
 

 

 المملكة األردنية الهاشمية 

 

 
 

 ةــــــــــــــــة االجتماعيـــــوزارة التنمي
 

 7102بطاقات الوصف الوظيفي لعام 
 

 الوزارة / المركز

 
 
 

 التي تتبع ادارياً الوحدات اإلدارية / الثانيالجزء 

 " امين عــــــــــــام وزارة التنمية االجتماعية لــ" 

 ي للوزارة ـــــــــــــــــــــــــــــوفق الهيكل التنظيم

 إعداد 

   7102مديرية الموارد البشرية /



 

 رقم الصفحة البيان التسلسل 

  العام:مكتب األمين 

  4-1 مساعد األمين العام لشؤون اإلدارة والتطوير   -1

 8-5 مساعد األمين العام لشؤون التنمية والرعاية   -2

 11-9 مستشار   -3

 14-12 العام مدير مكتب األمين   -4

 11-15 مكتب األمين العام  سكرتير /  -5

 22-18 األمين العام  مساعدمكتب  / سكرتير  -6

 22-21 طابع   -1

 25-23 موظف استقبال   -8

  الجمعيات:مكتب أمين عام سجل 

 28-26 مدير مكتب أمين عام سجل الجمعيات   -9

 31-29 مدخل بيانات ثالث / سكرتير   -12

 34-32 مراسل   -11

  سجل الجمعيات:مديرية 

 31-35 الجمعيات  سجلمدير مديرية   -12

 42-38 رئيس قسم / استقبال طلبات التمويل األجنبي   -13

 43-41 رئيس قسم / القيد واإلشهار والحل   -14

 41-44 رئيس قسم / الدراسات والتطوير   -15

 52-48 رئيس قسم / األنظمة األساسية   -16

 53-51 باحث / الدراسات والتطوير   -11

 51-54 / القيد واإلشهار والحل باحث   -18

 62-58 باحث / طلبات التمويل األجنبي   -19

 63-61 باحث / األنظمة األساسية   -22

 66-64 مبرمج مساعد   -21

 69-61 كاتب / القيد واإلشهار والحل   -22

 12-12 مدخل بيانات ثالث / سكرتير   -23

 



 

 

 رقم الصفحة البيان التسلسل

  الجمعيات:مديرية صندوق دعم 

 16-13 ير مديرية صندوق دعم الجمعيات مد  -24

 82-11 رئيس قسم / االتصال وإدارة المشاريع   -25

 83-81 رئيس قسم / محاسبة صندوق دعم الجمعيات  -26

 86-84 رئيس قسم / استثمار أموال الصندوق   -21

 89-81 باحث اقتصادي / استثمار أموال الصندوق   -28

 93-92 باحث اقتصادي / االتصال وإدارة المشاريع   -29

 96-94 محاسب / صندوق دعم الجمعيات   -32

 99-91 مدخل بيانات ثالث / سكرتير مديرية صندوق دعم الجمعيات  -31

  : مديرية الشؤون القانونية

 123-122  الشؤون القانونية مدير مديرية   -32

 126-124 حقوق اإلنسانرئيس قسم /   -33

 112-121 االتفاقيات والعقود رئيس قسم /   -34

 114-111 / متابعة القضايا والمساعدة القانونية رئيس قسم   -35

 118-115 رئيس قسم / االستشارات القانونية والتشريعات   -36

 121-119 باحث قانوني مساعد   -31

 124-122 مدخل بيانات ثالث / سكرتير مديرية الشؤون القانونية   -38

  مديرية السياسات واالستراتيجيات: 

 121-125 تيجيات مديرية السياسات واالسترامدير   -39

 131-128 رئيس قسم / التعاون الدولي   -42

 135-132 المشاريع والتمويل  / إدارةرئيس قسم   -41

 138-136  واالستراتيجيةالسياسات االجتماعية /رئيس قسم   -42

 141-139 ضابط النوع االجتماعي الرئيسي –رئيس قسم / النوع االجتماعي   -43



 

 145-142 ظواهر االجتماعيةرئيس قسم / إدارة األزمات ورصد ال  -44

 149-146 باحث / التعاون الدولي   -45

 153-152 باحث اقتصادي / إدارة المشاريع والتمويل   -46

 156-154  واالستراتيجيةباحث / السياسات االجتماعية   -41

 159-151 النوع االجتماعي   ضابط  -48

 162-162 ضابط النوع االجتماعي مساعد  -49

 166-163 د الظواهر االجتماعية باحث / إدارة األزمات ورص  -52

 169-161 مدخل بيانات ثالث / سكرتير مديرية السياسات واالستراتيجيات   -51

  

 

 

 

 


