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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 
 
 
 
 
 
 
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

  رئيس مكتب الخدمة االجتماعية  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 التنمية االجتماعية  مديرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 مكتب الخدمة االجتماعية   :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير التنمية االجتماعية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 202/201/210 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 2 الرمز: األولى الــفــئــة

 3 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 002 الرمز: رئيس قسم المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مكتب الخدمة االجتماعية  رئيس  مسمى الوظيفة الفعلي

 232100200 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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ضمان حسن تنفيذ مهام وأنشطة لتشغيل مراكز ومؤسسات حماية األطفال الواقعة ضمن نطاق عمل المكتب غرض الوظيفة :  -1

 والفاعلية، وتقديم خدمات رعاية وحماية لمنتفعيها.بالمستوى المطلوب من الكفاءة 

 

 المهام والواجبــــات :-1

على الخدمات المقدمة لنزالء مراكز اإلصالح والنظارات األمنية )إدارة شرطة األحداث، مراكز والمتابعة اإلشراف  .1

 االجتماعية.نظارات األحداث( في مكاتب الخدمة  إدارة حماية األسرة، اإلصالح والتأهيل،

 اإلشراف على األعمال اليومية لألخصائيين االجتماعيين في المكتب. .1

 اإلشراف على إعداد التقارير الشهرية المطلوبة. .1

 تنفيذ الزيارات الميدانية للحاالت المتابعة  واإلشراف  .1

 إعداد وتنفيذ مؤتمرات الحالة بخصوص الحاالت الصعبة. .5

 العمل التنفيذية للمكتب ورفعها للمدير العتمادها.إعداد خطة  .6

 رفع مستوى أداء المرؤوسين وتوجيههم وتطوير قدراتهم وتقييم أدائهم ورفع تقارير سير العمل واإلنجاز دورياً. .7

 تحديد االحتياجات السنوية الفعلية لموظفي المكتب. .8

 على عمل المكتب. واطالعهمتدريب الموظفين المستجدين على النشاطات واألعمال المطلوبة منهم  .9

 اإلشراف على حفظ الوثائق والسجالت والملفات ذات العالقة. .11

 القيام بأي مهام أخرى يكلف بها من المسؤول المباشر وتقع ضمن نطاق عمل المكتب. .11

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

مدير مديرية التنمية االجتماعية /  مدير مديرية الدفاع االجتماعي في مركز االتصااااااااالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

  .وحدات اإلدارية في مركز الوزارة المراكز والمؤسسات التابعة لمديرية الدفاع االجتماعي/ األقسام الفنية في الالوزارة / 

وزارة الخارجية / وزارة الداخلية /  وزارة الصحة /  المجلس الوطني لشؤون  الدائرة( : االتصاالت الخارجية )خارج1.5

إدارة شررررررطة األحداث / مراكز  /لعام والمراكز األمنية / الدرك الجهات المعنية بالتوجيه واإلرشررررراد / األمن ا األسررررررة /

 اإلصالح والتأهيل / إدارة حماية األسرة / نظارات األحداث

 

 ف:اإلشرا-6

 اجتماعي/ مرشد اجتماعي  باحث مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:

 

 : المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم االجتماعية أو  دبلوم متوسط . المؤهل العلمي المطلوب  :  

 ( سنة في عمل الوزارة.20( سنوات في عمل الوزارة /  الفئة الثانية )5الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة :

 

 التدريب:  1.7

 التقارير.اإلدارة اإلشرافية وإعداد  -

 إدارة الموارد البشرية. -

 االستراتيجي.التخطيط  -

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

 المهارات المطلوبة:

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

 التحليل والتفكير المنطقي.  ةمهار -

 مهارة في االتصال  -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 مجال العمل فيمهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته  -

   القدرات المطلوبة :

 القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. -

 القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

 القدرة على تحمل ضغط العمل .  -

 على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسبشخصيه قيادية قادرة  -

   المعارف :

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الخاضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 / مكتب الخدمة االجتماعية أخصائي اجتماعي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التنمية االجتماعية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 مكتب الخدمة االجتماعية  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مكتب الخدمة االجتماعيةرئيس  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 202/201/210 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 2 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 3 الرمز: الوظائف األساسيةمجموعة  المجموعة النوعية العامة

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

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 008 الرمز: أخصائي المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: اجتماعي / مكتب الخدمة االجتماعيةي أخصائ مسمى الوظيفة الفعلي

 232100800 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تنفيذ مهام وأنشررررطة لتشررررغيل مراكز ومؤسررررسررررات حماية األطفال الواقعة  االجتماعية،مكتب الخدمة تنفيذ خطة  غرض الوظيفة:-1

 .والفاعليةضمن نطاق عمل المكتب بالمستوى المطلوب من الكفاءة 

 

 والواجبــــات :المهام -1

المتابعة من مكاتب الخدمة االجتماعية للخدمات المقدمة لنزالء مراكز اإلصررررررالح والنظارات األمنية )إدارة شرررررررطة  .1

 نظارات األحداث( والتأكد من تأمينها. إدارة حماية األسرة، األحداث، مراكز اإلصالح والتأهيل،

 االجتماعية لألحداث بحاجة إلى الرعاية والحماية.تطبيق اإلجراءات والتدخالت النفسية  .1

 إعداد الدراسات االجتماعية المخصصة للحاالت المتابعة. .1

 إعداد التقارير الشهرية حول الحاالت التي تم التعامل معها وتقديم الخدمات لها. .1

 كل منها.تنفيذ الزيارات الميدانية للحاالت المتابعة وإعداد التقارير التفصيلية ل .5

 .المشاركة في مؤتمرات الحالة بخصوص الحاالت الصعبة .6

تنظيم وتوثيق جميع البيانات والسجالت الخاصة بعمله والتأكد من حفظها بطريقة منظمة تضمن الرجوع إليها بسهولة  .7

 وفي أي وقت.

 التي يتطلب الحفاظ على سريتها.اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للمحافظة على سرية المعلومات والبيانات  .8

 القيام بأية مهام في مجال اختصاص الوظيفة. .9

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

  مكتب الخدمة االجتماعية وموظفي رئيس  االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( : 1.5

: التنسيق مع وزارة الصحة / التربية والتعليم / المجلس الوطني لشؤون األسرة / الدرك االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(  1.5

 نظارات األحداث/ إدارة حماية األسرة/ مراكز اإلصالح والتأهيل /إدارة شرطة األحداث/ األمن العام / المراكز األمنية / 

 

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد.  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 .ال العلوم اإلنسانية واالجتماعيةالدرجة الجامعية األولى في مجالمؤهل العلمي المطلوب: 

 ( سنوات ة في عمل الوزارة. 4) الفئة األولى الخبرات العملية المطلوبة  :

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير  -

 دورة في وضع الخطط والبرامج. -

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

  المهارات المطلوبة : 

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

 التحليل والتفكير المنطقي.  ة في مهار -

 مهارة في االتصال واإلشراف.  -

 تنفيذها.مهارة في إعداد التقارير ومتابعة  -

 مجال العمل فيمهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته  -

  القدرات المطلوبة : 

 العمل.القدرة على تحمل ضغط  -

  المعارف : 

 واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل المديريةمعرفة تامة في التشريعات/القوانين  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  لمكــــــــــاتب الخدمــــــــــــــة االجتماعيـــــــــــــة بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي 
 21/7/1028تاريــخ ( 24831ش م/ ر رقم )ــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالي الوزي

7 

   

 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مرشد اجتماعي   : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 التنمية االجتماعية  مديرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 مكتب الخدمة االجتماعية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس مكتب الخدمة االجتماعية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 202/201/210 الرمز: بـعـقود ذات فـئـات ودرجاتدائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف  نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الثانية الــفــئــة

 3 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 4 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 004 الرمز: مرشد ثالث  القياسي الدال المسمى

 00 الرمز: مرشد اجتماعي  مسمى الوظيفة الفعلي

 132400400 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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ومؤسررررسررررات حماية تنفيذ مهام وأنشررررطة لتشررررغيل مراكز  والمسرررراهمة في.مكتب الخدمة االجتماعيةتنفيذ خطة   غرض الوظيفة:-1

 األطفال الواقعة ضمن نطاق عمل المكتب بالمستوى المطلوب من الكفاءة والفاعلية.

 

 المهام والواجبــــات :-1

مشرراركة األخصررائي في المتابعة من مكاتب الخدمة االجتماعية للخدمات المقدمة لنزالء مراكز اإلصررالح والنظارات األمنية  .1

 نظارات األحداث( والتأكد من تأمينها. إدارة حماية األسرة، اإلصالح والتأهيل،)إدارة شرطة األحداث، مراكز 

 المساهمة في تطبيق اإلجراءات والتدخالت النفسية االجتماعية لألحداث بحاجة إلى الرعاية والحماية. .1

 المساهمة في إعداد الدراسات االجتماعية المخصصة للحاالت المتابعة. .1

 عداد التقارير الشهرية حول الحاالت التي تم التعامل معها وتقديم الخدمات لها.المساهمة في إ .1

 تنفيذ الزيارات الميدانية للحاالت المتابعة وإعداد التقارير التفصيلية لكل منها. .5

 المشاركة في مؤتمرات الحالة بخصوص الحاالت الصعبة. .6

بعمله والتأكد من حفظها بطريقة منظمة تضرمن الرجوع إليها بسرهولة وفي  تنظيم وتوثيق جميع البيانات والسرجالت الخاصرة .7

 أي وقت.

 اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يتطلب الحفاظ على سريتها. .8

 يقوم بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر وضمن اختصاص وظيفته. .9

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 ، االخصائي االجتماعي رئيس مكتب الخدمة االجتماعية االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( : 1.5

التنسرررريق مع النظارات األمنية وزارة الصررررحة، التربية والتعليم، الدرك ، األمن االتصرررراالت الخارجية )خارد الدائرة( :  1.5

إدارة شررررطة األحداث، مراكز اإلصرررالح والتأهيل، إدارة حماية األسررررة، نظارات  ،ؤون األسررررةام ، المجلس الوطني لشرررالع

 األحداث . 

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

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

 ( سنوات في عمل الوزارة .2الفئة الثانية )  الخبرات العملية المطلوبة  :

 

 

 



 

  لمكــــــــــاتب الخدمــــــــــــــة االجتماعيـــــــــــــة بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي 
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 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضع الخطط والبرامج. -

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

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

 . التحليل والتفكير المنطقي ة في مهار -

 .مهارة في االتصال  -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 .مجال العمل فيمهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته  -

 : قدرات المطلوبة ال

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 :  المعارف

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


