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 يشرف على اعداد البرامج واالنشطة والمشاريع والخطط التي تساهم في تنمية المجتمع المحلي ويتابع تنفيذها. :الوظيفة غرض- 1

 والواجبــــات: المهام-1      

 الخطط التنفيذية للمركز ويتابع تنفيذها وفق مؤشرات أداء واضحة.يعد  -1
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والخلدمات التلي تقلدمها اللوزارة حلول البلرامج المجتمع المحلي إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتوعية االشراف على  -6

 .ل ورش العمل والفعاليات المختلفةمن خال

فلي مختللف المجلالت تالتوعيلة الوالديلةي  ضلايا  الخاصة في المنطقة والتثقيف تنفيذ حمالت التوعيةاالشراف على  -7

( وغيرها من بلرامج من التنمري الصحة االنجابية .............. األطفالالنوع االجتماعيي مكافحة التطرفي حماية 
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 يقوم بأي عمل يكلفه به المسؤول المباشر ضمن اختصاص الوظيفة. -12

 

 (االتصاالت) الوظيفة عالقات-5
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 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 ئــــــــــــي اجتماعــــــــــــــيخصااالوظيفة: مسمى  1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية: مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 تنمية مجتمع محلــــــــــــــــي : مركزالقسم/الشعبة 1.1

 مركز تنمية مجتمع محلي رمدي مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة-1

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

 :رمزال
120/616/615 

 الفئـــــــــة  :                                        
 االولى

 :رمزال
6 

 4 :الرمز مجموعة الوظائف األساسية :ةالنوعية العام/  المجموعة الوظيفية

لوظائف األو اف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعم النوعية الفرعية:/  المجموعة الوظيفية  6 :الرمز 

 3 :الرمز الثالث :                                         المستـــــــوى

 110 :رمزال اخصائي مساعد المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال اخصائي اجتماعي الفعليمسمى الوظيفـــة 

 707011111 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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واإلرشاد االسري يشارك في تنفيذ الخطط والبرامج واألنشطة التي تساهم في تنمية المجتمع المحلي وتقديم الدعم  :غرض الوظيفة-3

 النفسي واالجتماعي لألسر في المجتمع المحلي

 المهام والواجبات:-4

 التي تساهم في تعزيز إنتاجية المجتمع المحلي وتنميته.داد البرامج واألنشطة يساهم في إع.1

 التي يقوم بها المركز.ينسق ويتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي إلنجاح الفعاليات واألنشطة .2

طفللالهم عدتهم فللي رسللم خطللط تعللديل السلللوك ألعلللى مسللا ويعملللفللي المجتمللع المحلللي يقللدم اإلرشللاد األسللري لألسللر .3

 وتطبيقها.

 واالسر التي تحتاجها في المجتمع المحلي. يعمل على وضع خطط التدخل االجتماعية لألطفال.4

 .ات المعنية في الوزارةون مع الجهمن خالل التنسيق والتعالألسر المحتاجة يعمل على تقديم الدعم .5

يعمل على تطبيق القرارات واألسس واآلليات المعتمدة إلدماج مفهوم و ضايا النلوع االجتملاعي ضلمن خطلط وأنشلطة .6

 لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لكال الجنسين.ركز وفعاليات وإجراءات الم

 ا من خالل المركز.في المجتمع المحلي التي تم دعمهنتاجية اإلمشاريع متابعة اليساهم في .7

تنظيم وتوثيق جميع البيانات والسجالت الخاصة بعمله والتأكد من حفظها بطريقة منظمة تضمن الرجوع إليهلا بسلهولة .8

 وفي أي و ت.

 يشارك في اعداد الخطط التنفيذية للمركز ويشارك في تنفيذها. .9

 يتقيد باألنظمة والتعليمات المعمول بها في الوزارة. .11

 تم تكليفه بها من  بل المسؤول المباشر ضمن اختصاص الوظيفة.يقوم باي اعمل ي .11

 .اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يتطلب الحفاظ على سريتها .12
 

 ة:عالقات الوظيف-5

 وموظفي مركز تنمية المجتمع المحلي. رمدي الداخلية:االتصاالت -5.5

 والمؤسسات المحلية واألجنبية  المنظماتالمحلي : المجتمع الخارجية االتصاالت-5.5

 االشراف-6

 ال يوجد-مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7
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 المؤهل العلمي والخبرات: - 7.1

 مجال العلوم االجتماعيةالمؤهل العلمي المطلوب: الدرجة الجامعية االولى في 

 ( سنوات في مجال الوظيفة.3الخبرات العملية المطلوبة: ت

 التدريب: -7.1

 دورة تدريبية مختصة في مجال العمل  -    

 مهارات اتصال فعال -    

 

 المعارف والمهارات والقدرات : -7.3

 المهارات المطلوبة

 مهارات التواصل مع مختلف الفئات   -   

 مهارات إدارة اإلفراد واألسر واإل ناع  -   

 القدرات المطلوبة

 القدرة على تحمل ضغط العمل  -
 المعارف

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

  اجتماعي باحث    مسمى الوظيفــــة: 1.1

 التنمية االجتماعيةمديرية   االدارة/ المديرية: 1.1

 مركز تنمية مجتمع محلي     القسم/الشعبة: 1.1

 مركز تنمية مجتمع محليير مد:   مسمى وظيفة الرئيس المباشر 1.1

 ترميز الوظيفة-1

رجاتمصنفة/وظائف بعقود ذات فئات وددائمة مصنفة/ غير  نوع الوظيفة:   120/616/615 :رمزال 

 6 :رمزال أولى الفئـــــــــة  :                                        

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

 6 :رمزال والعمل واالجتماعية اإلسالمية والشؤون األو اف وظائف  :الفرعية النوعيةة/الوظيفيـ المجموعـة

 3 :رمزال الثالث المستـــــــوى :                                        

111  :رمزال باحث مساعد المسمى القياسي الدال:   

مساعد باحث الفعلي:مسمى الوظيفـــة   11 :رمزال 

 707011111 الرقم الرمزي للوظيفة:
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المشاركة في اعداد البرامج واالنشطة والمشاريع والخطط التنفيذية والدراسات االجتماعية التي تساهم في  الوظيفة غرض-  1

 تنمية المجتمع المحلي.

 : والواجبــــات المهام-1

 يشارك في اعداد وتنفيذ الخطط التنفيذية للمركز. .1

 الخاصة بالمركز.يعمل على التنسيق لتنفيذ البرامج واالنشطة والمشاريع  .2

 يعد الدراسات للمشكالت االجتماعية في منطقة خدمات المركز. .3

 يشارك في تحديد احتياجات المركز. .4

 يتعاون مع كافة موظفي المركز في اعداد التقارير الخاصة بإنجازات المركز. .5

 رامج ومشاريع المركز.يتابع سير عمل برنامج االسر المنتجة وصناديق االئتمان والدورات التدريبية وغيرها من ب .6

حلول البلرامج والخلدمات التلي تقلدمها اللوزارة ملن خلالل ورش المجتمع المحللي إعداد وتنفيذ الخطط الالزمة لتوعية  .7

 .على زوار المركز توزيع المنشورات والمطبوعات الصادرة عن الوزارةوالعمل والفعاليات المختلفة 

في مختلف المجالت تالتوعية الوالديلةي  ضلايا النلوع االجتملاعيي  الخاصة في المنطقة والتثقيف تنفيذ حمالت التوعية .8

من التنمري الصحة االنجابية ..............( وغيرها من برامج حسب احتياجات المجتمع  األطفالمكافحة التطرفي حماية 

 .المحلي

 يقوم بأي عمل يكلفه به المسؤول المباشر ضمن اختصاص الوظيفة. .9

 يتقيد باألنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها في الوزارة. .11

 

 (االتصاالت) الوظيفة عالقات-5

 مدير مديرية التنمية االجتماعية/ مدير وموظفي المركز   (:الدائرة داخل) الداخلية االتصاالت 1.5-

 الجهات الشريكة تجمعيات محليةي منظمات اجنبية( (:الدائرة خارج) الخارجية االتصاالت 1.5-

 

  االشراف-6

         ال يوجد :للوظيفة المباشر لألشراف الخاضعة الوظائف مسميات     

     

 الوظيفة إلشغال واالضافية االساسية المتطلبات-7

 :والخبرات العلمي المؤهل 1.7-

 ةاالجتماعي مالدرجة الجامعية األولى في العلو :المؤهل العلمي المطلوب          

 الوظيفة( سنوات في مجال عمل 3ت: الخبرات العملية المطلوبة         
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 : التدريب 1.7-

 دورة في التخطيط االستراتيجي. -

 دورة في إعداد التقارير. -

 .دورة في مهارات الحاسوب -

 .دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

:والقدرات والمهارات المعارف 37.-     

 المهارات المطلوبة: 

   في استخدام الحاسوب مهارات-

 تواصل فعال. مهارات-

 :   القدرات المطلوبة

 .على تطوير وسائل ونماذج وأساليب العمل القدرة- 

 :  المعــارف

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي                                                            

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 

 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة5

 مـسـمـى الـوظـيـفـة : إداري  5.5

 اإلدارة / الــمـديـريـة: مديرية التنمية االجتماعية  5.5

 مركز تنمية المجتمع المحليالـقـســم / الـشـعــبـة :  5.3

 مدير مركز تنمية المجتمع المحلي مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر : 5.4

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة5

 616/615/651 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات الــوظـيـفـةنــوع 

 6 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 1 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 6 الرمز: الوظائف اإلدارية والتوثيق المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 002 الرمز: إداري ثالث المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: إداري  مسمى الوظيفة الفعلي

 616311511 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 والتطةةوير فةةيالتخطةةيط وءدارة وتنميةةة المةةوارد البشةةرية اإلداريةةة و الشةةؤونمتابعةةة كافةةة ءجةةرا ات غرررا الوظيفررة:-3

 بذلك.توثيق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة  ،المكتب

 المهام والواجبــــات :-4

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

والتنسةةيب بالتوصةةيات واالقتراحةةات الالزمةةة كتةةب عمليةةة تنفيةةذ أعمةةال المتحديةةد المشةةاكل والصةةعوبات التةةي تواجةة    .2

 الوزارة لدراستها واعتمادها. للجهة المعنية فيلمعالجتها 

ورفةع تقةارير تقةدم سةير العمةل كتةب تقييم مستوى االنجاز الفعلي للموالمتابعة الدورية لتنفيذ الخطط والبرامج التنفيذية   .7

 .المركزمدير دورية بخصوصها ل

وسةجالت الةدوام، واإلجةازات، والتقاعةد، واالسةتقالة،  ءجرا ات شؤون الموظفين الخاصة بموظفي المركز مةنمتابعة   .4

 .... الخ. والتكليف التأديبية، والنقلواإلجرا ات األدا ، 

 .تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين وفق ما تطلب  طبيعة العملالمشاركة في   .5

 رفع كشوفات يومية بدوام الموظفين.، والتزام الموظفين بالدوام وفق ساعات العمل الرسميةمراقبة   .6

والرسمية( والتأكد من استكمال االجةرا ات الخاصةة بهةا وتوقيةع المرجةع المخةت   )الخاصةاستالم نماذج المغادرات   .3

 عليها.

 كتبماعي والمنافع األخرى لموظفي الممتابعة تنفيذ اإلجرا ات المتعلقة بالتأمين الصحي والضمان االجت  .8

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

وترتيةةب وحفةةظ تلةةك  الخاصةةة بعمةةل المركةةزتنظةةيم وتحةةديث الملفةةات واالحتفةةاظ بكافةةة البيانةةات والوثةةائق والقةةرارات   .11

 .الملفات بشكل دقيق يسهل الرجوع ءلي 

 .تحديد احتياجات المديرية من الموارد البشرية بما يتماشى مع التشريعات والتعليمات الخاصة بإدارتهاالمشاركة في   .11

 اإلبالغ عن أعطال الحاسوب وطابعتها ومتابعة أعمال الصيانة مع الجهات ذات العالقة.  .12

 والبيانات التي يتطلب الحفاظ على سريتها.اتخاذ كافة اإلجرا ات الالزمة للمحافظة على سرية المعلومات   .17

 يقوم بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر وضمن اختصا  وظيفت .  .14

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 .  مدير وموظفي المركزاالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( : 5.5

 ال يوجد . الدائرة( :االتصاالت الخارجية )خارج  5.5

 

 اإلشراف:-6

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

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية.المؤهل العلمي المطلوب: 

 في عمل الوزارة .  ( سن6لى )الفئة األوالخبرات العملية المطلوبة  :

 التدريب:  5.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضع الخطط والبرامج. -

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 3.7 

 المهارات المطلوبة:

 وإجراءات العملمهارة في انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة  -

 مهارة في التحليل والتفكير المنطقي -

 مهارة في االتصال  -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها. -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

 القدرات المطلوبة: 

 القدرة على تحمل ضغط العمل.  -

 المعارف: 

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

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
التنمية االجتماعية ةوزار الدائرة:  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسمى الوظيفــــة: محاس 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية: مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 تنمية مجتمع محلـــــــــــــــــيمركز :القسم/الشعبة 1.1

 تنمية مجتمع محليمركز  رمدي المباشر:مسمى وظيفة الرئيس  1.1

 ترميز الوظيفة-1

 نوع الوظيفة: 
 تغير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجا دائمة مصنفة/

 
 616/615/651 الرمز:

 الفئـــــــــة  :

 االولى

 او ثانية

 : رمزال

 

6 

5 

 :ةالنوعية العام/  المجموعة الوظيفية
 

 مجموعة الوظائف االدارية والمالية
 

 1 :الرمز

 :ةالنوعية الفرعي/  المجموعة الوظيفية
 

 الوظائف المحاسبية والمالية
 

 1 :الرمز

 المستـــــــوى:
 الثالث

 
 3 :الرمز

 المسمى القياسي الدال: 

 مساعد الفئة األولى: محاسب

 الفئة الثانية: محاسب ثالث

 الرمز:

 الرمز

115 

116 

 الفعليمسمى الوظيفـــة 
 محاسب 

 
 11 :رمزال

 الرقم الرمزي للوظيفة: 

 611311511الفئة األولى: 

 511311611الفئة الثانية :
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وتسديد السلف وتأمين المشتريات  الرئيس المباشرتنفيذ اإلجراءات والمعامالت المحاسبية وفق التعليمات المالية وتوجيهات  :.غرض الوظيفة3

 وتحصيل األ ساط من البرامج والمشاريع المنتجة. الالزمة

 المهام والواجبات:.4

 وصناديق االئتمان والدورات التدريبية وغيرها من برامج ومشاريع المركز.تحصيل اال ساط من برنامج االسر المنتجة  .1

 المؤهلين المسددين أل ساط االسر المنتجة. بأسماءاعداد كشوفات  .2

 الالزمة بهم ومخاطبة الوزارة بشأنهم. اإلجراءاتبالمتخلفين عن السداد ليصار التخاذ  اإلنتاجيةاعالم  سم تعزيز  .3

 فتح السجالت والقيود األصولية للمعامالت واإلجراءات المحاسبية.  .4

 ترحيل البيانات الخاصة بمستندات الدفع في السجالت الخاصة المعتمدة لهذه الغاية.  .2

 األصول.استالم السلف المالية والصرف منها حسب  .1

 ر والصيانة وضبطها استالم السجالت والقيود الخاصة بحركة السيارات وكمية االستهالك و طع الغيا .0

 وجميع المستندات ذات القيم المالية في الملفات والسجالت الخاصة بها.  تحفظ  سائم اإليصاال .8

 ذات العال ة بطبيعة عمل المركز  المالية متابعة إنجاز المعامالت  .2

  القيام بأية مهام اخرى يكلف بها ذات عال ة بطبيعة العمل. .61

 لتعليمات الصادرة من الوزارةتنفيذ كافة القوانين واألنظمة وا .66

 

 الوظيفة )االتصاالت(: عالقات-5

 وموظفي المركز  مدير الداخلية: االتصاالت-5.5

 المختصة البنوك الخارجية: االتصاالت-5.5
 

 ديوج الاإلشراف  نطاق-6
 

 

 

 األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة المتطلبات-7
 

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7-

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

 سنه في مجال العمل (6الخبرات العلمية المطلوبة: ت

 التدريب: 5.7-

 دورة في مسك السجالت المالية -     

 دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي     -     

 والمهارات والقدرات:المعارف  3.7-

 في استخدام الحاسوب  مهارة-     في اعداد السجالت والتقارير مهارة-المهارات المطلوبة:     

 القدرة على العمل بروح الفريق-القدرة على تحمل ضغط العمل   -: القدرات المطلوبة    
باألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وخاصة المتعلقة معرفة تامة - معرفة تامة باألنظمة والقوانين المالية.-: المعارف   

 بالمشاريع التنموية واالنتاجية.
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعليبطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية الدائرة:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 ـــــــــــوازم ـــعهدة ولــــــــــ مينأالوظيفة: مسمى  1.1

 ةيـــالتنميـــة االجتماع المديرية: مديريــــةاالدارة/  1.1

 ــــــيــتنمية مجتمع محلـــــــــ : مركزالشعبةالقسم/ 1.1

 :مدير مركز تنمية مجتمع محلـــــــي مسمى وظيفة  1.1

 ترميز الوظيفة -1

 نوع الوظيفة: 
رجاتفئات وددائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات   

 :رمزال
120/616/615 

 5 :رمزال الثانية الفئـــــــــة  :                                        

 1 :الرمز مجموعة الوظائف االدارية والمالية :ةالنوعية العام/  المجموعة الوظيفية

والمستودعاتوظائف المشتريات واللوازم  النوعية الفرعية:/  المجموعة الوظيفية  1 :الرمز 

 3 :الرمز الثالث                                         المستـــــــوى:

 113 :رمزال امين ثالث المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال امين ثالث الفعليمسمى الوظيفـــة 

 011011011 الرقم الرمزي للوظيفة: 



 
  ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــــــــز تنميـــــــــــــة المجتمـــــــــع المحلــــــي بــطــاقــ

 68/4/5162( تاريخ 8116معتمدة بموجب كتاب رقم )ش م/ وتعديل مراجعة-    5168/ 8/ 8( تاريخ 62851ش م /ر رقم )ـمعتمدة بموجب كتاب معالي الوزي
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 ومتابعة إجراءات حفظها وتخزينها.من المواد واللوازم المختلفة  المركزاحتياجات  رتوفي :الوظيفةغرض -3

 المهام والواجبات:-4

 سجالت العهدة وفق األصول والحفاظ عليها وعدم السماح ألي شخص بالعبث فيها أو ىوإدخالها إلالمركز استالم كافة لوازم  .6

 .إتالفها

 التخاذ القرار المناسب بشأنها.  المديرمن اللوازمي واستدراج العروض الخاصة بها وعرضها على المركز حصر احتياجات  .5

 في تحديد مستويات التخزين المناسبة للمواد واللوازم.  المديرالمشاركة مع  .3

 .استالم كافة السجالت المتعلقة بأمور اللوازم والعهدة .4

 .إخراج اللوازم والعهدة وفق األصول المتبعة .2

 شراؤها. وإدخالها أالمشاركة في لجان استالم المواد المختلفة التي سيتم  .1

 تقييد أوامر الشراء في السجالت المعدة لهذه الغاية وحفظ المعامالت والوثائق الخاصة بها  .0

 القيام بأية مهام أخرى يكلف بها ذات عال ة بطبيعة العمل. .8

 عمل بشكل خاص بهدف تحديث وتطوير أساليب وإجراءات العمل.مواصلة الدراسة واالطالع على ما يستجد في مجال ال .2

تنظيم  اعدة معلوماتية وإحصائية لتسهيل إنجاز األعمال وتوفير القاعدة المعلوماتية إلعداد الدراسات التحليلية الالزمة وتنظيم  .61

 الوثائق والملفات ومتابعة تحديثها دورياً.

 .لصادرة من الوزارةتنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات ا .66

 الوظيفية: عالقات-5

 المركزوموظفي مدير  الداخلية:االتصاالت  5.5-

 ال يوجد :الخارجيةاالتصاالت  5.5-

 :االشراف -6

 ال يوجد مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:  

 

 :المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

 والخبرات:المؤهل العلمي  5.7-

 المؤهل العلمي المطلوب: دبلوم كلية مجتمع    

 سنة في مجال العمل (6تالخبرات العلمية المطلوبة:    

 : التدريب 5.7-

 دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة -     

 دورة في اعداد التقارير والسجالت -     

 دورة في استخدام الحاسوب -     

 والقدرات:المعارف والمهارات  3.7-

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

 القدرة على العمل بروح الفريق -    القدرة على تحمل ضغط العمل  -القدرات المطلوبة:         
 باألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وخاصة المتعلقة بالمشاريع التنموية والمنتجة.معرفة تامة المعارف :                     



 
  ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــــــــز تنميـــــــــــــة المجتمـــــــــع المحلــــــي بــطــاقــ
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 ديوان الخدمة المدنية
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

:   وزارة التنمية االجتماعيةالدائرة  
 

 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

  يــــــــــاجتماع مرشد    مسمى الوظيفــــة: 1.1

 التنمية االجتماعية مديرية االدارة/ المديرية: 1.1

 مركز تنمية مجتمع محلي     القسم/الشعبة: 1.1

 ير مركز تنمية المجتمع المحليمد:   مسمى وظيفة الرئيس المباشر 1.1

 ترميز الوظيفة -1

رجاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ود نوع الوظيفة:   120/616/615 :رمزال 

 2 :رمزال ثانية الفئـــــــــة  :                                        

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

 1 :رمزال والعمل واالجتماعية اإلسالمية والشؤون األو اف وظائف  :الفرعية النوعيةة/الوظيفيـ المجموعـة

 3 :رمزال الثالث المستـــــــوى :                                        

 003 :رمزال مرشد ثالث المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال مرشد اجتماعي الفعلي:مسمى الوظيفـــة 

 007011011 الرقم الرمزي للوظيفة:



 
  ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــــــــز تنميـــــــــــــة المجتمـــــــــع المحلــــــي بــطــاقــ

 68/4/5162( تاريخ 8116معتمدة بموجب كتاب رقم )ش م/ وتعديل مراجعة-    5168/ 8/ 8( تاريخ 62851ش م /ر رقم )ـمعتمدة بموجب كتاب معالي الوزي
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 التي تساهم في تنمية المجتمع المحلي. واألنشطةالمشاركة في تنفيذ الخطط والبرامج  الوظيفة غرض-1

 والواجبــــات: المهام-1

 يشارك في اعداد وتنفيذ الخطط التنفيذية للمركز. .1

 يشارك في التنسيق لتنفيذ البرامج واالنشطة والمشاريع الخاصة بالمركز. .2

 يساهم في اعداد الدراسات للمشكالت االجتماعية في منطقة خدمات المركز. .3

 مع كافة موظفي المركز في اعداد التقارير الخاصة بإنجازات المركز.يتعاون  .4

برنامج االسر المنتجة وصناديق االئتمان والدورات التدريبية وغيرها من برامج  متابعة سير عمل إجراءاتيشارك في  .5

 ومشاريع المركز.

 يقوم بأي عمل يكلفه به المسؤول المباشر ضمن اختصاص الوظيفة. .6

 والقوانين والتشريعات المعمول بها في الوزارة. يتقيد باألنظمة .7

 (االتصاالت) الوظيفة عالقات-5

 (:الدائرة داخل) الداخلية االتصاالت 1.5-

 مدير مديرية التنمية االجتماعية/ مدير وموظفي المركز     

 (:الدائرة خارج) الخارجية االتصاالت 1.5-

 الجهات الشريكة تجمعيات محليةي منظمات اجنبية( 

  االشراف-6

             ال يوجد :للوظيفة المباشر لألشراف الخاضعة الوظائف مسميات     

 الوظيفة إلشغال واالضافية االساسية المتطلبات-7

 :والخبرات العلمي المؤهل 1.7-

         دبلوم متوسط في مجال من مجاالت العلوم االجتماعية  :المؤهل العلمي المطلوب          

 الوظيفةفي مجال عمل  ( سنة6ت: الخبرات العملية المطلوبة          

 : التدريب 1.7-

 دورة في إعداد التقارير. -

 .دورة في مهارات الحاسوب -

 .دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

:والقدرات والمهارات المعارف 73.-     

 تواصل فعال. مهارات-   في استخدام الحاسوب مهارات-المهارات المطلوبة: 

 .على تطوير وسائل ونماذج وأساليب العمل القدرة-   : القدرات المطلوبة

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

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
 

جتماعيةاال يةموزارة التن الدائرة:  
 

 

 
 

 

 
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 ةـــــــــــــــــــشؤون اداري بكات الوظيفــــة:مسمى  1.1

 ةيـــالتنميـــة االجتماع المديرية: مديريــــةاالدارة/  1.1

 يــــــــــــــــمجتمع محل تنمية زمرك :الشعبةالقسم/ 1.1

 مركز تنمية المجتمع المحلي رمدي المباشر:مسمى وظيفة الرئيس  1.1

 ترميز الوظيفة-1

 616/615/651 الرمز: تدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجا نوع الوظيفة: 

 5 : رمزال الثانية الفئـــــــــة: 

 1 :الرمز والمالية مجموعة الوظائف االدارية :مةالنوعية العا/  المجموعة الوظيفية

 6 :الرمز الوظائف االدارية والتوثيق :ةالنوعية الفرعي/  المجموعة الوظيفية

 3 :الرمز الثالث المستـــــــوى: 

 114 :رمزال كاتب ثالث المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال كاتب شؤون ادارية الفعليمسمى الوظيفـــة 

 017011011 الرقم الرمزي للوظيفة: 



 
  ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــــــــز تنميـــــــــــــة المجتمـــــــــع المحلــــــي بــطــاقــ
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الى  باإلضافةعلى تنفيذ كافة اجراءات تصدير وتوريد وتصنيف وحفظ المخاطبات الرسمية وفق االصول المتبعة  لالعم :الوظيفة.غرض 3

 القيام بمهام الر ابة على دوام الموظفين ورصد اجازاتهم.

 المهام والواجبات:.4

 يشرف على اجراءات تصدير وتوريد المخاطبات الرسمية. .6

 وتبليغ الرئيس المباشر بالتجاوزات ان وجدت. واالنصراف( تالقدوممرا بة دوام الموظفين  .5

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

 ترصد اجازات الموظفين العرضية والمرضية. .4

 ارشفة الملفات والوثائق حسب االصول. .2

 حفظ الكتب الرسمية في الملفات الخاصة بها. .1

 اي مهمة اخرى يكلفه بها المدير ضمن االختصاص. .0

 تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة. .8

 
 الوظيفة )االتصاالت(: عالقات-5

 مدير وموظفي المركز االتصاالتالداخلية: -5.5

 ال يوجد االتصاالتالخارجية:-5.5

 ديوج ال :اإلشراف-6

 
 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7-

 مؤهل العلمي المطلوب: دبلوم متوسط في العلوم االدارية ال

 سنه في مجال الوظيفة (6الخبرات العلمية المطلوبة: ت

 التدريب: 5.7-

 دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي -

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7-

 المهارات المطلوبة

 مهارة في اعداد السجالت والتقارير -

 مهارة في استخدام الحاسوب  -

 مهارة في تنظيم الملفات -

 القدرات المطلوبة

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

 معرفة  باألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة :  المعارف 
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 ديوان الخدمة المدنية

 
 يالوظيفي الفعلبطاقة الوصف 

 
جتماعيةية االموزارة التن الدائرة:  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 استقبــــــــــــــــــــــال فموظـــــ الوظيفــــة:مسمى  1.1

 ةـــيـالمديرية: مديريــــة التنميـــة االجتماعاالدارة/  1.1

 تنمية مجتمع محلــــــــــــــــــي زمرك :الشعبةالقسم/ 1.1

 تنمية المجتمع المحلي زمرك رمدي المباشر:مسمى وظيفة الرئيس  1.1

 ترميز الوظيفة-1

ترجادائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ود نوع الوظيفة:   120/616/615 الرمز: 

 3 : رمزال الثالثة الفئـــــــــة  :

 3 :الرمز وظائف الخدمات المساعدة :ةالنوعية العام/  المجموعة الوظيفية

 1 :الرمز الوظائف الفند ية والسياحية : ةالنوعية الفرعي/  المجموعة الوظيفية

 3 :الرمز الثالث :                                         المستـــــــوى

 161 :رمزال موظف استقبال المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال موظف استقبال الفعليمسمى الوظيفـــة 

 001017111 الرقم الرمزي للوظيفة: 



 
  ات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــــــــز تنميـــــــــــــة المجتمـــــــــع المحلــــــي بــطــاقــ

 68/4/5162( تاريخ 8116معتمدة بموجب كتاب رقم )ش م/ وتعديل مراجعة-    5168/ 8/ 8( تاريخ 62851ش م /ر رقم )ـمعتمدة بموجب كتاب معالي الوزي
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 :.غرض الوظيفة3

 يحتاجونها.العمل على تسهيل استقبال وتوجيه المراجعين ومساعدة ذوي االحتياجات الخاصة منهم للوصول الى االماكن التي 

 المهام والواجبات:.4

 يستقبل المراجعين ويسجل معلوماتهم ومعرفة الخدمة التي يريدونها. .6

 يرشد المراجعين الى المكان المراد لتقديم الخدمة التي يحتاجونها. .5

 توزيع نشرات تعريفية على المراجعين. .3

 القيام بأي مهام يكلفه المدير بها ضمن اختصاصه. .4

 تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة. .2

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

 مدير المركز /الموظفيناالتصاالت الداخلية : -5.5

 ال يوجداالتصاالت الخارجية : -5.5

  اإلشراف: -6

 دال يوج مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:

 
 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7-

 العامة. المطلوب: الثانويةمؤهل العلمي ال

 وظيفةلفي مجال ا ( سنة6الخبرات العلمية المطلوبة: ت

 التدريب: 5.7-

 دورة في مهارات االتصال والتعامل مع الجمهور -         

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7-

 المهارات المطلوبة      

 مهارة التعامل مع الجمهور -

 مهارة في استخدام الحاسوب  -

 القدرات المطلوبة

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

 المعارف 

 معرفة عامه باألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وخاصة المتعلقة بالمشاريع التنموية واالنتاجية. -
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 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية

 
 

 
 
 
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة5

 نخـــــــــــــــــــــــــــــــــــاز الـوظـيـفـة:مـسـمـى  5.5

 ةــالتنمية االجتماعي ةالــمـديـريـة: مديرياإلدارة /  5.5

 تنمية مجتمع محلـــي الـشـعــبـة: مركزالـقـســم /  5.3

 مركز تنمية مجتمع محلي المباشر: مديرمسـمى وظيـفة الـرئـيس  5.4

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة5

 616/615/651 الرمز: بـعـقود ذات فـئـات ودرجاتدائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف  نـوع الــوظـيـفـة

 3 :الرمز الثالثة الــفــئــة

 3 الرمز: وظائف خدمات مساعدة ية العامةعة النوعالمجمو

 6 الرمز: البيع والمستودعاتوظائف  المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 118 الرمز: خازن المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: خازن مسمى الوظيفة الفعلي

 336311811 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  وعة المهنيةالـمجـم
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 بذلك.البيانات الخاصة  توثيق كافةالمركز وفي  والمستودعاتكافة إجراءات اللوازم  في ةالمشارك الوظيفة:غرض -3

 والواجبــــات:المهام -4

 استالم المواد حسب طلب الشراء وصرفها على اختالف أنواعها.  .1

 تدوين و ائع حركة المخزون من المواد على السجالت الخاصة.  .2

 جرد المواد والتأكد من الكمية حسب طلب الشراء.  .7

 مطابقة المواد المستلمة مع المخزنة.  .4

 وتو يعها من المدير والموظف المستخدم لها  بل تسليمها له. الموادتنظيم بطا ات استالم   .5

 االتصال مع لجنة االستالم لمعاينة المواد.  .6

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

 المحافظة على نظافة وترتيب المستودع ضمن نطاق المسؤولية.   .8

 المستودعات وإعالم الرئيس المباشر بالنتائج. مرا بة حركة معدل مخزون  .9

 التي بحاجة لإلتالف.  الموادمالحظة   .11

 .ترتيب وتصفيف المواد بشكل الئق  .11

 وحسب الطلب. الموادصياغة مذكرات خطية باالحتياجات من   .12

 المشاركة في عملية التخزين والجرد.  .17

 المشاركة في لجان االستالم.  .14

البيانات والسجالت الخاصة بعمله والتأكد من حفظها بطريقة منظمة تضمن الرجوع إليها بسلهولة وفلي تنظيم وتوثيق جميع   .15
 أي و ت.

 اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يتطلب الحفاظ على سريتها.  .16

 اختصاص وظيفته.يقوم بأية أعمال أخرى يكلف بها من  بل الرئيس المباشر وضمن   .13

 
 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 المركز وموظفي مدير(: االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة 5.5

 ال يوجد . الدائرة( :االتصاالت الخارجية )خارج  5.5

 اإلشراف:-6

  يوجد. الللوظيفة: مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر        

 واإلضافية إلشغال الوظيفة:المتطلبات األساسية -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7

 التوجيهي فما دون المؤهل العلمي المطلوب: 

 مجال العمل.( سنوات في 6ت ةالفئة الثالثالمطلوبة :الخبرات العملية 
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 التدريب:  5.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 الكمبيوتردورة في  -

 إدارة المستودعات دورات فنية متخصصة في  -

  المعارف والمهارات والقدرات: 3.7 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في االتصال -

 .مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

 القدرات المطلوبة :

 القدرة على تحمل ضغط العمل .         

 : المعارف

معرفللة تامللة فللي التشللريعات /القللوانين واألنظمللة والتعليمللات الخاضللعة لعمللل الللوزارة وعمللل          
 المديرية.
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية الدائرة:  
 

 
 

 
 
 

 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 عطابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوظيفــــة:مسمى  1.1

 ةيـالتنميـــة االجتماع المديرية: مديريــةاالدارة/  1.1

 تنمية مجتمع محلـــــــــــي : مركزالشعبةالقسم/ 1.1

 تنمية مجتمع محلـــــــــــي زمرك مدير المباشر:مسمى وظيفة الرئيس  1.1

 ترميز الوظيفة-1

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

 ودرجات
 65 :رمزال

 3 :رمزال الثالثة الفئـــــــــة :

 3 :الرمز وظائف الخدمات المساعدة :ةالنوعية العام/  المجموعة الوظيفية

 1 :الرمز وظائف خدمات ادارية النوعية الفرعية:/  المجموعة الوظيفية

 3 :الرمز الثالث المستـــــــوى:

 113 :رمزال طابع المسمى القياسي الدال:

 11 :رمزال طابع الفعليمسمى الوظيفـــة 

  الرقم الرمزي للوظيفة:
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 يطبع ويد ق الكتب والتقارير والمعامالت والكتب الخاصة في المركز حسب الطلب. :غرض الوظيفة-3

 المهام والواجبات:-4
 يطبع الكتب والتقارير والمعامالت المختلفة حسب الطلب   .6

 يد ق الكتب والتقارير التي طبعها  بل تسليمها للجهات المختصة .5

 يحافظ على نظافة آالت الطباعة ويتأكد من تغطيتها باستمرار .3

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

 النظام والخروج منه باستعمال لكلمات السرالتمكن من الدخول على  .2

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

 القيام بأي مهام يكلفه بها المدير ضمن اختصاصه .0

 تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة .8

 ة: )االتصاالت(الوظيف عالقات-5

 /الموظفينالمركز  رمدي :الداخليةاالتصاالت  5.5

 ال يوجد :الخارجيةاالتصاالت  5.5

 
 :اإلشراف-6

 دال يوج مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:
 

 األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة المتطلبات-7

 ( سنة في مجال الوظيفة6العامة فما دون / ت ة: الثانويوالخبرات العلمي المؤهل-5.7

 :التدريب-5.7

 دورة في الطباعة عربي/ انجليزي -   

 دورة تدريبية مختصة في مجال العمل -   

 والمهارات والقدرات: المعارف-3.7

 المهارات المطلوبة

 باستعمال الحاسومهارة في  -

 في الطباعة والد ة السرعةمهارات  -

 القدرات المطلوبة

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 المعارف

 معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل -
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 يالوظيفي الفعلبطاقة الوصف 
 

وزارة التنمية االجتماعية الدائرة:  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 سحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الوظيفــــة:مسمى  1.1

 ةيـــالتنميـــة االجتماع المديرية: مديريــــةاالدارة/  1.1

 يـــــــــــــــــمركز تنمية مجتمع محل: القسم/الشعبة 1.1

 مركز تنمية المجتمع المحلي  رمدي المباشر:مسمى وظيفة الرئيس  1.1

 ترميز الوظيفة-1

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

 :رمزال
616/615/651 

 3 :رمزال الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 3 :الرمز وظائف الخدمات المساعدة :ةالنوعية العام/  المجموعة الوظيفية

 2 :الرمز وظائف الحماية والسالمة العامة والخدمات : ةالنوعية الفرعي/  المجموعة الوظيفية

 3 :الرمز الثالث :                                         المستـــــــوى

 116 :رمزال حارس المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال حارس الفعليمسمى الوظيفـــة 

 001011711 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 القيام بأعمال الحراسة للمعدات واألجهزة التابعة للمبنى الوظيفة: غرض -3

 المهام والواجبات:-4

 مبنى بعد الدوام الرسمي.الالقيام بجوالت حول  .6

 إغالق صنابير المياه بعد خروج الموظفين.التأكد من اغالق جميع األبواب والشبابيكي والتأكد من إطفاء األنوار و .5

 تبليغ المسؤولين عن الحوادثي أو أية مشاكل أو حاالت اشتباه. .3

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

 اخلة والخارجة من مبنى المركز.تفتيش السيارات الد .2

 . تطبيق إجراءات السالمة والصحة المهنية.0

 القيام بما يكلف به في مجال عمله.. 8

 تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة .2

 
 :)االتصاالت( عالقات الوظيفية-5

 المركزمدير وموظفي : (داخل الدائرة) الداخليةاالتصاالت  5.5

 ال يوجد :(خارج الدائرةت الخارجيةاالتصاالت  5.5

 يوجد ال اإلشراف:-6

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات:5.7

 الثانوية العامة فما دونالمؤهل العلمي المطلوب:     

 سنوات في مجال عمل الوظيفة (6تالخبرات العملية المطلوبة: 

 التدريب:5.7

  دورة متخصصة في مجال العمل -       

 المعارف والمهارات والقدرات:  7.3

 مهارة في التعامل مع الحاالت الطارئةالمهارات المطلوبة:         

 على تحمل ضغوط العمل القدرة القدرات المطلوبة:        

 للعملمعرفة بالقوانين واالنظمة والتعليمات الناظمة المعارف:          
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 يالوظيفي الفعلبطاقة الوصف 
 

وزارة التنمية االجتماعية الدائرة:  
 

 
 

 
 
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 لمراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوظيفــــة:مسمى  1.1

 ةيـاالدارة/ المديرية: مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 مركز تنمية مجتمع محلــــــــــــي: م/الشعبةــالقس 1.1

 مركز تنمية مجتمع محلــــي رمدي المباشر:مسمى وظيفة الرئيس  1.1

 ترميز الوظيفة-1

 120/616/615 :رمزال دائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظيفة: 

 3 :رمزال الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 3 :الرمز وظائف الخدمات المساعدة :ةالنوعية العام/  المجموعة الوظيفية

 1 :الرمز وظائف خدمات ادارية الفرعية:النوعية /  المجموعة الوظيفية

 3 :الرمز الثالث                                     المستـــــــوى:  

 166 :رمزال مراسل المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال مراسل الفعليمسمى الوظيفـــة 

 001017711 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 المركز.على توزيع البريد والمعامالت على موظفي  لالعم :الوظيفةغرض -3

 والواجبات:المهام -4
 يفتح ويغلق مكاتب المركز الذي يعمل به  بل وبعد انتهاء الدوام الرسمي .2

 على الموظفين.الرسمية يوزع المعامالت  .61

 يحافظ على نظافة وترتيب المكاتب واألثاث في المركز .66

 يتأكد من أمور السالمة العامة  بل مغادرته المركز .65

 هأية مهمة يكلفه بها المدير ضمن اختصاص  .63

  كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة تنفيذ .64

 )االتصاالت(ة: الوظيف عالقات-5

 /الموظفينالمركز  رمدي الداخلية:االتصاالت  5.5

 ال يوجد  :الخارجيةاالتصاالت  5.5

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

 
 األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة المتطلبات-7

  والخبرات: العلمي المؤهل-5.7

 ( سنة في مجال الوظيفة6العامة فما دون / ت ةالثانوي          

 : التدريب-5.7

 دورة تدريبية مختصة في مجال العمل          

 والمهارات والقدرات: المعارف-3.7

 المهارات المطلوبة

 مهارة التعامل مع الموظفين والمراجعين  -

 القدرات المطلوبة

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 المعارف

 اتقان القراءة والكتابة  -

 معرفة استخدام الالت التصوير  -

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

 قـائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــ الوظيفــــة:مسمى  1.1

 ةــيــالتنميـــة االجتماع المديرية: مديريــــةاالدارة/  1.1

 محلــــــــــــــــــــيمركز تنمية مجتمع : القسم/الشعبة 1.1

 تنمية مجتمع محلي مركز رمدي المباشر:مسمى وظيفة الرئيس  1.1

 ترميز الوظيفة-1

 120/616/615 :رمزال دائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظيفة: 

 3 :رمزال الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 3 :الرمز وظائف الخدمات المساعدة :ةالنوعية العام/  المجموعة الوظيفية

 3 :الرمز وظائف اعمال السوا ة : ةالنوعية الفرعي/  المجموعة الوظيفية

 3 :الرمز الثالث :                                         المستـــــــوى

 112 :رمزال محورينسائق  المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال سائق الفعليمسمى الوظيفـــة 

 000011111 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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لغايات العمل الرسمي مراعياً تعليمات و واعد السيري وتطبيق  للمركز الكشف  بل التشغيلي و يادة المركبة العائدة ءإجرا :الوظيفةغرض -3

 ة.إجراءات السالمة والصحة المهني

 المهام والواجبات:-4

 يدون رحالت المركبة على سجل رحالت المركبات حسب األصول.  .6

 .توفر معدات الصيانة المطلوبةيحافظ على أمن وسالمة المركبة المستلمةي وتفقد   .5

 .تطبيق  واعد وتعليمات المرور والسير على الطرقيحافظ على أرواح المستقلين لمركبهي و  .3

المركبة من الصيانة واإلصالح والغسيل والتشحيم والزيوتي والتو يع على المستندات المالية المرتبطة يقدر احتياجات   .4

 بتقدير االحتياجات  بل وبعد إنجازها.

 يحافظ على المركبة المسلمة وجعلها دائماً بصورة نظيفة.  .2

 يلتزم بتنفيذ المهمة الموكلة كما جاءت في أمر الحركة.  .1

 بة من الو ود  بل البدء بالرحالت لضمان عدم تأخير إنجاز المهام المطلوبة عن مواعيدها المحددة.يقدر حاجة المرك  .0

الحصول على تقرير حوادث  التأكد مني وحصول أي حادث للسيارة فور وشركة التأمين المختصة المسئولينلغ يب  .8

 .تكروكي(

المتعلقة بالوظيفةيتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة   .2  

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من  بل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة.  .61
 

 :االتصاالت(ة )عالقات الوظيف-5
 موظفي المديريةو رمدي الداخلية: االتصاالت-5.5

 وشركات التأمينالصيانة ومحطات الو ود  زمرك :الخارجية االتصاالت-5.5

 
 اإلشراف:-6

 ديوج ال للوظيفة:مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر            

 
 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 ( سنة خبرة في مجال الوظيفة6الثانوية العامة فما دون / تالمؤهل العلمي والخبرات: -5.7

 متخصصة في مجال العمل ةدور التدريب:-5.7

 والمهارات والقدرات: المعارف-3.7

 مهارة التعامل مع الحاالت الطارئة-المطلوبة: المهارات 

 القدرة على تحمل ضغط العمل-المطلوبة: القدرات 

 بالقوانين واالنظمة والتعليمات الناظمة للعمل معرفة-المعارف: 
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 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 استعالمات رمأمو الوظيفــــة:مسمى  1.1

 ةيـــالتنميـــة االجتماع المديرية: مديريــــةاالدارة/  1.1

 تنمية مجتمع محلي زمرك :الشعبةالقسم/ 1.1

 تنمية مجتمع محلي مركزمدير  مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة-1

تجادائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودر نوع الوظيفة:   120/616/615 الرمز: 

 3 : رمزال الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 3 :الرمز وظائف الخدمات المساعدة :ةالنوعية العام/  المجموعة الوظيفية

 1 :الرمز الوظائف الفند ية والسياحية النوعية الفرعية:/  الوظيفيةالمجموعة 

 3 :الرمز الثالث                                         المستـــــــوى:

 164 :رمزال مأمور استعالمات المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال مأمور استعالمات الفعليمسمى الوظيفـــة 

 001017011 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 .وتوجيههم حسب مقتضى الحال المركزوتنظيم مراجعات المواطنين إلى  لاستقبا :الوظيفة.غرض 3

 المهام والواجبات:.4

وفق مقتضى  المركزواإلجابة على استفساراتهم الخاصة بنشاطات  تقديم الخدمةاستقبال المواطنين وإرشادهم إلى موا ع  .6

 .الحال

للموظف المعني استالم استدعاءات المواطنين المتعلقة بإنجاز معامالتهم الوظيفية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحويلها  .5

 بالتنفيذ

 .المراجعة ورفعها إلى الرئيس المباشرتدوين المعلومات الخاصة بأعداد المراجعين يوميا وتوثيقها حسب أنواع  .3

 .الخدمة المقدمة لهماستقبال المراجعين وتسهيل االجراءات ا تراح األفكار والمالحظات التي تساعد في تسهيل عملية  .4

تزويد المراجعين بالنماذج الخاصة بطبيعة المراجعة والتأكد من استكمال جميع المتطلبات اإلدارية والقانونية الالزمة  .2

 للموظف المعني بتقديم الخدمةتحويلها   بل

المراجعين التي ترد على الهاتف عن الخدمات المتاحة في المركز واألوراق واإلجراءات  تالرد على استفسارا .1

 المطلوبة لكل منها وتحويله للموظف المعني إذا تطلب االمر ذلك.

 لى النماذج المعتمدة في التعامل مع المراجعيناالحتفاظ بنسخ كافية من المنشورات والمطبوعات التوجيهية إضافة إ .0

 .أية مهام أخرى يكلف بها في مجال العمل من  بل الرئيس المباشر .8

 الوظيفة )االتصاالت(: عالقات-5

 المركز وموظفي مديرالداخلية:  االتصاالت-5.5

 يوجد الالخارجية:  االتصاالت-5.5

 ديوج ال للوظيفة:الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر  تمسميا اإلشراف: -6

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7-

 العامة. ةمؤهل العلمي المطلوب: الثانويال

 ( سنة في مجال الوظيفة6الخبرات العلمية المطلوبة: ت

 التدريب: 5.7-

 دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفة -         

 دورة في مجال االتصال  -         

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7-

 المهارات المطلوبة      

 مهارة التعامل مع الجمهور -

 القدرات المطلوبة   

 العمل بروح الفريقالقدرة على تحمل ضغط العمل و -
 المعارف  

 والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وخاصة المتعلقة بالمشاريع التنموية واالنتاجية باألنظمةمعرفة تامة  -
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وزارة التنمية االجتماعية الدائرة:  
 

 

 
 

 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 ممستخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الوظيفــــة:مسمى  1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية: مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 تنمية مجتمع محلــــــــــــــــي : مركزالقسم/الشعبة 1.1

 مركز تنمية المجتمع المحلي رمدي مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة-1

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

 :رمزال
120/616/615 

                                         الفئـــــــــة:
 الثالثة

 :رمزال
3 

 3 :الرمز وظائف الخدمات المساعدة :ةالنوعية العام/  المجموعة الوظيفية

خدمات ادارية وظائف النوعية الفرعية:/  المجموعة الوظيفية  1 :الرمز 

 3 :الرمز الثالث                                      المستـــــــوى:  

 114 :رمزال مستخدم المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال مستخدم الفعليمسمى الوظيفـــة 

 001011011 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 راجعين.وتقديم الخدمات للموظفين والمبنى الم نظافة مبنى ومرافق ةالمحافظ :غرض الوظيفة-3
 

 المهام والواجبات:-4

 ر.باستمرا بنىمبنظافة المرافق العامة والمكاتب في الالقيام  .6

 ترتيب وتنظيف المواد واألدوات والمعدات داخل المطبخ والمستودعاتبالقيام  .5

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

 تلميع الزجاج واألبواب والمكاتب. .4

 تنظيف الحمامات والمغاسل. .2

  واعد السالمة العامةتطبيق  .1

 القيام بما يكلف به في مجال عمله. .0

 تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة .8

 ة: )االتصاالت(الوظيف عالقات-5

 الموظفين/المركز  رمدي الداخلية:االتصاالت  5.5

 ال يوجد :الخارجيةاالتصاالت  5.5

 

 :اإلشراف-6

 ال يوجد مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:

 

 األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة المتطلبات-7

  والخبرات: العلمي المؤهل-5.7

 ( سنة في مجال الوظيفة6العامة فما دون / ت ةالثانوي        

  التدريب:-5.7

 في مجال العمل تدريبية دورة -       

 المعارف والمهارات والقدرات:-3.7

 المهارات المطلوبة

 مهارة في التعامل مع الحاالت الطارئة -

 القدرات المطلوبة

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 المعارف

 والتعليمات الناظمة للعملمعرفة بالقوانين واألنظمة  -

 

 
 


