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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 
 
 
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 االجتماعيةة ــالتنميب ــرئيس مكت    مـسـمـى الـوظـيـفـة: 1.1

 ة ــة االجتماعيــة التنميــمديري      اإلدارة / الــمـديـريـة: 1.1

 ة  ـاالجتماعية ـــالتنميب ــمكت : ـة الـقـســم / الـشـعــب1.1

 التنمية االجتماعيةمديرية مدير  مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر :1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 717/711/711 الرمز: / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجاتدائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة نــوع الــوظـيـفـة

 7 الرمز: األولى الــفــئــة

 9 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

 7 الرمز: وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 117 الرمز: رئيس قسم المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: االجتماعية  تنمية مكتب الرئيس  الفعلي مسمى الوظيفة

 797111711 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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المساهمة في تنمية وتمكين األسرة األردنية في المجتمع المحلي في مختلف مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية غرض الوظيفة:  -1

 توفير الحماية والرعاية االجتماعية للفئات التي بحاجة لها.والمساهمة في 

 المهام والواجبات : -1

قطددا  األسددرة وودور الرعايددة واألنديددة التابعددة لاطددا   كاتددبوتجديددد تددرخي  ماسددتاباط طلبددات تددراخي   يتأكددد مددن  .1
 يرفعها للمديرية.حسب األصوط، واألشخا  ذوي اإلعاقة 

تهدا وععدداد االنتفا  من برنامج األسر المنتجدة ودراسدتها وتادديم الخددمات المطلوبدة ومتابعيشرف على استاباط طلبات   .1
 للمديرية.بها، ويرفعها التاارير الربعية 

 .نشاء ويتابعها ويشرف على تنفيذهايشارك في تحديد االحتياجات السكنية لألسر الفايرة لغايات الصيانة أو اإل  .1

، ويتابع تحصديط كتبالصناديق االئتمان والمشاريع اإلنتاجية المنفذة ضمن منطاة اختصا  الميشارك في لجان عدارة   .1
 .اط من األسر المتخلفة عن التسديداألقس

يشرف على استاباط طلبات تسجيط الجمعيات لالستفادة من مشاريع تعزيز اإلنتاجية وصناديق االئتمان وصدندوق دعدم   .5
لغايددات التسددجيط، واإلشددراف ومتابعددة  لمديريددةالوثددائق والمتطلبددات الالزمددة ورفعهددا لالجمعيددات، والتأكددد مددن اكتمدداط 

 فعالياتها وأنشطتها، وتاييم أدائها ورفع التاارير الربعية عن أوضاعها.

 . مديريةتابع األسر الحاضنة ويرفع التاارير بالمخالفات والمالحظات للي  .6

المطلوبدة للددفا  االجتمداعي واألسدرة والطفولدة وتعزيدز اإلنتاجيدة وشد ون يشرف على عجدراء الدراسدات االجتماعيدة   .7
 األشخا  المعاقين والجمعيات.

 والمساعدات اإلنسانية والمكارم الملكية. لإلغاثاتيشرف على تاديم المساعدات النادية والعينية   .8

االستراتيجية  التنفيذية للمديرية والخطط واألهدافكتب بما يتوافق مع الخطط يعمط على ععداد خطة العمط التنفيذية للم  .9
 .للوزارة

 حوط برامج وخدمات الوزارة وتاديم تااريرها ورصد نتائج تطبياها.كتب يشرف على أعماط التوعية والتثايف في الم  .11

 االجتماعية.يعمط على التنسيق والتشبيك مع الجهات الشريكة ذات العالقة في مجاالت تاديم خدمات وزارة التنمية   .11

 يساهم ويشارك في األنشطة والفعاليات والمناسبات التي تعادها الم سسات والمراكز ومنظمات المجتمع المحلي.  .11

وتدوجيههم وتطدوير قددراتهم وتايديم أدائهدم ورفدع تادارير سدير العمدط العاملين في المكتدب يعمط على رفع مستوى أداء   .11
 واإلنجاز دورياً.

وذلدك بالتنسديق  الالزمدة والعمدط علدى توفيرهدا بالوقدت والكميدةكتب حتياجات السنوية الفعلية للميشرف على متابعة اال  .11
 .مديريةالمستمر مع ال

وتصنيفه وتسجيله وفهرسته وحفظه وأرشفته وتوزيعه داخلياً  كتبيشرف على تنظيم استالم البريد الصادر والوارد للم  .15
 وخارجياً.

بمختلف الوسائط المتاحة ودراستها وعيجاد الحلوط المناسبة  كتبللم الواردةيشرف على استاباط الشكاوى واالقتراحات   .16
 ومتابعتها. لها، 

 ياوم بأداء أي مهمه ضمن اختصاصه الوظيفي يكلف بها من قبط الرئيس المباشر.  .17

 عالقات الوظيفة ) االتصاالت ( : -5

 مديرية التنمية االجتماعية.وظفي المكتب وماالتصاالت الداخلية : 1.5

دور الرعاية االجتماعية واألندية والمراكز التي تعندى باألشدخا  ذوي اإلعاقدة، والحضدانات ودور االتصاالت الخارجية : 1.5

وتبدادط المسنين و وم سسات الطفولة، واألسر الحاضنة، والجمعيات و الم سسات والجهات الحكومية وغيدر الحكوميدة للتنسديق 

 المعلومات وتأمين المراسالت الخارجية ومتلاي الخدمة.
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 اإلشراف:-6

 / مددوظفياجتمدداعي/ مرشددد اجتمدداعي  باحدد  مسممميات الوظممالف الخالممرة لاشممراف المباشممر للوظيفممة:

 .سائق......( ،كاتب، مراسطعهدة،  اداري، امين)والخدمات المساندة  اإلدارة

 

 : إلشغال الوظيفة المتطلبات األساسية واإللافية-7

 المؤهل الرلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجاط العلوم االجتماعية أو  دبلوم متوسط . المؤهل الرلمي المطلوب  :

 ( سنة في عمط الوزارة.71( سنوات في عمط الوزارة /  الفئة الثانية )5الفئة األولى )الخبرات الرملية المطلوبة :

 

 التدريب:  1.7

 اإلدارة اإلشرافية وععداد التاارير . -

 عدارة الموارد البشرية. -

 . االستراتيجيالتخطيط  -

 دورات فنية متخصصة في مجاط الوظيفة. -

 

  المرارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في انتااء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وعجراءات العمط.  -

 التحليط والتفكير المنطاي.  ةمهار -

 مهارة في االتصاط  -

 مهارة في ععداد التاارير ومتابعة تنفيذها . -

 مجاط العمط فيمهارة في استخدام الحاسوب وتطبيااته  -

 القدرات المطلوبة :

 على تنفيذ البرامج الماررة واتخاذ الارارات. الادرة -

 الادرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلوط المناسبة لها. -

 الادرة على تحمط ضغط العمط . -

 شخصيه قيادية قادرة على اتخاذ الارار المناسب في الوقت المناسب -

 المرارف :

 /الاوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمط الوزارة وعمط المديرية.معرفة تامة في التشريعات  -
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 بطاقة الوصف الوظيفي الفرلي 

 

  االجتماعيةالدالرة : وزارة التنمية 
 

 

 

 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 االجتماعيةتنمية / مكتب الباحث اجتماعي      مـسـمـى الـوظـيـفـة: 1.1

 ة ـــة االجتماعيــة التنميـــمديري       : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ةــاالجتماعي ةـــتنميب الـــمكت  الـقـســم / الـشـعــبـة :  1.1

 االجتماعيةة ــتنميمكتب الرئيس   مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر : 1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 717/711/711 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات الــوظـيـفـةنــوع 

 7 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 9 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

 7 الرمز: والعملوظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية  المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 116 الرمز: باحث مساعد المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: االجتماعية التنمية/ مكتب  باحث اجتماعي مسمى الوظيفة الفعلي

 797311611 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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التدي تسداهم بتادديم خددمات الالزمدة  لدراسدات االجتماعيدةواجدراء ا االجتماعيدة، تنميدةمكتب التنفيذ خطة  غرض الوظيفة:-1

 الوزارة لمستحايها.

 المهام والواجبــــات :-1

وتجديددد تددرخي  مراكددز ودور الرعايددة واألنديددة التابعددة لاطددا  طلبددات تددراخي  يتأكددد مددن الوثددائق المرفاددة ل  .1

 ويرفعها للرئيس المباشر.األشخا  ذوي اإلعاقة قطا  األسرة و

استاباط طلبات االنتفدا  مدن برندامج األسدر المنتجدة ودراسدتها وتادديم الخددمات المطلوبدة ومتابعتهدا يعمط على   .1

 بها، ويرفعها للمديرية.وععداد التاارير الربعية 

ئتمان وصندوق دعم استاباط طلبات تسجيط الجمعيات لالستفادة من مشاريع تعزيز اإلنتاجية وصناديق االياوم ب  .1

ويتدابع لغايدات التسدجيط، لدرئيس المباشدر رفعهدا ليالجمعيات، والتأكد من اكتماط الوثائق والمتطلبدات الالزمدة و

 التاارير الربعية عن أوضاعها. ويعد فعالياتها وأنشطتها،

 .المباشررئيس للان وجدت ويرفعها التاارير بالمخالفات والمالحظات  عدتابع األسر الحاضنة ويي  .1

إجراء الدراسات االجتماعيدة المطلوبدة للددفا  االجتمداعي واألسدرة والطفولدة وتعزيدز اإلنتاجيدة وشد ون ياوم ب  .5

 األشخا  المعاقين والجمعيات.

 والمساعدات اإلنسانية والمكارم الملكية. لإلغاثاتتاديم المساعدات النادية والعينية يشارك في عجراءات   .6

 .حوط برامج وخدمات الوزارةكتب التوعية والتثايف في المعماط يشارك في أ  .7

بمختلدف الوسدائط المتاحدة ودراسدتها وعيجداد الحلدوط  كتبللم الواردةاستاباط الشكاوى واالقتراحات يشارك في   .8

 ومتابعتها.المناسبة لها، 

مة تضمن الرجدو  عليهدا تنظيم وتوثيق جميع البيانات والسجالت الخاصة بعمله والتأكد من حفظها بطرياة منظ  .9

 بسهولة وفي أي وقت.

 اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يتطلب الحفاظ على سريتها.  .11

 الايام بأية مهام في مجاط اختصا  الوظيفة.  .11
 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 االتصاالت الداخلية )داخل الدالرة( : 1.5

 االجتماعية.، مديرية التنمية مكتبوموظفي الرئيس               

 االتصاالت الخارجية )خارج الدالرة( : 1.5

، وم سسات الطفولةدور الرعاية االجتماعية واألندية والمراكز التي تعنى باألشخا  ذوي اإلعاقة، والحضانات ودور المسنين 

الحكوميدة وغيدر الحكوميدة للتنسديق وتبدادط المعلومدات وتدأمين المراسدالت  والجهاتوالم سسات واألسر الحاضنة، والجمعيات 

 الخارجية ومتلاي الخدمة.

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد :مسميات الوظالف الخالرة لاشراف المباشر للوظيفة

 

 

 



 

  مكاتــب التنميـــة االجتماعيــــة" “لـلوظائف في بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي 
 7/71/1178( تاريخ  74691ش م /معتمدة بموجب كتاب معالي الوزير رقم )

6 

 

 المتطلبات األساسية واإللافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل الرلمي والخبرات: 1.7

 .اط العلوم اإلنسانية واالجتماعيةالدرجة الجامعية األولى في مجالمؤهل الرلمي المطلوب: 

 ( سنوات ة في عمط الوزارة. 3)الفئة األولىالخبرات الرملية المطلوبة  :

 

 التدريب:  1.7

 دورة في ععداد التاارير  -

 دورة في وضع الخطط والبرامج. -

 الوظيفة.دورات فنية متخصصة في مجاط  -

 

  المرارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة :

 مهارة في انتااء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وعجراءات العمط. -

 والتفكير المنطاي.  في التحليطة مهار -

 مهارة في االتصاط واإلشراف.  -

 تنفيذها.مهارة في ععداد التاارير ومتابعة  -

 مجاط العمط فيمهارة في استخدام الحاسوب وتطبيااته  -

 القدرات المطلوبة :

 العمط.الادرة على تحمط ضغط  -

 المرارف :

 معرفة تامة في التشريعات/الاوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمط الوزارة وعمط المديرية -
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 ديوان الخدمة المدنية
 الفعلي الوظيفيبطاقة الوصف 

 
وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

 

 
 
 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة .1

وكــــــــــــــــــــــــــب سلـــــمراق : مسمى الوظيفــــة 1.1  

 ةــــة االجتماعيــــمديرية التنمي   اإلدارة/ المديرية:  1.1

 ةــــة االجتماعيــــب التنميــمكت      القسم/الشعبة:  1.1
 مكتب التنمية االجتماعية رئيس   مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة .1

 نوع الوظيفة: 
ات/وظائف بعقود ذات فئات ودرجدائمة مصنفة/ غير مصنفة  

101/101/110 الرمز:  

 الفئـــــــــة  :                                        
 االولى

 1 الرمز:

 نوعية العامة:الالمجموعـة 
 مجموعة الوظائف االساسية

 4 الرمز:

 الفرعية: المجموعة النوعية
 وظائف االوقاف والشؤون االسالمية واالجتماعية والعمل

 1 الرمز:

 المستـــــــوى :                                        
 الثالث

 3 الرمز:

 المسمى القياسي الدال: 
 مراقب مساعد

 000 الرمز:

 مسمى الوظيفـــة الفعلي
 مراقب السلوك

 00 الرمز:

 141300000 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنية:
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 االجراءات واالنشطة وحفظ الوثائق والمعلومات الخاصة بإجراءات مراقبة السلوك. متابعة الوظيفة:غرض  .3

  المهام والواجبــات:. 1

الجانحين وكذلك االحداث المحتاجين للحماية والرعاية واعداد تقريرر شريرع عرن  لألحداثاعداد دراسة مراقب السلوك   .1

الدراسات المحولة للمحاكم ومتابعة االحداث المودعين في مؤسسات االحداث ومكاتب حمايرة االسررو ومتابعرة االحرداث 

 للحصول على االجازات القانونية.

بحاجررة الررى الرعايررة والحمايررة مررن قبررل المعنيررين بالرردفا   لألحررداثتطبيررق االجررراءات والترردخالت النفسررية االجتماعيررة   .1

 االجتماعي.

حضور جلسات المرافعة والمحاكمة بالمحاكم وجلسات التحقيق لدى الضابطة العدلية وجلسات التحقيق مع االحداث لدى   .1

 االدعاء العام.

 الحكم الصادر بحق االحداث من خالل التنسيق مع قاضي حكم االحداث.التأكد من تنفيذ   .1

 تنفيذ امر المراقبة الصادر عن قضاو االحداث.  .5

 االحداث.اعداد التقارير الشيرية والسنوية الخاصة بقضايا   .6

إلييرا بسريولة  تنظيم وتوثيق جميع البيانات والسجالت الخاصة بعمله والتأكد من حفظيا بطريقة منظمرة تضرمن الرجرو   .7

 وفي اع وقت.

 ذ كافة االجراءات الالزمة للمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يتطلب الحفاظ على سريتيا.ااتخ  .8

 . يقوم بأية اعمال اخرى يكلف بيا من قبل الرئيس المباشر وضمن اختصاص وظيفته  .9

 ة: )االتصاالت(: عالقات الوظيف-5

 مراكز اإلصالح والتأهيل لألحداث /كتب الم وموظفيرئيس  الداخلية: االتصاالت1.5 

 وزارو الصحة/المحاكم /االمن والدرك/الدفا  المدني/ادارو حماية االسرو :الخارجية االتصاالت1.5 

 االشراف-6
 ال يوجد : المباشر للوظيفة لإلشرافلخاضعة مسميات الوظائف ا     

 الوظيفة إلشغالالمتطلبات االساسية واالضافية -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 

 مجال العلوم االنسانية واالجتماعيةفي المؤهل العلمي المطلوب  : الدرجة الجامعية األولى           

          ( سنوات في عمل الوزارو.                   1الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة :                

 التدريب:  1.7 
 إعداد التقارير دورو  -
 دورو في وضع الخطط والبرامج -
 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 -

 المهارات المطلوبة
 ميارات التحليل والتفكير المنطقي.   -
 تنفيذها.ميارو في إعداد التقارير ومتابعة    -
 مجال العمل فيميارو في استخدام الحاسوب وتطبيقاته    -

 القدرات المطلوبة
 القدرو على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ الميام المطلوبة بكفاءو. -
 القدرو على تنفيذ البرامج المقررو واتخاذ القرارات. -
 القدرو على تحمل ضغط العمل. -

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفرلي                                                             

 

 الدالرة : وزارة التنمية االجتماعية           

 

 

 

 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 اعدــــــســـمإداري           مـسـمـى الـوظـيـفـة : 1.1

 ة االجتماعية ـــة التنميــمديري       اإلدارة / الــمـديـريـة: 1.1

 ةــة االجتماعيــالتنميب ــالـقـســم / الـشـعــبـة : مكت 1.1

 مكتب التنمية االجتماعية  رئيسمسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر :  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 717/711/711 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 7 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 7 الرمز: الوظائف اإلدارية والتوثيق المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 002 الرمز: إدارع ثالث المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: مساعدإدارع  مسمى الوظيفة الفعلي

 767311111 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 ،المكتب والتطوير فيالتخطيط وعدارة وتنمية الموارد البشرية الش ون اإلدارية وكافة عجراءات  متابعة الوظيفة:غرض -1

 بذلك.توثيق كافة التاارير والمعلومات والبيانات الخاصة 

 المهام والواجبــــات :-1

 .كتبالمشاركة في وضع وتحدي  الخطط والبرامج التنفيذية على مستوى الم  .1

والتنسدديب بالتوصدديات واالقتراحددات الالزمددة كتددب تحديددد المشدداكط والصددعوبات التددي تواجدده عمليددة تنفيددذ أعمدداط الم  .1

 الوزارة لدراستها واعتمادها. للجهة المعنية فيلمعالجتها 

ورفدع تادارير تاددم سدير العمدط كتدب تاييم مستوى االنجاز الفعلي للموالمتابعة الدورية لتنفيذ الخطط والبرامج التنفيذية   .1

 .مدير المركزدورية بخصوصها ل

وسدجالت الددوام، واإلجدازات، والتااعدد، واالسدتاالة،  مدنكتدب الموظفين الخاصة بموظفي الم عجراءات ش ونمتابعة   .1

 .... الخ. والناط والتكليف ،واإلجراءات التأديبيةاألداء، 

 .تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين وفق ما تطلبه طبيعة العمطالمشاركة في   .5

 رفع كشوفات يومية بدوام الموظفين.، والعمط الرسمية مراقبة التزام الموظفين بالدوام وفق ساعات  .6

والرسمية( والتأكد من استكماط االجدراءات الخاصدة بهدا وتوقيدع المرجدع المخدت   )الخاصةاستالم نماذج المغادرات   .7

 عليها.

 بكتمتابعة تنفيذ اإلجراءات المتعلاة بالتأمين الصحي والضمان االجتماعي والمنافع األخرى لموظفي الم  .8

 متابعة سجالت الصادر والوارد والتأكد من تسجيط كافة المعامالت في السجالت الخاصة بها.  .9

وترتيب وحفظ تلك الملفات كتب الخاصة بعمط المتنظيم وتحدي  الملفات واالحتفاظ بكافة البيانات والوثائق والارارات   .11

 بشكط دقيق يسهط الرجو  عليه.

 وطابعتها ومتابعة أعماط الصيانة مع الجهات ذات العالقة.اإلبالغ عن أعطاط الحاسوب   .11

 اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يتطلب الحفاظ على سريتها.  .11

 ياوم بأية أعماط أخرى يكلف بها من قبط الرئيس المباشر وضمن اختصا  وظيفته.  .11

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 / الموظفينكتبالم رئيس االتصاالت الداخلية )داخل الدالرة( : 1.5

 ال يوجد . الدالرة( :االتصاالت الخارجية )خارج  1.5

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد .  مسميات الوظالف الخالرة لاشراف المباشر للوظيفة: 

 المتطلبات األساسية واإللافية إلشغال الوظيفة:-7

 والخبرات:المؤهل الرلمي  1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجاط العلوم اإلدارية.المؤهل الرلمي المطلوب: 

 في عمط الوزارة . ه( سن7الفئة األولى )الخبرات الرملية المطلوبة  :
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 التدريب:  1.7

 دورة في ععداد التاارير. -

 دورة في وضع الخطط والبرامج. -

 دورات فنية متخصصة في مجاط الوظيفة. -

  المرارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في انتااء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وعجراءات العمط -

 مهارة في ععداد التاارير ومتابعة تنفيذها. -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيااته في مجاط العمط -

 القدرات المطلوبة: 

 الادرة على تحمط ضغط العمط.  -

 المرارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /الاوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمط الوزارة وعمط المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
وزارة التنمية االجتماعية : الدائرة  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 بــــــــــــــــمحاس     مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــمديريــــة التنميـــة االجتماع    االدارة/ المديرية: 1.1

 ةـــــــاعيـة االجتمــب التنميــمكت     :القسم/الشعبة 3.1

 مكتب التنمية االجتماعية  رئيسالمباشر: مسمى وظيفة الرئيس  1.1

 ترميز الوظيفة -1

 نوع الوظيفة: 
 تدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجا

 
 717/711/711 الرمز:

 الفئـــــــــة  :
 االولى

 او ثانية

 : رمزال

 

7 

1 

 :المجموعة النوعية العامة

 

 مجموعة الوظائف االدارية والمالية

 

 6 :الرمز

 :الفرعية النوعيةالمجموعة 

 

 الوظائف المحاسبية والمالية

 

 1 :الرمز

 : المستـــــــوى
 الثالث

 
 3 :الرمز

 المسمى القياسي الدال: 
 مساعد الفئة األولى: محاسب

 الفئة الثانية: محاسب ثال 

 الرمز:

 الرمز

111 

117 

 الفعليمسمى الوظيفـــة 
 محاسب

 
 :رمزال

11 

 الرقم الرمزي للوظيفة: 
 761311111الفئة األولى: 

 161311711الفئة الثانية :
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 .المديرية القيام بتنفيذ كافة العمليات المالية والمحاسبية وضبط المستندات المالية والدفاتر اليومية في :.غرض الوظيفة1

 .المهام والواجبات1

 تنظيم مستندات الصرف بالمطالبات المالية الواردة للمديرية. .1

 تحديد االحتياجات السنوية من المخصصات المالية للمديرية.يساهم في  .1

 تسجيط المستندات في دفتر اليومية والصندوق ضمن أرقام الصرف المتسلسلة شهرياً. .1

 استالم وصرف السلف بأنواعها الخاصة بالمديرية والدور التابعة لها. .1

 عداد العمليات والايود المحاسبية ومتابعتها.ععداد الموقف المالي والتسويات البنكية وع .5

 الوزارة واالتصاط مع الجهات ذات العالقة فيما يتعلق بالش ون المحاسبية والمالية. المديرية و الايام بمتابعة العمط مع .6

 متابعة قروض األسر المنتجة وصناديق االئتمان وعدخاط التسديدات.  .8

 تدوين وتدقيق بدط مبيت وعكراميات / مكافآت الموظفين وكشوفات المكافآت للموظفين.  .9

 تنظيم ميزان مراجعه مالي شهري من واقع دفتر اليومية. .11

 العمط على سجط المصروفات النثرية الخا  بالسلف. .11

 طباعة الكتب الرسمية العائدة للاسم المالي. .11

 المطالبات ومطاباتها قبط رفعها الوزارة.التحاق من بيانات  .11

 تسجيط جميع الشيكات الصادرة في دفتر اليومي. .16

 تنظيم مستندات الصرف األمانات والسلف. .17

 ععداد كشوفات بأسماء الم هلين المسددين ألقساط األسر المنتجة. .18

بدالمتخلفين عدن السدداد ليصدار التخداذ اإلجدراءات الالزمدة بهدم ومخاطبدة الدوزارة  فدي المديريدة ععالم قسم تعزيز اإلنتاجيدة .19

 بشأنهم

تنظيم وتوثيق جميع البيانات والسجالت الخاصة بعمله والتأكد من حفظها بطرياة منظمة تضمن الرجو  عليها بسدهولة وفدي  .11

 أي وقت.

 المعلومات والبيانات التي يتطلب الحفاظ على سريتها.اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للمحافظة على سرية  .11

 ياوم بأية أعماط أخرى يكلف بها من قبط الرئيس المباشر وضمن اختصا  وظيفته. .11
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 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

 / الموظفينكتبالم رئيس االتصاالت الداخلية : -1.5

 البنوك المختصة:االتصاالت الخارجية  -1.5
 

 دال يوجاإلشراف: نطاق -6
 

 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7
 

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7-

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

 (سنه في مجال العمل7الخبرات العلمية المطلوبة: )

 التدريب: 1.7-

 دورو في مسك السجالت المالية -     

 دورو فنية متخصصة بالعمل الوظيفي     -     

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7-

 المهارات المطلوبة:   

     في اعداد السجالت والتقارير ميارو-         

 في استخدام الحاسوب  ميارو-         

  : القدرات المطلوبة

 القدرو على العمل بروح الفريق-القدرو على تحمل ضغط العمل   -              

 :المعارف 

   معرفة تامة باألنظمة والقوانين المالية.            

 معرفة تامة باألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارو وخاصة المتعلقة بالمشاريع التنموية واالنتاجية.-          
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعليبطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية الدائرة:  
 

 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة .1

 ـــــــوازم امين عهدة ولـــــ  ة:مسمى الوظيفــــ 1.1

 ةيـــمديريــــة التنميـــة االجتماع االدارة/ المديرية:   1.1

 ةــــــة االجتماعيـــب التنميــمكت   :  الشعبة القسم/ 3.1

 مكتب التنمية االجتماعيةرئيس    : الرئيس المباشر مسمى وظيفة 1.1

 ترميز الوظيفة .1

 120/717/711 :رمزال دائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظيفة: 

 الفئـــــــــة  :                                        

 األولــــــى

 او الثانية

 الرمز:

 الرمز:

7 

1 

 6 الرمز: الوظائف اإلدارية والمالية :النوعية العامة/ المجموعة الوظيفية

 1 الرمز: وظائف المشتريات واللوازم والمستودعات  :النوعي الفرعية/ المجموع الوظيفية

 3 الرمز: الثال   :                                         المستـــــــوى

 المسمى القياسي الدال: 

 مساعدأمين للفئة األولى: 

 للفئـة الثانية: امين ثال 

 الرمز:

 الرمز:

111 

117 

 11 الرمز:  امين عهده ولوازم الفعليمسمى الوظيفـــة 

 الرقم الرمزي للوظيفة: 

 761311111للفئة األولى: 

     161311711للفئة الثانية: 
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 ومتابعة إجراءات حفظيا وتخزينيا.من المواد واللوازم المختلفة  مكتبالتوفير احتياجات  :الوظيفةغرض -1

 المهام والواجبات:-1

إلى سجالت العيدو وفق األصول والحفاظ علييا وعدم السماح ألع شخص بالعبث فييا  لوازم وإدخالياااستالم كافة  .1

 .وإتالفيا

 التخاذ القرار المناسب بشأنيا.  المديرواستدراج العروض الخاصة بيا وعرضيا على من اللوازم، كتب المحصر احتياجات  .1

 في تحديد مستويات التخزين المناسبة للمواد واللوازم.  الرئيسالمشاركة مع  .1

 .استالم كافة السجالت المتعلقة بأمور اللوازم والعيدو .1

 .إخراج اللوازم والعيدو وفق األصول المتبعة .5

 شراؤها. وإدخاليا أالمشاركة في لجان استالم المواد المختلفة التي سيتم  .6

 تقييد أوامر الشراء في السجالت المعدو ليذه الغاية وحفظ المعامالت والوثائق الخاصة بيا  .7

 القيام بأية ميام أخرى يكلف بيا ذات عالقة بطبيعة العمل. .8

 .من الوزارو تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرو .9

 عالقات الوظيفية: -5

 /مديرية التنمية االجتماعيةالموظفين المكتب/ رئيس الداخلية:االتصاالت  1.5-

 ال يوجد :الخارجيةاالتصاالت  1.5-

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

 
 :الوظيفةالمتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال  -   7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7-

 في مجال العلوم المالية او اإلدارية وادرو المستودعات دبلوم كلية مجتمع بكالوريوس او المؤهل العلمي المطلوب:    

 ( سنة في مجال العمل 7الخبرات العلمية المطلوبة: )    

 : التدريب 1.7-

 دورو فنية متخصصة في مجال الوظيفة -     

 دورو في اعداد التقارير والسجالت -     

 دورو في استخدام الحاسوب -     

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7-

 ميارو في استخدام الحاسوب - ميارو في التوثيق -   ميارو في ادارو المستودعات والتخزين -المهارات المطلوبة:              

 القدرو على العمل بروح الفريق -    القدرو على تحمل ضغط العمل  -القدرات المطلوبة:  
 معرفة تامة باألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارو وخاصة المتعلقة بالمشاريع التنموية والمنتجة.المعارف : 
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفرلي 

 

 الدالرة : وزارة التنمية االجتماعية 
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 ي  ـــــاعــد اجتمـــمرش       : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 ة ــة االجتماعيـــمديرية التنمي      : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ةــاالجتماعية ــتنميب الــمكت   :الـقـســم / الـشـعــبـة 1.1

 االجتماعيةالتنمية رئيس مكتب  :مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر 1.1

 ترميز الوظيفة .1

دائـمـة/غـيرررررـر مـصـنـفرررررـة / وظـائرررررـف بـعرررررـقود ذات فـئرررررـات  نــوع الــوظـيـفـة

 ودرجات

 717/711/711 الرمز:

 1 الرمز: الثانية الــفــئــة

 9 الرمز: األساسيةمجموعة الوظائف  المجموعة النوعية العامة

 7 الرمز: وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 113 الرمز: مرشد ثالث  المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: مرشد اجتماعي  مسمى الوظيفة الفعلي

 197311311 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية

 
 
 
 
 



 

  مكاتــب التنميـــة االجتماعيــــة" “لـلوظائف في بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي 
 7/71/1178( تاريخ  74691ش م /معتمدة بموجب كتاب معالي الوزير رقم )

18 

 غرض الوظيفة:--1

الدراسات االجتماعيدة الالزمدة التدي تسداهم بتادديم خددمات الدوزارة  والمشاركة بإجراء ،االجتماعية تنميةالمكتب تنفيذ خطة         

 لمستحايها.

 والواجبــــات:المهام -1

األشخا  قطا  األسرة ووتجديد ترخي  مراكز ودور الرعاية واألندية التابعة لاطا  طلبات تراخي  يستابط   .1

 ويتأكد من اكتماط الوثائق. ذوي اإلعاقة

 .دراستها وتاديم الخدمات المطلوبةيشارك في استاباط طلبات االنتفا  من برنامج األسر المنتجة و يشارك في  .1

ستفادة من مشاريع تعزيز اإلنتاجية وصناديق االئتمان وصندوق دعم استاباط طلبات تسجيط الجمعيات لالبيشارك   .1

 التاارير الربعية عن أوضاعها. بشارك بإعدادوالجمعيات، والتأكد من اكتماط الوثائق والمتطلبات الالزمة 

 .رئيس المباشرللان وجدت ويرفعها التاارير بالمخالفات والمالحظات  عداألسر الحاضنة وي يشارك بمتابعة  .1

إجراء الدراسات االجتماعية المطلوبة للدفا  االجتماعي واألسرة والطفولة وتعزيز اإلنتاجية وش ون ب يشارك  .5

 األشخا  المعاقين والجمعيات.

 والمساعدات اإلنسانية والمكارم الملكية. لإلغاثاتتاديم المساعدات النادية والعينية يشارك في عجراءات   .6

 .حوط برامج وخدمات الوزارةكتب والتثايف في المعماط التوعية يشارك في أ  .7

ستها وعيجاد درايشارك ببمختلف الوسائط المتاحة و كتبللم الواردةاستاباط الشكاوى واالقتراحات يشارك في   .8

 .الحلوط المناسبة لها

و  عليها تنظيم وتوثيق جميع البيانات والسجالت الخاصة بعمله والتأكد من حفظها بطرياة منظمة تضمن الرج  .9

 بسهولة وفي أي وقت.

 اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يتطلب الحفاظ على سريتها.  .11

 الايام بأية مهام في مجاط اختصا  الوظيفة.  .11

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 ، مديرية التنمية االجتماعية مكتب الخدمة االجتماعيةوموظفي الرئيس  االتصاالت الداخلية )داخل الدالرة( : 1.5

دور الرعاية االجتماعية واألندية والمراكز التي تعنى باألشخا  ذوي اإلعاقة، االتصاالت الخارجية )خارج الدالرة( : 1.5

ية وغير والحضانات ودور المسنين و وم سسات الطفولة، واألسر الحاضنة، والجمعيات و الم سسات والجهات الحكوم

 الحكومية للتنسيق وتبادط المعلومات وتأمين المراسالت الخارجية ومتلاي الخدمة.

 اإلشراف:-6

 ال يوجد .  مسميات الوظالف الخالرة لاشراف المباشر للوظيفة :

 

 المتطلبات األساسية واإللافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل الرلمي والخبرات: 1.7

 شهادة دبلوم كلية المجتمع في العلوم االجتماعية. المؤهل الرلمي المطلوب: 

 ( سنوات في عمط الوزارة .7الفئة الثانية )  الخبرات الرملية المطلوبة  :
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 التدريب:  1.7

 دورة في ععداد التاارير. -

 دورة في وضع الخطط والبرامج. -

 دورات فنية متخصصة في مجاط الوظيفة. -

  والقدرات:المرارف والمهارات  1.7 

 المهارات المطلوبة:

 . مهارة في انتااء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وعجراءات العمط -

 . التحليط والتفكير المنطاي ة في مهار -

 .مهارة في االتصاط  -

 مهارة في ععداد التاارير ومتابعة تنفيذها . -

 .مجاط العمط فيمهارة في استخدام الحاسوب وتطبيااته  -

 :قدرات المطلوبة ال

 الادرة على تحمط ضغط العمط -

 : المرارف

معرفددة تامددة فددي التشددريعات /الاددوانين واألنظمددة والتعليمددات الخاضددعة لعمددط الددوزارة وعمددط  -

 المديرية.
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 
 

 
 

 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة .1

 تاــــــــل بيـانـدخـــــم        مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــمديريــــة التنميـــة االجتماع         االدارة/ المديرية:  1.1

 ةـــة االجتماعيـــــب التنميـــمكت          : :  القسم/الشعبة 3.1

 ةـــة االجتماعيـــــب التنميـــمكت رئيسالمباشر:  مسمى وظيفة الرئيس  1.1

 ترميز الوظيفة .1

جاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودر نوع الوظيفة:   120/717/711 :رمزال 

 1 :رمزال الثانية                                         الفئـــــــــة :

 5 :الرمز مجموعة الوظائف الفنية التخصصية العامة: النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 1 :الرمز وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الفرعية: النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 1 :الرمز الثاني :                                         المستـــــــوى

بيانات ثاني مدخل المسمى القياسي الدال:   116 :رمزال 

 11 :رمزال مدخل بيانات الفعليمسمى الوظيفـــة 

 002022022 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 القيام بكافة إجراءات تأمين وإدخال وإخراج اللوازم وفق األنظمة والتعليمات المعمول بيا.   : غرض الوظيفة-1

 المهام والواجبات:-1

 البيانات قبل ادخاليا الى جياز الحاسوبتدقيق ومراجعة  .1

 ادخال البيانات على ضوء النماذج المستعملة واالجراءات الخاصة بذلك .1

 التمكن من الدخول والخروج من النظام باستعمال كلمة السر .1

 المحافظة على سرية المعلومات وعدم السماح باستخدام الشاشات من قبل االخرين .1

 مية او الدورية حسب الطلبطباعة واستخراج التقارير اليو .5

 توثيق كافة اجراءات العمل حسب االصول .6

 القيام بأع ميام يكلفه بيا المدير ضمن اختصاصه .7

 تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرو من الوزارو .8

 ة: ) االتصاالت (الوظيفعالقات  -5

 /الموظفين كتبالم رئيس   الداخلية:االتصاالت  1.5

 ال يوجد :الخارجيةاالتصاالت  1.5

 اإلشراف: -6

 ال يوجد  المباشر للوظيفة: لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة            

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

 ( سنة في مجال الوظيفة7الثانوية العامة فما دون / )والخبرات:   العلمي المؤهل -1.7

 التدريب: -1.7

 دورو في الطباعة عربي/ انجليزع  -      

  دورو تدريبية مختصة في مجال العمل   -      

 المعارف والمهارات والقدرات: -1.7

 المهارات المطلوبة

 الحاسوب استعمالميارو في  -

 ميارات السرعه والدقه في الطباعة -

 القدرات المطلوبة

 القدرو على تحمل ضغط العمل -

 المعارف
 الناظمة للعمل بالقوانين واألنظمة والتعليماتمعرفة 
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 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
 

جتماعيةية االموزارة التن الدائرة:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة .1

 ةــــــــــــــب شؤون اداريـــكات   مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــالتنميـــة االجتماعاالدارة/ المديرية:  مديريــــة  1.1

 ةـــــــاعيــاالجتم ةــــــــالتنميمكتب   :القسم/الشعبة 3.1

 ةـــــــاعيــمكتب التنمية االجتم رئيس مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة .1

 717/711/711 الرمز: تودرجا غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات دائمة مصنفة/ نوع الوظيفة: 

 1 : رمزال الثانية الفئـــــــــة:  

 6 :الرمز مجموعة الوظائف االدارية والمالية :ةالعام ةالنوعي المجموع الوظيفية

 7 :الرمز الوظائف االدارية والتوثيق :النوعي الفرعية/  المجموع الوظيفية

 3 :الرمز الثالث المستـــــــوى:  

 119 :رمزال كاتب ثالث المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال كاتب شؤون ادارية الفعليمسمى الوظيفـــة 

 004022122 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 :.غرض الوظيفة1

الى القيام بميام  باإلضافةالعمل على تنفيذ كافة اجراءات تصدير وتوريد وتصنيف وحفظ المخاطبات الرسمية وفق االصول المتبعة         

 الرقابة على دوام الموظفين ورصد اجازاتيم.

 المهام والواجبات:.1

 يشرف على اجراءات تصدير وتوريد المخاطبات الرسمية. .1

 مراقبة دوام الموظفين ) القدوم واالنصراف ( وتبليغ الرئيس المباشر بالتجاوزات ان وجدت. .1

 وقت مغادرو وعودو اصحابيا. الموافقة الرسمية علييا ويدون خطيا  حفظ اذون المغادرات الرسمية والشخصية بعد  .1

 ترصد اجازات الموظفين العرضية والمرضية. .1

 ارشفة الملفات والوثائق حسب االصول. .5

 حفظ الكتب الرسمية في الملفات الخاصة بيا. .6

 ضمن االختصاص.و رئيس المباشراع ميمة اخرى يكلفه بيا ال .7

 ة والتعليمات الصادرو من الوزارو.تنفيذ كافة القوانين واالنظم .8

 
 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

 / الموظفينكتبالم رئيسالداخلية:  االتصاالت-1.5

 ال يوجد الخارجية: االتصاالت-1.5

 دال يوج:اإلشراف-6

 
 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7-

 مؤهل العلمي المطلوب: دبلوم متوسط في العلوم االدارية ال

 (سنه في مجال الوظيفة7الخبرات العلمية المطلوبة: )

 التدريب: 1.7-

 دورو فنية متخصصة بالعمل الوظيفي -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7-

 المهارات المطلوبة

 ميارو في اعداد السجالت والتقارير -

 ميارو في استخدام الحاسوب  -

 ميارو في تنظيم الملفات -

 القدرات المطلوبة

 القدرو على تحمل ضغط العمل -
 القدرو على المتابعة  -
 القدرو على العمل بروح الفريق -

 معرفة  باألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارو :  المعارف 
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 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي الوصف الوظيفيبطاقة 

 
جتماعيةية االموزارة التن   الدائرة:  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة .1

 الـــــف استقبــــــموظ      مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــمديريــــة التنميـــة االجتماع  االدارة/ المديرية:  1.1

 ةــــــة االجتماعيـــــمكتب التنمي    : :القسم/الشعبة 3.1

 ةــــــة االجتماعيـــــمكتب التنمي : رئيسمسمى وظيفة الرئيس المباشر 1.1

 ترميز الوظيفة .1

 تدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجا نوع الوظيفة: 

 

 120/717/711 الرمز:

 : رمزال الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 

3 

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

  الفرعية: النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 الوظائف الفندقية والسياحية

 1 :الرمز

 3 :الرمز الثالث :                                         المستـــــــوى

 171 :رمزال استقبالموظف  المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال موظف استقبال الفعليمسمى الوظيفـــة 

 002024222 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 العمل على تسييل استقبال وتوجيه المراجعين ومساعدو ذوع االحتياجات الخاصة للوصول الى االماكن التي يحتاجونيا  : .غرض الوظيفة1

 والواجبات:المهام .1

 يستقبل المراجعين ويسجل معلوماتيم ومعرفة الخدمة التي يريدونيا. .1

 يرشد المراجعين الى المكان المراد وتقديم الخدمة التي يحتاجونيا. .1

 توزيع نشرات تعريفية على المراجعين. .1

 ضمن اختصاصه.بيا الرئيس المباشر والقيام بأع ميام يكلفه  .1

  التعليمات الصادرو من الوزارو.تنفيذ كافة القوانين واالنظمة و .5

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

 /الموظفين كتبمالرئيس   االتصاالت الداخلية : -1.5

 ال يوجد االتصاالت الخارجية : -1.5

 اإلشراف: -6

 ال يوجد مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:

 
   الوظيفةالمتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7-

 الثانوية العامة. مؤهل العلمي المطلوب:ال       

 الوظيفةفي مجال ( سنه 7الخبرات العلمية المطلوبة: )        

 التدريب: 1.7-             

 دورو فنية متخصصة بالعمل الوظيفة -         

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7-

 المهارات المطلوبة      

 ميارو التعامل مع الجميور -

  ميارو في استخدام الحاسوب  -

 ميارو التعامل مع االشخاص ذوع االعاقة -

 القدرات المطلوبة     

 القدرو على تحمل ضغط العمل -
 القدرو على المتابعة  -
 القدرو على العمل بروح الفريق -

 المعارف     

 والتعليمات الناظمة لعمل الوزارو وخاصة المتعلقة بالمشاريع التنموية والنمتجة. باألنظمةمعرفة تامة  -

 



 

  مكاتــب التنميـــة االجتماعيــــة" “لـلوظائف في بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي 
 7/71/1178( تاريخ  74691ش م /معتمدة بموجب كتاب معالي الوزير رقم )

26 

 
 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
جتماعيةية االموزارة التن الدائرة:  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة .1

 اتـــالمــــور استعـــــمأم  : مسمى الوظيفــــة 1.1

 ةيـــمديريــــة التنميـــة االجتماع  االدارة/ المديرية:   1.1

 ةـــــــة االجتماعيــــب التنميــمكت   :الشعبة القسم/ 3.1

 ةـــــــة االجتماعيــــمكتــب التنمي رئيس المباشر:مسمى وظيفة الرئيس  1.1

 ترميز الوظيفة .1

تجاذات فئات ودردائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود  نوع الوظيفة:   120/717/711 الرمز: 

 3 : رمزال الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 3 :الرمز وظائف الخدمات المساعدو :النوعي العامة/  المجموع الوظيفية

 1 :الرمز الوظائف الفندقية والسياحية : النوعي الفرعية/  المجموع الوظيفية

 3 :الرمز الثالث :                                         المستـــــــوى

 179 :رمزال مأمور استعالمات المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال مأمور استعالمات الفعليمسمى الوظيفـــة 

 002024122 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 .وتوجيييم حسب مقتضى الحال كتبالماستقبال وتنظيم مراجعات المواطنين إلى  :الوظيفة.غرض 1

 المهام والواجبات:.1

وفق مقتضى  المكتبواإلجابة على استفساراتيم الخاصة بنشاطات  تقديم الخدمةاستقبال المواطنين وإرشادهم إلى مواقع  .1

 .الحال

للموظف المعني استالم استدعاءات المواطنين المتعلقة بإنجاز معامالتيم الوظيفية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحويليا  .1

 بالتنفيذ

 .تدوين المعلومات الخاصة بأعداد المراجعين يوميا وتوثيقيا حسب أنوا  المراجعة ورفعيا إلى الرئيس المباشر .1

 .الخدمة المقدمة ليماستقبال المراجعين وتسييل االجراءات في تسييل عملية  اقتراح األفكار والمالحظات التي تساعد .1

تزويد المراجعين بالنماذج الخاصة بطبيعة المراجعة والتأكد من استكمال جميع المتطلبات اإلدارية والقانونية الالزمة  .5

 للموظف المعني بتقديم الخدمةقبل تحويليا 

واألوراق واإلجراءات  كتبرد على الياتف عن الخدمات المتاحة في المالمراجعين التي ت تالرد على استفسارا .6

 المطلوبة لكل منيا وتحويله للموظف المعني إذا تطلب االمر ذلك.

 االحتفاظ بنسخ كافية من المنشورات والمطبوعات التوجييية إضافة إلى النماذج المعتمدو في التعامل مع المراجعين .7

 .مجال العمل من قبل الرئيس المباشرأية ميام أخرى يكلف بيا في  .8

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

 الموظفين المكتب/ رئيس االتصاالت الداخلية : -1.5

 :ال يوجداالتصاالت الخارجية  -1.5

  اإلشراف: -6

 دال يوج مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:         

 

 واإلضافية إلشغال الوظيفةالمتطلبات األساسية -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7-

 العامة. ةمؤهل العلمي المطلوب: الثانويال

 ( سنة في مجال الوظيفة7الخبرات العلمية المطلوبة: )

 التدريب: 1.7-

 دورو فنية متخصصة بالعمل الوظيفة -         

 دورو في مجال االتصال  -         

 والمهارات والقدرات:المعارف  1.7-

 المهارات المطلوبة      

 ميارو التعامل مع الجميور -

 القدرات المطلوبة

 العمل بروح الفريقالقدرو على تحمل ضغط العمل و -
 المعارف 

 والتعليمات الناظمة لعمل الوزارو وخاصة المتعلقة بالمشاريع التنموية واالنتاجية باألنظمةمعرفة تامة  -
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 الخدمة المدنيةديوان 
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة .1

 طــــابـــــــــع            مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــمديريــــة التنميـــة االجتماع   االدارة/ المديرية:  1.1

 ةـــــة االجتماعيـــالتنميب ـــمكت     :  القسم/الشعبة 3.1

 ةـــــة االجتماعيـــب التنميـــمكت رئيسمسمى وظيفة الرئيس المباشر:  1.1

 ترميز الوظيفة .1

تدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجا نوع الوظيفة:   120/717/711 :رمزال 

 3 :رمزال الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

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

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

 3 :الرمز الثالث :                                         المستـــــــوى

 113 :رمزال طابع المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال طابع الفعليمسمى الوظيفـــة 

  الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 : غرض الوظيفة-1
 حسب الطلب. مكتبيطبع ويدقق الكتب والتقارير والمعامالت والكتب الخاصة في ال              

 المهام والواجبات:-1
 يطبع الكتب والتقارير والمعامالت المختلفة حسب الطلب   .1

 يدقق الكتب والتقارير التي طبعيا قبل تسليميا للجيات المختصة .1

 يحافظ على نظافة آالت الطباعة ويتأكد من تغطيتيا باستمرار .1

 يجرع الصيانة الخفيفة آلالت الطباعة وإبالغ المسؤولين عن أية أعطال   .1

 .الخروج منه باستعمال لكلمات السرالنظام والتمكن من الدخول على  .5

 المحافظة على سرية المعلومات المطبوعة وعدم السماح لآلخرين باالطال  علييا  .6

 ضمن اختصاصهلرئيس المباشر والقيام بأع ميام يكلفه بيا ا .7

 تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرو من الوزارو .8

 االتصاالت (ة: ) الوظيفعالقات  -5

 /الموظفينكتبالم رئيس الداخلية:االتصاالت  1.5

 ال يوجد :الخارجيةاالتصاالت  1.5

 
 اإلشراف: -6

 ال يوجد-  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

 والخبرات: العلمي المؤهل -1.7

 ( سنة في مجال الوظيفة7العامة فما دون / )الثانوية         

 التدريب: -1.7

 دورو في الطباعة عربي/ انجليزع  -     

  دورو تدريبية مختصة في مجال العمل   -    

 المعارف والمهارات والقدرات: -1.7

 المهارات المطلوبة

 الحاسوب استعمالميارو في  -

 في الطباعة والدقة السرعةميارات  -

 المطلوبةالقدرات 

 القدرو على تحمل ضغط العمل -

 المعارف

 معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل -
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 

 
 
 
 

 

 الوظيفةمعلومات اساسية عن  .1

 مــستـخـــــــــدم           مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــمديريــــة التنميـــة االجتماع   االدارة/ المديرية:  1.1

 ةــــة االجتماعيـــب التنميــــمكت   : الشعبة / القسم 3.1

 ةــــة االجتماعيـــب التنميــــمكت رئيسمسمى وظيفة الرئيس المباشر:   1.1

 ترميز الوظيفة .1

رجاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ود نوع الوظيفة:   120/717/711 :رمزال 

 3 :رمزال الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

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

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

 3 :الرمز الثالث :                                         المستـــــــوى
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 راجعين.وتقديم الخدمات للموظفين والمكتب الم المحافظة نظافة مبنى ومرافق   : غرض الوظيفة-1

 المهام والواجبات:-1

 .باستمراركتب مبنظافة المرافق العامة والمكاتب في الالقيام  .7

 ترتيب وتنظيف المواد واألدوات والمعدات داخل المطبخ والمستودعاتبالقيام  .1

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

 تلميع الزجاج واألبواب والمكاتب. .9

 تنظيف الحمامات والمغاسل. .5

 قواعد السالمة العامةتطبيق  .6

 القيام بما يكلف به في مجال عمله. .1

 تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرو من الوزارو .8

 ة: ) االتصاالت (الوظيفعالقات  -5
 

 الموظفين /كتبالم رئيس الداخلية:االتصاالت  1.5
 

 ال يوجد :الخارجيةاالتصاالت  1.5
 
 اإلشراف: -6

 

 ال يوجد المباشر للوظيفة: لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة 

 
 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

 والخبرات: العلمي المؤهل -1.7

 ( سنة في مجال الوظيفة7الثانوية العامة فما دون / )      

 التدريب: -1.7
 
  دورو تدريبية مختصة في مجال العمل   -    
 

 المعارف والمهارات والقدرات: -1.7
 

 المهارات المطلوبة
 ميارو في التعامل مع الحاالت الطارئة -

 القدرات المطلوبة
 القدرو على تحمل ضغط العمل -

 المعارف
 معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


