اإلنتاجٌووة  .1

 المشروع.

متابعة تنفٌذ المشارٌع اإلنتاجٌة وصنادٌق االئتمان وإعداد تقوارٌر المتابعوة وتزوٌود الووزارة بهوا وفقواً للتسلسول  .1

 اإلداري.

رفعها للوزارة  للتؤكود زٌارة الجمعٌة واالطبلع على أوضاعها وكتابة التقارٌر الخاصة بذلك لٌصار بعد ذلك ل .1

 من قدرة الجمعٌة على إدارة المشروع أو صندوق ائتمان.

المشاركة فً تنفٌذ المشروع من خبلل اللجنة التنفٌذٌة والذي هو عضوو بهوا وذلوك مون خوبلل )فوتح العوروض  .5

 واألسعار وإحالة العطاء وشراء الموجدات ( 

 اإلشراؾ على تنفٌذ المشروع. .6

 مخاطبة البنوك لفتح الحسابات البنكٌة الخاصة بالمشارٌع اإلنتاجٌة وصنادٌق االئتمان، .7

 المشاركة باللجان التنفٌذٌة لصنادٌق االئتمان. .8

ولة مشارٌع إنتاجٌة وصنادٌق ائتمان من خبلل الزٌارات المٌدانٌة للمشارٌع والتؤكود مون  .9 متابعة الجمعٌات الممل

 ر وفق النماذق المعتمدة للمتابعة ورفعها للوزارة .سجبلتهم ورفع التقارٌ

المشاركة فً لجان )الجورد والحصور واالئوتبلؾ( لموجوودات المشوروع فوً حوال التع ور لتصووٌب أوضواعها  .11

 ونقله إلى جمعٌة أخر  بعد اخذ الموافقات علٌه من قبل الوزٌر.

 نقل المشروع من جمعٌة إلى أخر .اإلشراؾ على االستبلم والتسلٌم الذي ٌتم فً حال تم  .11

تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد من حفظها بطرٌقة منظمة تضمن الرجوع إلٌها  .11

 بسهولة وفً أي وقت.

 اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها. .11

 ضمن اختصاص الوظٌفة.أخر  بتكلٌؾ من الرئٌآل المباشر  ٌقوم بؤٌة أعمال .11
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 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل -

 مهارات التحلٌل والتفكٌر المنطقً -

 مهارة فً االتصال  -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 وتطبٌقاته فى مجال العملمهارة فً استخدام الحاسوب  -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة على تحمل ضؽط العمل .  -

 المعارف: 

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 دٌوان الخدمة المدنٌة 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً 

 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 
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 . القٌام بكافة اإلجراءات التً تساهم بتنمٌة المجتمع المحلً ضمن نطاق إشراؾ المدٌرٌة الجؽرافً  غرض الوظٌفة:-1

 

 والواجبــــات :المهام -1

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 باحا اجتماعً/ تنمٌة مجتمع محلً : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 )أ + ب(التنمٌة االجتماعٌة  مدٌرٌة : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 قسم تعزٌز اإلنتاجٌة ومساكن األسر الفقٌرة  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئٌآل قسم تعزٌز اإلنتاجٌة ومساكن األسر الفقٌرة : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد باحا المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: باحا اجتماعً/ تنمٌة مجتمع محلً الوظٌفة الفعلً مسمى

 828311211 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة

إجراء الدراسوات البلزموة لتقصوً حواالت الفقور فوً المجتمعوات المحلٌوة والمجتمعوات الفقٌورة وتحدٌود احتٌاجاتهوا  .1

 والعمل على تلبٌتها من خبلل برامد المدٌرٌة أو من خبلل مإسسات المجتمع المدنً فً المنطقة.
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 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

رئٌآل قسم تعزٌز اإلنتاجٌة ومساكن األسر الفقٌرة /  موظفً قسم تعزٌز الداخلٌة )داخل الدائرة( : االتصاالت  1.5

 اإلنتاجٌة ومساكن األسر الفقٌرة 

 مراكز تنمٌة المجتمع المحلً .  االتصاالت الخارجٌة )خارج الدائرة( : 1.5

 

 

 

 

 

 اإلشراف :-6

 ال ٌوجد .  :  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

الدرجوووة المؤهااال العلماااً المطلاااوب:  االجتماعٌةاو الجامعٌة األولى فً مجال العلوم اإلنسانٌة 

المجتموع المحلوً وإبوداء الورأي الفنوً بموا ٌنسوجم موع المعواٌٌر المساهمة فوً دراسوة طلبوات تؤسوٌآل مراكوز تنمٌوة  .1

 المعتمدة.

إعداد البرامد والنشاطات بالتنسٌق مع مدٌرٌة تعزٌز اإلنتاجٌة والتً تساهم فً حل مشكبلت الفقور التوً ٌواجههوا  .1

 الفقراء فً المجتمع المحلً .

األهلوً القتوراح الحلوول التوً تقوع خوارق اختصواص المساهمة والتنسٌق مع مإسسات المجتمع المودنً الرسومً و .1

 مدٌرٌة تعزٌز اإلنتاجٌة أو الوزارة.

استقبال طلبات صرؾ وتجدٌد بطاقات التؤمٌن الصحً واإلعفاء من نفقات العوبلق وإعوداد الدراسوات االجتماعٌوة  .5

 لؤلسرة ورفعها للجهة صاحبة االختصاص.

 دراسات تسوٌة حقوق الور ة التقاعدٌة )المدنٌة والعسكرٌة(. ٌعد .6

اإلحصائٌات ألعداد حاالت التؤمٌن الصحً لؤلسر األشد فقراً مون ؼٌور المنتفعوٌن بالمعونوة الوطنٌوة واإلعفواء  ٌعد .7

 .ٌرفع تقارٌر بها للرئٌآل المباشر  من نفقات العبلق وتسوٌة حقوق الور ة

مراكووز تنمٌووة المجتمووع المحلووً القائمووة وتقٌٌمهووا للتعوورؾ علووى فاعلٌتهووا وموود  الحاجووة  متابعووة نشوواطات وأعمووال .8

 الستمرار خدماتها )من ؼٌر المراكز التً تسللم لجمعٌات خٌرٌة إلدارتها تفادٌاً لحدوا أي تداخل(.

الرجووع إلٌهوا  تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكود مون حفظهوا بطرٌقوة منظموة تضومن .9

 بسهولة وفً أي وقت.

 اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها. .11

 ضمن اختصاص الوظٌفة. ل أخر  بتكلٌؾ من الرئٌآل المباشرٌقوم بؤٌة أعما .11
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 .( سنوات فً عمل الوزارة8الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة:

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل -

 المنطقًالتحلٌل والتفكٌر ة فً مهار -

 مهارة فً االتصال  -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فى مجال العمل -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة على تحمل ضؽط العمل . -

  المعارف : 

 لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة -

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً 
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 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 
 

 
 
 
 
 
 
 

 مساكن لؤلسر الفقٌرة المستحقة ضمن نطاق إشراؾ المدٌرٌة الجؽرافً. القٌام بكافة اإلجراءات التً تساهم بتؤمٌن غرض الوظٌفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 باحا اجتماعً / مساكن األسر الفقٌرة : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 ) أ + ب(التنمٌة االجتماعٌة  مدٌرٌة : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

: الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

  

 قسم تعزٌز اإلنتاجٌة ومساكن األسر الفقٌرة 

 رئٌآل قسم تعزٌز اإلنتاجٌة ومساكن األسر الفقٌرة : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجاتدائـمـة/ؼـٌـر  نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال ال ة الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد باحا المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: باحا اجتماعً / مساكن األسر الفقٌرة مسمى الوظٌفة الفعلً

 828311211 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

رئٌآل قسم تعزٌز اإلنتاجٌة ومساكن األسر الفقٌرة  /  موظفً قسوم تعزٌوز االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( :  1.5

 اإلنتاجٌة ومساكن األسر الفقٌرة .

 المستفٌدٌن من مساكن األسر الفقٌرة .  الدائرة( :االتصاالت الخارجٌة )خارج  1.5

 

 اإلشراف :-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

  .االجتماعٌة وأم اإلنسانٌة العلوالدرجة الجامعٌة األولى فً مجال المؤهل العلمً المطلوب: 

 .( سنوات فً عمل الوزارة8الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة  :

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

 

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 إعداد قاعدة بٌانات عن مساكن األسر الفقٌرة فً المنطقة التابعة للمدٌرٌة. .1

استقبال طلبات إنشاء وصٌانة مساكن األسر الفقٌرة ودراستها وفقاً للتعلٌمات الصادرة بهذا الخصوص، وتحدٌد مد   .1

 حاجة األسرة للمسكن من خبلل دراسة اجتماعٌة ورفعها مكتملة الو ائق للوزارة. 

الفقٌرة من مٌاه وكهرباء وصورؾ إجراء الدراسات االجتماعٌة البلزمة إلٌصال الخدمات الضرورٌة لمساكن األسر  .1

 صحً.

تقدٌم الدعم اللوجستً أو البٌانات والمعلومات المطلوبة للمدٌرٌات المعنٌة بفنشاء وصٌانة مسواكن األسور الفقٌورة فوً  .1

الوزارة وفً مجال استئجار األبنٌة أو استمبلك األبنٌة واألراضً البلزمة أو إعادة تخصٌصها للووزارة والجمعٌوات 

 .ةالخٌرٌ

تنظوٌم وتو ٌوق جمٌوع البٌانوات والسوجبلت الخاصوة بعملوه والتؤكود مون حفظهوا بطرٌقوة منظموة تضومن الرجووع إلٌهوا  .5

 بسهولة وفً أي وقت.

 اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها. .6

 ضمن اختصاص الوظٌفة.أخر  بتكلٌؾ من الرئٌآل المباشر  ٌقوم بؤٌة أعمال .7
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 المطلوبة:المهارات 

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل -

 مهارات التحلٌل والتفكٌر المنطقً -

 مهارة فً االتصال  -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فى مجال العمل -

   القدرات المطلوبة :

 القدرة على تحمل ضؽط العمل . -

  المعارف : 

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -
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 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 
 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 

 
 
 

 

 معلومات أساسٌة عن الوظٌفة. 1

 مشارٌع األسر المنتجة باحا اجتماعً/ : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 )أ + ب(التنمٌة االجتماعٌة  مدٌرٌة : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

: الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

  

 قسم تعزٌز اإلنتاجٌة ومساكن األسر الفقٌرة 

 رئٌآل قسم تعزٌز اإلنتاجٌة ومساكن األسر الفقٌرة : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة العامةالمجموعة النوعٌة 

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

مساعد باحا المسمى القٌاسً الدال  112 الرمز: 

مشارٌع األسر المنتجة باحا اجتماعً/ مسمى الوظٌفة الفعلً  11 الرمز: 

 828311211 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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القٌووام بكافووة اإلجووراءات الخاصووة لتسووهٌل تنفٌووذ مشووارٌع األسوور المنتجووة ومتابعووة سووٌر العموول فٌهووا وتحصووٌل  غاارض الوظٌفااة:-1

 .أقساطها

 المهام والواجبــــات :-1

 

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

رئوٌآل قسوم تعزٌوز اإلنتاجٌوة ومسواكن األسور الفقٌورة /  مووظفً قسوم تعزٌوز  :االتصاالت الداخلٌة )داخل الادائرة(  1.5

 اإلنتاجٌة ومساكن األسر الفقٌرة .

 األسر المستفٌدة من المشارٌع. االتصاالت الخارجٌة )خارج الدائرة( : 1.5

 استقبال طلبات االنتفاع من برنامد األسر المنتجة.  .1

متابعة مشارٌع األسر المنتجة وتحصٌل األقساط المستحقة من األسر المستفٌدة وإعداد تقارٌر المتابعة عن حالة المشوارٌع  .1

 ورفعها لرئٌآل القسم.

ٌع تنموٌوة مفٌودة لؤلسورة والمجتموع واإلعوبلن توعٌة وإرشاد المواطنٌن فٌما ٌتعلق بالخدمة المقدمة من الووزارة مون مشوار .1

 عنه من خبلل المدٌرٌة . 

إجراء الدراسة االجتماعٌة لؤلسور الراؼبوة فوً الحصوول علوى مشوارٌع إنتاجٌوة للتؤكود مون مبلئموة ودقوة وصوحة البٌانوات  .1

المإسسوات والودوائر للحصوول علوى القوروض، واسوتكمال مخاطبوات  اطنٌن ومطابقتها للشروط المطلوبةالمقدمة من المو

 للكفبلء لٌصار إلى رفعها للوزارة.

استكمال تنفٌذ مشارٌع األسر المنتجة وحسب الدراسة المعدة مسبقاً من خبلل طلب واسوتكمال الو وائق المعوززة للمشوروع  .5

 المراد منحه لؤلسرة المستفٌدة من المشروع ورفعها للوزارة.

 المشاركة فً عملٌة التؤهٌل والتنفٌذ للمشروع.  .6

القٌام بالزٌارات المٌدانٌة المسوتمرة للمشوارٌع الممنوحوة للموإهلٌن للتؤكود مون سوٌر العمول فوً المشوروع اإلنتواجً بالشوكل  .7

 المطلوب.

 متابعة التحصٌبلت للقروض الممنوحة للمنتفعٌن ورفعها للوزارة.  .8

ٌة عن حالة المشروع من حٌا نجاح أو فشل المشروع وإرسالها للوزارة مستكمبلً جمٌع المبلحظات إعداد التقارٌر الدور .9

 والتوصٌات التً ٌقدمها الباحا االجتماعً كل فترة زمنٌة محددة.

تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد مون حفظهوا بطرٌقوة منظموة تضومن الرجووع إلٌهوا بسوهولة  .11

 وفً أي وقت.

 اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها. .11

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  بتكلٌؾ من الرئٌآل المباشر  ضمن اختصاص الوظٌفة. .11



 

 ـمـٌـدان ــالــتـمـاعـٌـة / ـــبــطــاقــات الــوصــؾ الــوظـٌـفـً فـــً وزارة الــتــنـمـٌـة االج
 41/81/4181( تارٌـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تارٌخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالً الوزٌ

54 

 

 اإلشراف :-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

 

 األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:المتطلبات -7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 االجتماعٌة. واالدرجة الجامعٌة األولى فً مجال العلوم اإلنسانٌة المؤهل العلمً المطلوب: 

 .( سنوات فً عمل الوزارة 8الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة  :

 

 التدرٌب:  1.7

 التقارٌر.دورة فً إعداد  -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات:

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل -

 مهارات التحلٌل والتفكٌر المنطقً -

 مهارة فً االتصال  -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فى مجال العمل -

  القدرات المطلوبة: 

 القدرة على تحمل ضؽط العمل . -
 

 :  المعارف

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -
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 دٌوان الخدمة المدنٌة 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

  

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 باحا اجتماعً / دراسات اجتماعٌة : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 أ + ب ()  مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 األشخاص ذوي اإلعاقةشإون قسم   :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئٌآل قسم شإون األشخاص ذوي اإلعاقة : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد باحا المسمى القٌاسً الدال

 مسمى الوظٌفة الفعلً
 باحا اجتماعً/ دراسات اجتماعٌة

 11 الرمز:

 828311211 الرقم الرمزي للوظٌفة
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  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة

 
 
 
 
 
 
 

 خطة قسم األشخاص ذوي اإلعاقة ، ومتابعة اإلجراءات واألنشطة وحفظ الو ائق والمعلومات الخاصة بالعمل. تنفٌذ  غرض الوظٌفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

 إجراء الدراسات االجتماعٌة البلزمة للؽاٌات التالٌة: .1

 اإلعفاء الجمركً على السٌارات الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة.  -

 إسسات رعاٌة األشخاص ذوي اإلعاقة للجمعٌات.اإلعفاءات الجمركٌة لم -

 االلتحاق بمإسسات ومراكز األشخاص ذوي اإلعاقة القطاع الحكومً والخاص والتطوعً. -

 تخفٌض رسوم تذاكر السفر لؤلشخاص ذوي اإلعاقة.  -

 زراعة القرنٌات لؤلشخاص ذوي اإلعاقة )حملة لعٌونك(. -

 وي اإلعاقة من عمر ٌوم استنادا لقانون األشخاص المعوقٌن.إصدار وتجدٌد بطاقات التؤمٌن الصحً لؤلشخاص ذ -

 األردنً.إعفاء من رسوم تصارٌح العمل للعامل ؼٌر  -
 

تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد من حفظها بطرٌقة منظمة تضمن الرجوع إلٌها بسوهولة وفوً  .1
 أي وقت.

 للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها.اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة  .1

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته. .1

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 األشخاص ذوي اإلعاقةرئٌآل قسم  االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( : 1.5

 بمإسسات ومراكز األشخاص ذوي اإلعاقة القطاع الحكومً والخاص والتطوعً /  االتصاالت الخارجٌة )خارج الدائرة(:  1.5

 وزارة الصحة  . 

 اإلشراف:-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة: 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 علمً والخبرات:المؤهل ال 1.7

 الدرجة الجامعٌة األولى فً مجال العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة المؤهل العلمً المطلوب: 

 ( سنوات فً عمل الوزارة 8الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة  :

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 متخصصة فً مجال الوظٌفة.دورات فنٌة  -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7
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 فوً التحلٌولة مهوار/  تطووٌر الوظٌفوة وإجوراءات العمول وتحلٌلهوا لؽاٌواتمهارة فً انتقاء المعلومات  المهارات المطلوبة:

مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته  /إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها مهارة فً  / مهارة فً االتصال / والتفكٌر المنطقً

 فً مجال العمل

 لقدرة على تحمل ضؽط العملا قدرات المطلوبة : ال

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. المعارف : 

 

    

 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 
  

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 باحا اجتماعً / خدمات شإون األشخاص ذوي اإلعاقة : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 ) أ + ب(التنمٌة االجتماعٌة  مدٌرٌة : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 ذوي اإلعاقةألشخاص شإون ا قسم :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 األشخاص ذوي اإلعاقةرئٌآل قسم شإون  : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة النوعٌة العامةالمجموعة 

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد باحا المسمى القٌاسً الدال

 مسمى الوظٌفة الفعلً
األشخاص ذوي اإلعاقةباحا اجتماعً / خدمات شإون   

 11 الرمز:

 828311211 الرقم الرمزي للوظٌفة
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تنفٌذ خطة قسم األشخاص ذوي اإلعاقة ، ومتابعة اإلجراءات واألنشطة وحفظ الو ائق والمعلومات الخاصة   غرض الوظٌفة:-1

 بالعمل.

 

 المهام والواجبــــات :-1

ٌسووتقبل طلبووات وإجووراء التحوووٌبلت البلزمووة لتوورخٌص مراكووز ومإسسووات األشووخاص ذوي اإلعاقووة وفووق األنظمووة   .1

 والتعلٌمات المعمول بها .

 المراكز والمإسسات التابعة للقسم إلنجازاتٌقوم على تقدٌم تقارٌر شهرٌة وسنوٌة   .1

تابع العمول موع الجهوات الشورٌكة فوً تقودٌم خودمات وزارة التنمٌوة االجتماعٌوة ) وزارة الصوحة / دائورة الجموارك /   .1

 وزارة العمل / دائرة الحدود واألجانب(.

 ٌتابع اإلجراءات البلزمة لرفع المطالبات المالٌة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة )شراء الخدمات فً المإسسات(.  .1

 التعلٌمٌة والتدرٌبٌة والتؤكد من فعالٌة هذه الخدمات.ٌتابع البرامد   .5

ٌشارك فً المناسبات الدٌنٌة والوطنٌة واالجتماعٌة فوً المراكوز والمإسسوات التابعوة للقسوم والتوً كلوؾ بحضوورها   .6

 رسمٌاً.

إلٌهوا تنظٌم وتو ٌوق جمٌوع البٌانوات والسوجبلت الخاصوة بعملوه والتؤكود مون حفظهوا بطرٌقوة منظموة تضومن الرجووع   .7

 بسهولة وفً أي وقت.

 اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها.  .8

 رصد وتو ٌق الخدمات واألنشطة الكترونٌا وورقٌاً فً القسم.  .9

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته.  .11

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 شإون األشخاص ذوي اإلعاقة رئٌآل قسم  االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( : 1.5

مراكووز ومإسسووات األشووخاص ذوي اإلعاقووة / وزارة الصووحة / دائوورة االتصاااالت الخارجٌااة )خااارج الاادائرة( :  1.5

 . الجمارك / وزارة العمل / دائرة الحدود واألجانب

 

 اإلشراف:-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 .عٌةالدرجة الجامعٌة األولى فً مجال العلوم اإلنسانٌة واالجتماالمؤهل العلمً المطلوب: 

 .( سنوات فً عمل الوزارة8الفئة األولى ) :  الخبرات العملٌة المطلوبة

 

 

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها  لؽاٌات -

 التحلٌل والتفكٌر المنطقً ة فً مهار -

 مهارة فً االتصال  -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فً مجال العمل -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة على تحمل ضؽط العمل -

  المعارف : 

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -
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 دٌوان الخدمة المدنٌة 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً 

 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة
  

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 الرعاٌة البلحقة باحا اجتماعً / : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 )أ(ة ـــــــالتنمٌة االجتماعٌ مدٌرٌة : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 ةــــــــــــــــــاألسرة والحماٌقسم  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ة ــــــــرئٌآل قسم األسرة والحماٌ : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 الـوظـٌـفـة. تـرمـٌـز 1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: واالجتماعٌة والعملوظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة  المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد باحا  المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: باحا اجتماعً/ الرعاٌة البلحقة مسمى الوظٌفة الفعلً

 828311211 الرقم الرمزي للوظٌفة
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  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة

 

 

 
 
 
 
 
 ، ومتابعة اإلجراءات واألنشطة وحفظ الو ائق والمعلومات الخاصة بالعمل.ةحماٌقسم األسرة والتنفٌذ خطة غرض الوظٌفة : -1

 المهام والواجبــــات :-1

ٌعموول علووى إجووراء الدراسووات االجتماعٌووة المطلوبووة لؽاٌووات تقوودٌم المسوواعدات المالٌووة النقدٌووة والعٌنٌووة لخرجووً دور  .1

 المإسسات.

 االجتماعٌة المطلوبة لؽاٌات تؤمٌن مسكن لخرجً دور الرعاٌة االجتماعٌة.ٌجري دراسات  .1

 ٌعد الدراسات االجتماعٌة لؽاٌات تؤمٌن مسكن للمقبلٌن على الزواق من خرجً دور الرعاٌة االجتماعٌة. .1

 فً المجتمع.سات المتوقع تخرجهم سعٌا لدمجهم ٌتابع دور الرعاٌة االجتماعٌة التً تقوم على تهٌئة ابناء المإس .1

ٌعموول علووى تسووهٌل وتٌسووٌر مهووام خرجووً مإسسووات الرعاٌووة االجتماعٌووة التابعووة لوووزارة التنمٌووة االجتماعٌووة فووً الوودوائر  .5

 الحكومٌة والخاصة.

الرجووع إلٌهوا بسوهولة تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد من حفظها بطرٌقوة منظموة تضومن  .6

 وفً أي وقت.

 اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها. .7

 .رئٌآل المباشر ضمن اختصاص الوظٌفةٌقوم بؤٌة أعمال أخر  بتكلٌؾ من قبل ال .8

 

 عالقات الوظٌفة )االتصاالت(:-5

 .حماٌةاألسرة والرئٌآل قسم الداخلٌة )داخل الدائرة( : االتصاالت  1.5

التنسووٌق مووع وزارة الصووحة، التربٌووة والتعلووٌم، المجلووآل الوووطنً لشووإون االتصاااالت الخارجٌااة )خااارج الاادائرة( :  1.5

 األسرة.

 

 اإلشراف:-6

 ال ٌوجد. مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

 

 واإلضافٌة إلشغال الوظٌفةالمتطلبات األساسٌة -7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 .عٌةاالجتما واالدرجة الجامعٌة األولى فً مجال العلوم اإلنسانٌة   المؤهل العلمً المطلوب :

 .( سنوات فً عمل الوزارة8األولى )الفئة  الخبرات العملٌة المطلوبة:
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 التدرٌب:  1.7

 دوره فً إعداد التقارٌر. -

 فً وضع الخطط والبرامد.دورة  -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل -

 مهارات التحلٌل والتفكٌر المنطقً -

 مهارة فً االتصال  -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مجال العمل فًمهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته  -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة على تحمل ضؽط العمل . -

 :  المعارف

 .معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة -
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 دٌوان الخدمة المدنٌة 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً 

 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 
 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 باحا اجتماعً/ احتضان : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 ( أ )التنمٌة االجتماعٌة مدٌرٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 حماٌةقسم األسرة وال :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 لحماٌةرئٌآل قسم األسرة وا : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد باحا المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: باحا اجتماعً/ احتضان الفعلًمسمى الوظٌفة 
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 828311211 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة

 
 
 
 
 
 
 
 ، ومتابعة اإلجراءات واألنشطة وحفظ الو ائق والمعلومات الخاصة بالعمل.حماٌةقسم األسرة والتنفٌذ خطة   غرض الوظٌفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

 على إجراء الدراسات االجتماعٌة المطلوبة لؤلسر طالبة االحتضان.ٌقوم   .1

ٌتووابع األسوور الحاضوونة وٌجووري الزٌووارات المٌدانٌووة التفقدٌووة التتبعٌووة وٌعموول علووى متابعووة ورفووع التقووارٌر بالمبلحظووات   .1

 للوزارة من خبلل رئٌسه المباشر.

 لؤلطفال بحاجة إلى الرعاٌة والحماٌة.ٌعمل على تطبٌق اإلجراءات والتدخبلت النفسٌة االجتماعٌة   .1

ٌعمل على تقدٌم الودعم عنود الحاجوة لؤلطفوال بحاجوة إلوى الرعاٌوة والحماٌوة مون خوبلل التنسوٌق والتعواون موع الجهوات   .1

 المعنٌة فً الوزارة.

وتشوجٌع األسور التوعٌة وتعرٌؾ الفئات المستهدفة بالبرنامد، واتخاذ اإلجراءات البلزموة لتعزٌوز التعواون موع القضواة   .5

 .على المشاركة فً برنامد الرعاٌة األسرٌة البدٌلة

تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد من حفظها بطرٌقة منظمة تضمن الرجوع إلٌها بسهولة  .6

 وفً أي وقت.

 ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها. اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً .7

 القٌام بؤٌة مهام فً مجال اختصاص الوظٌفة. .8

 

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 . حماٌةرئٌآل قسم األسرة وال االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( : 1.5

المجلووآل الوووطنً لشووإون التنسووٌق مووع وزارة الصووحة، التربٌووة والتعلووٌم، االتصاااالت الخارجٌااة )خااارج الاادائرة( :  1.5

 األسرة.

 

 اإلشراف:-6

 ال ٌوجد . مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7
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 اعٌة.الدرجة الجامعٌة األولى فً مجال العلوم اإلنسانٌة او االجتمالمؤهل العلمً المطلوب: 

 .( سنوات فً عمل الوزارة 8الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة  :

 

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العملمهارة فً  -

 التحلٌل والتفكٌر المنطقً ة فً مهار -

 مهارة فً االتصال  -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مجال العمل فًمهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته  -

 : قدرات المطلوبةال

 القدرة على تحمل ضؽط العمل . -

  المعارف : 

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -
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 دٌوان الخدمة المدنٌة 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً 

 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 

 معلومات أساسٌة عن الوظٌفة. 1

 باحا اجتماعً/ الحضانات  : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 ( أ )التنمٌة االجتماعٌة  مدٌرٌة : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 حماٌةقسم األسرة وال :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 لحماٌة رئٌآل قسم األسرة وا : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعملوظائؾ  المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد باحا المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: باحا اجتماعً/ حضانات مسمى الوظٌفة الفعلً
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 828311211 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة

 
 
 
 
 
 
 
 

 ، ومتابعة اإلجراءات واألنشطة وحفظ الو ائق والمعلومات الخاصة بالعمل.قسم األسرة والطفولةتنفٌذ خطة   غرض الوظٌفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

ٌتابع طلبات تراخٌص الحضانات مع القٌام بفجراءات الكشؾ الحسً موع الجهوات ذات العبلقوة لؽاٌوات تورخٌص أو  .1

 الحضانات.تجدٌد ترخٌص هذه 

 ٌتؤكد من اكتمال الو ائق والدراسات والمعلومات البلزمة لترخٌص الحضانات. .1

 ٌعمل على تسهٌل كافة اإلجراءات المتعلقة بحسن سٌر العمل بدور والحضانات. .1

 ٌقوم على إجراء دراسات متابعه للحضانات ورفعها للرئٌآل المباشر. .1

 بالنظر فً تراخٌص الحضانات.ٌشارك فً عضوٌة اللجان الخاصة  .5

تنظٌم وتو ٌوق جمٌوع البٌانوات والسوجبلت الخاصوة بعملوه والتؤكود مون حفظهوا بطرٌقوة منظموة تضومن الرجووع إلٌهوا  .6

 بسهولة وفً أي وقت.

 اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها. .7

 القٌام بؤٌة مهام فً مجال اختصاص الوظٌفة. .8

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 .حماٌةرئٌآل قسم األسرة وال االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( : 1.5

التنسووٌق مووع وزارة الصووحة، التربٌووة والتعلووٌم، المجلووآل الوووطنً لشووإون االتصاااالت الخارجٌااة )خااارج الاادائرة( :  1.5

 األسرة.

 اإلشراف:-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 .االجتماعٌة واٌة الدرجة الجامعٌة األولى فً مجال العلوم اإلنسانالمؤهل العلمً المطلوب: 

 .( سنوات فً عمل الوزارة 8الفئة األولى ) ة  :الخبرات العملٌة المطلوب

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -
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  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العملمهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات  -

 إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . ومهارات االتصال مهارة فً -

 مجال العمل فًمهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته  -

 القدرة على تحمل ضؽط العمل .: القدرات المطلوبة 

 الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة.معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات :  المعارف

 
 

    

 دٌوان الخدمة المدنٌة 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

  

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 باحا اجتماعً/ دور األٌتام  : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 ( أ )مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 حماٌة قسم األسرة وال :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 حماٌةرئٌآل قسم األسرة وال : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد باحا المسمى القٌاسً الدال
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 11 الرمز: باحا اجتماعً/ دور األٌتام  مسمى الوظٌفة الفعلً

 828311211 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بالعمل.، ومتابعة اإلجراءات واألنشطة وحفظ الو ائق والمعلومات الخاصة قسم األسرة والطفولةتنفٌذ خطة  غرض الوظٌفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

 ٌشرؾ على ورش عمل تدرٌب خرجً المإسسات الرعاٌة التابعة لوزارة التنمٌة االجتماعٌة. .1

 .للرئٌآل المباشرٌرصد المشكبلت االجتماعٌة التً تواجه األطفال الملتحقٌن بدار الرعاٌة وٌرفعها  .1

والخاص بحركة األطفال والنشاطات والزوار خبلل الشهر وٌرفعه للرئٌآل ٌعد التقرٌر الشهري اإلحصائً المعتمد  .1

 المباشر.

 ٌسهم فً إجراءات تسلٌم األطفال إلى ذوٌهم وأسرهم وذوي القرابة وفق النظام الداخلً للمإسسة. .1

 ٌقوم بفجراءات برنامد كفالة الطفل فً المإسسة وفق الشروط. .5

 النفسً فً متابعة تطور الخصائص النمائٌة لؤلطفال.ٌقدم مبلحظاته الى األخصائً  .6

 ٌزود محاسب المإسسة بؤسماء األطفال الملتحقٌن والمستحقٌن بدورهم لئلكرامٌات المالٌة الشهرٌة. .7

ٌرافق األطفال إلى بعض الجهات والمإسسات فً حالة طلب هوذه الجهوات لهوإالء األطفوال )إدارة حماٌوة األسورة،  .8

 المحاكم...(.

ٌشوارك األطفووال والعوواملٌن فووً وحوودة التعلووٌم ؼٌوور النظوامً فووً تحدٌوود االحتٌاجووات موون الفعالٌووات واألنشووطة وٌنفووذ  .9

 البرامد الخاصة بذلك فً المناسبات وبشكل دوري.

 ٌنفذ برنامد زٌارات ذوي األطفال الملتحقٌن بالمإسسة وأقاربهم لمشاهدة أطفالهم والتواصل معهم. .11

 استبلم األطفال الملتحقٌن بالمإسسة والمحولٌن من جهات رسمٌة. إجراءاتٌتابع  .11

 . للرئٌآل المباشرٌجري دراسات المتابعة المٌدانٌة ألسر بعض األطفال الملتحقٌن فً المإسسة وٌرفعها  .11

 ٌنظم ملفات األطفال الملتحقٌن بالمإسسة. .11
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ؼٌوور النظوامً فووً تحدٌوود االحتٌاجووات موون الفعالٌووات واألنشووطة وٌنفووذ ٌشوارك األطفووال والعوواملٌن فووً وحوودة التعلووٌم  .11

 البرامد الخاصة بذلك فً المناسبات وبشكل دوري.

تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسوجبلت الخاصوة بعملوه والتؤكود مون حفظهوا بطرٌقوة منظموة تضومن الرجووع إلٌهوا  .15

 بسهولة وفً أي وقت.

 ت البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها.اتخاذ كافة اإلجراءاٌقوم ب .16

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته. .17
 
 

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 ة .حماٌرئٌآل قسم األسرة وال االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( : 1.5

التنسووٌق مووع وزارة الصووحة، التربٌووة والتعلووٌم، المجلووآل الوووطنً لشووإون االتصاااالت الخارجٌااة )خااارج الاادائرة( :  1.5

 األسرة.

 

 اإلشراف:-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 والخبرات:المؤهل العلمً  1.7

 أو االجتماعٌةل العلوم اإلنسانٌة الدرجة الجامعٌة األولى فً مجاالمؤهل العلمً المطلوب: 

 ( سنوات فً عمل الوزارة.8الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة  :

 

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 فً مجال الوظٌفة.دورات فنٌة متخصصة  -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل -

 التحلٌل والتفكٌر المنطقً ة فً مهار -

 مهارة فً االتصال  -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مجال العمل فًمهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته  -

 : لقدرات المطلوبة ا
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 القدرة على تحمل ضؽط العمل . -

 :  المعارف

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 دٌوان الخدمة المدنٌة                                                    

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً                                                            

 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة
  

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 كبار السن باحا اجتماعً/  : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 ( ) أالتنمٌة االجتماعٌة مدٌرٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 حماٌة قسم األسرة وال :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 لحماٌة رئٌآل قسم األسرة وا : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة



 

 ـمـٌـدان ــالــتـمـاعـٌـة / ـــبــطــاقــات الــوصــؾ الــوظـٌـفـً فـــً وزارة الــتــنـمـٌـة االج
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 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد باحا المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: كبار السن باحا اجتماعً/  مسمى الوظٌفة الفعلً

 828311211 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة

 
 
 
 
 
 
 
 ومتابعة اإلجراءات واألنشطة وحفظ الو ائق والمعلومات الخاصة بالعمل.، حماٌةقسم األسرة والتنفٌذ خطة   غرض الوظٌفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

 ٌعمل على متابعة طلبات تراخٌص دور المسنٌن اإلٌوائٌة واألندٌة النهارٌة. .1

 ٌقوم بفجراءات الكشؾ الحسً مع الجهات ذات العبلقة لؽاٌات ترخٌص أو تجدٌد ترخٌص هذه الدور. .1

 ٌسهل كافة اإلجراءات المتعلقة بحسن سٌر العمل بدور المسنٌن. .1

ٌعمل على إجوراء الدراسوات االجتماعٌوة المطلوبوة بفدخوال كبوار السون إلوى دور المسونٌن ورفوع التقوارٌر للووزارة مون  .1

 خبلل رإسائه.

 ارة والتؤكد من حسن سٌر العمل.ٌجري دراسات متابعه لدور المسنٌن ورفع التقارٌر بالمخالفات والمبلحظات للوز .5

 ٌعمل على متابعة أوضاع كبار السن فً دور الرعاٌة ورفع التقارٌر لرئٌسه المباشر. .6

تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد من حفظها بطرٌقة منظمة تضمن الرجوع إلٌها بسهولة  .7

 وفً أي وقت.

 البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها.اتخاذ كافة اإلجراءات  .8

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته. .9

 

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 . حماٌةرئٌآل قسم األسرة وال االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( : 1.5

التنسووٌق مووع وزارة الصووحة، التربٌووة والتعلووٌم، المجلووآل الوووطنً لشووإون االتصاااالت الخارجٌااة )خااارج الاادائرة( :  1.5

 األسرة.
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 اإلشراف:-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 .االجتماعٌة  واالدرجة الجامعٌة األولى فً مجال العلوم اإلنسانٌة المؤهل العلمً المطلوب: 

 ( سنوات فً عمل الوزارة 8الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة  :

 

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 الوظٌفة.دورات فنٌة متخصصة فً مجال  -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 .تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل وتحلٌلها لؽاٌاتمهارة فً انتقاء المعلومات  -

 .والتفكٌر المنطقً التحلٌلفً ة مهار -

 االتصال.مهارة فً  -

 تنفٌذها.مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة  -

 . مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فً مجال العمل -

 : قدرات المطلوبة ال

 القدرة على تحمل ضؽط العمل . -

 :  المعارف

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -
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 دٌوان الخدمة المدنٌة 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً 

 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 األحداا  باحا اجتماعً/ : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 (+ ب )أالتنمٌة االجتماعٌة  مدٌرٌة : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 / مدٌرٌات أقسم األحداا واألمن المجتمعً  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 قسم االسرة واالحداا والحماٌة / مدٌرٌات ب

 رئٌآل قسم  : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: ودرجاتدائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات  نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة



 

 ـمـٌـدان ــالــتـمـاعـٌـة / ـــبــطــاقــات الــوصــؾ الــوظـٌـفـً فـــً وزارة الــتــنـمـٌـة االج
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 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد باحا المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: باحا اجتماعً/ األحداا  مسمى الوظٌفة الفعلً

 828311211 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة

 
 
 
 
 
 
الخاصة ، ومتابعة اإلجراءات واألنشطة وحفظ الو ائق والمعلومات  االحداا واالمن المجتمعًقسم تنفٌذ خطة   غرض الوظٌفة:-1

 بالعمل.

 

 المهام والواجبــــات :-1

نظارات ، األحداامتابعة الخدمات المقدمة لنزالء مراكز اإلصبلح والنظارات األمنٌة فً مكاتب الخدمة االجتماعٌة )محاكم  .1

 من تؤمٌنها. األحداا( والتؤكداألحداا، وإدارة شرطة 

 وتؤهٌل األحداا ومكاتب الخدمة االجتماعٌة.متابعة التقارٌر الشهرٌة الواردة من دور تربٌة  .1

 إلى دور تربٌة وتؤهٌل األحداا التابعة للمدٌرٌة إن وجد. القسمإجراء زٌارات تفقدٌة باالشتراك مع رئٌآل  .1

 إعداد التقارٌر الشهرٌة والسنوٌة لؤلحداا. .1

ا بطرٌقة منظمة تضمن الرجوع إلٌها بسوهولة وفوً تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد من حفظه .5

 أي وقت.

 اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها. .6

 القٌام بؤٌة مهام فً مجال اختصاص الوظٌفة. .7

 

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

نظوارات األحوداا، وإدارة شورطة  قسم /  محاكم األحوداا،وموظفً ال رئٌآل )داخل الدائرة( :االتصاالت الداخلٌة  1.5

 األحداا /  دور تربٌة وتؤهٌل األحداا ومكاتب الخدمة االجتماعٌة التابعة للمدٌرٌة . 

من العام والمحاكم الدرك واأل التنسٌق مع وزارة الصحة /  التربٌة والتعلٌم،االتصاالت الخارجٌة )خارج الدائرة( :  1.5
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 والمركز األمنٌة، المجلآل الوطنً لشإون األسرة.

 

 اإلشراف:-6

 ال ٌوجد . مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

  

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعٌة األولى فً مجال العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة المؤهل العلمً المطلوب: 

 ( سنوات فً عمل الوزارة 8الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة  :

 

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

 

  والمهارات والقدرات:المعارف  1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل -

 التحلٌل والتفكٌر المنطقًة فً مهار -

 مهارة فً االتصال  -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مجال العمل فًمهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته  -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة على تحمل ضؽط العمل -

  المعارف : 

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -
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 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

  

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 األسرة باحا اجتماعً/  : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 )ب(االجتماعٌة  مدٌرٌة التنمٌة : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 ألحداا والحماٌة قسم األسرة وا :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ةاألحداا والحماٌرئٌآل قسم األسرة و : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: /ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات دائـمـة نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة
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 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد باحا المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: األسرة باحا اجتماعً/  مسمى الوظٌفة الفعلً

 828311211 الرمزي للوظٌفةالرقم 

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة

 
 
 
 
 

 

، ومتابعة اإلجراءات واألنشطة وحفظ الو ائق والمعلومات الخاصوة واألحداا والحماٌة قسم األسرةتنفٌذ خطة  :غرض الوظٌفة-1

 بالعمل.

 المهام والواجبــــات :-1

طلبات تراخٌص قطاع األسرة من الحضانات ودور المسنٌن ودور الرعاٌة االجتماعٌة لؤلٌتام بما فٌها النهواري ٌستقبل  .1

 واإلٌوائً والتشخٌصً.

 إجراء الكشؾ الحسً مع الجهات ذات العبلقة لؽاٌات ترخٌص أو تجدٌد ترخٌص هذه الحضانات والدور.شارك فً ٌ .1

 المتعلقة بحسن سٌر العمل بدور المسنٌن والحضانات ومإسسات الطفولة.كافة اإلجراءات  تسهٌلٌساهم فً  .1

البوورامد واألنشووطة والخوودمات وإجووراءات العموول المقدمووة للفئووات المسووتهدفة موون خوودمات الوووزارة فووً المدٌرٌووة  ٌتووابع .1

مراكوز والمكاتوب التابعوة والمراكز والمكاتب التابعة لها، بما فٌها متابعة عمل دور الرعاٌة االجتماعٌوة والمإسسوات وال

 للمدٌرٌة. 

الدراسات االجتماعٌة المطلوبة بما فً ذلوك الدراسوات الخاصوة بفدخوال األطفوال إلوى دور الرعاٌوة االجتماعٌوة،  ٌجري .5

واإلدخووال إلووى دور المسوونٌن، ودراسووة إعفوواء موون رسوووم تصووارٌح العموول للعاموول ؼٌوور األردن ودراسووة األسوور طالبووة 

 االحتضان.

 دراسات متابعه لكل من لدور المسنٌن والحضانات ودور األٌتام واالحتضان.ٌجري  .6

 البرامد واألنشطة البلمنهجٌة ألطفال مإسسات الرعاٌة اإلٌوائٌة. ٌتابع تنفٌذ .7

 ئٌة.مع مإسسات المجتمع المحلً إلنجاح الفعالٌات واألنشطة البلمنهجٌة الخاصة بؤطفال مإسسات الرعاٌة اإلٌوا ٌنسق .8

ومتابعة ورفع التقارٌر بالمخالفات والمبلحظات  التبعٌةمتابعة األسر الحاضنة وإجراء الزٌارات المٌدانٌة التفقدٌة ب ٌقوم .9

 للوزارة والتؤكد من حسن سٌر العمل.
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المعنٌوٌن باألسورة تطبٌق اإلجراءات والتدخبلت النفسٌة االجتماعٌة لؤلطفال بحاجة إلى الرعاٌة والحماٌة مون قبول ٌتابع  .11

 والطفولة.

تقدٌم الدعم عند الحاجة لؤلطفال بحاجة إلى الرعاٌة والحماٌة من خبلل التنسٌق والتعاون مع الجهات المعنٌة فً ٌساهم ب .11

الوزارة، والمساهمة فً اتخاذ اإلجراءات البلزمة لضمان االستدامة للخودمات التوً تقودمها فورق العمول المعنٌوة بالودمد 

 .األسري

تطبٌق القرارات واألسآل واتلٌات المعتمدة إلدماق مفهووم وقضواٌا النووع االجتمواعً ضومن خطوط وأنشوطة وفعالٌوات  .11

وإجراءات المدٌرٌة لتحقٌق المساواة وتكوافإ الفورص لكوبل الجنسوٌن بالتنسوٌق موع ضوابط ارتبواط النووع االجتمواعً فوً 

 الوزارة.

 الوزارة المركز بالحقائق واألرقام المتعلقة بقضاٌا النوع االجتماعً.تزوٌد قسم النوع االجتماعً فً   .11

ساهم فً تسلٌط األضواء على قضاٌا النوع االجتماعً والتعرٌؾ بها بالتنسٌق مع قسم النوع االجتماعً، والمشواركة ٌ  .11

 فً برامد الكسب والتؤٌٌد للشركاء ومتخذي القرار عبر الوسائل المتاحة.

 ة فً عضوٌة اللجان الخاصة بالنظر فً تراخٌص الحضانات.المشارك .15

تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد من حفظها بطرٌقة منظمة تضمن الرجوع إلٌهوا بسوهولة  .16

 وفً أي وقت.

 الحفاظ على سرٌتها.اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب  .17

 القٌام بؤٌة مهام فً مجال اختصاص الوظٌفة. .18

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 ، كافة موظفً المدٌرٌةةاألحداا والحماٌرئٌآل قسم األسرة و االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( : 1.5

التربٌووة والتعلووٌم، المجلووآل الوووطنً لشووإون التنسووٌق مووع وزارة الصووحة، االتصاااالت الخارجٌااة )خااارج الاادائرة( :  1.5

 األسرة.

 اإلشراف:-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

نسانٌة واالجتماعٌة أو شهادة دبلوم كلٌة الدرجة الجامعٌة األولى فً مجال العلوم اإلالمؤهل العلمً المطلوب: 

 المجتمع فً العلوم االجتماعٌة.

( سونوات فوً عمول 2( سنوات فً عمل الوزارة /  الفئة ال انٌة )3الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة  :

 الوزارة .

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -
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 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل -

 مهارات التحلٌل والتفكٌر المنطقً -

 مهارة فً االتصال  -

 تنفٌذها .مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة  -

 مجال العمل فًمهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته  -

 : القدرات المطلوبة 

 القدرة على تحمل ضؽط العمل .  -

 :  المعارف

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -

 
 

 

 دٌوان الخدمة المدنٌة

 الوصف الوظٌفً الفعلًبطاقة 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 وكـــــــــــــــــــــــمراقب السل : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 (+ ب)أة ـمدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌ : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 / مدٌرٌات أقسم األحداا واألمن المجتمعً  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 االسرة واالحداا والحماٌة / مدٌرٌات بقسم 

 رئٌآل قسم  : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة
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 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 
 

 
 
 
 
 فجراءات مراقبة السلوك.لو ائق والمعلومات الخاصة بومتابعة اإلجراءات واألنشطة وحفظ ا :غرض الوظٌفة-1

 المهام والواجبــــات :-1

لؤلحداا الجانحٌن وكذلك األحداا المحتاجٌن للحماٌة والرعاٌة، وإعوداد التقرٌور الشوهري عون إعداد دراسة مراقب السلوك  .1

ولة للمحاكم، ومتابعوة األحوداا الموودعٌن فوً مإسسوات األحوداا ومكاتوب حماٌوة األسورة ومتابعوة األحوداا  الدراسات المحل

 للحصول على اإلجازات القانونٌة.

 ٌة االجتماعٌة لؤلحداا بحاجة إلى الرعاٌة والحماٌة من قبل المعنٌٌن بالدفاع االجتماعً.تطبٌق اإلجراءات والتدخبلت النفس .1

حضور جلسات المرافعة والمحاكمة بالمحاكم وجلسات التحقٌق لود  الضوابطة العدلٌوة وجلسوات التحقٌوق موع األحوداا لود   .1

 العام. االدعاء

 بلل التنسٌق مع قاضً حكم األحداا.التؤكد من تنفٌذ الحكم الصادر بحق األحداا من خ .1

 تنفٌذ أمر المراقبة الصادر عن قضاة األحداا. .5

 إعداد التقارٌر الشهرٌة والسنوٌة الخاصة بقضاٌا األحداا. .6

تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد من حفظها بطرٌقة منظمة تضمن الرجوع إلٌهوا بسوهولة وفوً  .7

 وقت.أي 

 اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها. .8

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته. .9

 

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 . مإسسات األحداا ومكاتب حماٌة األسرة  موظفً قسم /  ورئٌآل قسم االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( :  1.5

الودفاع  والودرك،التنسٌق مع وزارة الصحة، التربٌة والتعلٌم، المحاكم، االمن االتصاالت الخارجٌة )خارج الدائرة(:  1.5

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة النوعٌة العامةالمجموعة 

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 111 الرمز: مراقب مساعد المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: مراقب السلوك مسمى الوظٌفة الفعلً

 828311111 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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 .المدنً، إدارة حماٌة األسرة
 

 اإلشراف:-6

 ال ٌوجد .  للوظٌفة: مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر 

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 واالجتماعٌة.الدرجة الجامعٌة األولى فً مجال العلوم اإلنسانٌة المؤهل العلمً المطلوب: 

 فً عمل الوزارة  ة( سن8الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة  :

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها  لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل -

 التحلٌل والتفكٌر المنطقً ة فً مهار -

 مهارة فً االتصال  -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فً مجال العمل -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة على تحمل ضؽط العمل -

 الممٌزات الشخصٌة : 

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -
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 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 ضابط مكافحة التسول : الـوظـٌـفـة مـسـمـى 1.1

 (+ب)أمدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 / مدٌرٌات أقسم األحداا واألمن المجتمعً  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 قسم االسرة واالحداا والحماٌة / مدٌرٌات ب

 رئٌآل قسم  : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة
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 : وزارة التنمٌة االجتماعٌة  الدائرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فجراءات ضبط المتسولٌنو ائق والمعلومات الخاصة بمتابعة اإلجراءات واألنشطة وحفظ ال غرض الوظٌفة:-1

 المهام والواجبــــات:-1

 إجراء الدراسات االجتماعٌة المطلوبة للمتسولٌن. .1

 المشاركة فً عضوٌة اللجنة المسإولة عن ضبط المتسولٌن من أماكن تجمعهم  .1

 المشاركة بحمبلت مكافحة التسول بالتنسٌق مع الجهات المعنٌة دخل الوزارة وخارجها. .1

المشاركة مع اللجنوة المسوإولة عون التفتوٌش علوى مراكوز اللهوو ومقواهً اإلنترنوت والكازٌنوهوات وصواالت البلٌواردو  .1

 ؼٌرها وفقاً للتعلٌمات الصادرة بهذا الشؤن.و

ود لهوذه التؤكد من إجراءات  .5 تسلٌم األحداا المتسولٌن إلى مركز رعاٌة وتؤهٌل المتسولٌن مادبا بعد تنظوٌم الضوبط المعل

 الؽاٌة.

د لهذهالتؤكد من إجراءات  .6  الؽاٌة. تسلٌم المتسولٌن البالؽٌن إلى المراكز األمنٌة بعد تنظٌم الضبط المعل

 إعداد التقارٌر الٌومٌة والشهرٌة والسنوٌة الخاصة بالمتسولٌن. .7

المسواهمة فووً التنسووٌق مووع المإسسووات والوودوائر الرسوومٌة وؼٌور الرسوومٌة لتنفٌووذ المهووام ذات االهتمووام بحمووبلت ضووبط  .8

 والتعلٌم واألمن العام والدرك وؼٌرها.المتسولٌن وإٌداعهم بما فٌها الدفاع المدنً والبلدٌة ومدٌرٌات الصحة والتربٌة 

تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد من حفظها بطرٌقة منظمة تضمن الرجوع إلٌها بسهولة  .9

 وفً أي وقت.

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 المسمى القٌاسً الدال
مساعدضابط   

 181 الرمز:

 مسمى الوظٌفة الفعلً
 ضابط مكافحة التسول

 11 الرمز:

 828318111 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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 ا.اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌته .11

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته. .11

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

كووز رعاٌووة وتؤهٌوول امروحوودة مكافحووة التسووول /  قسووم / وموووظفً ال رئووٌآلاالتصاااالت الداخلٌااة )داخاال الاادائرة( :  1.5

 المتسولٌن. 

التنسٌق مع وزارة الصوحة، التربٌوة والتعلوٌم، الودفاع المودنً والبلدٌوة واألمون  الدائرة(:االتصاالت الخارجٌة )خارج  1.5

العووام والوودرك والمجلووآل الوووطنً لشووإون األسوورة / اللجنووة المسووإولة عوون التفتووٌش علووى مراكووز اللهووو ومقوواهً اإلنترنووت 

 والكازٌنوهات وصاالت البلٌاردو وؼٌرها . 

 

 اإلشراف:-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة: 

 

 

 

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

أو دبلوووم كلٌووة  ال العلوووم اإلنسووانٌة واالجتماعٌووةالدرجووة الجامعٌووة األولووى فووً مجووالمؤهاال العلمااً المطلااوب: 

 مجتمع.

( سونوات فوً مجوال 3، الفئوة ال انٌوة )( سنوات فً عمل الووزارة8الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة  :

 عمل الوزارة 

 

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها  لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل -

 التحلٌل والتفكٌر المنطقً ةمهار -

 مهارة فً االتصال  -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -
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 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فً مجال العمل -

  المطلوبة : القدرات 

 القدرة على تحمل ضؽط العمل -

  المعارف : 

 الوزارة وعمل المدٌرٌة معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 

 معلومات أساسٌة عن الوظٌفة. 1

 ضابط األزمات والطوارئ : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 (+ب)أمدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 / مدٌرٌات أقسم األحداا واألمن المجتمعً  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 قسم االسرة واالحداا والحماٌة / مدٌرٌات ب

 رئٌآل قسم  : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة



 

 ـمـٌـدان ــالــتـمـاعـٌـة / ـــبــطــاقــات الــوصــؾ الــوظـٌـفـً فـــً وزارة الــتــنـمـٌـة االج
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، ومتابعووة اإلجووراءات واألنشووطة وحفووظ الو ووائق والمعلومووات قسووم األحووداا واألموون المجتمعووً  تنفٌووذ خطووة   غاارض الوظٌفااة:-1

 الخاصة بالعمل. 

 

 المهام والواجبــــات:-1

للتنسوٌق موع الجهوات التوً تقودم ئ وذلوك فوً الظوروؾ الجوٌوة الصوعبة متابعة أمور الودور اإلٌوائٌوة فوً حواالت الطووار  .1

 المساعدة، وٌقوم بكتابة تقرٌر بخطً لهذه الؽاٌة 

 إجراء الدراسات االجتماعٌة الخاصة بدراسات اإلؼا ة والطوارئ.  .1

جووع إلٌهوا بسوهولة تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد من حفظها بطرٌقة منظموة تضومن الر  .1

 وفً أي وقت.

 اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها.  .1

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته.  .5

 

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

الودور اإلٌوائٌوة /  لجنوة الطووارئ واإلؼا وة ولجوان قسوم /  وموظفً الرئٌآل  )داخل الدائرة( : االتصاالت الداخلٌة 1.5

 المكارم

التنسووٌق مووع وزارة الصووحة / التربٌووة والتعلووٌم / الوودرك /  األموون العووام  / االتصاااالت الخارجٌااة )خااارج الاادائرة( :  1.5

 الدفاع المدنً /  المجلآل الوطنً لشإون األسرة.

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 المسمى القٌاسً الدال
مساعدضابط   

 181 الرمز:

 مسمى الوظٌفة الفعلً
 ضابط األزمات والطوارئ

 11 الرمز:

 828318111 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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 اإلشراف:-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

موع الدرجة الجامعٌة األولى فً مجال العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة أو شهادة دبلووم كلٌوة المجتالمؤهل العلمً المطلوب: 

 فً العلوم االجتماعٌة.

 ( سنوات فً عمل الوزارة .2( سنوات فً عمل الوزارة /  الفئة ال انٌة )3الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة  :

 

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل -

 التحلٌل والتفكٌر المنطقًة فً مهار -

 مهارة فً االتصال  -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فى مجال العمل -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة على تحمل ضؽط العمل -

  المعارف : 

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -
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 دٌوان الخدمة المدنٌة 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً 

 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة          

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 ضابط تقٌٌم أداء الجمعٌات : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 )أ + ب( التنمٌة االجتماعٌة مدٌرٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 قسم الجمعٌات  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئٌآل قسم الجمعٌات   : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة



 

 ـمـٌـدان ــالــتـمـاعـٌـة / ـــبــطــاقــات الــوصــؾ الــوظـٌـفـً فـــً وزارة الــتــنـمـٌـة االج
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ٌشرؾ وٌتابع تقٌٌم أداء الجمعٌات الواقعة تحت نطاق إشراؾ المدٌرٌة الجؽرافً من جمٌع النواحً القانونٌة و   غرض الوظٌفة:-1

  اإلدارٌة والتزامها بتنفٌذ خططها وتحقٌق أهدافها.

 

 :المهام والواجبــــات -1

 ٌقٌم أداء الجمعٌات من خبلل استمارة تقٌٌم متكاملة للجمعٌات واالتحادات واالئتبلفات. .1

 .ٌة والمالٌة وخطة العمل السنوٌة م أداء الجمعٌات من خبلل تقٌٌم التقارٌر اإلدارٌتقٌ ٌتابع .1

الجمعٌات واألنظمة والتعلٌموات الصوادرة تقٌٌم أداء الجمعٌات من حٌا تماشً الجمعٌات واالتحادات مع قانون ٌقوم ب .1
 بموجبه.

 تقٌٌم أداء الجمعٌات من ناحٌة تحقٌقها ألهدافها وبرامجها الواردة فً نظامها األساسً. ٌعمل على .1

 تقٌٌم أداء الجمعٌات من ناحٌة دراسة وبٌانات تفرٌػ اجتماعات الهٌئات العامة.ٌقوم ب .5

 .الجتماعاتها العامة وحسب القانونعقد الجمعٌات واالتحادات  ٌتابع أداء الجمعٌات من ناحٌة .6

ٌتوابع تقٌوٌم أداء الجمعٌووات مون ناحٌوة المشووارٌع والبورامد والمإسسوات والمراكووز والسوجبلت والمووظفٌن والمركبووات  .7

 وؼٌرها المنفذة من قبل الجمعٌة والبٌانات المتعلقة بها .

 تقٌٌم الجمعٌات من ناحٌة األنشطة والتعلٌمات واللوائح المعمول بها من قبل الجمعٌة. ٌتابع .8

م الجمعٌات من ناحٌة فروع الجمعٌات ومراكز الخدمات والعٌادات ومراكوز تنمٌوة المجتموع التابعوة للجمعٌوة ٌٌتابع تقٌ .9

 والبرامد المنفذة من خبللها .

 ٌو ق كافة التقارٌر والمتابعات على النظام الخاص بذلك وعلى الملؾ الخاص بكل جمعٌة . .11

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 4 الرمز: ال انً  الـمـسـتـوى

 188 الرمز: ضابط  المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: ضابط تقٌٌم أداء الجمعٌات مسمى الوظٌفة الفعلً

 828418811 الرمزي للوظٌفةالرقم 

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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ٌتابع الجمعٌات فً إعداد التقرٌر السنوي حسب النموذق الصادر عن دائرة سجل الجمعٌات وحسب المعاٌٌر واألسآل  .11

ال كافة البٌانات على النظوام الخاصوة المعتمدة وتدقٌقها ووضع التوصٌات حولها ورفعها الى سجل الجمعٌات بعد إدخ

 بذلك.

الرئٌآل ٌعد تقارٌر ربعٌه وسنوٌة حول الجمعٌات الفاعلة وؼٌر الفاعلة والمتماشٌة مع القانون من عدمه والتنسٌق مع  .11

 .الجمعٌات واالتحادات الؽٌر فاعلةإلجراء البلزم حول المباشر 

تصوٌب أوضاع الجمعٌات واالتحادات للمخالفات المرتكبة من قبلها بموجب ٌقوم على تقٌٌم أداء الجمعٌات من ناحٌة  .11

 .ن وإدخال البٌانات المتعلقة بذلكالقانو

تنظووٌم وتو ٌووق جمٌووع البٌانووات والسووجبلت الخاصووة بعملووه والتؤكوود موون حفظهووا بطرٌقووة منظمووة تضوومن الرجوووع إلٌهووا  .11
 بسهولة وفً أي وقت.

 البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها.اتخاذ كافة اإلجراءات  .15

 ضمن اختصاص الوظٌفة.أخر  بتكلٌؾ من الرئٌآل المباشر  ٌقوم بؤٌة أعمال .16

 

 

 

 

 

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 الجمعٌات.رئٌآل قسم الجمعٌات  /  موظفً قسم االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( :  1.5

لة لد  الوزارة ضمن نطاق المنطقة الجؽرافٌة. االتصاالت الخارجٌة )خارج الدائرة( : 1.5  الجمعٌات المسجل

 

 اإلشراف :-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

 
 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 

 والخبرات:المؤهل العلمً  1.7
او اإلدارٌة او أي تخصص ذو عبلقة  الدرجة الجامعٌة األولى فً مجال العلوم االجتماعٌةالمؤهل العلمً المطلوب: 

 شهادة دبلوم كلٌة المجتمع. بطبٌعة عمل الوظٌفة أو

 الوزارة.( سنوات فً عمل 3ال انٌة ) / الفئةفً عمل الوزارة  ة( سن8الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة:

 

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 



 

 ـمـٌـدان ــالــتـمـاعـٌـة / ـــبــطــاقــات الــوصــؾ الــوظـٌـفـً فـــً وزارة الــتــنـمـٌـة االج
 41/81/4181( تارٌـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تارٌخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالً الوزٌ

92 

 المهارات المطلوبة:

 العمل مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات -

 مهارات التحلٌل والتفكٌر المنطقً -

 مهارة فً االتصال  -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فى مجال العمل -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة على تحمل ضؽط العمل  -

 المعارف: 

 /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة.معرفة تامة فً التشرٌعات  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 ضابط ارتباط خدمة الجمهور : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 ة والموارد البشرٌةقسم الشإون المالٌة واإلدارٌ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ة والموارد البشرٌة رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌ : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجاتدائـمـة/ؼـٌـر  نــوع الــوظـٌـفـة



 

 ـمـٌـدان ــالــتـمـاعـٌـة / ـــبــطــاقــات الــوصــؾ الــوظـٌـفـً فـــً وزارة الــتــنـمـٌـة االج
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 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 
 

 

 

 

 

 

 

 ومساعدة المراجعٌن فً المدٌرٌة. متابعة وتنظٌم وتوجٌه غرض الوظٌفة:-1

 

 المهام والواجبــــات :-1

تنظٌم وتوجٌه المراجعٌن من المواطنٌن والجهات األخر  إلى الوحدة المختصة بتقدٌم الخدمة للتسهٌل علٌهم وإرشوادهم   .1

 للطرق السلٌمة للحصول على الخدمة.

 متابعة المراجعٌن من المواطنٌن وقضاٌاهم.  .1

 المساعدات )النقدٌة والعٌنٌة( ودراستها والتنسٌب علٌها.تلقً طلبات   .1

 التعاون مع المراجعٌن والمساعدة فً تعبئة نماذق الشكاو  والمقترحات.  .1

تؤمٌن النماذق الخاصة بتقدٌم الخدمات المقدمة من خبلل المدٌرٌة والتنسٌق مع القسم المعنً لمساعدة المنتفعٌن فً تعبئة   .5

 النماذق.

 طلبات االنتفاع من برنامد اإلؼا ة والمكارم.استقبال   .6

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 4 الرمز: ال انً  الـمـسـتـوى

 011 الرمز: ضابط المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: ضابط ارتباط خدمة الجمهور مسمى الوظٌفة الفعلً

 828418811 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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والمسواعدات اإلنسوانٌة والمكوارم الملكٌوة،  لئلؼا اتتسجٌل أسماء األسر الفقٌرة لؽاٌات تقدٌم المساعدات النقدٌة والعٌنٌة   .7

بالتنسٌق مع لجنة الطوارئ واإلؼا ة ولجان المكارم للسٌر فً اإلجراءات المطلوبة وفقاً للتعلٌمات الصوادرة بهوذا الشوؤن 

 ورفع التقارٌر الشهرٌة حولها لرئٌآل القسم لٌصار إلى رفعها إلى مركز الوزارة.

المساعدات النقدٌة والعٌنٌة لئلؼا ات والمسواعدات اإلنسوانٌة والمكوارم الملكٌوة وفقواً  لتقدٌمٌقوم بكافة اإلجراءات البلزمة   .8

 للرئٌآل المباشر.للتعلٌمات الصادرة بهذا الشؤن ورفع التقارٌر الشهرٌة حولها 

 بهاإدخال البٌانات طلبات االنتفاع من برنامد اإلؼا ة والمكارم على جهاز الحاسوب حسب البرنامد المختص   .9

 للوزارة.حصر األسماء فً حال الطلب لبلستفادة من المكارم الملكٌة ورفعها   .11

 المشاركة باللجان التوزٌع )اؼا ات ( مساعدات إنسانٌة والمكارم .  .11

 لها.المشاركة باللجان المشكلة لؽاٌات الكشؾ على األسر المتضررة والتنسٌب بتقدٌم المساعدة   .11

  علٌها.دراسة الطلبات للبت فً الحصول على الخدمة والتنسٌب   .11

تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد من حفظها بطرٌقة منظموة تضومن الرجووع إلٌهوا بسوهولة   .11

 وفً أي وقت.

 الحفاظ على سرٌتها.اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب   .15

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته.  .16

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 ./ موظفً المدٌرٌةوالموارد البشرٌة رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌة: تصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة(اال 1.5

 ال ٌوجد . : الدائرة(ارج االتصاالت الخارجٌة )خ 1.5

 

 

 اإلشراف :-6

  ٌوجد.ال  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة:

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

او دبلووم كلٌوة مجتموع فوً نفوآل  الدرجة الجامعٌة األولى فوً مجوال العلووم اإلدارٌوةالمؤهل العلمً المطلوب: 

 المجال.

سوونوات فووً عموول ( 3ً عموول الوووزارة / الفئووة ال انٌووة )فوو ة( سوون8الفئووة األولووى )الخباارات العملٌااة المطلوبااة: 

 الوزارة.

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -



 

 ـمـٌـدان ــالــتـمـاعـٌـة / ـــبــطــاقــات الــوصــؾ الــوظـٌـفـً فـــً وزارة الــتــنـمـٌـة االج
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  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العملة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها مهار -

 التحلٌل والتفكٌر المنطقً ة فًمهار -

 مهارة فً االتصال  -

 .إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها مهارة فً -

 وتطبٌقاته فً مجال العملمهارة فً استخدام الحاسوب  -

  القدرات المطلوبة:

 القدرة على تحمل ضؽط العمل.  -

  :المعارف 

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 

 معلومات أساسٌة عن الوظٌفة. 1

 ضابط التوعٌة والت قٌؾ : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 ة والموارد البشرٌة قسم الشإون المالٌة واإلدارٌ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ة والموارد البشرٌة قسم الشإون المالٌة واإلدارٌرئٌآل  : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1



 

 ـمـٌـدان ــالــتـمـاعـٌـة / ـــبــطــاقــات الــوصــؾ الــوظـٌـفـً فـــً وزارة الــتــنـمـٌـة االج
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 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة
 
  

 

 

 

 

 .  تنفٌذ كافة اإلجراءات البلزمة لنشر التوعٌة حول دور المدٌرٌة والخدمات التً تقدمها الوزارة  غرض الوظٌفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

المدٌرٌوة والبورامد والخودمات التوً تقودمها الووزارة مون خوبلل ورش العمول إعداد وتنفٌذ الخطط البلزمة للتوعٌة حول دور  .1

والفعالٌات المختلفة وباستخدام جمٌع الوسائل من الصوحافة ووسوائل اإلعوبلم والجمهوور وأي الجهوات األخور  ذات العبلقوة 

 بالتنسٌق مع المعنٌٌن فً الوزارة.

 تشارك بها المدٌرٌة.المساهمة فً تنظٌم النشاطات والفعالٌات التً  .1

 متابعة ما ٌنشر من مواد إعبلمٌة فً وسائل اإلعبلم التً تتعلق بقطاع التنمٌة االجتماعٌة واتخاذ اإلجراءات البلزمة  .1

 توزٌع المنشورات والمطبوعات الصادرة عن الوزارة. .1

 تنفٌذ حمبلت التوعٌة الخاصة فً المنطقة التابعة للمدٌرٌة. .5

 للفعالٌات التوعوٌة التً تنفذها الوزارة فً المنطقة التابعة للمدٌرٌة. التنسٌق .6

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 4 الرمز: ال انً  الـمـسـتـوى

 011 الرمز: ضابط المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: ضابط التوعٌة والت قٌؾ مسمى الوظٌفة الفعلً

 828418811 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة



 

 ـمـٌـدان ــالــتـمـاعـٌـة / ـــبــطــاقــات الــوصــؾ الــوظـٌـفـً فـــً وزارة الــتــنـمـٌـة االج
 41/81/4181( تارٌـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تارٌخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالً الوزٌ

97 

 أٌة أعمال أخر  ٌكلؾ بها ضمن اختصاص الوظٌفة. .7

تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد من حفظها بطرٌقة منظمة تضمن الرجوع إلٌها بسوهولة وفوً  .8

 أي وقت.

 اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها.اتخاذ كافة  .9

11

. 

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته.

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 /  موظفً المدٌرٌة . ة والموارد البشرٌةالمالٌة واإلدارٌئٌآل قسم الشإون راالتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( :  1.5

 المجتمع المحلً / وسائل اإلعبلم . الدائرة( : االتصاالت الخارجٌة )خارج  1.5

 اإلشراف :-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة: 

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

أي تخصوص ذو واإلعوبلم أو أو الصوحافة  اإلدارٌوةالعلووم الدرجة الجامعٌة األولى فً مجوال المؤهل العلمً المطلوب: 

 دبلوم كلٌة مجتمع فً نفآل المجال.شهادة  الوزارة اوعبلقة بطبٌعة عمل 

 .( سنوات فً عمل الوزارة2ل انٌة )الفئة ا الوزارة /( سنوات فً عمل 3الفئة األولى ): الخبرات العملٌة المطلوبة

 

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل لؽاٌاتوتحلٌلها مهارة فً انتقاء المعلومات  -

 والتفكٌر المنطقً التحلٌلفً ة مهار -

 مهارة فً االتصال  -

 تنفٌذها.مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة  -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فً مجال العمل -

 المطلوبة: القدرات 

  العمل.القدرة على تحمل ضؽط  -

  :المعارف
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 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 دٌوان الخدمة المدنٌة                                                                 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً                                                             

 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 والتطوٌر المإسسً التخطٌط- إداري : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 ة والموارد البشرٌة ارٌقسم الشإون المالٌة واإلد :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1
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 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 
 

 

 

 

 

تو ٌوق كافوة التقوارٌر والمعلوموات والبٌانوات  المدٌرٌوة،متابعة كافة إجراءات التخطٌط والتطوٌر المإسسً فوً  غرض الوظٌفة:-1

 الخاصة بذلك .

 المهام والواجبــــات :-1

المشاركة فً وضع وتحودٌا الخطوط والبورامد التنفٌذٌوة علوى مسوتو  المدٌرٌوة واألقسوام والمكاتوب والمراكوز والمإسسوات  .1

 فً الوزارة.التابعة بالتنسٌق مع المدٌرٌة المعنٌة بتطوٌر األداء المإسسً 

تحدٌد المشاكل والصعوبات التً تواجه عملٌة تنفٌذ أعموال المدٌرٌوة والتنسوٌب بالتوصوٌات واالقتراحوات البلزموة لمعالجتهوا  .1

 إلى الوزارة لدراستها واعتمادها.

قبول الووزارة ورفوع تقوارٌر تقودم المتابعة الدورٌة لتنفٌذ الخطط والبرامد التنفٌذٌة وفقاً إلجوراء المتابعوة والتقٌوٌم المعتمود مون  .1

 سٌر العمل دورٌة بخصوصها لرئٌآل القسم تمهٌداً لرفعه للوزارة.

تقٌٌم مستو  االنجاز الفعلً للمدٌرٌة وفقاً إلجراء المتابعة والتقٌٌم المعتمد ورفع تقرٌر بخصوصها إلى رئوٌآل القسوم تمهٌوداً  .1

 لرفعه للوزارة.

 رٌة ووصؾ المهام الرئٌسٌة لؤلقسام دورٌاً، وتقدٌم االقتراحات البلزمة لتطوٌرها.مراجعة الهٌكل التنظٌمً للمدٌ .5

 ة والموارد البشرٌة واإلدارٌرئٌآل قسم الشإون المالٌة  : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: فـئـات ودرجاتدائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات  نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ اإلدارٌة والمالٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: الوظائؾ اإلدارٌة والتو ٌق المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا  الـمـسـتـوى

 002 الرمز:  الاإداري  المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: إداري التخطٌط والتطوٌر المإسسً مسمى الوظٌفة الفعلً

 828311411 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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الة لكافة عملٌات وإجراءات المدٌرٌة وخدماتها بالتنسٌق مع المعنٌٌن فً الوزارة. .6  إعداد وتطوٌر إجراءات عمل معٌارٌة فعل

 الجهات ذات العبلقة. اإلببلغ عن أعطال الحاسوب وطابعتها ومتابعة أعمال الصٌانة مع .7

 اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها. .8

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته. .9

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 /  موظفً المدٌرٌة . والموارد البشرٌة  رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌة)داخل الدائرة( : االتصاالت الداخلٌة  1.5

 ال ٌوجد . الدائرة( : االتصاالت الخارجٌة )خارج  1.5

 

 اإلشراف:-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة: 

 

 الوظٌفة:المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال -7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعٌة األولى فً مجال العلوم اإلدارٌة.المؤهل العلمً المطلوب: 

 .( سنوات فً عمل الوزارة 3الفئة األولى )الخبرات العملٌة المطلوبة  : 

 

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. دورات -

 

 

 
  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل رة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلهامها -

 التحلٌل والتفكٌر المنطقًة فً مهار -

 مهارة فً االتصال  -

 .إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها مهارة فً -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فً مجال العمل -

  المطلوبة:القدرات 

 . القدرة على تحمل ضؽط العمل -
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 : المعارف

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 إداري الموارد البشرٌة : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 ة والموارد البشرٌة واإلدارٌقسم الشإون المالٌة  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1
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 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 
 

 

 

 

 

 متابعة كافة إجراءات إدارة وتنمٌة الموارد البشرٌة فً المدٌرٌة .  غرض الوظٌفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

احتٌاجوات المدٌرٌوة مون المووارد البشورٌة بموا ٌتماشوى موع التشورٌعات والتعلٌموات الخاصوة بفدارتهوا، وتزوٌود مدٌرٌوة تحدٌد  .1

 الموارد البشرٌة بالوزارة باإلحدا ٌات وأي تعدٌبلت مطلوبة على جدول التشكٌبلت.

متابعة اإلجراءات المطلوبة من المدٌرٌة لتطبٌق إدارة الموارد البشورٌة ذات العبلقوة بمووظفً المدٌرٌوة مون الترفٌوع، وإنهواء  .1

الخدمات والزٌادات السنوٌة، واإلجراءات التؤدٌبٌة، والمكافآات، والتعوٌضات، والودوام، واإلجوازات، والتقاعود، واالسوتقالة، 

التكلٌووؾ، بالتنسووٌق مووع مدٌرٌووة الموووارد البشوورٌة وقسووم إدارة الموووارد البشوورٌة بووالوزارة وفقوواً والنقوول واإلعووارة واالنتووداب و

 لئلجراء المعتمد.

متابعة تنفٌذ اإلجراءات المتعلقة بالتؤمٌن الصحً والضمان االجتماعً والمنافع األخر  لموظفً المدٌرٌة بالتنسٌق موع قسوم  .1

 إدارة الموارد البشرٌة فً الوزارة. 

 والموارد البشرٌة  رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌة : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

/818/814 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة
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 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ اإلدارٌة والمالٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: الوظائؾ اإلدارٌة والتو ٌق المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا  الـمـسـتـوى

 002 الرمز: إداري  الا المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: إداري الموارد البشرٌة  مسمى الوظٌفة الفعلً

 828311411 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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إعداد وتعبئة المعلومات الوظٌفٌة األساسٌة للمووظفٌن علوى نمووذق سوجبلت وتقوارٌر األداء السونوٌة فوً المدٌرٌوة والمراكوز  .1

 التابعة لها .

 تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة للموظفٌن وفق ما تطلبه طبٌعة العمل. .5

ة المتوؤخرٌن ومحاسوبتهم وفوق أحكوام النظوام والتعلٌموات تنظٌم سجبلت دوام الموظفٌن حسب التعلٌمات المعمول بها ومتابعو  .6

 الصادرة بهذا الخصوص.

تنظٌم وتحودٌا الملفوات الوظٌفٌوة لمووظفً المدٌرٌوة، واالحتفواظ بكافوة البٌانوات والو وائق والقورارات المتعلقوة بهوم، وترتٌوب  .7

 وحفظ تلك الملفات بشكل دقٌق ٌسهل الرجوع إلٌه.

وتحدٌا الوصؾ الوظٌفً لوظائؾ المدٌرٌة وفقاً لمنهجٌة لاعداد بطاقات الوصؾ الووظٌفً المعتمودةل المشاركة فً تطوٌر  .8

 وتعلٌمات وصؾ وتصنٌؾ الوظائؾ، وذلك بالتنسٌق مع المعنٌٌن فً الوزارة.

افوة المعووامبلت إدخوال كافوة البٌانوات والمعلومووات المتعلقوة بوالموظفٌن فوً قاعوودة البٌانوات الخاصوة بوذلك، وتو ٌووق وأرشوفة ك .9

 والو ائق ذات العبلقة.

11
. 

 مراقبة التزام الموظفٌن بالدوام وفق ساعات العمل الرسمٌة.

11
. 

 رفع كشوفات ٌومٌة بدوام الموظفٌن.

11

. 

 من استكمال االجراءات الخاصة بها وتوقٌع المرجع المختص علٌها . والتؤكداستبلم نماذق المؽادرات ) الخاصة والرسمٌة( 

11
. 

 تسهٌل مهام الموظفٌن وانجاز معامبلتهم الرسمٌة ذات العبلقة بعمل مركز الوزارة .

11
. 

 صٌاؼة  الكتب الرسمٌة الخاصة بعمله.

15
. 

 تعمٌم كافة التعامٌم المتعلقة بالموارد البشرٌة.

16
. 

 تنفٌذ اإلجراءات الخاصة بشإون الموظفٌن بمختلؾ أنواعها .

17

. 

 ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته.ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  

 

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 /  موظفً المدٌرٌة . رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌةاالتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( :  1.5

 .ال ٌوجد . الدائرة( : االتصاالت الخارجٌة )خارج  1.5

 

 اإلشراف :-6

 ال ٌوجد.  الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة: مسمٌات الوظائف
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 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 اإلدارٌة.الدرجة الجامعٌة األولى فً مجال العلوم المؤهل العلمً المطلوب: 

 عمل.مجال الفً ة ( سن8الفئة األولى )الخبرات العملٌة المطلوبة  : 

 

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل انتقاء المعلومات وتحلٌلهامهارة فً  -

 التحلٌل والتفكٌر المنطقً ة فًمهار -

 مهارة فً االتصال  -

 .إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها مهارة فً -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فً مجال العمل -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة على تحمل ضؽط العمل .  -

 :  المعارف

 والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة.معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة  -

 
 

 

 

 

 

 
 
 

    
 

 دٌوان الخدمة المدنٌة
 الفعلً بطاقة الوصف الوظٌفً

:   وزارة التنمية االجتماعيةالدائرة  
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 معلومات اساسٌة عن الوظٌفة .1

 مبرمد مساعد  الا      مسمى الوظٌفــــة: 1.1

 التنمٌة االجتماعٌة مدٌرٌة  االدارة/ المدٌرٌة: 1.1

 قسم الشإون المالٌة واالدارٌة والموارد البشرٌة :القسم/الشعبة 1.1

 رئٌآل قسم الشإون المالٌة واالدارٌة والموارد البشرٌة :مسمى وظٌفة الرئٌس المباشر 1.1

 ترمٌز الوظٌفة .1

 818/814 الرمز: دائمة مصنفة/ؼٌر مصنفة نوع الوظٌفة: 

                                         الفئـــــــــة  :
 أولى / سابعة

  انٌة / تاسعة
 الرمز:

8 

4 

 5 الرمز: مجموعة الوظائؾ الفنٌة التخصصٌة المجموعـة الوظٌفٌـة / النوعٌة العامة: 

 1 الرمز: وظائؾ تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت المجموعة الوظٌفٌة / النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا المستـــــــو  :                                        

 المسمى القٌاسً الدال: 
 مبرمد مساعد )فئة اولى(

 مبرمد  الا )فئة  انٌة(
 الرمز:

112 

114 

 11 الرمز: مبرمد مساعد/البرمجة والتحلٌل مسمى الوظٌفـــة الفعلً

 الرقم الرمزي للوظٌفة: 
 )فئة اولى( 814851311211

 )فئة  انٌة( 814451311411
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 طبٌعة العمل. تتطلبالمشاركة فً إعداد برامد الحاسب اتلً و تنفٌذ هذه البرامد وفقا لما :  غرض الوظٌفة-1

 

 المهام والواجبــــات :-1
 

 ٌساعد فً تطوٌر البرامد بما ٌتبلءم مع طبٌعة العمل.  .8

 البرامد الجدٌدة المعدة بالتنسٌق مع المبرمد ومحلل النظم.ٌساهم فً اختبار   .4

 ٌتابع التطورات المستجدة فً العمل لتعدٌل البرامد بما ٌتبلءم معها.  .3

 ٌحافظ على سرٌة المعلومات والبٌانات المدخلة على الجهاز.  .2

 ٌطبق قواعد أسآل ومعاٌٌر الرقابة واألمن والسبلمة المهنٌة المعتمدة.  .5

 ٌنسق مع المستخدمٌن ومدخلً البٌانات للحفاظ على سبلمة البٌانات المدخلة .  .2

 فً االعداد والتدرٌب على دلٌل االستخدام المعد للنظام المحوسب .شارك ٌ  .7

 فً وضع مواصفات البرامد الجدٌدة والمطورة.شارك ٌ  .1

بالوظٌفةٌتقٌد باألنظمة والتشرٌعات المعمول بها فً الوزارة وخاصة المتعلقة   .9  

.ٌقترح وسائل تطوٌر أسالٌب العمل والتقٌد بفجراءات العمل المعٌارٌة  .81  

 ٌو ق كافة التقارٌر والمعلومات والتقارٌر والبٌانات الخاصة بعمله.  .88

 ٌشارك فً إعداد التقارٌر الدورٌة، واإلحصائٌات المتعلقة بمنجزات عمله.  .84

ٌقوم بمتابعة العمل وتنسٌق الزٌارات واالتصال مع الجهات ذات العبلقة بمجال الوظٌفة، داخل الوزارة   .83
 وخارجها .

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  بتكلٌؾ من قبل الرئٌآل المباشر ضمن اختصاص الوظٌفة .  .82

 
 عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

كافة مستخدمً األنظمة وأجهزة الحاسوب فً المدٌرٌة والمراكز والمإسسات  الداخلٌة )داخل الدائرة(: االتصاالت 1.5 

 التابعة لها 

 الخارجٌة حسب االختصاص  الجهات (:الخارجٌة )خارج الدائرة االتصاالت 1.5 

 

 االشراف-6
 ٌوجد ال للوظٌفة:المباشر  لإلشرافمسمٌات الوظائف الخاضعة         

 
 

 الوظٌفة إلشغالالمتطلبات االساسٌة واالضافٌة -7
 

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7     
 

علم الحاسوب أو أي تخصص من فروع  تكنولوجٌا فً دبلوم متوسط بكالورٌوآل او المإهل العلمً المطلوب : 

 المعلومات

 ( سنه فً مجال عمله1) الخبرات العملٌة المطلوبة  :
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 التدرٌب:  1.7
 ( ساعة.31دورات تدرٌبٌة متخصصة فً مجال البرمجة والتحلٌل وقواعد البٌانات ذات العبلقة بحٌا ال تقل عن )                     

 
 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7  

 المهارات المطلوبة

 

 مهارات االتصال. -

 مهارات التحلٌل والتفكٌر المنطقً. -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 

  القدرات المطلوبة

 القدرة على تحسآل المشكبلت الفنٌة والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

  المعــارف

 معرفة بالقوانٌن والتشرٌعات واألنظمة والتعلٌمات الناظمة للعمل  -
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 دٌوان الخدمة المدنٌة 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

  

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 

 
 
 
 
 
 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 محاسب / مدقق مالً الجمعٌات : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 )أ+ ب(التنمٌة االجتماعٌة مدٌرٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 قسم الجمعٌات  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئٌآل قسم الجمعٌات  : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ اإلدارٌة والمالٌة المجموعة النوعٌة العامة

 1 الرمز: الوظائؾ المحاسبٌة والمالٌة المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 114 الرمز:  مساعد محاسب المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: محاسب / مدقق مالً الجمعٌات مسمى الوظٌفة الفعلً

 821311411 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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السجبلت المالٌة للجمعٌات واالتحادات واالئتبلفات الواقعة ضمن نطاق إشراؾ تدقٌق وتحلٌلها كافة األوضاع و غرض الوظٌفة:-1

 .رٌر البلزمة بها للرئٌآل المباشرالمدٌرٌة الجؽرافً ورفع التقا

 

 المهام والواجبــــات :-1

 .ات وحسب القانون والنظام األساسًٌتحقق من فتح وتنظٌم السجبلت المالٌة للجمعٌات واالتحادات واالئتبلف .1

ٌستقبل التقارٌر المالٌة )المٌزانٌات( للجمعٌات واالتحادات واالئتبلفات وٌقوم بتدقٌقها وتحلٌلهوا ووضوع التوصوٌات  .1

 وتحلٌلها وبٌان مد  تحقٌق الجمعٌة ألهدافها حسب النظام األساسً.المناسبة 

تنفٌوذ وتقوٌم  وتصوفٌة،هٌئوات مإقتوة حول  وتحقٌوق،ٌشارك فً اللجان المشكلة للجمعٌات واالتحوادات )لجوان تودقٌق  .1

 وإعداد التقارٌر البلزمة . مشارٌع(

 التقارٌر البلزمة والتوصٌة بشؤنها.ٌحصر المخالفات المالٌة المرتكبة من قبل الجمعٌات وٌعد  .1

 ٌحدا وٌو ق البٌانات والمعلومات واألعمال والتقارٌر التً ٌقوم بها. .5

، وؼبرهووا ( وٌقوووم بدراسووتها وٌرفووع  ----ٌسووتقبل طلبووات الجمعٌووات المالٌووة المتعلقووة )بالشووراء، والبٌووع ، الوورهن ،  .6

 التوصٌات بشؤنها.

 الصادرة عن الهٌئات العامة واإلدارٌة وٌقدم التوصٌات حولها.ٌدقق القرارات المالٌة  .7

ٌتابع الجمعٌات ؼٌر معدة للتقارٌر المالٌة )المٌزانٌات( حسب المدة المحددة فً النظام األساسً وٌعد التقارٌر بذلك  .8

 مع التوصٌة حولها.

 لتقارٌر األزمة والتوصٌة حولها.ٌستقبل طلبات التموٌل والدعم ودراستها انسجاماً مع القانون وٌعد ا .9

تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسوجبلت الخاصوة بعملوه والتؤكود مون حفظهوا بطرٌقوة منظموة تضومن الرجووع إلٌهوا  .11

 بسهولة وفً أي وقت.

 اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها. .11

 ضمن اختصاص الوظٌفة.أخر  بتكلٌؾ من الرئٌآل المباشر  ٌقوم بؤٌة أعمال .11

 

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 رئٌآل قسم الجمعٌات  /  موظفً قسم الجمعٌات.االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( :  1.5

لة لد  الوزارة ضم االتصاالت الخارجٌة )خارج الدائرة( : 1.5  ن نطاق المنطقة الجؽرافٌة.الجمعٌات المسجل

 

 اإلشراف :-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 
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 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

أو شوهادة دبلووم كلٌوة المجتموع فوً ل العلووم المالٌوة أو المحاسوبة الدرجة الجامعٌة األولى فً مجاالمؤهل العلمً المطلوب: 

 .او المحاسبة العلوم المالٌة

 ( سنوات فً عمل الوزارة .3( سنوات فً عمل الوزارة /  الفئة ال انٌة )8الفئة األولى ) الخبرات العملٌة المطلوبة :

 

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 الخطط والبرامد.دورة فً وضع  -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7    

 المهارات المطلوبة:

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل -

 مهارات التحلٌل والتفكٌر المنطقً -

 مهارة فً االتصال  -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فى مجال العمل -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة على تحمل ضؽط العمل . -

 المعارف: 

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -
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 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 محاسب : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 ة والموارد البشرٌة قسم الشإون المالٌة واإلدارٌ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ة والموارد البشرٌة رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌ : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 األولــــــى الــفــئــة

 او ال انٌة 

 الرمز:

 الرمز:

8 

4 

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ اإلدارٌة والمالٌة المجموعة النوعٌة العامة

 1 الرمز: الوظائؾ المحاسبٌة والمالٌة المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 مساعد الفئة األولى: محاسب المسمى القٌاسً الدال

  ال انٌة: محاسب  الاالفئة 

 الرمز:

 الرمز

114 

118 

 11 الرمز: محاسب مسمى الوظٌفة الفعلً

 821311411الفئة األولى:  الرقم الرمزي للوظٌفة

 421311811الفئة ال انٌة :

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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 . بتنفٌذ كافة العملٌات المالٌة والمحاسبٌة وضبط المستندات المالٌة والدفاتر الٌومٌة فً المدٌرٌة القٌام  غرض الوظٌفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

 تنظٌم مستندات الصرؾ بالمطالبات المالٌة الواردة للمدٌرٌة. .1

 تحدٌد االحتٌاجات السنوٌة من المخصصات المالٌة للمدٌرٌة.ٌساهم فً  .1

 تسجٌل المستندات فً دفتر الٌومٌة والصندوق ضمن أرقام الصرؾ المتسلسلة شهرٌاً. .1

 استبلم وصرؾ السلؾ بؤنواعها الخاصة بالمدٌرٌة والدور التابعة لها. .1

 إعداد الموقؾ المالً والتسوٌات البنكٌة وإعداد العملٌات والقٌود المحاسبٌة ومتابعتها. .5

 مع الوزارة واالتصال مع الجهات ذات العبلقة فٌما ٌتعلق بالشإون المحاسبٌة والمالٌة.القٌام بمتابعة العمل  .6

 متابعة قروض األسر المنتجة وصنادٌق االئتمان وإدخال التسدٌدات.  .8

 تدوٌن وتدقٌق بدل مبٌت وإكرامٌات / مكافآت الموظفٌن وكشوفات المكافآت للموظفٌن.  .9

11

. 

 مالً شهري من واقع دفتر الٌومٌة.تنظٌم مٌزان مراجعه 

11
. 

 العمل على سجل المصروفات الن رٌة الخاص بالسلؾ.

11
. 

 طباعة الكتب الرسمٌة العائدة للقسم المالً.

11

. 

 التحقق من بٌانات المطالبات ومطابقتها قبل رفعها الوزارة.

16
. 

 تسجٌل جمٌع الشٌكات الصادرة فً دفتر الٌومً.

17

. 

 مستندات الصرؾ األمانات والسلؾ.تنظٌم 

18
. 

 إعداد كشوفات بؤسماء المإهلٌن المسددٌن ألقساط األسر المنتجة.

19

. 

 إعبلم قسم تعزٌز اإلنتاجٌة بالمتخلفٌن عن السداد لٌصار التخاذ اإلجراءات البلزمة بهم ومخاطبة الوزارة بشؤنهم

11

. 

بعمله والتؤكد من حفظها بطرٌقة منظمة تضمن الرجوع إلٌها بسوهولة وفوً تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة 

 أي وقت.

11
. 

 اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها.
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11
. 

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته.

 

 

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 /  موظفً المدٌرٌة . رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌةاالتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( :  1.5

 ال ٌوجد .  الدائرة( : االتصاالت الخارجٌة )خارج  1.5

 

 اإلشراف :-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة: 

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

والمحاسوبٌة او  العلووم المالٌوةمون مجواالت مجوال أي الدرجوة الجامعٌوة األولوى فوً المؤهل العلمً المطلوب: 

 دبلوم كلٌة مجتمع

مجوال ( سونوات فوً 3الفئوة ال انٌوة )عمول /  مجوال الفوً  ه( سون8الفئوة األولوى )الخبرات العملٌة المطلوباة  : 

 .عمل ال

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 الوظٌفة وإجراءات العمللؽاٌات تطوٌر ة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها مهار -

 التحلٌل والتفكٌر المنطقً ة فًمهار -

 مهارة فً االتصال  -

 .إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها مهارة فً -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فً مجال العمل -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة على تحمل ضؽط العمل. -

 :  المعارف

 فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة.معرفة تامة  -
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 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 امٌن صنـــــــــــــــــــدوق : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة  : الــمـدٌـرٌـةاإلدارة /  1.1

 ة والموارد البشرٌة قسم الشإون المالٌة واإلدارٌ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ة والموارد البشرٌة رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌ : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

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

 الرمز:
120/101/102 

 اولى الــفــئــة

 ثانية

 1 الرمز:

2 

دارية والماليةاال الوظائف مجموعة المجموعة النوعٌة العامة  6 الرمز: 

 0 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية المجموعة النوعٌة الفرعٌة

ثالثال الـمـسـتـوى  3 الرمز: 

 أمين مساعد المسمى القٌاسً الدال

 أمين ثالث

 الرمز:

004 

 الرمز: أمين صندوق مسمى الوظٌفة الفعلً
00 
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 وزارة التنمٌة االجتماعٌة  الدائرة :
 

 

 

 .وصرؾ المبالػ المالٌة من والى الصندوق بفٌداعافة اإلجراءات والمهام المتعلقة ك تنفٌذ الوظٌفة:غرض -1

 المهام والواجبــــات :-1

 يقبض المبالغ المالية الواردة لموزارة. .1

خاصة بالمديرية أو الوزارة وعدم االحتفاظ ( دينار لدى حسابات 200جميع المبالغ المقبوضة بما ال يزيد عن )يودع  .2

 ( دينار.200بمبلغ يزيد عن )

 تحرير شيكات باسم صاحب العالقة وحسب االصول. .3

 يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة. .4

 يساهم في اعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها. .5

 وحل المشكالت ونشر المعرفة. اآلراءيشارك في االجتماعات الدورية لمقسم لتدارس  .6

 يوثق كافة التقارير والمعمومات والبيانات الخاصة بعممه في القسم. .7

 االتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفة داخل الوزارة وخارجها.و يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات  .8

 اخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة.اعمال بأية  يقوم .9

 .اتخاذ كافة االجراءات الالزمة للمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يتطلب الحفاظ على سريتها .10

 

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 /  موظفً المدٌرٌة . رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌةاالتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( :  1.5

 ال ٌوجد .  الدائرة( : االتصاالت الخارجٌة )خارج  1.5

 

 اإلشراف :-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة: 

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

والمحاسوبٌة او  العلووم المالٌوةمون مجواالت مجوال  اي الجامعٌوة األولوى فوًالدرجوة المؤهل العلمً المطلوب: 

 دبلوم كلٌة مجتمع.

 عمل مجال ال( سنوات فً 3الفئة ال انٌة )/ عمل مجال الفً  ه( سن8)الفئة األولى الخبرات العملٌة المطلوبة  : 

 التدرٌب:  1.7

 (  100300400الفئة االولى ) الرقم الرمزي للوظٌفة

 (200300400الفئة الثانية )

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 والبرامد.دورة فً وضع الخطط  -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العملة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها مهار -

 التحلٌل والتفكٌر المنطقً ة فًمهار -

 مهارة فً االتصال  -

 .إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها مهارة فً -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فً مجال العمل -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة على تحمل ضؽط العمل. -

 :  المعارف

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -
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 دٌوان الخدمة المدنٌة 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 امٌن عهدة ولوازم  : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 ة والموارد البشرٌة واإلدارٌقسم الشإون المالٌة  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 والموارد البشرٌة  رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌة : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 األولــــــى الــفــئــة

 او ال انٌة

 الرمز:

 الرمز:

8 

4 

 2 الرمز: الوظائؾ اإلدارٌة والمالٌة المجموعة النوعٌة العامة

 4 الرمز: وظائؾ المشترٌات واللوازم والمستودعات المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا  الـمـسـتـوى

 مساعدأمٌن للفئة األولى:  المسمى القٌاسً الدال

 للفئـة ال انٌة: امٌن  الا

 الرمز:

 الرمز:

114 

118 

 11 الرمز:  امٌن عهده ولوازم مسمى الوظٌفة الفعلً



 

 ـمـٌـدان ــالــتـمـاعـٌـة / ـــبــطــاقــات الــوصــؾ الــوظـٌـفـً فـــً وزارة الــتــنـمـٌـة االج
 41/81/4181( تارٌـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تارٌخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالً الوزٌ

118 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 
 

 

 

 تو ٌق كافة البٌانات الخاصة بذلك . متابعة كافة إجراءات اللوازم  فً المدٌرٌة،  الوظٌفة:غرض -1

 المهام والواجبــــات :-1

 فتح سجبلت العهدة ال ابتة والمستهلكة والتالفة وتدوٌن وقائع حركة المخزون من المواد حسب األصول. .1

 اإلدارٌة والمالٌة المعمول بها. تحرٌر مستندات طلبات المشتر  المحلً حسب األصول .1

 استبلم األجهزة واأل اا واللوازم من لجان االستبلم المشكلة . .1

تنظٌم بطاقات استبلم األجهزة واأل اا واللوازم ال ابتة وتوقٌعها من المدٌر عن طرٌق الرئٌآل المباشر والموظوؾ المسوتخدم  .1

 لها قبل تسلٌمها له.

 استبلم سجل الوصوالت والرخص والسجبلت والمستندات المالٌة والمحافظة علٌها  .5

 المحافظة على نظافة وترتٌب المستودع ضمن نطاق المسإولٌة.  .6

 مراقبة حركة معدل مخزون المستودعات وإعبلم الرئٌآل المباشر بالنتائد. .7

 مبلحظة األجهزة واأل اا واللوازم التً بحاجة لئلتبلؾ.  .8

 وتحوٌل المعاملة المالٌة و إجراء البلزم على السجبلت والمستندات المالٌة المرتبطة بالفواتٌر ومضبوطات االستبلم . .9

11

. 

 صٌاؼة مذكرات خطٌة باالحتٌاجات من السلع والخدمات اتنٌة وؼٌر اتنٌة وحسب الطلب.

11

. 

 ستبلم وصرؾ اللوازم على اختبلؾ أنواعها للمدٌرٌة والمراكز والمكاتب التابعة لها .ا

11

. 

 المشاركة فً لجان االستبلم.

11

. 

تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد من حفظها بطرٌقة منظمة تضمن الرجوع إلٌهوا بسوهولة وفوً 

 أي وقت.

 824311411للفئة األولى:  الرقم الرمزي للوظٌفة

     424311811للفئة ال انٌة: 

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة



 

 ـمـٌـدان ــالــتـمـاعـٌـة / ـــبــطــاقــات الــوصــؾ الــوظـٌـفـً فـــً وزارة الــتــنـمـٌـة االج
 41/81/4181( تارٌـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تارٌخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالً الوزٌ

119 

11

. 

 اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها.اتخاذ كافة 

15

. 

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته.

 

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 /  موظفً المدٌرٌة . المالٌة واإلدارٌةرئٌآل قسم الشإون االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( :  1.5

 ال ٌوجد . الدائرة( : االتصاالت الخارجٌة )خارج  1.5

 

 اإلشراف:-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة: 

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

اإلدارٌة او المالٌوة او المشوترٌات واللووازم او دبلووم الدرجة الجامعٌة األولى فً مجال العلوم المؤهل العلمً المطلوب: 

 كلٌة مجتمع فً نفآل المجال  

 ( سنوات .3مجال العمل، الفئة ال انٌة )( سنوات فً 8الفئة األولى ) المطلوبة :الخبرات العملٌة 

 

 التدرٌب:  1.7

 إعداد التقارٌر.دورة فً  -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل رة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلهامها -

 التحلٌل والتفكٌر المنطقً ة فًمهار -

 مهارة فً االتصال  -

 .إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها مهارة فً -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فً مجال العمل -

  القدرات المطلوبة : 
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 القدرة على تحمل ضؽط العمل .  -

 :  المعارف

 الوزارة وعمل المدٌرٌة.معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دٌوان الخدمة المدنٌة 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 / األسرة مرشد اجتماعً  : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 )أ + ب(مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 )قسم االسرة والحماٌـــــــــــــة / مدٌرٌات التنمٌة االجتماعٌـــــــــة/ أ(  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 االسرة واالحداا والحماٌة / مدٌرٌات التنمٌة االجتماعٌة /ب( أو )قسم

 قسم )االسرة والحماٌـــــــــة / مدٌرٌات التنمٌة االجتماعٌـــــــــة/ أ( رئٌآل  : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 أو )االسرة واالحداا والحماٌة / مدٌرٌات التنمٌة االجتماعٌة /ب(          

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 4 الرمز: ال انٌة الــفــئــة
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 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا  الـمـسـتـوى

 113 الرمز: مرشد  الا  المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: / األسرة مرشد اجتماعً  مسمى الوظٌفة الفعلً

 428311311 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة

 
 
 
 
 
 
 
الخاصة بتقدٌم الرعاٌة والحماٌة لمنتفعً مإسسات قطاع االسرة  متابعة اإلجراءات واألنشطة ٌساهم فً  غرض الوظٌفة:-1

 وحفظ الو ائق والمعلومات الخاصة بالعمل. والطفولة ،

 المهام والواجبــــات :-1

ٌعمل على استقبال طلبات تراخٌص قطاع األسرة من الحضانات ودور المسونٌن ودور الرعاٌوة االجتماعٌوة لؤلٌتوام بموا فٌهوا  .1

 النهاري واإلٌوائً والتشخٌصً، 

بمووا فووً ذلووك الدراسووات الخاصووة بفدخووال األطفووال إلووى دور الرعاٌووة ٌشووارك فووً إجووراء الدراسووات االجتماعٌووة المطلوبووة  .1

االجتماعٌة، واإلدخال إلى دور المسنٌن، ودراسة إعفاء من رسوم تصارٌح العمل للعامل ؼٌر األردنً ودراسة األسر طالبة 

 االحتضان.

 واالحتضان.ٌشارك فً إجراء دراسات متابعه لكل من دور المسنٌن والحضانات ودور األٌتام  .1

 ٌشارك فً إجراءات متابعة األسر الحاضنة وإجراء الزٌارات المٌدانٌة التفقدٌة التتبعٌة . 4.

تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد من حفظها بطرٌقة منظمة تضمن الرجوع إلٌها بسوهولة وفوً  5.

 أي وقت.

 للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها.اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة  6.

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته. 7.

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 . لحماٌةرئٌآل قسم األسرة وا االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( : 1.5

التنسووٌق مووع وزارة الصووحة، التربٌووة والتعلووٌم، المجلووآل الوووطنً لشووإون الخارجٌااة )خااارج الاادائرة( : االتصاااالت  1.5
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 األسرة.

 

 اإلشراف:-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 شهادة دبلوم كلٌة المجتمع فً العلوم االجتماعٌة. المؤهل العلمً المطلوب: 

 . ( سنوات فً عمل الوزارة8ل انٌة )الفئة ا  الخبرات العملٌة المطلوبة  :

  

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

 

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 .مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل -

 .التحلٌل والتفكٌر المنطقً ة فً مهار -

 .مهارة فً االتصال  -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 . مجال العمل فًمهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته  -

 : قدرات  المطلوبة ال

 القدرة على تحمل ضؽط العمل . -

 : المعارف 

معرفووة تامووة فووً التشوورٌعات /القوووانٌن واألنظمووة والتعلٌمووات الخاضووعة لعموول الوووزارة وعموول  -

 المدٌرٌة.
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 دٌوان الخدمة المدنٌة 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 
 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 / األحداا مرشد اجتماعً  : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 )أ + ب(مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 )قسم االحداا واالمن المجتمعً / مدٌرٌات التنمٌة االجتماعٌـــــــة/ أ(  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 االسرة واالحداا والحماٌة / مدٌرٌات التنمٌة االجتماعٌة /ب( أو )قسم

 قسم )االحداا واالمن المجتمعً / مدٌرٌات التنمٌة االجتماعٌـــة/ أ( رئٌآل  : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 أو )االسرة واالحداا والحماٌة / مدٌرٌات التنمٌة االجتماعٌة /ب(          

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة
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 4 الرمز: ال انٌة الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا  الـمـسـتـوى

 113 الرمز: مرشد  الا  المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: / األحداا مرشد اجتماعً  مسمى الوظٌفة الفعلً

 428311311 الرمزي للوظٌفةالرقم 

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة

 
 
 
 
الخاصة بتقدٌم خدمات الرعاٌة والحماٌة لمنتفعً مإسسات قطاع متابعة اإلجراءات واألنشطة المساهمة فً   غرض الوظٌفة:-1

 وحفظ الو ائق والمعلومات الخاصة بالعمل.االحداا وحماٌة االسرة 

 

 والواجبــــات :المهام -1

لخدمات المقدمة لنزالء مراكز اإلصبلح والنظارات األمنٌة )إدارة شرطة فً متابعة امكاتب الخدمة االجتماعٌة  معمشاركة  .1

 األحداا، مراكز اإلصبلح والتؤهٌل،إدارة حماٌة األسرة،نظارات األحداا( والتؤكد من تؤمٌنها.

 والتدخبلت النفسٌة االجتماعٌة لؤلحداا بحاجة إلى الرعاٌة والحماٌة.المساهمة فً تطبٌق اإلجراءات  .1

 المساهمة فً إعداد الدراسات االجتماعٌة المخصصة للحاالت المتابعة. .1

 المساهمة فً إعداد التقارٌر الشهرٌة حول الحاالت التً تم التعامل معها وتقدٌم الخدمات لها. .1

 حاالت المتابعة وإعداد التقارٌر التفصٌلٌة لكل منها.تنفٌذ الزٌارات المٌدانٌة لل .5

 المشاركة فً مإتمرات الحالة بخصوص الحاالت الصعبة. .6

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته. .7

منظمة تضمن الرجوع إلٌها بسوهولة وفوً  تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد من حفظها بطرٌقة .8

 أي وقت.

 اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها. .9

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5
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شوورطة األحووداا، مراكووز اإلصووبلح إدارة  /  رئووٌآل مكتووب الخدمووة االجتماعٌووة االتصاااالت الداخلٌااة )داخاال الاادائرة( : 1.5

 .  والتؤهٌل، إدارة حماٌة األسرة، نظارات األحداا

 األمنالتنسٌق مع النظارات األمنٌة وزارة الصحة، التربٌة والتعلٌم، الدرك ، االتصاالت الخارجٌة )خارج الدائرة( :  1.5

 العام ، المجلآل الوطنً لشإون األسرة.

 

 اإلشراف:-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 شهادة دبلوم كلٌة المجتمع فً العلوم االجتماعٌة. المؤهل العلمً المطلوب: 

 نوات فً عمل الوزارة .( س8الفئة ال انٌة )  الخبرات العملٌة المطلوبة  :

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

 
  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 العملمهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات  -

 التحلٌل والتفكٌر المنطقً ة فً مهار -

 مهارة فً االتصال  -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فى مجال العمل -

 : قدرات المطلوبة ال

 القدرة على تحمل ضؽط العمل . -

 :  المعارف

 /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة.معرفة تامة فً التشرٌعات  -
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 دٌوان الخدمة المدنٌة 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 
 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 / شإون األشخاص ذوي اإلعاقة مرشد اجتماعً  : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 )أ + ب(مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 قسم شإون األشخاص ذوي اإلعاقة  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 قسم شإون األشخاص ذوي اإلعاقة رئٌآل  : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 4 الرمز: ال انٌة الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة
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 8 الرمز: والعملوظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة  المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا  الـمـسـتـوى

 113 الرمز: مرشد  الا  المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: / األشخاص ذوي اإلعاقة مرشد اجتماعً  مسمى الوظٌفة الفعلً

 428311311 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة

 
 
 
 
 
 
 
الخاصة بتقدٌم خدمات الرعاٌة والحماٌة لمنتفعً مإسسات قطاع متابعة اإلجراءات واألنشطة فً  المساهمة  غرض الوظٌفة:-1

 وحفظ الو ائق والمعلومات الخاصة بالعمل.شإون األشخاص ذوي االعاقة 

 

 المهام والواجبــــات :-1

طلبوووات توورخٌص مراكوووز ومإسسووات األشوووخاص ذوي اإلعاقووة بموووا فٌهووا النهووواري واإلٌووووائً  اسووتقبالٌشووارك فوووً   .1

 والتشخٌصً وفق األنظمة والتعلٌمات المعمول بها.

 للرئٌآل المباشر.المراكز والمإسسات التابعة للقسم وٌرفع التقارٌر الدورٌة ٌساهم فً إجراءات متابعة أداء   .1

تجدٌد التراخٌص للمراكز التً تعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة وبعد الكشؾ الحسً وإشعار  ٌساعد فً انجاز اجراءات  .1

 الوزارة بذلك.

مون القسوم مون خوبلل جموع المعلوموات البلزموة إلجوراء الدراسوات االجتماعٌوة المطلوبوة  ٌتعاون مع الباحا فً اعداد  .1

 الدراسة.

 الخدمات العٌنٌة والمساعدات اإلنسانٌة وتسهٌل إجراءات الخدمات لؤلشخاص ذوي اإلعاقة. تقدٌمٌساعد فً إجراءات   .5

عملٌة التنسٌق لبلجتماعات والندوات والمحاضرات التوعوٌة للعاملٌن فً المراكز وأهالً األشوخاص ذوي ٌساهم فً   .6

 اإلعاقة فً المجتمع المحلً.

 بالتوعٌة والت قٌؾ بالخدمات المقدمة من قبل القسم لؤلشخاص ذوي اإلعاقة.  شارك فً الفعالٌات المعنٌةٌ  .7

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته.  .8

تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسوجبلت الخاصوة بعملوه والتؤكود مون حفظهوا بطرٌقوة منظموة تضومن الرجووع إلٌهوا   .9

 ي وقت.بسهولة وفً أ
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 اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها.  .11

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 شإون األشخاص ذوي اإلعاقة رئٌآل قسم  االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( : 5 .1

مراكووز ومإسسووات األشووخاص ذوي اإلعاقووة / وزارة الصووحة / دائوورة االتصاااالت الخارجٌااة )خااارج الاادائرة( :  1.5

 . الجمارك / وزارة العمل / دائرة الحدود واألجانب

 

 اإلشراف:-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 شهادة دبلوم كلٌة المجتمع فً العلوم االجتماعٌة. المؤهل العلمً المطلوب: 

 ( سنوات فً عمل الوزارة .8الفئة ال انٌة )  الخبرات العملٌة المطلوبة  :

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

 
  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل -

 التحلٌل والتفكٌر المنطقً ة فً مهار -

 مهارة فً االتصال  -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فى مجال العمل -

 : قدرات المطلوبة ال

 القدرة على تحمل ضؽط العمل . -

 :  المعارف

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -
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 دٌوان الخدمة المدنٌة 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 
 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 / الجمعٌات  مرشد اجتماعً  : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 )أ + ب(مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 قسم الجمعٌات  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 قسم الجمعٌات  رئٌآل  : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 4 الرمز: ال انٌة الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة
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 3 الرمز: ال الا  الـمـسـتـوى

 113 الرمز: مرشد  الا  المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: / الجمعٌات  مرشد اجتماعً  مسمى الوظٌفة الفعلً

 428311311 الرمزي للوظٌفة الرقم

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة

 
 
 
 
 
 
 

اإلجراءات المتعلقة بتسجٌل الجمعٌات وطلبات صندوق دعم الجمعٌات ٌوعً الجمعٌات القائمة حول  ٌساهم فً تنفٌذ  غرض الوظٌفة:-1

 خدمات التً ٌقدمها الصندوق ضمن نطاق المنطقة الجؽرافً التً تخدمها المدٌرٌة .

 

 

 المهام والواجبــــات :-1

النمواذق واألوراق المطلوبوة ٌرفعهوا للورئٌآل وٌودققها وٌتؤكود مون اسوتكمال استقبال طلبوات تسوجٌل الجمعٌوات  ٌشارك فً .8

 المباشر.

 الفعالٌات واألنشطة التً تنفذها الجمعٌات التابعة للوزارة والتً تقع ضمن اختصاص المدٌرٌة.  ٌشارك فً متابعة .4

 .ق دعم الجمعٌات وصنادٌق االئتمانطلبات الجمعٌات لبلستفادة من صندو ٌشارك فً إجراءات تدقٌق .3

تقٌوٌم أداء وأنشوطة الجمعٌوات التوً تشورؾ علٌهوا الووزارة والتابعوة لمدٌرٌوة التنمٌوة وفقواً  ٌشارك فً إجوراءات متابعوة و .2

 وٌرفعها للرئٌآل المباشر.للمعاٌٌر واألسآل التً ٌضعها سجل الجمعٌات 

ولوة مون صوندوق دعوم المتابعة تنفٌذ  ٌساهم فً اجراءات .5 جمعٌوات حسوب االتفاقٌوات المشارٌع المنفذة مون الجمعٌوات الممل

ولة.  الموقعة مع الجهات الممل

وٌرفع التوصٌات بالتعاون مع الباحا المرتكبة من قبل الجمعٌات للقانون والنظام األساسً  المخالفاتٌشارك فً دراسة  .2

 للرئٌآل المباشر

بوة، وتقودٌم المعلوموات إرشاد الجمعٌة ومفوضوٌها حوول إجوراءات تسوجٌل الجمعٌوة والو وائق المطلو ٌساهم فً اجراءات .7

 البلزمة عن أحكام القانون واألنظمة والتعلٌمات الصادرة بمقتضاه.

 الجمعٌات القائمة حول خدمات صندوق دعم الجمعٌات ومجاالت عمله وانجازاته.شارك فً توعٌة ٌ .1
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نشاطات الجمعٌات والمنظموة ق مع المعنٌٌن فً مركز الوزارة لئلعداد للندوات والمإتمرات الصحفٌة عن ٌنسساهم بالتٌ .9

 بالتعاون مع مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة المعنٌة.

تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد من حفظها بطرٌقة منظموة تضومن الرجووع إلٌهوا بسوهولة  .81

 وفً أي وقت.

 ته.قوم بؤٌة أعمال أخر  ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفٌ .88

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 رئٌآل وموظفً قسم الجمعٌات  االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( : 1.5

 الجمعٌات المسجلة ضمن نطاق عمل المدٌرٌة االتصاالت الخارجٌة )خارج الدائرة( :  1.5

 

 اإلشراف:-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 شهادة دبلوم كلٌة المجتمع فً العلوم االجتماعٌة. المؤهل العلمً المطلوب: 

 ( سنوات فً عمل الوزارة .8الفئة ال انٌة )  الخبرات العملٌة المطلوبة  :

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

 
  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل -

 التحلٌل والتفكٌر المنطقً ة فً مهار -

 مهارة فً االتصال  -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فى مجال العمل -

 : قدرات المطلوبة ال

 القدرة على تحمل ضؽط العمل . -

 :  المعارف
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 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 دٌوان الخدمة المدنٌة 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 
 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 / تعزٌز اإلنتاجٌة ومساكن االسر الفقٌرة مرشد اجتماعً  : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 )أ + ب(مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 قسم تعزٌز اإلنتاجٌة ومساكن االسر الفقٌرة  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 تعزٌز اإلنتاجٌة ومساكن االسر الفقٌرةرئٌآل  : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجاتدائـمـة/ؼـٌـر  نــوع الــوظـٌـفـة

 4 الرمز: ال انٌة الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ األساسٌة المجموعة النوعٌة العامة



 

 ـمـٌـدان ــالــتـمـاعـٌـة / ـــبــطــاقــات الــوصــؾ الــوظـٌـفـً فـــً وزارة الــتــنـمـٌـة االج
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 8 الرمز: وظائؾ األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة واالجتماعٌة والعمل المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا  الـمـسـتـوى

 113 الرمز: مرشد  الا  المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: تعزٌز اإلنتاجٌة ومساكن االسر الفقٌرة/ مرشد اجتماعً  مسمى الوظٌفة الفعلً

 428311311 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تنفٌذ المهام واألنشطة الهادفة إلى رفع إنتاجٌة األسر الفقٌرة وتحسٌن أوضاعها وذلوك ضومن  ٌشارك فً  غرض الوظٌفة:-1

 نطاق عمل المدٌرٌة.

 

 المهام والواجبــــات :-1

 استقبال طلبات االنتفاع من برنامد األسر المنتجة.  ٌشارك فً .8

 إعداد الدراسات االجتماعٌة لؤلسر طالبة االنتفاع.ٌتعاون مع الباحا فً  .4

 تنفٌذ مشارٌع األسر المنتجة وحسب الدراسة المعدة مسبقاً. ٌساهم فً متابعة .3

مون المشوارع المنتجوة وٌرفوع التوصوٌات للورئٌآل تحصوٌل األقسواط المسوتحقة مون األسور المسوتفٌدة ٌساعد فً اجراءات  .2

 المباشر.

التؤكود مون اسوتكمالها دٌق االئتموان وطلبات الجمعٌات لبلستفادة من مشارٌع الجمعٌات وصناودراسة استقبال  ٌشارك فً .5

 األوراق المطلوبة.

  ورفعها للرئٌآل المباشروإعداد تقارٌر متابعة تنفٌذ المشارٌع اإلنتاجٌة وصنادٌق االئتمان ٌشارك فً  .2

 مكتملة الو ائق.  التؤكد من انها طلبات إنشاء وصٌانة مساكن األسر الفقٌرة و استقبالٌشارك فً  .7

إجراء الدراسوات االجتماعٌوة البلزموة إلٌصوال الخودمات الضورورٌة لمسواكن األسور الفقٌورة مون مٌواه  ٌساعد الباحا فً .1

 وكهرباء وصرؾ صحً.

إعوداد ٌساعد الباحا فً طلبات صرؾ وتجدٌد بطاقات التؤمٌن الصحً واإلعفاء من نفقات العبلق و استقبالٌشارك فً  .9

 الدراسات االجتماعٌة لؤلسرة.

  دراسة تسوٌة حقوق الور ة التقاعدٌة )المدٌة والعسكرٌة(المشاركة فً اعداد  .81
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إعداد اإلحصائٌات ألعداد حاالت التؤمٌن الصحً لؤلسر األشد فقوراً مون ؼٌور المنتفعوٌن بالمعونوة الوطنٌوة  المشاركة فً .88

 واإلعفاء من نفقات العبلق وتسوٌة حقوق الور ة.

لمسواهمة ات المحلٌوة وتحدٌود احتٌاجاتهوا واالت الفقر فً المجتمعوإجراء الدراسات البلزمة لتقصً حا ٌساعد الباحا فً .84

 تلبٌتها من خبلل برامد المدٌرٌة او من خبلل مإسسات المجتمع المدنً فً المنطقة. فً

تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد من حفظها بطرٌقة منظمة تضمن الرجوع إلٌها بسهولة  .83

 .وفً أي وقت

 قوم بؤٌة أعمال أخر  ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته.ٌ .82

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 رئٌآل وموظفً قسم تعزٌز اإلنتاجٌة والحد من الفقر االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( : 1.5

ومن  وبرامد مساكن األسر الفقٌرةاألسر المستفٌدة من مشارٌع األسر المنتجة االتصاالت الخارجٌة )خارج الدائرة(  1.5

 .الخدمات اتخرة المقدمة لمتلقً الخدمة

 

 اإلشراف:-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 والخبرات:المؤهل العلمً  1.7

 شهادة دبلوم كلٌة المجتمع فً العلوم االجتماعٌة. المؤهل العلمً المطلوب: 

 ( سنوات فً عمل الوزارة .8الفئة ال انٌة )  الخبرات العملٌة المطلوبة  :

 

 التدرٌب:  1.7

 دورة فً إعداد التقارٌر. -

 دورة فً وضع الخطط والبرامد. -

 الوظٌفة.دورات فنٌة متخصصة فً مجال  -

 
  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة فً انتقاء المعلومات وتحلٌلها لؽاٌات تطوٌر الوظٌفة وإجراءات العمل -

 التحلٌل والتفكٌر المنطقً ة فً مهار -

 مهارة فً االتصال  -

 مهارة فً إعداد التقارٌر ومتابعة تنفٌذها . -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فى مجال العمل -

 : قدرات المطلوبة ال
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 القدرة على تحمل ضؽط العمل . -

 :  المعارف

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دٌوان الخدمة المدنٌة

 الوظٌفً الفعلً بطاقة الوصف

 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 الشإون اإلدارٌة  كاتب : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 ة والموارد البشرٌة قسم الشإون المالٌة واإلدارٌ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 والموارد البشرٌة  رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌة : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1



 

 ـمـٌـدان ــالــتـمـاعـٌـة / ـــبــطــاقــات الــوصــؾ الــوظـٌـفـً فـــً وزارة الــتــنـمـٌـة االج
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 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 
 

 

ٌعمل على تنفٌذ كافوة إجوراءات تصودٌر وتورٌود وتصونٌؾ وحفوظ المخاطبوات الرسومٌة وفوق األصوول المتبعوة  غرض الوظٌفة:-1

 . إجازتهمبمهام الرقابة على دوام الموظفٌن وترصٌد باإلضافة إلى القٌام 

 

 المهام والواجبــــات :-1

تنظٌم استبلم البرٌود الٌوومً الووارد إلوى المدٌرٌوة وفهرسوته وتصونٌفه ومتابعوة عملٌوة تسوجٌله فوً سوجل الووارد المعتمود موع  .1

 إعطائها أرقاما متسلسلة مبٌناً موضوعها على سجل الوارد.

 ومتابعة تسجٌله فً سجل الصادر.تنظٌم استبلم البرٌد الٌومً الصادر عن الوزارة  .1

 استبلم وإرسال الفاكسات الواردة إلى المدٌرٌة والصادرة عنه.  .1

 تحوٌل البرٌد الوارد للمدٌر التخاذ القرار البلزم علٌه او تحوٌله للقسم المعنً. .1

 االحتفاظ بنسخة من البرٌد الوارد من خبلل فتح ملؾ خاص بذلك. .5

 الصادر وعنونته.تؽلٌؾ البرٌد  .6

 حفظ نسخ المراسبلت الصادرة للجهات المعنٌة ومتابعة تصوٌرها وتوزٌعها على المعنٌٌن وحفظها بالملؾ العام. .7

 توزٌع البرٌد الوارد الٌومً على األقسام وتوزٌع نسخ من المراسبلت للجهات المعنٌة داخل المدٌرٌة وخارجها. .8

/818/814 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

841 

 4 الرمز: ال انٌة  الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ اإلدارٌة والمالٌة النوعٌة العامةالمجموعة 

 8 الرمز: الوظائؾ اإلدارٌة والتو ٌق المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 004 الرمز: كاتب  الا المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: كاتب الشإون اإلدارٌة  مسمى الوظٌفة الفعلً

 428311211 للوظٌفة الرقم الرمزي

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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 مخاطبة حسب نظام تو ٌق المخاطبات الرسمٌة فً سجبلت الصادر والوارد.تدوٌن الرمز التصنٌفً لكل  .9

11

. 

 التعامل مع المخاطبات السرٌة وفق األنظمة والتعلٌمات. 

11

. 

تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد من حفظها بطرٌقة منظمة تضمن الرجوع إلٌها بسوهولة وفوً 

 أي وقت.

11

. 

 اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها. 

11

. 

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته.

 

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 /  موظفً المدٌرٌة . الشإون المالٌة واإلدارٌةرئٌآل قسم االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( :  1.5

 ال ٌوجد .  الدائرة( : االتصاالت الخارجٌة )خارج  1.5

 

 اإلشراف :-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة: 

 

 

 

 

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 دبلوم متوسط فً العلوم اإلدارٌة.المؤهل العلمً المطلوب: 

 ( سنه فً عمل الوزارة .8الفئة ال انٌة )الخبرات العملٌة المطلوبة  : 

 التدرٌب:  1.7

 دورات تدرٌبٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة فً تنظٌم الملفات -

 مهارة فً االتصال  -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فً مجال العمل -
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 القدرات المطلوبة : 

 القدرة على تحمل ضؽط العمل .  -

 :  المعارف

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 كاتب الخدمات المساندة : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 قسم الشإون المالٌة واإلدارٌة :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1



 

 ـمـٌـدان ــالــتـمـاعـٌـة / ـــبــطــاقــات الــوصــؾ الــوظـٌـفـً فـــً وزارة الــتــنـمـٌـة االج
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 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 
 

 

 

 

 

ٌعمل على تنفٌذ كافة إجراءات تصودٌر وتورٌود وتصونٌؾ وحفوظ المخاطبوات الرسومٌة وفوق األصوول المتبعوة   غرض الوظٌفة:-1

  .إجازتهمبمهام الرقابة على دوام الموظفٌن وترصٌد باإلضافة إلى القٌام 

 المهام والواجبــــات :-1

 متابعة تقدٌم خدمات الحراسة وحفظ أمن المدٌرٌة. .1

 متابعة تؤمٌن خدمات الكهرباء والمٌاه للمدٌرٌة ومتابعة دفع الفواتٌر. .1

 متابعة تنفٌذ مهام الصٌانة لمبنى المدٌرٌة ومكاتبها. .1

  األوراق والملفات والتقارٌراإلشراؾ على تامٌن أعمال التصوٌر وتجلٌد  .1

 . اإلشراؾ على الطباعة والمراسبلت الداخلٌة و الخارجٌة .5

 اإلشراؾ على عملٌه تنفٌذ أعمال النظافة العامة للمدٌرٌة والتؤكد من قٌام المستخدمٌن بواجبهم. .6

 رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌة : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 4 الرمز: ال انٌة  الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائؾ اإلدارٌة والمالٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: الوظائؾ اإلدارٌة والتو ٌق المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 004 الرمز: كاتب  الا المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: كاتب الخدمات المساندة مسمى الوظٌفة الفعلً

 428311211 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة



 

 ـمـٌـدان ــالــتـمـاعـٌـة / ـــبــطــاقــات الــوصــؾ الــوظـٌـفـً فـــً وزارة الــتــنـمـٌـة االج
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منظمة تضمن الرجوع إلٌهوا بسوهولة تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد من حفظها بطرٌقة  .7

 وفً أي وقت.

 اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها. .8

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته. .9

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 /  موظفً المدٌرٌة . رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌةاالتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( :  1.5

 ال ٌوجد .  الدائرة( : االتصاالت الخارجٌة )خارج  1.5

 اإلشراف :-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة: 

 الوظٌفة:المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال -7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 دبلوم متوسط فً العلوم اإلدارٌة.المؤهل العلمً المطلوب: 

 ( سنه فً عمل الوزارة .8الفئة ال انٌة )الخبرات العملٌة المطلوبة  : 

 التدرٌب:  1.7

 دورات تدرٌبٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 مهارة فً تنظٌم الملفات. المطلوبة: المهارات

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فً مجال العمل. الفعال/ مهارة فً االتصال القدرات المطلوبة:

معرفووة تامووة فووً التشوورٌعات /القوووانٌن واألنظمووة والتعلٌمووات الخاضووعة لعموول الوووزارة وعموول المعااارف: 

 المدٌرٌة.

 على تحمل ضؽط العملالقدرة الممٌزات الشخصٌة : 

 

    

 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 مدخل بٌانات  : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1



 

 ـمـٌـدان ــالــتـمـاعـٌـة / ـــبــطــاقــات الــوصــؾ الــوظـٌـفـً فـــً وزارة الــتــنـمـٌـة االج
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 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 
 

 

 

 

 

 واستخرجها عند الحاجة.إدخال كافة البٌانات والمعلومات المطلوبة على جهاز الحاسوب   غرض الوظٌفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

طباعة وإدخال كافة البٌانات والمعلومات الخاصة بالمدٌرٌة على جهاز الحاسوب بما فٌها بٌانات الكتوب وتودقٌقها وحفوظ  .1

 المعامبلت فً ملفات خاصة وإعادة استخراجها عند الحاجة

 حصر وفهرسة المعلومات المدخلة إلى الحاسوب لتسهٌل عملٌة استرجاعها عند الطلب. .1

 عمل نسخ احتٌاطٌة للمعلومات والبٌانات المدخلة على جهاز الحاسوب والمحافظة على سرٌة المعلومات.  .1

 تنظٌم عملٌات إعطاء الملفات للجهات الطالبة وإعادتها وتسجٌلها وتزوٌد المعنٌٌن بالمدٌرٌة بالبٌانات حال طلبها. .1

 علومات التً ٌعمل بها .اتخاذ اإلجراءات االحتٌاطٌة للمحافظة على سرٌة الم .5

 ة والموارد البشرٌة واإلدارٌقسم الشإون المالٌة  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ة والموارد البشرٌة رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌ : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 4 الرمز: ال انٌة  الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائؾ الفنٌة التخصصٌة المجموعة النوعٌة العامة

 1 الرمز: وظائؾ تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 004 الرمز: مدخل بٌانات  الا  المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: مدخل بٌانات  مسمى الوظٌفة الفعلً

 451311211 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة



 

 ـمـٌـدان ــالــتـمـاعـٌـة / ـــبــطــاقــات الــوصــؾ الــوظـٌـفـً فـــً وزارة الــتــنـمـٌـة االج
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 اإلشراؾ على عملٌه تنفٌذ أعمال النظافة العامة للمدٌرٌة والتؤكد من قٌام المستخدمٌن بواجبهم. .6

تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعمله والتؤكد من حفظها بطرٌقة منظموة تضومن الرجووع إلٌهوا بسوهولة  .7

 وفً أي وقت.

 أخر  ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته. ٌقوم بؤٌة أعمال .8

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 /  موظفً المدٌرٌة . رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌةاالتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( :  1.5

 ال ٌوجد .  الدائرة( : االتصاالت الخارجٌة )خارج  1.5

 اإلشراف :-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة: 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 دبلوم متوسط فً العلوم اإلدارٌة.المؤهل العلمً المطلوب: 

 ( سنه فً عمل الوزارة .8الفئة ال انٌة )الخبرات العملٌة المطلوبة  : 

 التدرٌب:  1.7

 دورات تدرٌبٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فً  ،مهارة فً الطباعة، مهارة فً تنظٌم الملفات المهارات المطلوبة:

 مجال العمل.

 القدرة على تحمل ضؽط العمل . القدرات المطلوبة : 

معرفووة تامووة فووً التشوورٌعات /القوووانٌن واألنظمووة والتعلٌمووات الخاضووعة لعموول الوووزارة وعموول  المعااارف : 

 المدٌرٌة.

 

 

   

 دٌوان الخدمة المدنٌة 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 موظؾ استقبال   : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1



 

 ـمـٌـدان ــالــتـمـاعـٌـة / ـــبــطــاقــات الــوصــؾ الــوظـٌـفـً فـــً وزارة الــتــنـمـٌـة االج
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تسوهٌل مهموة اسوتقبال وتوجٌوه الموراجعٌن والوزوار ومسواعدة ذوي االحتٌاجوات الخاصوة مونهم وموورافقتهم  غارض الوظٌفاة:-1

 لمواقع تقدٌم الخدمات. 

 والواجبــــات :المهام -1

 ومساعدتهم وتوجٌههم للقسم المختص.استقبال المراجعٌن ومعرفة احتٌاجاتهم المختلفة  .1

 .لسن للوصل الى مكان تقدٌم الخدمةمرافقة ومساعدة ذوي االحتٌاجات الخاصة وكبار ا .1

 مرافقة الزوار وتوجٌههم إلدارة الوحدة وارشادهم لمواقع الزٌارة حسب الطلب. .1

 المحافظة على سرٌة الو ائق والمعلومات. .1

 مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

  : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 3 الرمز: ال ال ة  الــفــئــة

 3 الرمز: وظائؾ الخدمات المساعدة المجموعة النوعٌة العامة

 1 الرمز: وظائؾ الفندقٌة والسٌاحة  المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا  الـمـسـتـوى

 181 الرمز: موظؾ استقبال  المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: موظؾ استقبال  الوظٌفة الفعلًمسمى 

 331318111 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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 تنسٌق وترتٌب وتنظٌم عملٌات الدخول والخروق وساحة االنتظار. .5

 المساعدة فً كتابة االستدعٌات لؽٌر القادرٌن وضمان توفر النماذق المطلوبة عند الطلب. .6

باإلضافة للشكاو  ووضعها فً أماكن تقدٌم الخدموة العمل على توفٌر النماذق البلزمة لسٌر بفجراءات تقدٌم الخدمة  .7

 حسب اختصاصها.

 ٌعمل على متابعة تسلٌم المعامبلت للمراجعٌن حسب متطلبات الخدمات واجراءاتها. .8

 ٌساهم فً تقدٌم أي إجراءات لتسهٌل سبل العمل. .9

 مات.ٌشارك فً مختلؾ البرامد االرشادٌة والتدرٌبٌة المتعلقة باختصاص الخد .11

 ضمن اختصاص الوظٌفة. ل أخر  بتكلٌؾ من الرئٌآل المباشرقوم بؤٌة أعماٌ .11

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 كافة موظفً المدٌرٌة.االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( :  1.5

كافة المراجعٌن والزوار مون الموواطنٌن كوؤفراد ومإسسوات المجتموع المودنً  االتصاالت الخارجٌة )خارج الدائرة( : 1.5

 الحكومً والتطوعً الخاص . 

 اإلشراف :-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 ال انوٌة العامة.المؤهل العلمً المطلوب: 

 سنه فً مجال عمل الوزارة . 8 الخبرات العملٌة المطلوبة  :

 التدرٌب:  1.7
 دورة فً مجال مهارات االتصال الفعال وفن التعامل مع الجمهور . -

 دورة فً استخدام الحاسوب فً مجال العمل .  -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 . مهارة فً استخدام الحاسوب فً مجال العمل ارة فً إعداد التقارٌر وتنفٌذها  ، ومه المهارات المطلوبة:

 .القدرة على المتابعة  القدرات المطلوبة:

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة.ارف: ــــــــــــــالمع

    

 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 

وزارة التنمٌة االجتماعٌة :  الدائرة  
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 معلومات اساسٌة عن الوظٌفة .1

 دوام باقمر ــــة:ــالوظٌفمسمى  1.1

 تنمٌة االجتماعٌةمدٌرٌة ال ة:ـــاالدارة/ المدٌرٌ 1.1

 واالدارٌة والموارد البشرٌةالشإون المالٌة قسم  ة:ــــــــالقسم/الشعب 1.1

 الشإون المالٌة واالدارٌة والموارد البشرٌةرئٌآل قسم  :مسمى وظٌفة الرئٌس المباشر 1.1

 ترمٌز الوظٌفة .1

 818/814/841 الرمز: دائمة مصنفة/ ؼٌر مصنفة/وظائؾ بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظٌفة: 

 3 الرمز: ال ال ة                                         الفئـــــــــة  :

 3 الرمز: وظائؾ الخدمات المساعدة المجموعـة النوعٌة العامة :

 2 الرمز: وظائؾ الخدمات االدارٌة المجموعة النوعٌة الفرعٌة :

 3 الرمز: ال الا المستـــــــوى :                                        

 184 الرمز: مراقب دوام المسمى القٌاسً الدال: 

 11 الرمز: مراقب دوام شإون الموظفٌن مسمى الوظٌفـــة الفعلً

 332318411 الرقم الرمزي للوظٌفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنٌة:
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 . حسب التعلٌمات المعمول بها متابعة ومراقبة دوام الموظفٌن  : غرض الوظٌفة-3

 
 والواجبــــات :المهام -1

 
 ٌنظم سجبلت دوام الموظفٌن حسب التعلٌمات المعمول بها. .8

 ٌراقب التزام الموظفٌن بالدوام وفق ساعات العمل الرسمٌة. .4

 ٌرفع كشوفات ٌومٌة بدوام الموظفٌن. .3

  ٌستلم نماذق مؽادرات الموظفٌن )الخاصة والرسمٌة( والتؤكد من استكمال اإلجراءات الخاصة بها وتوقٌع   .2
 المرجع المختص علٌها.

 ٌنفذ إجراءات برنامد مراقبة دوام الموظفٌن حسب توجٌهات وتعلٌمات رإساء العمل. .5

 ٌتقٌد باألنظمة والتشرٌعات المعمول بها فً الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظٌفة .2

 ٌقترح وسائل تطوٌر أسالٌب العمل والتقٌد بفجراءات العمل المعٌارٌة الخاصة بالقسم. .7

 االجتماعات الدورٌة للقسم لتدارآل اتراء وحلل المشكبلت ونشر المعرفةٌشارك فً  .1

 ٌو ق كافة التقارٌر والمعلومات والتقارٌر والبٌانات الخاصة بعمله فً القسم . .9

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  بتكلٌؾ من قبل الرئٌآل المباشر ضمن اختصاص الوظٌفة . .81

 عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5
           مدٌرٌة الموارد البشرٌة، مدٌرٌة التطوٌر المإسسً، كافة موظفً المدٌرٌةالداخلٌة )داخل الدائرة(:  االتصاالت 1.5 

 ال ٌوجد الخارجٌة )خارج الدائرة(: االتصاالت 1.5   

                 
 االشراف-6

 ال ٌوجد مسمٌات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظٌفة:
       

 

 المتطلبات االساسٌة واالضافٌة الشغال الوظٌفة-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7 -

 دبلوم لمدة سنة بعد ال انوٌة العامة فما دونالمإهل العلمً المطلوب :             

 الخبرات العملٌة المطلوبة  : ال ٌوجد           

 التدرٌب:  1.7 -

 دورة فً مهارات االتصال. -

 مجال العمل . دورة متخصصة فً -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 -

 

  ةـالمهارات المطلوب                 
 مهارة التعامل مع الكمبٌوتر-    مهارة االتصال والتعامل مع الجمهور. -

ةـــالقدرات المطلوب                   
 االختبار الوظٌفً المقرر اجتٌاز-    إجادة القراءة والكتابة -     القدرة على المتابعة. -

ــارفـــــــــــــــالمع                  معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل  - 

 المدٌرٌة.
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 دٌوان الخدمة المدنٌة
 الفعلً بطاقة الوصف الوظٌفً

: وزارة التنمية االجتماعيةالدائرة  

 اساسٌة عن الوظٌفة معلومات .1

 مراقب األبنٌة   مسمى الوظٌفــــة: 1.1

 التنمٌة االجتماعٌة مدٌرٌة  االدارة/ المدٌرٌة: 1.1

 تعزٌز اإلنتاجٌة ومساكن االسر الفقٌرة قسم   :القسم/الشعبة 1.1

 تعزٌز اإلنتاجٌة ومساكن االسر الفقٌرةرئٌآل قسم  :مسمى وظٌفة الرئٌس المباشر 1.1

 الوظٌفةترمٌز  .1

 818/814/841 الرمز: دائمة مصنفة/ؼٌر مصنفة/وظائؾ بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظٌفة: 

 4 الرمز:  انٌة الفئـــــــــة  :                                        

 3 الرمز: مجموعة الوظائؾ الهندسٌة  المجموعـة النوعٌة العامة : 

 :المجموعـة النوعٌة الفرعٌة 
 1 الرمز: الوظائؾ الهندسٌة

 3 الرمز: ال الا المستـــــــو  :                                        

 117 الرمز: مراقب  الا المسمى القٌاسً الدال: 

 11 الرمز: مراقب أبنٌة  الا مسمى الوظٌفـــة الفعلً

 431311711 الرقم الرمزي للوظٌفة: 
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 الكشف ومتابعة تنفيذ كافة أنشطة المتعلقة بصيانة االبنية.   الوظيفية: غرض-3

 والواجبــــات: المهام-4

 يكشف على أعمال الصيانة.  .1

 يشترك في لجان استالم العطاءات.  .2

 يتابع تنفيذ عطاءات الصيانة.  .3

 يتابع أعمال الصيانة.  .4

 يتابع تنفيذ أعمال ورش صيانة المساكن الفقيرة.  .5

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

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

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

 (االتصاالت) الوظيفة عالقات-5

 (:الدائرة داخل) الداخلية اإلتصاالت 0.5 - 

 موظفي المديرية والوحدات االدارية التابعة لها.      

 (:الدائرة خارج) الخارجية اإلتصاالت 8.5 - 

 دائرة األبنية الحكومية/ أمانة عمان الكبرى –دائرة األراضي والمساحة / وزارة األشغال العامة  -وزارة المالية      
 

 االشراف-6

 ال يوجد    :للوظيفة المباشر لالشراف الخاضعة الوظائف مسميات
 

 الوظيفة الشغال واالضافية االساسية المتطلبات-7

 :والخبرات العلمي المؤهل 0.7 

 دبلوم متوسط في مجال االختصاص.: المؤهل العلمي المطلوب              

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

 : التدريب 8.7     

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في استخدام الحاسوب. -

 دورة فنية مخصصة في مجال الوظيفة . -

 :والقدرات والمهارات المعارف 1.7 

:المهارات المطلوبة  هارات االتصالم،  مهارة في استخدام الحاسوب 

 القدرة على تحسس المشكالت وإيجاد الحلول     درات :ـــــــــــــــالق

:ارفــــــــــــــالمعــ  واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل تمعرفة بالقوانين والتشريعا 
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 دٌوان الخدمة المدنٌة                                                             

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً   

 وزارة التنمٌة االجتماعٌة  الدائرة :
 

 

 

 

 

 

 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 مؤمور ملفــــــــــــــــــــات   : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌـة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 قسم الشإون المالٌة واإلدارٌة والموارد البشرٌة  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌة والموارد البشرٌة : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 3 الرمز: ال ال ة  الــفــئــة

 3 الرمز: وظائؾ الخدمات المساعدة النوعٌة العامةالمجموعة 

 2 الرمز: وظائؾ الخدمات اإلدارٌة  المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا  الـمـسـتـوى

 119 الرمز: مؤمور ملفات  المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: مؤمور ملفات  مسمى الوظٌفة الفعلً

 332311911 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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تصدٌر وتورٌد وتصنٌؾ وحفظ المخاطبات الرسمٌة وفوق األصوول المتبعوة وتوزٌعهوا للمعنٌوٌن باإلضوافة الوى القٌوام   غرض الوظٌفة:-1

 بمهام الرقابة على دوام الموظفٌن وترصٌد اجازاتهم . 

 

 المهام والواجبــــات :-1

 القٌام بفهرسة الملفات، وأرشفتها   .1

 تنظٌم عملٌات إعطاء الملفات للجهات الطالبة وإعادتها وتسجٌلها فً سجلها الخاص.  .1

 ترقٌم النسخ وفهرستها وحفظها فً الملفات الخاصة بها.  .1

فوً سوجل الووارد  تسوجٌلهالمشواركة فوً تنظٌم استبلم البرٌد الٌومً الوارد الى المدٌرٌة وفهرسته وتصنٌفه والمساعدة فً   .1

 الوارد.المعتمد مع إعطائها أرقاما متسلسلة مبٌنا موضوعها على سجل 

  الصادر.تنظٌم استبلم البرٌد الٌومً الصادر عن الوزارة ومتابعة تسجٌله فً سجل المساعدة فً   .5

 عنه.استبلم وارسال الفاكسات الواردة الى المدٌرٌة والصادرة المساعدة فً   .6

 المعنً.تحوٌل البرٌدي الوارد للمدٌر التخاذ القرار البلزم علٌه او تحوٌله للقسم المشاركة فً   .7

 االحتفاظ بنسخة من البرٌد الوارد والصادر من خبلل فتح ملؾ خاص بذلك .  .8

  المعنٌة.تؽلٌؾ البرٌد الصادر وعنونته وإرساله للجهات القٌام ب  .9

 حفظ نسخ المراسبلت الصادرة للجهات المعنٌة ومتابعة تصوٌرها وتوزٌعها على المعنٌن وحفظها بالملؾ العام .  .11

توزٌووع البرٌوود الوووارد الٌووومً علووى األقسووام وتوزٌووع نسووخ موون المراسووبلت للجهووات المعنٌووة داخوول المدٌرٌووة المشوواركة فووً   .11

 وخارجها . 

 تدوٌن الرمز التصنٌفً لكل مخاطبة حسب نظام تو ٌق المخاطبات الرسمٌة فً سجبلت الصادر والوارد . المشاركة فً   .11

 التعامل مع المخاطبات السرٌة وفق األنظمة والتعلٌمات .  .11

 تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت الخاصة بعملة والتؤكد من حفظها بطرٌقة منظمة تضمن الرجوع الٌها بسهولة وفً  .11

 أي وقت . 

 اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها .  .15

 ٌقوم بؤٌة اعمال أخر  ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته .   .16

 

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌة والموارد البشرٌة / موظفٌن القسم:  االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( 1.5

 ال ٌوجد . االتصاالت الخارجٌة )خارج الدائرة( : 1.5

 

 اإلشراف :-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 العلمً والخبرات:المؤهل  1.7
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 ال انوٌة العامة.المؤهل العلمً المطلوب: 

 سنه فً مجال عمل الوزارة . 8 الخبرات العملٌة المطلوبة  :

 

 التدرٌب:  1.7
 دورة تدرٌبٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة . -

 دورة تدرٌبٌة فً مجال التنظٌم وحفظ وتو ٌق الو ائق.  -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

  المهارات المطلوبة:

 مهارة فً تنظٌم الملفات . -

 مهارة فً االتصال والتعامل مع الجمهور . -

 مهارة فً استخدام الحاسوب وتطبٌقاته فً مجال العمل .  -

 القدرات المطلوبة : 

 القدرة على تحمل ضؽط العمل . -

 المعارف : 
 والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة.معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة  -
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 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة         

 

 

 

 

 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 مـــــــــــــــــــمؤمور المقس : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 قسم الشإون المالٌة واإلدارٌة :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌة : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: فـئـات ودرجاتدائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات  نــوع الــوظـٌـفـة

 3 الرمز: ال ال ة  الــفــئــة

 4 الرمز: مجموعة الوظائؾ المهنٌة والحرفٌة المجموعة النوعٌة العامة

 8 الرمز: اعمال االلكترونٌات واالتصاالت المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 115 الرمز: المقسممؤمور  المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: مؤمور المقسم مسمى الوظٌفة الفعلً

 348311511 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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 المدٌرٌة من اتصاالت.استقبال وتحوٌل المكالمات الواردة للمدٌرٌة وتؤمٌن كافة طلبات  غرض الوظٌفة:-1

 المهام والواجبــــات:-1

 استقبال المكالمات الواردة إلى المدٌرٌة وتحوٌلها للجهات المعنٌة. .1

 تؤمٌن طلبات الموظفٌن من المكالمات األرضٌة أو الخلوٌة. .1

 البلزم.تدقٌق فواتٌر الهاتؾ وإعداد كشوؾ بالمكالمات الخاصة، ورفعها إلى رئٌآل القسم إلجراء  .1

 التبلٌػ عن أٌة أعطال قد تحصل للمقسم.  .1

إعداد وتحدٌا دلٌل هاتؾ داخلً ٌتضومن األرقوام الداخلٌوة لمووظفً المدٌرٌوة وأهوم األرقوام الخارجٌوة للجهوات والمإسسوات  .5

اتوؾ الخارجٌوة الرسمٌة التً ٌتكورر االتصوال بهوا مون قبول مووظفً المدٌرٌوة وتعمٌموه علوى األقسوام، واالحتفواظ بارقوام الهو

 والداخلٌة ذات العبلقة بطبٌعة عمل المدٌرٌة.

 تقدٌم االقتراحات بخصوص تطوٌر وتحسٌن كفاءة العمل فً المقسم ورفعها لرئٌآل القسم. .6

 تنظٌم وإدامة وحفظ سجبلت المكالمات الهاتفٌة الخارجٌة فً ملفات خاصة بذلك. .7

الخاصة بعمله والتؤكد من حفظها بطرٌقة منظمة تضمن الرجوع إلٌها بسوهولة وفوً تنظٌم وتو ٌق جمٌع البٌانات والسجبلت  .8

 أي وقت.

 اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها. .9

11

. 

 وظٌفته.ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص 

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 /  موظفً المدٌرٌة . رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌةاالتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( :  1.5

 ال ٌوجد .  الدائرة( : االتصاالت الخارجٌة )خارج  1.5

 اإلشراف :-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة: 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

  انوٌة عامة فما دون + شهادة مزاولة مهنة.المؤهل العلمً المطلوب: 

 سنة فً نفآل مجال الوظٌفة 8ٌفضل خبره الخبرات العملٌة المطلوبة  : 

 التدرٌب:  1.7

 الوظٌفة.دورات تدرٌبٌة متخصصة فً مجال  -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 مهارات اتصال والتعامل مع الجمهور بلباقة وكٌاسة. المهارات المطلوبة:
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 القدرة على تحمل ضؽط العمل . القدرات المطلوبة:

 معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة.المعارف: 

 

 

 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 
 

 معلومات اساسٌة عن الوظٌفة-1

 مؤمور تصوٌر      مسمى الوظٌفــــة: 1.1
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 التنمٌة االجتماعٌة مدٌرٌة    االدارة/ المدٌرٌة: 1.1

 واالدارٌة والموارد البشرٌةم الشإون المالٌة قس     القسم/الشعبة: 1.1

 م الشإون المالٌة واالدارٌة والموارد البشرٌةرئٌآل  قس :  مسمى وظٌفة الرئٌس المباشر 1.1

 ترمٌز الوظٌفة -1

 818/814/841 الرمز: دائمة مصنفة/ ؼٌر مصنفة/ وظائؾ بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظٌفة: 

 3 الرمز:  ال ة                                         الفئـــــــــة  :

 3 الرمز: وظائؾ الخدمات المساعدة المجموعـة النوعٌة العامة : 

 2 الرمز: وظائؾ الخدمات االدارٌة المجموعـة النوعٌة الفرعٌة :

 3 الرمز: ال الا المستـــــــوى :                                        

 118 الرمز: مؤمور التصوٌر المسمى القٌاسً الدال: 

 11 الرمز: مؤمور التصوٌر مسمى الوظٌفـــة الفعلً

 332311811 الرقم الرمزي للوظٌفة: 
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 داخل المدٌرٌة.تنفٌذ كافة أعمال التصوٌر والنسخ والتجلٌد غرض الوظٌفة: -3
 

 المهام والواجبــــات :-1
 والتصوٌر لؤلوراق الخاصة بؤعمال المدٌرٌة.بجمٌع أعمال النسخ ٌقوم   .8

 ٌجلد الكتٌبات والنشرات .  .4

 ٌحافظ على آالت النسخ والتصوٌر.  .3

 ٌوفر الحبر والمواد البلزمة للنسخ والتصوٌر.  .2

 ٌفصل آالت النسخ والتصوٌر عن التٌار الكهربائً فً نهاٌة الدوام.  .5

 ٌتحمل المسإولٌة مباشره عن أٌة أعطال تحدا فً آالت النسخ والتصوٌر.   .2

 ٌتقٌد باألنظمة والتشرٌعات المعمول بها فً المدٌرٌة  وخاصة المتعلقة بالوظٌفة  .7

.ٌقترح وسائل  تطوٌر أسالٌب العمل والتقٌد بفجراءات العمل المعٌارٌة الخاصة بالقسم   .1  

للقسم لتدارآل اتراء وحلل المشكبلت ونشر المعرفةاالجتماعات الدورٌة ٌشارك فً   .9  

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  بتكلٌؾ من قبل الرئٌآل المباشر ضمن اختصاص الوظٌفة .  .81

 
 عالقات الوظٌفة )االتصاالت(- 5

 اإلتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة(: 1.5 

تصوٌر ونسخ الو ائق التنسٌق الداخلً مع موظفً المدٌرٌة  لؽاٌة                    
 اإلتصاالت الخارجٌة )خارج الدائرة(: 1.5 

 الشركات الخاصة ذات العبلقة بصٌانه ماكٌنات الطباعة            

 االشراف- 6
 مسمٌات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظٌفة:   
 ال ٌوجد -      

 
 المتطلبات االساسٌة واالضافٌة الشغال الوظٌفة -7 

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7   

 المإهل العلمً المطلوب : ال انوٌة العامة.               

 ( سنة فً أعمال التصوٌر.8الخبرات العملٌة المطلوبة  : )               

 التدرٌب:  1.7         

 .دورة فً مجال تشؽٌل واستخدام آالت التصوٌر والسحب والطباعة -

 التصوٌر.دورة فً صٌانة آالت  -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7        

 المهارات المطلوبة
 المهارة فً التعامل مع آالت التصوٌر. -

 القدرات المطلوبة
 القدرة على المتابعة. -

  المعــارف
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 معرفة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -
 

 

 الخدمة المدنٌةدٌوان 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 

 

 معلومات اساسٌة عن الوظٌفة -1

 استعبلمات مؤمور      مسمى الوظٌفــــة: 1.1

 التنمٌة االجتماعٌة مدٌرٌة    االدارة/ المدٌرٌة: 1.1
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 والموارد البشرٌةم الشإون المالٌة واالدارٌة قس     القسم/الشعبة: 1.1

 م الشإون المالٌة واالدارٌة والموارد البشرٌةرئٌآل  قس :  مسمى وظٌفة الرئٌس المباشر 1.1

 ترمٌز الوظٌفة -1

 818/814/841 الرمز: دائمة مصنفة/ ؼٌر مصنفة/ وظائؾ بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظٌفة: 

 3 الرمز:  ال ة                                         الفئـــــــــة  :

 3 الرمز: وظائؾ الخدمات المساعدة المجموعـة النوعٌة العامة : 

 1 الرمز: والسٌاحٌة الفندقٌة وظائؾ المجموعـة النوعٌة الفرعٌة :

 3 الرمز: ال الا المستـــــــوى :                                        

 182 الرمز: استعبلماتمؤمور  المسمى القٌاسً الدال: 

 11 الرمز: استعبلماتمؤمور  مسمى الوظٌفـــة الفعلً

 332311811 الرقم الرمزي للوظٌفة: 
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 االعمال التً تساهم فً االرتقاء بمستو  الخدمات المقدمة لمتلقٌها واالجابة على استفساراتهم.تنفٌذ كافة غرض الوظٌفة: -3

 

 المهام والواجبــــات :-1

 ٌستقبل مراجعً الوزارة وٌرد على اسئلتهم واستفساراتهم.  .8

 ٌوجه وٌرشد متلقً الخدمة الى أماكن تقدٌم الخدمة.   .4

 ٌوزع النشرات والمطوٌات والنماذق واالستدعاءات البلزمة لمعامبلت متلقً الخدمة.  .3

وخاصة المتعلقة بالوظٌفة المدٌرٌةتشرٌعات المعمول بها فً ٌتقٌد باألنظمة وال  .2  

االجتماعات الدورٌة للقسم لتدارآل اتراء وحلل المشكبلت ونشر المعرفةٌشارك فً   .5  

الوظٌفة.ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  بتكلٌؾ من قبل الرئٌآل المباشر ضمن اختصاص   .2  

 
 عالقات الوظٌفة )االتصاالت(- 5

 اإلتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة(: 1.5 

كافة موظفً المدٌرٌة                    

 اإلتصاالت الخارجٌة )خارج الدائرة(: 1.5 

 متلقً الخدمة           

 االشراف- 6

 مسمٌات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظٌفة:   

 ال ٌوجد -      

 

 المتطلبات االساسٌة واالضافٌة الشغال الوظٌفة -7 

 والخبرات:المؤهل العلمً  1.7   

 .فما دون المإهل العلمً المطلوب : ال انوٌة العامة               

 .سنة ( 1الخبرات العملٌة المطلوبة  : )               

 التدرٌب:  1.7         

 مهارات االتصال.دورة فً  -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7        

 

 المهارات المطلوبة

 مع الجمهورمهارات اتصال وتواصل  -

 القدرات المطلوبة

 التعامل مع الجمهور القدرة على  -

  المعــارف

 اتقان القراءة والكتابة -

 معرفة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. -
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 المدنٌةدٌوان الخدمة 

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 

 

 

 

 

 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 خازن : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 ة والموارد البشرٌةقسم الشإون المالٌة واإلدارٌ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 والموارد البشرٌة رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌة : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـٌـفـة

 3 :الرمز ال ال ة الــفــئــة

 3 الرمز: وظائؾ خدمات مساعدة العامةالمجموعة النوعٌة 

 8 الرمز: البٌع والمستودعاتوظائؾ  المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 111 الرمز: خازن المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: خازن مسمى الوظٌفة الفعلً

 338311111 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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 تو ٌق كافة البٌانات الخاصة بذلك . فً المدٌرٌة، والمستودعاتكافة إجراءات اللوازم  المشاركة فً  غرض الوظٌفة:-1

 

 المهام والواجبــــات :-1

 والمراكز والمكاتب التابعة لها.استبلم المواد حسب طلب الشراء وصرفها على اختبلؾ انواعها للمدٌرٌة   .1

 تدوٌن وقائع حركة المخزون من المواد على السجبلت الخاصة.  .1

 جرد المواد والتؤكد من الكمٌة حسب طلب الشراء.  .1

 مطابقة المواد المستلمة مع المخزنة.  .1

 وتوقٌعها من المدٌر عن طرٌق الرئٌآل المباشر والموظؾ المستخدم لها قبل تسلٌمها له. الموادتنظٌم بطاقات استبلم   .5

 االتصال مع لجنة االستبلم لمعاٌنة المواد.  .6

 استبلم سجل الوصوالت والرخص والسجبلت والمستندات المالٌة والمحافظة علٌها.  .7

 المحافظة على نظافة وترتٌب المستودع ضمن نطاق المسإولٌة.   .8

 مراقبة حركة معدل مخزون المستودعات وإعبلم الرئٌآل المباشر بالنتائد.  .9

 التً بحاجة لئلتبلؾ.  الموادمبلحظة   .11

 .ترتٌب وتصفٌؾ المواد بشكل الئق  .11

 وحسب الطلب. الموادصٌاؼة مذكرات خطٌة باالحتٌاجات من   .11

 المشاركة فً عملٌة التخزٌن والجرد.  .11

 المشاركة فً لجان االستبلم.  .11

تنظووٌم وتو ٌووق جمٌووع البٌانووات والسووجبلت الخاصووة بعملووه والتؤكوود موون حفظهووا بطرٌقووة منظمووة تضوومن الرجوووع إلٌهووا   .15

 بسهولة وفً أي وقت.

 اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة للمحافظة على سرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌتطلب الحفاظ على سرٌتها.  .16

 الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته.ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  ٌكلؾ بها من قبل   .17

 

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 /  موظفً المدٌرٌة . والموارد البشرٌة رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌةاالتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( :  1.5

 

 ال ٌوجد . الدائرة( : االتصاالت الخارجٌة )خارج  1.5

 

 اإلشراف:-6
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 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة:   

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

   المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

 التوجٌهً فما دون المؤهل العلمً المطلوب: 

 مجال العمل.فً ه ( سن8) المطلوبة :الخبرات العملٌة 

 

 التدرٌب:  1.7

 إعداد التقارٌر.دورة فً  -

 الكمبٌوتردورة فً  -

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارات المطلوبة:                  

 مهارة فً االتصال      -              

 التقارٌر.مهارة فً إعداد      -              

 القدرات المطلوبة :                   

 القدرة على تحمل ضؽط العمل.  - -

 القدرة على التعامل مع الحاالت الطارئة  -

 :  المعارف                   

 معرفة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة.      -                   
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 دٌوان الخدمة المدنٌة
 الفعلً بطاقة الوصف الوظٌفً

وزارة التنمٌة االجتماعٌة :  لدائرةا  
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 تنفٌذ كافة اجراءات متابعة وصٌانة المرافق فً المدٌرٌة والمراكز والمإسسات التابعة لهاغرض الوظٌفة :   .1

 

  المهام والواجبــات: .1

 ٌقوم بعمل التمدٌدات الصحٌة والصٌانة العامة للمرافق الصحٌة بشكل عام فً المركز .  .8

 تشؽٌل مضخات المٌاه من األبار الى األسطح ٌومٌا .  .4

 ٌقوم على صٌانة دورٌة على خزانات المٌاه  .3

 ٌتابع صهرٌد الماء عند حضورة والتؤكد من التعبئة .  .2

 ٌتابع الخط المؽذي للمٌاه عند تشؽٌل المٌاه من سلطة المٌاه .  .5

 ) تفقد البوٌلرات والردٌترات فً كافة أقسام المركز وصٌانتها(اٌقوم بعمل صٌانة للتدفئة المركزٌة من حٌ .2

 معلومات اساسٌة عن الوظٌفة .1

فنً صٌانة مسمى الوظٌفــــة: 1.1  

      مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة المدٌرٌة:اإلدارة/  1.1

 : قسم الشإون المالٌة واالدارٌة والموارد البشرٌة       القسم/الشعبة 1.1

 قسم الشإون المالٌة واالدارٌة والموارد البشرٌة        رئٌآل مسمى وظٌفة الرئٌس المباشر: 1.1

 ترمٌز الوظٌفة .1

 نوع الوظٌفة: 
 دائمة مصنفة/ ؼٌر مصنفة/وظائؾ بعقود ذات فئات ودرجات

101/102/120 الرمز:  

 :                                          الفئـــــــــة
 ال ال ة

  3 الرمز:

 المجموعـة النوعٌة العامة:
 الوظائؾ المهنٌة والحرفٌة

  2 الرمز:

 المجموعة النوعٌة الفرعٌة:
 اعمال الكهرباء

 0 الرمز:

 المستـــــــوى :                                        
 ال انً

  2 الرمز:

 المسمى القٌاسً الدال: 
 فنً صٌانة  الا

 000 الرمز:

 مسمى الوظٌفـــة الفعلً
 فنً صٌانة

 00 الرمز:

 3411411711 الرقم الرمزي للوظٌفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنٌة:
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 ٌتابع تعبئة مادة السوالر .  .7

 ٌقوم بعمل صٌانة للكهرباء واألجهزة الكهربائٌة بحسب امكانٌاته .  .1

 ٌتابع جمٌع أنواع االضاءة فً المركز .  .9

 ٌتابع تشؽٌل كل ما ٌلزم من أجهزة فً االحتفاالت الرسمٌة واألعٌاد  .81

 ٌتابع أعمال النجارة والحدادة وحسب الحاجة .  .88

 ٌتقٌد  باألنظمة والتشرٌعات المعمول بها فً الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظٌفة .84

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  بتكلٌؾ من قبل الرئٌآل المباشر ضمن اختصاص الوظٌفة . .83

 العالقات الوظٌفٌة-5

 والموارد البشرٌة رئٌآل قسم الشإون المالٌة واالدارٌةاالتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة(: 1.5 -

 ال ٌوجداالتصاالت الخارجٌة)خارج الدائرة(: 1.5 -
 

 االشراف-6

 ال ٌوجدالخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة:    مسمٌات الوظائف 

 المتطلبات االساسٌة واالضافٌة إلشغال الوظٌفة -7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7 

 المإهل العلمً المطلوب :  انوٌة عامة )صناعً( او شهادة مزاولة مهنة            

العمل ( سنة فً مجال8الخبرات العملٌة المطلوبة: )                    

 التدرٌب:  1.7 

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة -

 دورة تدرٌبٌة فً مجال الصٌانة العامة -

 دورة اساسٌة فً اعمال التمدٌدات الكهربائٌة -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 مهارات فنٌة متخصصة فً مجال الصٌانةمهارة فً االتصال،  -                    

 القدرة على تحسآل المشكبلت الوظٌفٌة والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -                    

 

 

 

 

 
 دٌوان الخدمة المدنٌة

 الفعلً بطاقة الوصف الوظٌفً
 

وزارة التنمٌة االجتماعٌة   الدائرة:  
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 والتقارٌر والمعامبلت والكتب الخاصة فً المدٌرٌة حسب الطلب.ٌطبع وٌدقق الكتب غرض الوظٌفة :  -1

 معلومات اساسٌة عن الوظٌفة .1

طابع     مسمى الوظٌفــــة:  1.1  

      مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة المدٌرٌة:اإلدارة/  1.1

 : قسم الشإون المالٌة واالدارٌة والموارد البشرٌة       القسم/الشعبة 1.1

 قسم الشإون المالٌة واالدارٌة والموارد البشرٌة        رئٌآل مسمى وظٌفة الرئٌس المباشر: 1.1

 ترمٌز الوظٌفة .1

ؼٌر مصنفة/وظائؾ بعقود ذات فئات ودرجاتدائمة مصنفة/  نوع الوظٌفة:  818/814/841 الرمز:   

  3 الرمز: ال ال ة الفئـــــــــة  :                                        

  3 الرمز: وظائؾ الخدمات المساعدة :المجموعـة النوعٌة العامة

 2 الرمز: وظائؾ الخدمات اإلدارٌة :المجموعة النوعٌة الفرعٌة

  3 الرمز: ال الا المستـــــــوى :                                        

 113 الرمز: طابع المسمى القٌاسً الدال: 

 11 الرمز: طابع مسمى الوظٌفـــة الفعلً

 332311311 الرقم الرمزي للوظٌفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنٌة:
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 المهام والواجبات: -1

 ٌطبع الكتب والتقارٌر والمعامبلت المختلفة حسب الطلب   .1

 ٌدقق الكتب والتقارٌر التً طبعها قبل تسلٌمها للجهات المختصة .2

 ٌحافظ على نظافة آالت الطباعة وٌتؤكد من تؽطٌتها باستمرار .3

 ٌجري الصٌانة الخفٌفة تالت الطباعة وإببلغ المسإولٌن عن أٌة أعطال   .4

 التمكن من الدخول على النظام والخروق منه باستعمال لكلمات السر  .5

 المحافظة على سرٌة المعلومات المطبوعة وعدم السماح لآلخرٌن باالطبلع علٌها  .6

 القٌام بؤي مهام ٌكلفه بها المدٌر ضمن اختصاصه .7

 كافة القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الصادرة من الوزارةتنفٌذ  .8

 :) االتصاالت(عالقات الوظٌفٌة -5

 :االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( 1.5

 رئٌآل قسم الشإون المالٌة واالدارٌة والموارد البشرٌة/الموظفٌن                      

 االتصاالت الخارجٌة ) خارج الدائرة(: 1.5             

 ال ٌوجد                    

 اإلشراف:  -6

 مسمٌات الوظٌفة الخاضعة لألشراف المباشر للوظٌفة :      

 دال ٌوج -

 المتطلبات األساسٌة واالضافٌة إلشغال الوظٌفة: -7   

 المؤهل العلمً المطلوب 1.7        

 المإهل العلمً المطلوب  :  انوٌة عامة               

( سنوات فً مجال العمل8الخبرات العملٌة المطلوبة:)                 

  التدرٌب:  1.7   

 دورات فنٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة -

 دورة تدرٌبٌة فً الطباعة عربً / انجلٌزي -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7   

فً سرعة الطباعةعالٌة ت مهاراو  مهارة فً استخدام الحاسوب            

 القدرة على تحسآل المشكبلت الوظٌفٌة والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها.            
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 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 

 

 

 

 

 

عاموة لمووظفً المدٌرٌوة مون توزٌوع البرٌود والمعوامبلت وتصووٌر الو وائق وتقودٌم الضوٌافة عنود  خودمات تقودٌم الوظٌفاة:غرض -1

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 مراسل : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 ة والموارد البشرٌة قسم الشإون المالٌة واإلدارٌ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ة والموارد البشرٌة إلدارٌرئٌآل قسم الشإون المالٌة وا : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات فـئـات ودرجاتدائـمـة/ؼـٌـر  نــوع الــوظـٌـفـة

 3 الرمز: ال ال ة  الــفــئــة

 3 الرمز: وظائؾ الخدمات المساعدة المجموعة النوعٌة العامة

 2 الرمز: وظائؾ الخدمات اإلدارٌة المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 188 الرمز: مراسل الدالالمسمى القٌاسً 

 11 الرمز: مراسل مسمى الوظٌفة الفعلً

 332318811 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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 الطلب.  

 المهام والواجبــــات :-1

 فتح وإؼبلق المدٌرٌة قبل وبعد إنهاء دوام الرسمً. .1

 بعد تورٌدها وتسجٌلها.توزٌع المعامبلت الرسمٌة للموظفٌن وتوزٌع البرٌد الوارد إلى جمٌع األقسام فً المدٌرٌة  .1

تقدٌم الضٌافة البلزمة للمودٌر ومووظفً المدٌرٌوة وفقواً للتوجٌهوات الخاصوة بهوذا الشوؤن، وتقودٌم الضوٌافة خوبلل االجتماعوات  .1

 الرسمٌة.

 المساهمة فً تؽلٌؾ وتجلٌد الو ائق والكتب المطلوب تؽلٌفها بالوسائل المناسبة والمتاحة. .1

 عد السبلمة العامة والتؤكد من أمور السبلمة العامة قبل مؽادرة العملتطبٌق تعلٌمات وقوا .5

 نقل القرطاسٌة واأل اا واللوازم والمعدات واألجهزة فً المدٌرٌة. .6

 التؤكد من نظافة وترتٌب المكاتب. .7

 مراعاة السرٌة التامة فً نقل البرٌد والتعامل مع الو ائق. .8

 ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته.ٌقوم بؤٌة أعمال أخر   .9

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 /  موظفً المدٌرٌة . رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌةاالتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة( :  1.5

 ال ٌوجد .  الدائرة( : االتصاالت الخارجٌة )خارج  1.5

 اإلشراف :-6

 ال ٌوجد .  مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة: 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة:-7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7

  انوٌة عامة فما دون .المؤهل العلمً المطلوب: 

 ( سنه فً عمل الوزارة .8الفئة ال انٌة )الخبرات العملٌة المطلوبة  : 

 ٌب: التدر 1.7

 دورات تدرٌبٌة متخصصة فً مجال الوظٌفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 مهارات اتصال والتعامل مع الجمهور بلباقة وكٌاسة. المهارات المطلوبة:

 القدرة على تحمل ضؽط العمل . القدرات المطلوبة:

 والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة.معرفة تامة فً التشرٌعات /القوانٌن واألنظمة المعارف: 
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 دٌوان الخدمة المدنٌة

 بطاقة الوصف الوظٌفً الفعلً

 الدائرة : وزارة التنمٌة االجتماعٌة 

 

 

 

 

 

 

 . معلومات أساسٌة عن الوظٌفة1

 سائق سٌارة )محورٌن( : مـسـمـى الـوظـٌـفـة 1.1

 مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة  : اإلدارة / الــمـدٌـرٌـة 1.1

 ة والموارد البشرٌة قسم الشإون المالٌة واإلدارٌ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ة والموارد البشرٌة رئٌآل قسم الشإون المالٌة واإلدارٌ : مسـمى وظٌـفة الـرئـٌس المباشر  1.1

 . تـرمـٌـز الـوظـٌـفـة1

 818/814/841 الرمز: فـئـات ودرجاتدائـمـة/ؼـٌـر مـصـنـفـة / وظـائـؾ بـعـقود ذات  نــوع الــوظـٌـفـة

 3 الرمز: ال ال ة  الــفــئــة

 3 الرمز: وظائؾ الخدمات المساعدة المجموعة النوعٌة العامة

 3 الرمز: السواقة أعمالوظائؾ  المجموعة النوعٌة الفرعٌة

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 115 الرمز: سائق  المسمى القٌاسً الدال

 11 الرمز: سائق سٌارة )محورٌن( الوظٌفة الفعلًمسمى 

 333311511 الرقم الرمزي للوظٌفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنٌة
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 قٌادة المركبة وتسٌٌرها وفق برنامد أمر الحركة لخدمة العمل.  غرض الوظٌفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

 تفقد المركبة والعمل على الحفاظ على نظافتها ٌومٌاً وصٌانتها وإعبلم المسإول المباشر بؤٌة أعطال. .1

 قٌادة المركبة وتسٌرها وفق برنامد أمر الحركة لخدمة العمل .1

  تدوٌن رحبلت المركبة على سجل رحبلت المركبات حسب األصول وبطلب من الموظؾ المرافق. .1

 موظفً المدٌرٌة وزوارها حسب أوامر الحركة الصادرة.القٌام بنقل  .1

 القٌام بتوزٌع البرٌد الصادر عن المدٌرٌة للجهات الخارجٌة المعنٌة وحسب الطلب. .5

 والحصوولإببلغ المسإولٌن بشركة التامٌن المختصة فور الحصول أي حادا بعود الحصوول علوى موافقوة رئوٌآل القسوم  .6

 على تعزٌز كروكً.

 تزوٌد المركبات والسٌارات التابعة للمدٌرٌة بالوقود وترخٌص السٌارات. .7

 تطبٌق قواعد السبلمة العامة وااللتزام بقواعد المرور وقانون السٌر. .8

 ٌقوم بؤٌة أعمال أخر  ٌكلؾ بها من قبل الرئٌآل المباشر وضمن اختصاص وظٌفته. .9

 :عالقات الوظٌفة )االتصاالت(-5

 المٌدان(. –كافة الوحدات اإلدارٌة فً الوزارة )المركز االتصاالت الداخلٌة )داخل الدائرة(:  1.5

 .دائرة الترخٌص، كافة المإسسات الحكومٌة الرسمٌة والتطوعٌة االهلٌةاالتصاالت الخارجٌة )خارج الدائرة(:  1.5

 :اإلشراف-6

 ال ٌوجد.مسمٌات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة : 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة: -7

 المؤهل العلمً والخبرات: 1.7 

  انوٌة عامة ناجح كحد أدنى، ورخصة سوق عمومٌة . المؤهل العلمً المطلوب :

 رخصة سوق عمومٌة سارٌة المفعول. الخبرات العملٌة المطلوبة  :

 التدرٌب:  1.7

 للمركبات..دورة فً الصٌانة الفنٌة  -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة فً قٌادة المركبات -

 إجادة القراءة والكتابة. -

 القدرات المطلوبة:

 اجتٌاز االختبار المقرر.. -

 معرفة تامة فً التشرٌعات/القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المدٌرٌة. المعارف:
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 دٌوان الخدمة المدنٌة      

 الفعلً بطاقة الوصف الوظٌفً

 

 الدائرة:   وزارة التنمٌة االجتماعٌة

 

 

 
 

 

 

 معلومات اساسٌة عن الوظٌفة .1

 مستخدم      مسمى الوظٌفــــة: 1.1

 التنمٌة االجتماعٌة مدٌرٌة    االدارة/ المدٌرٌة: 1.1

 م الشإون المالٌة واالدارٌة والموارد البشرٌةقس  :القسم/الشعبة 1.1

 م الشإون المالٌة واالدارٌة والموارد البشرٌةرئٌآل  قس :  مسمى وظٌفة الرئٌس المباشر 1.1

 ترمٌز الوظٌفة .1

مصنفة/وظائؾ بعقود ذات فئات دائمة مصنفة/ ؼٌر  نوع الوظٌفة:

 ودرجات

 818/814/841 الرمز:

 3 الرمز:  ال ة الفئـــــــــة  :

 3 الرمز: وظائؾ الخدمات المساعدة المجموعـة النوعٌة العامة:

 2 الرمز: وظائؾ الخدمات االدارٌة المجموعـة النوعٌة الفرعٌة:

 3 الرمز: ال الا المستـــــــوى :

 112 الرمز: مستخدم الدال:المسمى القٌاسً 

 11 الرمز: مستخدم مسمى الوظٌفـــة الفعلً:

 332311211 الرقم الرمزي للوظٌفة:
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 :الهدف العام -1

 المحافظة نظافة مبنى ومرافق المدٌرٌة وتقدٌم الخدمات للموظفٌن والمراجعٌن.        

 المهام والواجبات:-1

 القٌام بنظافة المرافق العامة والمكاتب فً المدٌرٌة باستمرار  .1

 ترتٌب وتنظٌؾ المواد واألدوات والمعدات داخل المطبخ والمستودعات  .2

 تجهٌز طلبات القهوة والشاي والمرطبات عند الطلب  .3

 ٌطبق قواعد وتعلٌمات السبلمة العامة  .4

 ٌقوم بؤي أعمال أخر  ٌكلفه بها المدٌر حسب مصلحة العمل   .5

 تنفٌذ كافة التعلٌمات الصادرة من المدٌرٌة .6

 العالقات الوظٌفٌة:-5

 االتصاالت الداخلٌة: 1.5

 رئٌآل قسم الشإون المالٌة واالدارٌة والموارد البشرٌة/الموظفٌن                  

 :االتصاالت الخارجٌة 1.5

 ال ٌوجد                       

 اإلشراف:-6

 ال ٌوجد مسمٌات الوظٌفة الخاضعة لإلشراف المباشر للوظٌفة:                

 

 المتطلبات األساسٌة واإلضافٌة إلشغال الوظٌفة-7 

 المؤهالت العلمً والخبرات:  1.7

  انوٌة عامة فما دون المإهل العلمً المطلوب :                       

 

   سنة فً مجال العمل 8 الخبرات العملٌة المطلوبة:                      

 التدرٌب:  1.7              

 دورة تدرٌبٌة مختصة فً مجال العمل          

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 مهارة فً التعامل مع الحاالت الطارئة -           

 معرفة بالقوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الناظمة للعمل -                       

 

 

 


