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 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 

 
 
 

  
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 مركز او مؤسسة ديرـــــــــــــــم  مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــة االجتماعمديريــة التنمي   االدارة/ المديرية:  1.1

 مركز التشخيص والكشف المبكر عن االعاقة والتأهيل المجتمعي: القسم/الشعبة 1.1

 ةيــمديريــة التنميـة االجتماعمدير    مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة -1

رجاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ود نوع الوظيفة:  /691 :رمزال  961 / 661  

 6 :رمزال االولى الفئـــــــــة  :                                        

 4 :الرمز مجموعة الوظائف االساسية : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 6 :الرمز وظائف االوقاف والشؤون االسالمية واالجتماعية والعمل : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 9 :الرمز الثاني :                                         المستـــــــوى

قسم رئيس المسمى القياسي الدال:  611 :رمزال   

قسمرئيس  الفعليمسمى الوظيفـــة   11 :رمزال 

 101011111 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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الالزمة للحفاظ على حسن سير العمل في الدار وتوزيع البرامج والنشاطات على العاملين إعداد الخطط وبرامج العمل التنفيذية  : غرض الوظيفة-3

 والتأكد من تنفيذ القوانين واالنظمة والتعليمات واإلشراف على حسن تنفيذها وتوجيه العاملين وتقييم أدائهم.

 

 المهام والواجبات:-4

 .وتطبيق القوانين واالنظمة والتعليمات المعمول بهاوالمالية ادارة المركز/ المؤسسة من كافة الجوانب الفنية واالدارية  .1

المشاركة في إعداد الخطة الخاصة بنشاطات المركز/المؤسسة بشكل عام وتنظيمها بالتعاون مع الموظفين كل حسب اختصاصه واإلشراف  .2

 خطط والبرامج المقررة. المباشر على تنفيذها وفق ال

االشراف التام على سير العمل في المركز تحديد مشكالت العمل ومشكالت الموظفين واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتوفير بيئة عمل إيجابية  .3

 والتطوير المستمر ألساليب العمل. 

 البرامج التي تهم المنتفعين. باقتراح وتصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييمالمؤسسة المركز/يشارك العاملين الفنيين في  .4

 المؤسسة.في المركز/يشرف ويتابع مدى حصول المنتفعين على كافة حقوقهم التي توفر لهم  .5

 البرامج والنشاطات للمنتفعين.البيئة الداخلية ويشرف ويتاكد من مدى مناسبة  .6

ة المعلومات الوارده فيها ومن تنظيمها حسب كد من صحأالمؤسسة بعد التالمركز/يصادق على الوثائق والمعامالت المعمول بها في  .7

 االصول المتبعة.

 نسبن الطلبات التي تقع ضمن صالحياته  ويآالقرار المناسب بش ذالمؤسسة ويتخالمركز/ينظر في الطلبات المقدمه من الموظفين في  .8

 للرئيس المباشر بما يقع خارج تلك الصالحيات

 .البشرية والماديةالمؤسسة من الموارد المركز/يحدد احتياجات  .9

 .يحدد االحتياجات التدريبية للعاملين في المؤسسة بالتعاون مع المعنيين .11

 توثيق الصالت االيجابية مابين المركز وأهالي المنتفعينيعمل على  .11

 المركز/ يعمل على تدعيم اواصر التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي خصوصا تلك المؤسسات ذات العالقة بعمل .12

 .المؤسسة

أتها وطبيعتها ويقدم لهم عرضا موجزا عن نش هاالمؤسسة ويرافقهم لالطالع على مرافقالمركز/زوار ذوي المنتفعيين و يستقبل  .13

 اذا تطلب االمر. وبرامجها وخدماتها

الً ومالئماً لطبيعة توجيه الموظفين وارشادهم وحل مشاكلهم في مجال العمل وتقييم أدائهم وتوزيع العمل فيما بينهم توزيعاً عاد .14

 وفق البرامج والوصف الوظيفي المعتمد.  /المؤسسةالعمل في المركز

إعداد التقارير عن مستوى اإلنجاز وتقديمها إلى الرئيس المباشر وعقد االجتماعات الدورية مع الموظفين الفنيين واالداريين  .15

 وتوثيقها . 

 المركز/المؤسسةيتم تنفيذها في المشاركة في اجتماعات فرق العمل لكل البرامج التي  .61

 تطبيق قواعد وأسس ومعايير الرقابة واألمن والحماية الداخلية المعتمدة. .66

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

 .الوثائق والملفات ومتابعة تحديثها دورياً 

 .ذات عالقة بطبيعة العمل في المركز او المؤسسة القيام بأية مهام اخرى يكلف بها .19

 

 ة: ) االتصاالت (عالقات الوظيف -5

العاملين افي  كافة الموظفينمديرية التنمية االجتماعية ،مدير مديرة األشخاص ذوي اإلعاقة، مدير : الداخليةاالتصاالت  5.5

 المركز/المؤسسة 

 والمنظمات ذات العالقة بطبيعة العمل.وزارة الصحه ،أهالي المنتفعين ،مؤسسة المجتمع المدني  :الخارجيةاالتصاالت  5.5
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 اإلشراف: -6

 ال يوجد مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

او أي تخصص ذو  العلوم االدارية او االجتماعيةالعلوم الطبية او التربية الخاصة او  في بكالوريوس والخبرات: المؤهل العلمي -5.7

 (سنوات في مجال الوظيفة5خبرة )، و ويفضل ماجستر في القياس والتقويم عالقه بطبيعة العمل

 التدريب: -5.7

 دورة تدريبية واحدة على األقل في مجال ادارة المؤسسات االجتماعية -

 في مجال التعامل مع االطفال وكبار السندورة تدريبية  -

 دورة تدريبية في االختيارات النفسية )قدرات(. -

 دورة واحدة على األقل في مجال االدارة واالشراف على االفراد.  -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 ارة.اظمة لعمل المركز/المؤسسة ولعمل الوزالتشريعات النبالقوانين واألنظمة ومعرفة كافية  -

 معرفة في االختيارات النفسية. -

 معرفة عامة بمهارات العالج الوظيفي والطبيعي. -

 مهارة عالية على االتصال باآلخرين. -

 مهارة في االشراف والتوجيه والتقييم. -

 مهارة ادارة الوقت وتطبيقاتها  -

 مهارة استخدام الحاسوب -

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 القرارات. قدرة على تحليل المشكالت واتخاذ -

 القدرة على ادارة المجموعات  -
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 رئيس شعبة الشؤون االدارية   مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيــــة االجتماعــاالدارة/ المديرية: مديريــــة التنميــ 1.1

 شعبة الشؤون االدارية  / مركز التشخيص والكشف المبكر عن االعاقة والتأهيل المجتمعي   :القسم/الشعبة 1.1

 المركز مدير  مسمى وظيفة الرئيس المباشر:  1.1

 ترميز الوظيفة -1

 616/619/691 :رمزال دائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظيفة: 

 الفئـــــــــة  :                                        
 األولى او 

 الثانية 
 :رمزال

6 
9 

 : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة
 1 :الرمز مجموعة الوظائف االدارية والمالية

 : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة
 6 :الرمز الوظائف االدارية والتوثيق

 :                                         المستـــــــوى
 9 :الرمز الثاني

 119 :رمزال رئيس شعبة المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال رئيس شعبة الفعليمسمى الوظيفـــة 

 الرقم الرمزي للوظيفة: 
 101011011على الفئة األولى 

 001011011على الفئة الثانية  



 

 
5 
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 التنظيم والتوجيه واإلشراف على كافة الخدمات اإلدارية والمالية واللوجستيه في المركز.   : غرض الوظيفة-3

 المهام والواجبات:-4
 يشرف على أعمال الديوان ويتابعها ويقيمها . -6

 على أعمال  اللوازم والمشتريات ويتابعها ويقيمها . يشرف -9

 يشرف على أعمال المحاسبة ويتابعها ويقيمها . -3

 يشرف على أعمال الصيانة والنظافة . -4

 يشرف على أعمال شؤون الموظفين في المركز ويتابعها ويقيمها . -1

 يدقق كافة المعامالت المالية واإلدارية الخاصة بعمل المركز والموظفين . -1

 قق السجالت اإلدارية والمالية الخاصة بعمل الشعبة.يد -6

 يتعاون مع رؤساء الشعب األخرى داخل المركز. -1

  القيام بأية مهام يكلفه بها المسؤول المباشر وتقع ضمن نطاق عمله. -9

 عقد اجتماعات دوريه مع المرؤسيين لمتابعة األمور الفنية لتحسين أداء الخدمة المقدمة في المركز -61

 يقيم أداء العاملين ضمن نطاق أشرافه الوظيفي  -66

 يحدد االحتياجات التدريبية للعاملين ضمن نطاق اشرافة الوظيفي . -69

 إعداد تقارير دورية عن تقدم سير العمل ويرفعها للرئيس المباشر -63

 تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة -64

 

 ( ة: ) االتصاالتعالقات الوظيف -5

 مدير المركز  / كافة الموظفين الداخلية:االتصاالت  5.5

 ال يوجد :الخارجيةاالتصاالت  5.5

 مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:اإلشراف: -6

 محاسب، أمين العهدة واللوازم، كاتب ،سائق ، مستخدم ، مراسل ، حارس ،موظف استقبال ، مدخل بيانات ، طابع -

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

  العلوم االدارية او المالية في دبلوماو  بكالوريوس والخبرات: المؤهل العلمي -5.7

 (سنوات في مجال الوظيفة3خبرة )                                      

 بالمتابعة واالشرافدورة مختصة  -   دورة تدريبية مختصة في مجال العمل - التدريب: -5.7

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 مهارة االدارة والتقييم -    استخدام الحاسوب مهارة في  -     اإلعاقةمهارة التعامل مع االشخاص ذوي  -

 معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل -         القدرة على تحمل ضغط العمل -
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 المدنيةديوان الخدمة 
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة.1

 رئيس شعبة التشخيص            مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية:  مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 / شعبة التشخيص المبكر عن االعاقة والتأهيل المجتمعي مراكز التشخيص والكشف :  القسم/الشعبة 1.1

 المركزمسمى وظيفة الرئيس المباشر: مدير  1.1

 ترميز الوظيفة.1

اتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرج نوع الوظيفة:  /691 :رمزال  961 / 661  

 6 :رمزال االولى الفئـــــــــة  :                                        

 4 :الرمز مجموعة الوظائف االساسية : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 6 :الرمز وظائف االوقاف والشؤون االسالمية واالجتماعية والعمل : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

انيالث :                                         المستـــــــوى  9 :الرمز 

911 :رمزال رئيس شعبة المسمى القياسي الدال:   

 11 :رمزال رئيس شعبة الفعليمسمى الوظيفـــة 

 101011011 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 فعين من خدمات المركزتللمناإلشراف على تقييم وتشخيص حاالت اإلعاقة العقلية والنمائية :  غرض الوظيفة-3

 والواجبات:المهام -4

 على أعمال األخصائي االجتماعي ويدرس التقارير المقدمة منه ويجري الالزم بشأنها االشراف  .6

 على أعمال األخصائي النفسي ويدرس التقارير المقدمة منه ويجري الالزم بشأنها االشراف  .9

  اإلشراف على تقييم وتشخيص حاالت اإلعاقة العقلية حسب المقاييس والمعايير المعتمدة .3

 اإلشراف على تقييم وتشخيص حاالت اإلعاقة اإلنمائية كالتوحد والتأخر النمائي  .4

 اإلشراف على كتابة التقارير التشخيصية لكل حالة أثناء التشخيص. .1

 اإلشراف على  مراحل تطور كل حال يتم تشخيصها .1

 يتعاون مع رؤساء الشعب األخرى داخل المركز .6

 لمتابعة األمور الفنية لتحسين أداء الخدمة المقدمة في المركزعقد اجتماعات دوريه مع المرؤسيين  .1

 تقييم األداء الدوري للموظفين .9

 يحدد االحتياجات التدريبية للعاملين ضمن نطاق اشرافة الوظيفي . .61

 إعداد تقارير دورية عن تقدم سير العمل. .66

 تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة .69

  عمال أخرى يكلفه بها المدير حسب مصلحة العمل. يقوم بأي أ .63

 

 ة: ) االتصاالت (عالقات الوظيف -5

 مدير المركز  / كافة الموظفين الداخلية:االتصاالت  5.5

 ، األطباء االخصائين  المكلفين من وزارة الصحهوزارة الصحه:الخارجيةاالتصاالت  5.5

 اإلشراف: -6

 المباشر للوظيفة:مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف 

 مساعد الممرضالممرض،االخصائي النفسي ،االخصائي االجتماعي ،اخصائي التشخيص ،فني السمع ،  -     

 
 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

 او أي ماجستير في القياس والتقويم او في احد مجاالت العلوم الطبية او التربية الخاصة  بكالوريوس والخبرات: المؤهل العلمي -5.7

 (سنوات في مجال الوظيفة5خبرة)و تخصص ذو عالقة بطبيعة العمل في القسم ،                                      

 التدريب: -5.7

  دورة تدريبية مختصة في مجال العمل   -   

 دورة مختصة بالمتابعة واالشراف   -   

 والقدرات:المعارف والمهارات  -3.7

 مهارة التعامل مع االشخاص ذوي االعاقة -

 مهارة االدارة والتقييم -

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 

 

 ديوان الخدمة المدنية

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

 

 

 

 

 

 الوظيفةمعلومات اساسية عن  -5

 هيل والتعليم والتدريبأالترئيس شعبة مسمى الوظيفــــة:             5.5

 ةيـــاالدارة/ المديرية:  مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 /شعبة التأهيل والتعليم والتدريبمراكز التشخيص والكشف المبكر عن االعاقة والتأهيل المجتمعي :  القسم/الشعبة 1.1

 المركزمسمى وظيفة الرئيس المباشر: مدير  1.1

 ترميز الوظيفة -5

 616/619/691 الرمز: دائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظيفة: 

 6 الرمز: االولى الفئـــــــــة  :                                        

 6 الرمز: التعليمية والتدريبيةمجموعة الوظائف  :المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة 

 1 الرمز: التعليمية وظائف  المجموعـة الوظيفيـة / النوعية الفرعية :

 9 الرمز: الثاني المستـــــــوى :                                        

 119 الرمز: رئيس شعبة المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: رئيس شعبة مسمى الوظيفـــة الفعلي

 661911911 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 

 

 .وعلى برامج التأهيل المجتمعي التي تقدم للمنتفعين والتدريبية التنظيم والتوجيه واإلشراف على الخدمات التعليمية  :غرض الوظيفة -3

 المهام والواجبات:-4

 يعد وينظم الخطط السنوية والفنية ألعمال الشعبة  -6

 اإلشراف على الخطط التربوية والتعليمية الفردية التي يعدها المعلمون ومتابعة تنفيذها -9

 اإلرشاد والتوجيه للمعلمين. -3

 تنفيذ خطط العالج الطبيعي والوظيفي وفق طبيعة الحالة لكل منتفع.يشرف ويتابعة  -4

 زفريق التأهيل المجتمعي في المرك يشرف على تشكيل -5

 لتي تحتاج برنامج التاهيل المجتمعياإلشراف على حصر الحاالت ا -6

 اإلعداد واإلشراف على برنامج الزيارات المنزلية لألسر المشمولة بالبرنامج  -7

 اإلشراف على متابعة مدى تطور الحاالت في المنازل بما يتالءم مع الخطة المحددة لهم مسبقا. -8

 تقرير عن ذلك للمدير. تحديد احتياجات الحاالت المشمولة بالبرنامج من أدوات وبرامج وتقديم -9

 عقد اجتماعات دوريه مع المرؤسيين لمتابعة األمور الفنية لتحسين أداء الخدمة المقدمة في المركز -11

 تقييم أداء المعلمين من خالل حضور حصص صفيه وتزويد المدير بتقارير دوريه  -66

 التي يتم تنفيذها في المركز . الالمنهجيةالمشاركة في اللجان واألنشطة  -69

 ون مع رؤساء الشعب األخرى داخل المركزيتعا -63

 يقيم أداء العاملين ضمن نطاق أشرافه الوظيفي  -64

 الوظيفي . إشرافهيحدد االحتياجات التدريبية للعاملين ضمن نطاق  -61

 إعداد تقارير دورية عن تقدم سير العمل ويرفعها للرئيس المباشر -61

 ةالوزارمة والتعليمات الصادرة من تنفيذ كافة القوانين واألنظ -66

  القيام بأية مهام يكلفه بها المسؤول المباشر وتقع ضمن نطاق عمله -61
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 عالقات الوظيفة: ) االتصاالت ( -5

 االتصاالت الداخلية:5.5

 رؤساء الشعب داخل المركز،  كافة موظفي الشعبة تحت نطاق إشرافه،  مركز المدير             

 أهالي المنتفين  :االتصاالت الخارجية 5.5

 اإلشراف: -6

 مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:

 اخصائي عالج طبيعي واخصائي عالج وظيفي ،معلم نطق، معلم التوحد والتدخل المبكر، معلم  -5.6

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

،او أي من تخصصات المهن الطبيه المساندة او أي تخصص ذو عالقة التربية الخاصةبكالوريوس في  المؤهل العلمي والخبرات: -5.7

 (سنوات في مجال الوظيفة1خبرة )و بطبيعة العمل ،

 التدريب: -5.7

 دورة تدريبية مختصة في مجال العمل    -    

 دورة مختصة بالمتابعة واالشراف   -   

 دورة في الخدمات المساندة    -

 

 والقدرات:المعارف والمهارات  -3.7

 :المهارات المطلوبة

 مهارة التعامل مع االشخاص ذوي االعاقة -

 مهارة في استخدام الحاسوب  -

 مهارة االدارة والتقييم -

 مهارات قيادة وإشراف ومتابعة وتقييم -

 :القدرات المطلوبة

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل  -: المعارف
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 
 

 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة .1

طبيب اخصائي )طب طبيعي وتأهيل(مسمى الوظيفــــة:  1.1  

 مديرية التنمية االجتماعية  اإلدارة/ المديرية: 1.1

 /شعبة التشخيص لكشف المبكر عن االعاقة والتأهيل المجتمعياالتشخيص ومراكز االقسم/الشعبة:  1.1

 رئيس شعبة التشخيص مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة .1

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

101/101/110 الرمز:  

 الفئـــــــــة  :                                        
 االولى

 1 الرمز:

 :  نوعية العامةالمجموعـة ال
 وظائف الطبية والرعاية الصحية

 1 الرمز:
 المجموعة النوعية الفرعية:

 وظائف االطباء
 0 الرمز:

 المستـــــــوى :                                        
 الثاني

 1 الرمز:
 المسمى القياسي الدال: 

 طبيبب اختصاصي
 000 الرمز:

 مسمى الوظيفـــة الفعلي
 طبيب اختصاصي

 00 الرمز:

 110100000 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنية:
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

مدى امكانيتهم من االستفادة من خدمات الكشف الدوري على مرضى المركز وتشخيص نموهم الجسدي والعقلي وتحديد  غرض الوظيفة: .1
 المركز

 
  المهام والواجبــات:. 1

 يتفقد المنتفعين من حيث النمو البدني والعقلي  .1

 كتابة تقرير شامل عن كل حالة واثبات خلو او وجود مشكلة جسمية او حركية لديها  .1

 البرامج والخدمات المباشركتابة توصيات عامة بما يخص الحالة المحولة إليه ومدى إستفادتها من   .3

 كتابة توصيات باألجهزة المساندة التي تحتاجها الحالة والمناسبة لها  .0

 كتابة تقرير عن نوع العجز أو اإلعتالل الموجود لدى الحالة  .5

 يتأكد من وجود ملف صحي لكل منتفع .  .0

 كتاب تقرير دوري عن اوضاع المنتفعين الصحية وخاصة المصابين .   .7

باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة يتقيد   .8  

 يشارك في إعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها  .9

.يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية  .10  

عمله.يوثق كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الخاصة ب  .11  

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .  .11

 
 ة : ) االتصاالت (عالقات الوظيف-5

 رئيس شعبة التشخيص / مدير مركز التشخيص / كافة الموظفين  الداخلية: االتصاالت1.5 

 وزارة الصحة /مراكز التأهيل الصحية الخارجية: االتصاالت1.5 

 

 االشراف-6
 اليوجد لخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:مسميات الوظائف ا

 المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة-7
 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 -

 في الطب/تخصص طب عالج طبيعيالمؤهل العلمي المطلوب  : الدرجة الجامعية األولى      

مجال الوظيفة( سنوات في 6الفئة األولى ) المطلوبة :الخبرات العملية                     
 التدريب:  1.7 -

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -
 دورات بالرعاية الصحية -

 المعارف والمهارات والقدرات 1.7 -
 مهارة في االتصال واإلشراف.   -
 التواصل مع االشخاص ذوي االعاقة مهارة في   -
 مهارة في التعامل مع الحاالت الطارئة  -
 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته فى مجال العمل  -
 القدرة على تحمل ضغط العمل  -
 القدرة التعامل مع االشخاص ذوي اإلعاقة -
 معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل المديرية -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 
 

 الخدمة المدنيةديوان 
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة.1

طبيب اخصائي ) انف ، اذن ، حنجرة ( مسمى الوظيفــــة: 1.1  

 مديرية التنمية االجتماعية اإلدارة/ المديرية: 1.1

 / شعبة التشخيصاالعاقة والتأهيل المجتمعي مراكز الكشف المبكر عنالقسم/الشعبة:   1.1

 رئيس شعبة التشخيص مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة.1

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

101/101/110 الرمز:  

 الفئـــــــــة  :                                        
 االولى

 1 الرمز:

 :  نوعية العامةالمجموعـة ال
 وظائف الطبية والرعاية الصحية

 1 الرمز:
 المجموعة النوعية الفرعية:

 وظائف االطباء
 0 الرمز:

 المستـــــــوى :                                        
 الثاني

 1 الرمز:
 المسمى القياسي الدال: 

 طبيبب اختصاصي
 000 الرمز:

 الوظيفـــة الفعليمسمى 
 طبيب اختصاصي

 00 الرمز:

 110100000 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنية:
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 
الكشف الدوري على مرضى المركز وتشخيص وتقييم حالة)انف ، اذن ، حنجرة( لكل حالة ومقارنتها بالوضع الطبيعي والتأكد  غرض الوظيفة:.1

 مشكالت عضوية او حاالت مرضية فيها.من عدم وجود 

 
  المهام والواجبــات:. 1

 يتفقد المنتفعين من حيث فحص االعضاء )انف ، اذن ، حنجرة( ومقارنتها بالشكل الوظيفي والطبيعي لها  .1

 يقوم بالكشف الدوري على المنتفعين وخاصة المرضى منهم .  .1

 يقدم االسعافات األولية للمنتفعين المصابين لحين ارسالها للمستشفى .   .3

 كتابة الوصفات الطبية للمنتفعين المرضى .   .0

 احالة بعض الحاالت الى اخصائي النطق او السمع اذا استدعت الحالة ذلك  .5

 التأكد من خلو االعضاء ) انف ، اذن ، حنجرة( من اية مشاكل عضوية  .6

 يحدد االدوية  التي يحتاجها المركز للمنتفعين   .7

 يتأكد من وجود ملف صحي لكل منتفع .   .8

 كتاب تقرير دوري عن اوضاع المنتفعين الصحية وخاصة المصابين .   .9

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة  .10

لتدارس اآلراء وحّل المشكالت ونشر المعرفة  االجتماعات الدوريةيشارك في   .11  

 يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة .  .11

 
 ة : ) االتصاالت (عالقات الوظيف-5

 رئيس شعبة التشخيص / مدير مركز التشخيص / كافة الموظفين   الداخلية: االتصاالت1.5 - 

 وزارة الصحة /مراكز التأهيل الصحية الخاصة بالسمع والنطق:الخارجية االتصاالت1.5 -

 

 االشراف-6
 اليوجد لخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:مسميات الوظائف ا

 
 المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة-7
 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 -

 في الطب/تخصص طب انف واذن وحنجرةالمؤهل العلمي المطلوب  : الدرجة الجامعية األولى          

مجال الوظيفة( سنوات في 6الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة :                  
 التدريب:  1.7 -

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 دورات بالرعاية الصحية -
 المعارف والمهارات والقدرات 1.7 -

 مهارة في االتصال واإلشراف.  -
 التواصل مع االشخاص ذوي االعاقة في مهارة -

 مهارة في التعامل مع الحاالت الطارئة -
 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 القدرة التعامل مع االشخاص ذوي اإلعاقة -
 ركزمعرفة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل الم -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 
 

 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي الوظيفيبطاقة الوصف 
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة.1

طبيب اخصائي ) طبيب عيون(   مسمى الوظيفــــة:  1.1  

 مديرية التنمية االجتماعية     اإلدارة/ المديرية: 1.1

 /شعبة التشخيصالمجتمعيمراكز الكشف المبكر عن االعاقة والتأهيل       القسم/الشعبة:    1.1

 رئيس شعبة التشخيص مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة.1

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

101/101/110 الرمز:  

 الفئـــــــــة  :                                        
 االولى

 1 الرمز:

 :  نوعية العامةالالمجموعـة 
 وظائف الطبية والرعاية الصحية

 1 الرمز:
 المجموعة النوعية الفرعية:

 وظائف االطباء
 0 الرمز:

 المستـــــــوى :                                        
 الثاني

 1 الرمز:
 المسمى القياسي الدال: 

 طبيبب اختصاصي
 000 الرمز:

 مسمى الوظيفـــة الفعلي
 طبيب اختصاصي

 00 الرمز:

 110100000 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنية:
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 الكشف الدوري على مرضى المركز وتشخيص وتقييم حالتهم من حيث القدرة البصرية لهم غرض الوظيفة: .1
 

  المهام والواجبــات:. 1

 لهم باستخدام االجهزة الخاصةيتفقد المنتفعين من حيث فحص القدرة البصرية   .1

 يقوم بالكشف الدوري على المنتفعين وخاصة المرضى منهم .  .1

 يقدم االسعافات األولية للمنتفعين المصابين    .3

 كتابة الوصفات الطبية للمنتفعين المرضى .   .0

 يحدد االدوية  التي يحتاجها المركز للمنتفعين   .5

 يتأكد من وجود ملف صحي لكل منتفع .   .0

 كتاب تقرير دوري عن اوضاع المنتفعين الصحية وخاصة المصابين .   .7

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة  .8

.يقترح وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الخاصة  .9  

المباشر ضمن اختصاص الوظيفة . يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس  .10  

 
 ة : ) االتصاالت (عالقات الوظيف-5

 رئيس شعبة التشخيص / مدير مركز التشخيص / كافة الموظفين  الداخلية: االتصاالت1.5 

 وزارة الصحة /مراكز التأهيل الصحية :الخارجية االتصاالت1.5 

 

 االشراف-6
 اليوجد للوظيفة:لخاضعة لالشراف المباشر مسميات الوظائف ا

 
 المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة-7
 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 -

 في الطب/تخصص طب العيونالمؤهل العلمي المطلوب  : الدرجة الجامعية األولى  -
 مجال الوظيفة( سنوات في 6الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة : -

 التدريب:  1.7 -

 فنية متخصصة في مجال الوظيفةدورات  -

 دورات بالرعاية الصحية -

 المعارف والمهارات والقدرات 1.7 -
 مهارة في االتصال واإلشراف.  -
 اإلعاقةالتواصل مع االشخاص ذوي  مهارة في -
 مهارة في التعامل مع الحاالت الطارئة -
 القدرة على تحمل ضغط العمل -
 القدرة التعامل مع االشخاص ذوي اإلعاقة -
 معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل المديرية -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 
 

 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

 

 

 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 ممـــــــــــــــرض  مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية:   مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 /شعبة التشخيصمراكز الكشف المبكر عن االعاقة والتأهيل المجتمعي :  القسم/الشعبـــــة 1.1

 التشخيصمسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة  1.1

 ترميز الوظيفة -1

رجاتذات فئات وددائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود  نوع الوظيفة:   691/616/619 الرمز: 

 6 الرمز: االولى الفئـــــــــة  :                                        

 9 الرمز: مجموعة الوظائف الطبية والرعاية الصحية :المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة 

 3 الرمز: وظائف الممرضين المجموعـة الوظيفيـة / النوعية الفرعية :

 3 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        

 114 الرمز: ممرض عام المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: ممرض مسمى الوظيفـــة الفعلي

 100011011 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 الرعاية الصحية لهم ومتابعة مراحل التقدم في العالج.االهتمام بالوضع الصحي للمرضى وتوفير غرض الوظيفة:  -3

 

 المهام والواجبات: -4

 لكل منتفع بالمركز وتضم جميع الفحوصات وما يستجد على الحالةملف صحي يعد  .6

 العنايه الصحية بالمنتفعين بالتعاون مع الطبيب المشرف . .9

 ومرافقتها إلى اقرب مركز صحي أو مستشفى إذا استدعى ذلك.القيام باعمال االسعافات االوليه للحاالت المرضية الطارئة  .3

 .تنفيذ األوامر الطبية من قبل الطبيب المشرف على الحالة المرضيةمساعده الطبيب في اداء مهمته و .4

 متابعة االحوال الصحية للمنتفعين طوال أوقات الدوام .1

 ية دائمة. اتخاذ االحتياطات الالزمة لسالمة المنتفعين ممن لديهم حاالت مرض .1

 تفقد األوضاع الصحية في المركز والعمل على نشر الوعي الصحي.  .6

 المشاركة في لجنة التغذية والتأكد من سالمة المأكوالت والمشروبات.  .1

 إعداد الملفات الصحية لمنتفعين المركز أو البرنامج ومتابعة استكمالها.  .9

 والمؤتمرات في مجال اختصاصه. المشاركة في الدراسات، واألبحاث، والدورات، والندوات،  .61

 . متابعة وتجديد شهادات خلو األمراض للمنتفعين والموظفين .66

 بما تحتاجه من أدوية ومستلزمات طبية .)في حال وجودها( يزود الصيدلية  .69

 مصلحة العمل ماتقتضيه يكلفه بها المدير حسب مهام اخرى يقوم بأي   .63

 الصادرة من الوزارهتنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات   .64

 

 عالقات الوظيفة: -5

 وكافة موظفي المركزالتشخيص ،واألطباء ، رئيس شعبة  االتصاالت الداخلية: -5.5

 وزارة الصحة ، الجامعة األردنية ، الخدمات الطبية الملكية :االتصاالت الخارجية -5.5

 

  اإلشراف:-6

 اليوجدمسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:  

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: -5.7

 بكالوريوس تمريضالمؤهل العلمي المطلوب:  -

 في مجال الوظيفة سنه 6الخبرات العلمية المطلوبة:  -

 التدريب:  -5.7

 دورة في اإلسعافات االولية -            في مجال العملدورة تدريبية مختصة  -

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 مهارات االتصال الفعال   -

 مهارات في سرعة التصرف في األزمات الطارئة  -

 مهارات في إعداد التقارير -

  القدرة على تحمل ضغط العمل -

 القدرة على التعامل مع الحاالت الطارئة -

 ملبالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمعرفة  -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 
 

 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 اخصــــائي نفســـــي  مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةياالجتماعاالدارة/ المديرية: مديريــــة التنميــة  1.1

 /شعبة التشخيصمركز التشخيص والكشف المبكر عن االعاقة والتأهيل المجتمعي : القسم/الشعبة 1.1

 التشخيصمسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة  1.1

 ترميز الوظيفة -1

رجاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ود نوع الوظيفة:  /691 :رمزال  961 / 661  

 6 :رمزال االولى الفئـــــــــة  :                                        

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

لوظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعم : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة  6 :الرمز 

 3 :الرمز الثالث :                                         المستـــــــوى

 116 :رمزال اخصائي مساعد المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال اخصائي نفسي الفعليمسمى الوظيفـــة 

 101011711 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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النفسية وقدرتهم العقلية ، وإجراء االختبارات النفسية والعقلية ويعد البرامج النفسية ويتابع تنفيذها ، والمشاركة في تقييم حاالت المنتفعين   : غرض الوظيفة-3

 برنامج تعديل السلوك واإلرشاد النفسي بالتعاون مع األخصائيين اآلخرين .

 المهام والواجبات:-4

 رامج المتعلقة بسلوكياتهم . ينظم ملفات خاصة بالمنتفعين ويضمنها الوثائق والخطط والب .1

 يشرف على تنظيم وتنفيذ برامج االرشاد النفسي والفردي والجمعي للمنتفعين واستخالص النتائج وإعداد التقارير بذلك .  .0

 .تقييم وتشخيص حاالت اإلعاقة العقلية حسب المقاييس والمعايير المعتمدة .0

 والتأخر النمائيتقييم وتشخيص حاالت اإلعاقة النمائية كالتوحد  .4

 ينسق ويتعاون مع األخصائي االجتماعي في متابعة تطور الخصائص النمائية للمنتفعين األطفال .  .5

 يقوم بإعداد وتنفيذ جلسات إرشادية نفسية فردية أو جماعية للمنتفعين الملتحقين بالمركز . .0

 يرصد المشكالت السلوكية والنفسية للمنتفعين ويجرى الدراسات النفسية لهما ويضع التوصيات الالزمة .  .7

 يصمم وينفذ خطط تعديل السلوك غير المرغوب بها لدى المنتفعين بالتعاون مع األخصائي االجتماعي .  .8

نتفعين ويضع الحلول المناسبة لتلك المؤثرات بالتعاون من يدرس المؤثرات السلبية على نتائج التحصيل الدراسي األكاديمي والمهني للم .9

 المعنيين . 

 ة)المعلم(.ون مع أخصائي التربية الخاصتقييم المنتفعين من خالل االختبارات السلوكية بالتعا .11

 .بعتهاتشخيص المشكالت السلوكية لدى العدوانيين ووضع الحلول المناسبة ومتابعتها وتدوين اسبابها وكيفية عالجها ومتا .11

 .يتابع عالج سلوكياتها غير السويةتقديم تقارير شهرية لألدارة عن الحاالت التي  .10

 .يشارك كعضو في فريق متعدد التخصصات في برنامج التأهيل المجتمعي والتدخل المبكر .10

 أبنائهم.ق الصحيحة في التعامل مع اجراء لقاءات مع ذوي المنتفعين الشراكهم في الخطة العالجية البنائهم وارشادهم الى الطر .10

 مصلحة العمل ماتقتضيه يكلفه بها المدير حسب مهام اخرى يقوم بأي  .15

 

 عالقات الوظيفة:-5

 /الموظفينالتشخيصرئيس شعبة  الداخلية:االتصاالت  -5.5

 ال يوجد :الخارجيةاالتصاالت  -5.5

 

 اإلشراف: -6

 اليوجد للوظيفة:مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر 
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 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات -5.7

 كحد ادنى ويفضل ماجستير في القياس والتقويم النفسي والتوجيه اإلرشاد أو النفس علم الدرجة الجامعية االولى في المؤهل العلمي المطلوب :      

 تطبيق االختبارات النفسية  سنوات في مجال( 3خبرات العلمية المطلوبة :) ال      

 التدريب: -5.7

 دورة تدريبية مختصة في مجال العمل  -

 والتوحددورة في مجال اختبارات الذكاء والتكيف النفسي  -

 صعوبات التعلم والكتابة لدى األطفال تشخيص دورة في مجال  -

 للقدرات العقليةاالختبارات النفسية دورة في مجال  -

 دورة في مجال تعديل السلوك -

 المعارف والمهارات والقدرات : -3.7

 المهارات المطلوبة

 مهارات التواصل مع مختلف الفئات  -

 مهارات إدارة الجلسات واإلرشاد الجماعي -

 القدرات المطلوبة

 القدرة على تحمل ضغط العمل و التعامل مع الحاالت الصعبة   -

 المعارف

  معرفة متخصصة في مجال االختبارات النفسية    -

 للعمل الناظمة والتعليمات واألنظمة بالقوانين معرفة -
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 

 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 اخصــــــائي اجتماعي   الوظيفــــة:مسمى  1.1

 ةيـاالدارة/ المديرية:  مديريــة التنميـــة االجتماع 1.1

 /شعبة التشخيصمركز التشخيص والكشف المبكر عن االعاقة والتأهيل المجتمعي  :   القسم/الشعبة 1.1

 التشخيصمسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة  1.1

 ترميز الوظيفة -1

تدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجا نوع الوظيفة:  /691 :رمزال  961 / 661  

 6 :رمزال االولى الفئـــــــــة  :                                        

 : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة
 مجموعة الوظائف األساسية

 :الرمز
4 

 : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة
لوظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعم  

 :الرمز
6 

 :                                         المستـــــــوى
 الثالث

 :الرمز
3 

 116 :رمزال اخصائي مساعد المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال اخصائي اجتماعي الفعليمسمى الوظيفـــة 

 101011711 الرقم الرمزي للوظيفة: 



 

 
23 
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متابعة حاالت المنتفعين من النواحي االجتماعية وإعداد البرامج الالزمة لتعديل السلوك وينسق مع الموظفين اآلخرين لتنفيذ ذلك ويديم  : غرض الوظيفة-3

 السجالت الخاصة ويتابعها

 المهام والواجبات: -4

الجديدة عن األشخاص ذوي االعاقه والصادرة من مديريات التنمية االجتماعية وتسجيلها على قوائم االنتظار ستالم الدراسات االجتماعية ا -1

 .وتجهيزها الجتماع لجنة القبول

 عداد ملفات مكتملة الوثائق لكل منتفع ا -0

 المشاركة في لجنة القبول و طي القيد كجهة مسؤولة عن الدراسات االجتماعية -0

 السلوكية لدى المنتفعين واقتراح الحلول المناسبة لعالجها و التنسيق مع األخصائي النفسي وأهل المنتفع دراسة مشكالت األطفال -0

 يشرف على تفقد حضور وغياب الطالب يوميا -5

 .اإلشراف على الحاالت المرضية للطالب و اتخاذ االجراء الالزم  حيالها من إسعافات طبية او تحويلها الى اقرب مركز صحي -0

ن امج تنظيم لزيارات ذوي المنتفعين الملتحقين بالمركز لتحقيق التواصل االجتماعي توثيق الصالت االيجابية بين المركز و اهالي المنتفعيينظم برن -7

 .وفق القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها

 ية لها .يرصد المشكالت االجتماعية التي تواجه المنتفعين الملتحقين في المركز ويضع الخطط العالج -8

 يشارك في تحديد االحتياجات من الفعاليات والنشاطات ، ويعد البرامج الخاصة بذلك . -9

 .اإعداد تقرير شهري عن إنجازات المركز يبين حاالت طي القيد والمنتفعين الجدد والنشاطات التي تم تنفيذها وزيارات األهالي التي قام به -11

 .والمسجلين على قوائم االنتظار وتقديم خدمات اإلرشاد األسري لهمالقيام بزيارات ميدانية ألسر المنتفعين  -11

 ن.اعداد وتنفيذ برامج األنشطة الالمنهجيه الخاصة بالمنتفعي -10

 يشارك كعضو في فريق متعدد التخصصات في برنامج التأهيل المجتمعي والتدخل المبكر -10

 .ل منتفع ) التمديد أو طي القيد وغير ذلك (تعبئة نموذج التقييم الخاص بالمنتفعين ووضع التوصية المناسبة لك -10

 .وضع برنامج المناوبات الداخلية ومناوبات الباص للمعلمات -15

 ا .إعداد تقرير شهري عن إنجازات المركز يبين حاالت طي القيد والمنتفعين الجدد والنشاطات التي تم تنفيذها وزيارات األهالي التي قام به -10

 من ذوي االعاقة.االجتماع مع أولياء أمور المنتفعين وإجراء لقاءات تتبعيه هدفها إرشادهم عن الكيفية النموذجية للتعامل مع أبنائهم  -17

 .يشارك في تحديد االحتياجات من الفعاليات و النشاطات و يعد البرامج الخاصة لذلك -18

 العمل  يقوم بأي مهام اخرى يكلفه بها المدير حسب ماتقتضيه مصلحة -19

  

 عالقات الوظيفة:-5

 /الموظفينالتشخيصرئيس شعبة  الداخلية:االتصاالت  -5.5

 ال يوجداالتصاالت الخارجية: -5.5

 

 االشراف-6

 دال يوجمسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات -5.7

 المؤهل العلمي المطلوب : الدرجة الجامعية االولى في مجال العلوم االجتماعية
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 ( سنوات في مجال الوظيفة 3الخبرات العملية المطلوبة : )

 التدريب: -1.7

 دورة تدريبية مختصة في مجال العمل  -    

 دورة تدريبية مختصة في المتابعة واإلشراف -    

 

 والقدرات :المعارف والمهارات  -7.3

 المهارات المطلوبة    

 مهارات التواصل مع مختلف الفئات   -   

 مهارات إدارة اإلفراد واألسر واإلقناع  -   

 القدرات المطلوبة    

 القدرة على تحمل ضغط العمل و التعامل مع الحاالت الصعبة  -
 المعارف     

 للعمل الناظمة والتعليمات واألنظمة بالقوانين معرفة  -
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 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
 

 
وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

  
 
 

 
 
 
 
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1
عالج طبيعي اخصاصي  مسمى الوظيفــــة: 1.1  

 ة التنمية االجتماعيةـــــمديري اإلدارة/ المديرية: 1.1

 التأهيل والتعليم والتدريبشعبة /  مركز التشخيص والكشف المبكر عن االعاقة والتأهيل المجتمعي القسم/الشعبة:   1.1

 التأهيل والتعليم والتدريبرئيس شعبة  مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة -1

ات/وظائف بعقود ذات فئات ودرجدائمة مصنفة/ غير مصنفة نوع الوظيفة:  101/101/110 الرمز:   

 1 الرمز: االولى الفئـــــــــة  :                                        

 1 الرمز: الوظائف الطبية والرعاية الصحية نوعية العامة:المجموعـة ال

 0  وظائف المهن الطبية المساندة المجموعة النوعية الفرعية:

 3 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        

 000 الرمز: اختصاصي مساعد المسمى القياسي الدال: 

عالج طبيعي اختصاصي مسمى الوظيفـــة الفعلي  00 الرمز:  

 110300000 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنية:
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 لالشخاص المعوقين المحتاجين لهذه الخدمة وتقديمها بأفضل نوعية ممكنة.يشرف على تخطيط وتنفيذ برامج العالج الطبيعي  غرض الوظيفة : -1
 المهام والواجبــات: -1

فتح ملف لكل منتفع يشتمل على وضع الحالةة عنةد دخةول المركةز والتةدريبات العالجيةة التةي تلقاهةا، والتطةورات التةي طةرأت عليهةا  .1

 والتوصيات.
برنامج عالجي خاص بهةا وتنفيةذه عنةد البةدء وبشةكل دوري وذلةك باشةراف مةع اختصاصةي تقييم حالة المنتفع وتحديد قدراته وإعداد  .1

 الطب الطبيعي. 
عمةةل خطةةط سةةنوية  للقسةةم وفرديةةة خاصةةة بكةةل طفةةل ملتحةةق بةةالمركز يةةتم معالجتةةه، والعمةةل علةةى إعةةداد تقريةةر حةةول تقةةدم حةةاالت  .3

 الملتحقين بالمركز شهريا..
اجعتها كل فترة حسب طبيعة الحالة وتطوير تلك الخطةة بمةا يتفةق وتقةدم الحالةة مةن أجةل تحقيةق تنفيذ الخطة العالجية لكل منتفع ومر .0

 األهداف المرجوة. 
ارشاد وتوعية المنتفع وتدريب أسرته بشةان تطبيةق خطةة العةالج والوسةائل المسةتعملةتأهيل المعةاق جسةديا ومسةاعدته علةى االعتمةاد  .5

 على الذات في خدمه نفسه وإشباع حاجاته .
 يشارك كعضو في فريق متعدد التخصصات في برنامج التأهيل المجتمعي والتدخل المبكر.  .6
 المسؤولية التامة عن األجهزة واألدوات في غرفة العالج الطبيعي واالبالغ عن أي عطل .  .7
 حسن إدارة غرفة العالج الطبيعي، واستخدام الوسائل، والتقنية المناسبة للملتحقين بالمركز. .8
التعةةاون مةةع أوليةةاء أمةةور الملتحقةةين بةةالمركز مةةن خةةالل االسةةتماع آلرائهةةم، وتقةةديم اإلرشةةادات المناسةةبة، أو تزويةةدهم بالتةةدريب  .9

 والتعليمات المناسبة، ليتسنى لهم تطبيقها في المنزل.
 العمل على تطوير غرفة العالج الطبيعي من خالل األجهزة واألدوات الالزمة، واإلبالغ عن النواقص. .10
 كتابة تقارير دورية عن حالة المنتفع ومناقشتها مع اختصاصي الطب الطبيعي. .11
 تقييم أوضاع المنتفعين وقياس مدى استفادتهم من خدمات العالج الطبيعي.  .11
 المعالج الطبيعي مسؤول مسؤولية تامة عن سالمة المنتفع وعدم تفاقم الحاالت  .13
 إتباع تعليمات األمن والسالمة لألجهزة واألشخاص.  .10
 تقديم خدمات العالج الطبيعي للمنتفعين له من ابناء المجتمع المحلي .15
 يقوم بأي مهام اخرى يكلفه بها المدير حسب ماتقتضيه مصلحة العمل  .16

 

 )االتصاالت(ةيعالقات الوظيفال-5

 /الموظفينوالتعليم والتدريبالتأهيل رئيس شعبة  الداخلية:االتصاالت  1.5 -

 وزارة الصحة/الجمعيات المتخصصة بالعالج الطبيعي :الخارجيةاالتصاالت  1.5 -

 

 االشراف-6

 ال يوجد مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:
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 المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 -

 في أي من مجاالت العالج الطبيعيالمؤهل العلمي المطلوب  : الدرجة الجامعية األولى 

             + شهادة مزاولة مهنة( سنوات في عمل الوزارة.    3) الخبرات العملية المطلوبة :             

 التدريب:  1.7 -

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -
 دورة في التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة  -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 -

 المهارات المطلوبة
 مهارات التواصل مع األشخاص المعوقين -
 مهارات في االتصال وإعداد التقارير -

 القدرات المطلوبة
 تحمل ضغط العمل والتعامل مع الحاالت الصعبةالقدرة على  -
 العمل وتحسين طرق األداء وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية.القدرة على تطوير  -
 القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. -

معرفة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة   - المعــارف  
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 المدنيةديوان الخدمة 
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

 
وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

 
  

 
 
 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1
اختصاصي عالج وظيفي مسمى الوظيفــــة: 1.1  

 ة االجتماعيةــة التنميــــمديري اإلدارة/ المديرية: 1.1

 والتدريبالتأهيل والتعليم شعبة  / مركز التشخيص والكشف المبكر عن االعاقة والتأهيل المجتمعي القسم/الشعبة:  1.1

 التأهيل والتعليم والتدريبرئيس شعبة  مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة -1

/وظائف بعقود ذات فئات ودرجاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة نوع الوظيفة:  101/101/110 الرمز:   

 1 الرمز: االولى الفئـــــــــة  :                                        

 1 الرمز: الوظائف الطبية والرعاية الصحية نوعية العامة:المجموعـة ال

 0  وظائف المهن الطبية المساندة المجموعة النوعيةالفرعية:

 3 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        

 000 الرمز: اختصاصي مساعد المسمى القياسي الدال: 

عالج وظيفي اختصاصي الوظيفـــة الفعليمسمى   00 الرمز:  

 110300000 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنية:
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 يكفل تقديمها بأفضل نوعية ممكنة.تخطيط وتنفيذ برامج العالج الوظيفي لالشخاص المعوقين المحتاجين لهذه الخدمة بما   غرض الوظيفة: .7

  المهام والواجبــات:. 1

 تقييم الحاالت للملتحقين بالمركز من النواحي الحركية )العالج الوظيفي(، بهدف تقديم الخدمات المناسبة لكل حالة. .6

حاالت عمل خطط سنوية وفردية خاصة بكل طفل ملتحق بالمركز يتم معالجته، والعمل على إعداد تقرير حول تقدم  .9

 .هيلأبالتنسيق مع اختصاصي الطب الطبيعي والت الملتحقين بالمركز كل شهرين

 إعداد خطة سنوية لعمل غرفة العالج الوظيفي ، وخطة وبرنامج للعمل اليومي . .3

 تدريب المنتفعين على استخدام اإلطراف الصناعية واالجهزه التعويضية حسب الحالة .4

 واستخدام الوسائل، والتقنية المناسبة للملتحقين بالمركز.حسن إدارة غرفة العالج الوظيفي،  .1

 صة بالعالج الوظيفي وتطويرها .االمحافظة على األجهزة، واألدوات، والوسائل الخ .1

التعاون مع أولياء أمور الملتحقين بةالمركز مةن خةالل االسةتماع آلرائهةم، وتقةديم اإلرشةادات والنصةائح المناسةبة، أو  .6

 تعليمات المناسبة، ليتسنى لهم تطبيقها في المنزل.تزويدهم بالتدريب وال

 .مع اختصاصي الطب الطبيعي والتاهيلكتابة تقارير دورية عن حالة المنتفع ومناقشتها  .1

 تقديم الخدمات االستشارية للمعلمين وأسر المنتفعين فيما يخص تنفيذ برامج العالج الوظيفي.  .9

 القيام بالتقويم الشامل للمنتفعين  بهدف التعرف على احتياجاتهم من خدمات العالج الوظيفي.  .61

 المشاركة في إعداد وتنفيذ وتقييم ومتابعة الخطط التربوية الفردية للمنتفعين مثل:  .66

 تنمية االستجابات الحركية من خالل أنشطة اللعب.  -

 غيير المالبس ، والنظافة الشخصية. تدريب المنتفعين على المهارات االستقاللية كت -

 تقييم البيئة التعليمية وعمل التعديالت الالزمة لتسهيل حركة المنتفعين وجلوسهم.  -

تقيةةيم مهةةارات مةةا قبةةل الكتابةةة ، ومهةةارات الحركةةة الدقيقةةة ، والتةةآزر ، وتةةدريب المنتفعةةين عليهةةا كةةل حسةةب  -

 احتياجه. 

 صطناعية واألجهزة التعويضية )حسب الحاجة(تدريب المنتفعين على استخدام األطراف اال -

 .تنفيذ البرامج العالجية الوظيفية التي يقوم أخصائي التأهيل الطبي باعدادها .69

 . يشارك كعضو في فريق متعدد التخصصات في برنامج التأهيل المجتمعي والتدخل المبكر .63

 فتح ملف خاص بالمنتفعين من برامج العالج الوظيفي  .64

 ة عن احوال المنتفعين وتقديمها ألخصائي التأهيل الطبي كتابة تقارير دوري .61

 مصلحة العمل  ماتقتضيه يقوم بأي أعمال أخرى يكلفه بها المدير حسب  .61

 

 ة: )االتصاالت(: عالقات الوظيف-5

 /الموظفينشعبة الرئيس الداخلية: االتصاالت1.5 -

 بالعالج الوظيفيوزارة الصحة/الجمعيات المتخصصة :الخارجية االتصاالت1.5 -

 االشراف-6

 اليوجد مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:
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 المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 -

 في أي من مجاالت العالج الوظيفيالمؤهل العلمي المطلوب  : الدرجة الجامعية األولى 

               + شهادة مزاولة مهنة( سنوات في عمل الوزارة. 3الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة :                   

 التدريب:  1.7 -

 دورة فنية بالتعامل مع األشخاص ذوي االعاقة -
 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 -

المطلوبةالمهارات   
 مهارات التواصل مع األشخاص المعوقين -
 مهارات في االتصال وإعداد التقارير -

 القدرات المطلوبة
 تحمل ضغط العمل والتعامل مع الحاالت الصعبةالقدرة على  -
 القدرة على تطوير العمل وتحسين طرق األداء وأساليبه الفنية واإلجرائية واإلنسانية. -
 الوظيفية والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. القدرة على تحسس المشكالت -

  المعــارف

معرفة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة   -                
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 
 

جتماعيةية االموزارة التن   الدائرة:  
 

 
 
 

 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 معلـــــــــم  مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيــاالدارة/ المديرية: مديرية التنمية االجتماع 1.1

 / شعبة التأهيل والتعليم والتدريبمركز التشخيص والكشف المبكر عن االعاقة والتأهيل المجتمعي  :القسم/الشعبة 1.1

 التأهيل والتعليم والتدريبمسمى وظيفة الرئيس المباشر:   رئيس شعبة  1.1

 ترميز الوظيفة -1

 نوع الوظيفة: 
جاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودر  

 
/691 الرمز: 961 / 661  

 االولى الفئـــــــــة  :                                        
 : رمزال
 

6 

 : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة
 

 مجموعة الوظائف التعليمية والتدريبية
 

 :الرمز
 

6 

 1 :الرمز الوظائف التعليمية : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 3 :الرمز الثالث :                                         المستـــــــوى

 114 :رمزال معلم ثالث المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال معلم ثالث الفعليمسمى الوظيفـــة 

 111011011 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 تنفيذ العملية التربوية واإلعداد لها وإنجاحها والمشاركة في تحسين فاعليتها والمساهمة في النشاطات المرافقة لها :غرض الوظيفة-3

 المهام والواجبات:-4

 اعداد وتنفيذ الخطة التربوية والتعليمية  الفردية  .6

 رصد سلوك المنتفعين و احالة المنتفعين الذين يعانون من مشكالت سلوكية متكررة  الى رئيس الشعبة و المشاركة في خطة تعديل السلوك  .9

 اعداد الوسائل التعليمية بما يتناسب مع طبيعة االهداف  .3

 المشاركة في النشاطات المنهجية والالمنهجية في المركز  .4

 القيام باعمال المناوبات الداخلية  .1

 التقييم المستمر ألداء الطالب و فتح ملف خاص لكل منتفع تدون فيه جميع تقاريره  .1

 اعداد تقارير دورية عن الطالب وتقديمها الى رئيس الشعبة الفنية  .6

 واالجتماعات والورشات المختلفة  المشاركة في الندوات و المحاضرات .1

 تدوين غيابات الطالب واالبالغ عن حاالت الغياب المتكررة لرئيس الشعبة الفنية  .9

 يقوم بأي مهام اخرى يكلفه بها المدير حسب ماتقتضيه مصلحة العمل  .61

 يوثق البيانات والتقارير الخاصة بعملة .66

 الوزارة تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من .69

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

 في المركز الموظفينوكافة /التأهيل والتعليم والتدريبرئيس شعبة    االتصاالت الداخلية : -5.5

 وزارة الصحة  االتصاالت الخارجية : -5.5

 اإلشراف: -6
 اليوجد مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:

 

   األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفةالمتطلبات -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7-

 أي تخصص في مجال التربية الخاصة في األولى مؤهل العلمي المطلوب: الدرجة الجامعية ال

 (سنوات في مجال الوظيفة3الخبرات العلمية المطلوبة: )

 .دورة في مجال إدارة الصفوف والجلسات الصفية -  دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي التدريب: 5.7-  

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7-      

  لــــــــالقدرة على تحمل ضغط العم  -    واصولها باالردن التربوية بالمناهج كافية معرقة -   اإلعاقة مهارة التواصل مع االشخاص ذوي  -
 ح الفريقالقدرة على العمل برو -  معرفة باالنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزاره -    مع الحاالت الصعبة والطارئةالقدرة على التعامل  -                    

مهارات في وضع الخطط الفردية والتعليمية وتنفيذها -                       
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 
 

جتماعيةية االموزارة التن   الدائرة:  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 معلـــــــــم نطق مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيــاالدارة/ المديرية: مديرية التنمية االجتماع 1.1

 / شعبة التأهيل والتعليم والتدريبمركز التشخيص والكشف المبكر عن االعاقة والتأهيل المجتمعي  :القسم/الشعبة 1.1

 التأهيل والتعليم والتدريبمسمى وظيفة الرئيس المباشر:   رئيس شعبة  1.1

 ترميز الوظيفة-1

 نوع الوظيفة: 
جاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودر  

 
/691 الرمز: 961 / 661  

 االولى الفئـــــــــة  :                                        
 : رمزال
 

6 

  : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة
 مجموعة الوظائف التعليمية والتدريبية

 

 :الرمز
 

6 

 : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة
 الوظائف التعليمية

 :الرمز
1 

 :                                         المستـــــــوى
 الثالث

 :الرمز
3 

 114 :رمزال معلم ثالث المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال معلم ثالث الفعليمسمى الوظيفـــة 

 111011011 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 يعمل على تنفيذ برامج عالج النطق و الكالم لألشخاص المعوقين المحتاجين لهذه الخدمة بما يكفل تقديم خدمات لهم بأفضل نوعية ممكنة  : غرض الوظيفة-3

 المهام والواجبات:-4

 فتح ملف لكل منتفع في المركز يعاني مشكلة في النطق والكالم وبحاجه إلى تدريب نطقي والمحول له من أخصائي األنف واإلذن  .6

 والحنجرة واألخصائي النفسي  

 تحديد  اضطرابات النطق والكالم وكتابة تقرير .9

 المنتفع بالتدريبات الالزمةوضع خطه عالجية والتدريبات الالزمة الضطرابات النطق  ومتابعة قيام  .3

 على الحالة أالتنسيق مع الطبيب المعالج والمعلم لتقييم مدى التحسن الذي طر .4

 إجراء اللقاءات مع اسر الحاالت إلرشادهم إلى التدريب النطقي السليم ألبنائهم .1

 يشارك كعضو في فريق متعدد التخصصات في برنامج التأهيل المجتمعي والتدخل المبكر .1

 قواعد ومبادئ السالمة العامة أثناء العملمراعاة  .6

 القيام بأي مهام يكلفه بها المدير ضمن اختصاصه .1

 إعداد تقارير دورية عن تقدم سير العمل ويرفعها للرئيس المباشر .9

 يوثق البيانات والتقارير الخاصة بعملة .61

 تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة .66

 

 الوظيفة )االتصاالت(:عالقات  -5

 /مدير مركز التأهيل/المعالج الطبيعي/الموظفينالتأهيل والتعليم والتدريبرئيس شعبة    االتصاالت الداخلية : -5.5

 وزارة الصحة / الجمعيات المتخصصة في عالج السمع والنطق االتصاالت الخارجية : -5.5

 

 اإلشراف: -6
 اليوجد المباشر للوظيفة:مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف 

 

   المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7-

 أي تخصص في مجال عالج النطقفي األولى مؤهل العلمي المطلوب: الدرجة الجامعية ال

 + شهادة مزاولة مهنه (سنوات في مجال الوظيفة3الخبرات العلمية المطلوبة: )

 دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي التدريب: 5.7-  

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7-      

  القدرة على تحمل ضغط العمل  -   مهارات في االتصال واعداد التقارير -اإلعاقة  مهارة التواصل مع االشخاص ذوي  -

 القدرة على العمل بروح الفريق– معرفة باالنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزاره -    القدرة على التعامل مع الحاالت الصعبة والطارئة -
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 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 اسبــــــــــمح مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــالمديرية: مديريــــة التنميـــة االجتماعاالدارة/  1.1

 الشؤون االداريةشعبة /  مركز التشخيص والكشف المبكر عن االعاقة والتأهيل المجتمعي    :القسم/الشعبة 1.1

 االدارية مسمى وظيفة الرئيس المباشر:رئيس شعبة الشؤون 1.1

 ترميز الوظيفة -1

 نوع الوظيفة: 
 وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجاتدائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / 

 691/616/619 الرمز:

 الفئـــــــــة  :                                        

 األولــــــى

 او الثانية 

 6 : رمزال

 1 :الرمز مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 1 :الرمز الوظائف المحاسبية والمالية : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 3 :الرمز الثالث :                                         المستـــــــوى

 المسمى القياسي الدال: 

 مساعد الفئة األولى: محاسب

  الفئة الثانية: محاسب ثالث

 119 :رمزال

 11 :رمزال محاسب الفعليمسمى الوظيفـــة 

 الرقم الرمزي للوظيفة: 

 611311911الفئة األولى: 

 911311611الفئة الثانية :
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

لية القيام بالواجبات المنوطه باجراءات المحاسبة الحكومية المعتمده وفق االنظمه والتعليمات المالية سارية المفعول وتنظيم الوثائق الما : .غرض الوظيفة3

 المنبثقه عن ذلك.

 والواجبات:المهام .4

 القيام باألعمال المحاسبية الالزمة وأعداد السجالت والقيود المالية الالزمة   -6

 إعداد التقارير المالية الدورية عن وضع المركز المالي ورفعها لالدارة والجهات المختصة .  -9

 االشراف على السلف الشهرية للمركز .  -3

 متابعة المعامالت المالية الخاصة بالمركز  -4

 عضو في لجان الشراء واالستالم حسب األنظمة والقوانين  -1

 تنظيم السجالت الخاصة بتسديد الرسوم الشهرية والسنوية  -1

 استالم سلفة النفقات الدائمة واألنفاق منها على النثريات حسب األصول  -6

 استالم سلف النفقات المؤقتة وتسديدها بالسرعة الممكنة  -1

 ا وكتابة مستندات الصرف ورفعها الى الوزارة/ الدائرة المالية تدقيق المطالبات المالية وتسجيله -9

 احضار شيكات المتعهدين من السوق المحلي من الوزارة وتسليمها لهم  -61

 اعداد كشوف شهرية ألسماء المتخلفين عن تسديد الرسوم الشهرية والسنوية ورفعها الى األدارة -66

 اشر ضمن اختصاص الوظيفي.رئيسه المبقوم باية اعمال اخرى يتكلف بها من قبل  -69

 .تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة -63

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

 الموظفين /اإلدارية  رئيس شعبة الشؤونتصاالت الداخلية : اال -5.5

 البنوك المختصة االتصاالت الخارجية : -5.5

 

 نطاق اإلشراف: -6

 اليوجد    الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:مسميات الوظائف 

 

   المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7-

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

 او دبلوم متوسط في نفس المجال 

 ( سنوات في مجال العمل للفئة الثانية3(سنوات في مجال العمل للفئة األولى )6المطلوبة: )الخبرات العلمية 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 التدريب: 5.7-   

  دورة في مسك السجالت المالية -     

 دورة في مجال المحاسبة الحكومية واعداد الموازنات والميزانيات -  

 دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي -     

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7-    

 المهارات المطلوبة      

 مهارة في اعداد السجالت والتقارير -

  مهارة في استخدام الحاسوب  -

 القدرات المطلوبة     

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 القدرة على المتابعة  -

 القدرة على العمل بروح الفريق -

 المعارف     

 والقوانين المالية.معرفة تامة باالنظمة  -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 
 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 امين عــــهدة ولــــــوازم  مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـاالدارة/ المديرية:  مديريــة التنميـــة االجتماع 1.1

 الشؤون االداريةشعبة /  التشخيص والكشف المبكر عن االعاقة والتأهيل المجتمعيمركز  ::   القسم/الشعبة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر:   رئيس شعبة الشؤون االدارية 1.1

 ترميز الوظيفة-1

 616/619/691 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 األولــــــى الــفــئــة

 او الثانية

 الرمز:

 الرمز:

6 

9 

 1 الرمز: الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 9 الرمز: وظائف المشتريات واللوازم والمستودعات المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 مساعد للفئة األولى: أمين المسمى القياسي الدال

 للفئـة الثانية: امين ثالث

 الرمز:

 الرمز:

119 

116 

 11 الرمز: امين عهده ولوازم  مسمى الوظيفة الفعلي

 619311911للفئة األولى:  الرقم الرمزي للوظيفة

     919311611للفئة الثانية: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 
 من المواد واللوازم المختلفة ومتابعة إجراءات حفظها وتخزينها.  المركز توفير احتياجات : غرض الوظيفة -3

 المهام والواجبات:-4

 يحرر مستندات اإلدخال واإلخراج حسب األصول المالية المعمول بها  .6

 يفتح سجالت العهدة الثابتة والمستهلكة ويدون وقائع حركة المخزون من السلع حسب األصول المالية المعمول بها  .9

 يحرر مستندات طلبات المشترى المحلي حسب األصول اإلدارية والمالية المعمول بها  .3

يستلم األجهزة واألثاث واللوازم من لجان االستالم المشكلة على مستوى المركز ومن متعهدي عطاء اإلعاشة ومواد التنظيف ويودعها الى  .4

  .ألصولالمستودعات التي تناسب نوعها وشكل حفظها ومن ثم صرفها حسب ا

فين تنظيم بطاقات األجهزة واألثاث واللوازم ويوقعها من المدير عن طريق الرئيس المباشر والموظفين المستخدمين لها وتسليمها لهؤالء الموظ .1

 والطلب منهم تعليقها في مكان بارز

م في المؤسسة ويحرر معامالت هذه التبرعات يستلم التبرعات العينية الواردة للمركز بعد معاينتها واستالمها حسب األصول من لجان االستال .1

 ويصرفها حسب األصول 

المرتبطة به ويدون فيه وقائع حركة دفاتر اإلدخاالت  يستلم ويحافظ عل سجل الوصوالت والرخص والسجالت والمستندات المالية .6

واالخرجات ودفاتر طلبات المشترى المحلي ودفاتر وصول المقبوضات ودفاتر طلبات األرزاق ومواد التنظيف والى غير ذلك من الدفاتر 

 والمستندات االخرى 

 تيب جميع المستودعات المسؤول عنعلى نظافة وتريحافظ  .1

 جهزة واألثاث واللوازم المحتاج لإلتالف ويعلم رئيسه المباشر بنتائج ذلكيالحظ ويرصد وضع اال .9

ك يستلم االجهزه واألثاث المستخدمة التي انتهى اجلها االستهالكي ويحتفظ بها في المستودعات المناسبة لحين البت في أمر إتالفها وكل ذل .61

 يكون حسب األصول 

 المرتبطة بالفواتير وضبوطات المهام اإلدارية والفنية المتخصصة .يجري الالزم على السجالت والمستندات المالية  .66

 يحرر مذكرات خطيه وينظم كشوفات تفصيلية باحتياجات المركز من السلع والخدمات االنيه والغير االنيه ويرفع ذلك للرئيس المباشر .69

 ر الخاص بالتدفئة الماء الساخنكتابة كوبونات المحروقات لجميع المركبات المتابعة للمركز وكذلك كوبونات السوال .63

 مصلحة العمل  ماتقتضيه يقوم بأي أعمال أخرى يكلفه بها المدير حسب  .64

 

 عالقات الوظيفية: -5

 المركز / موظفياالدارية ئيس شعبة الشؤون ر االتصاالت الداخلية: 5.5-

 : ال يوجداالتصاالت الخارجية 5.5-
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 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 االشراف: -6

 ال يوجد  مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:  

 كفالة عدليةديم قت  المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة: -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7-

 االداريةبكالوريوس او دبلوم متوسط في احدى مجاالت العلوم المالية او المؤهل العلمي المطلوب:             

                              ( سنوات للفئة الثانية3للفئة األولى ) ( سنة في مجال العمل 6الخبرات العلمية المطلوبة: )             

 التدريب:  5.7-

 دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة -            

 دورة في اعداد التقارير والسجالت -            

 المعارف والمهارات والقدرات: 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     

 الناظمة لعمل الوزارةمعرفة باالنظمة والتعليمات : المعارف     
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 

 ديوان الخدمة المدنية

 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -5

 ممـــــرض مســــاعدمسمى الوظيفــــة:         5.5

 ةيـــاالجتماعاالدارة/ المديرية:  مديريــــة التنميـــة  5.5

 الفنية والطبية  مركز او دار او مؤسسة / شعبة الشؤون القسم/الشعبة:  3.5

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشؤون الفنية والطبية 4.5

 ترميز الوظيفة -5

 نوع الوظيفة: 
اتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرج  

 الرمز:
691/616/619 

 الفئـــــــــة  :                                        
 الثانية

 الرمز:
9 

 9 الرمز: مجموعة وظائف الرعاية الصحية المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة:

 6 الرمز: وظائف الممرضين المجموعـة الوظيفيـة / النوعية الفرعية:

 3 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        

 119 الرمز: مساعد ممرض المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: مساعد ممرض مسمى الوظيفـــة الفعلي

 996311911 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 

 متابعة الوضع الصحي للمرضى وتقديم االسعافات االولية  لهم ومرافقتهم الى العيادات والمشافي مساعدة الممرض بأعمال التمريض. غرض الوظيفة: -3

 

 المهام والواجبات:-4

 العناية الطبية للمرضى بالتعاون مع الممرض المسؤول. .6

 القيام بأعمال االسعافات االولية. .9

 مساعدة الممرض بأداء مهمته. .3

 االوضاع الصحية في المركز والعمل على نشر التوعية الصحية داخله.تفقد  .4

 المساعدة بإعداد الملفات الصحية الخاصة بالمرضى ومتابعة استكمالها. .1

 المشاركة بالدورات والندوات واالجتماعات الخاصة بمجال عمله. .1

 يعمل على تجهيز المرضى ومرافقتهم للزيارات في العيادة او المستشفى. .6

 تجهيز شهادات خلو االمراض الخاصة بالمرضى.يتابع  .1

 يساعد الممرض المسؤول في تجهيز واعداد التقرير الشهري عن حاالت المرضى ومراجعاتهم للمستشفى او العيادة. .9

 المتابعة المستمرة لالحوال الصحية للمنتفعين طيلة اوقات الدوام. .61

 

 عالقات الوظيفة: -5

 ، الطبيب،  الممرض، وكافة موظفي المركز التشخيصرئيس شعبة  االتصاالت الداخلية: - 5.5

 ال يوجد :االتصاالت الخارجية -5.5

 

  اإلشراف:-6

   اليوجد -مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: -5.7

 دبلوم تمريض المؤهل العلمي المطلوب:

 سنوات في مجال الوظيفة ( 6) الخبرات العلمية المطلوبة:

 دورة تدريبية مختصة في مجال العملالتدريب:   -5.7

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 المهارات المطلوبة

 مهارات التواصل مع األشخاص المعوقين   -

 مهارات في سرعة التصرف في األزمات الطارئة -

 مهارات في االتصال وإعداد التقارير     -

 القدرات المطلوبة

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 القدرة على التعامل مع الحاالت الطارئة -

 المعارف:

 معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل -
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 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 

 
 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
 

ية االجتماعيةموزارة التن   الدائرة:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة.1

 فني سمع مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية: مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 / شعبة التشخيص مركز التشخيص والكشف المبكر عن االعاقة والتأهيل المجتمعي :القسم/الشعبة 1.1

 شعبة التشخيصرئيس  مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة.1

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

 
 120/616/619 الرمز:

 9 : رمزال الثانية  الفئـــــــــة  :

 : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة
 

الصحية الرعاية وظائف مجموعة  
 9 :الرمز

 : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة
 

المساندة الطبية المهن وظائف  
 9 :الرمز

 3 :الرمز الثالث : المستـــــــوى

ثالث فني المسمى القياسي الدال: 161 :رمزال   

 11 :رمزال فني سمع الفعليمسمى الوظيفـــة 

 31111111 الرقم الرمزي للوظيفة:
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 لدى المنتفع من ناحية استنفدته من األجهزة السمعية ومن ناحية برامج التأهيل والتعليم التي تقدم في المركزتقييم القدرة السمعية :  .غرض الوظيفة3

 المهام والواجبات:.4

 ةعمل تخطيط سمع دماغي لمعرفة المنطقة المسؤولة عن المشكلة السمعية لدى الحال .6

 عمل تقرير يفيد بالقدرة السمعية لدى الحالة المحولة إليه .9

 مدى استفادة الحالة المحولة إليه من األجهزة المساندة )سماعات , زراعة قوقعة(بتقرير اعداد  .3

 تقرير مدى مناسبة األجهزة السمعية للحالة المحولة إليه من عدمهااعداد  .4

 كتابة توصيات عامة حول مدى استفادة الحالة المحول إليها من البرامج التأهيلية والتعليمية .1

 م يكلفه بها المدير في مجال اختصاصهالقيام بأي مها .1

 ه.تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزار .6

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:.5

 الموظفينكافة رئيس شعبة التشخيص/االتصاالت الداخلية :  -5.5

 وزارة الصحة/مراكز متخصصة باألجهزة السمعيةاالتصاالت الخارجية : -5.5

 

 اإلشراف: .6

 يوجد ال المباشر للوظيفة: لإلشرافلخاضعة مسميات الوظائف ا  

 
   المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7-

  دبلوم متوسط في أي من مجاالت السمعمؤهل العلمي المطلوب: ال

 +شهادة مزاولة مهنه في مجال الوظيفةه (سن6الخبرات العلمية المطلوبة: )

 التدريب: 5.7-  

 دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي -                            

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7-  

 المهارات المطلوبة      

 مهارة في اعداد السجالت والتقارير -

 مهارة في التعامل مع االخرين -

 القدرات المطلوبة     

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

 المعارف     

 معرفة باالنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة -

 معرفة بتخطيط السمع الدماغي -

 معرفة في جهاز االوديوميتر -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 

 

 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 
 

ية االجتماعيةموزارة التن   الدائرة:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 كــــــــــــاتب  مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـاالدارة/ المديريـة: مديريـــة التنميـــة االجتماع 1.1

 الشؤون االداريةشعبة /  مركز التشخيص والكشف المبكر عن االعاقة والتأهيل المجتمعي : :القسم/الشعبـــــــة 1.1

 االداريةمسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشـؤون  1.1

 ترميز الوظيفة -1

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

 691/619/616 الرمز:

 الثانية الفئـــــــــة  :                                        
 الرمز: 

 
9 

 :المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة 
 

 مجموعة الوظائف االدارية والمالية
 1 الرمز:

 المجموعـة الوظيفيـة / النوعية الفرعية :
 

 الوظائف االدارية والتوثيق
 6 الرمز:

 3 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        

 114 الرمز: كاتب ثالث المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: كاتب شؤون ادارية مسمى الوظيفـــة الفعلي

 001011011 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 
العمل على تنفيذ كافة اجراءات تصدير وتوريد وتصنيف وحفظ المخاطبات الرسمية وفق االصول المتبعة باالضافة الى القيام بمهام : .غرض الوظيفة 3

 الرقابة على دوام الموظفين ورصد اجازاتهم.

 .المهام والواجبات:4

 عمل سجل للكتب الصادرة والواردة .  .6

 حفظ األختام الخاصة بالمركز .  .9

 تصوير الكتب وتوزيعها على وحدات المركز المختلفة لضمان سير العمل  .3

 تصنيف وتنظيم الملفات بطريقة منظمة في الديوان .  .4

 فتح ملفات حسب األصول للمركز .  .1

 متابعة التعاميم الصادرة عن اإلدارة أو الوزارة .  .1

 متابعة حضور وانصراف الموظفين .  .6

 متابعة اإلجازات والمغادرات الرسمية .  .1

 طباعة الكتب الرسمية .  .9

 متابعة متطلبات العمل مع ادراة المركز . .61

 تنظيم العمل في المركز ومقابالت ادارة المركز .  .66

 مصلحة العمل  ماتقتضيه يقوم بأي أعمال أخرى يكلفه بها المدير حسب  .69

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

 رئيس شعبة الشؤون االدارية/الموظفيناالتصاالت الداخلية :  -5.5

 : ال يوجداالتصاالت الخارجية  -5.5

 

 اإلشراف: -6

 : ال يوجد مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة  -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7-

 المؤهل العلمي المطلوب: دبلوم متوسط في العلوم االدارية او أي تخصص ذو عالقة بطبيعة العمل          

 (سنوات في مجال الوظيفة6الخبرات العلمية المطلوبة: )          

 التدريب: 5.7-

 دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي -           

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7-

 المهارات المطلوبة      

 مهارة في اعداد السجالت والتقارير -

  مهارة في استخدام الحاسوب  -

 الملفاتمهارة في تنظيم  -

 القدرات المطلوبة     
 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 القدرة على المتابعة  -
 القدرة على العمل بروح الفريق -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 

 ديوان الخدمة المدنية

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

ةوزارة التنمية االجتماعي   الدائرة:  

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 اناتـــــــــبيدخل ــــــم مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية: مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 شعبة الشؤون االدارية /  مركز التشخيص والكشف المبكر عن االعاقة والتأهيل المجتمعي  : القسم/الشعبة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشؤون االدارية 1.1

 ترميز الوظيفة -1

 616/619/691 الرمز: دائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظيفة: 

 9 الرمز: الثانية الفئـــــــــة  :                                        

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

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

 3 الرمز: الثالثا :                                         المستـــــــوى

 114 الرمز: ثالث مدخل بيانات  المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: مدخل بيانات الفعليمسمى الوظيفـــة 

 911311411 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 وفق األنظمة والتعليمات المعمول بها.البيانات على جهاز الحاسوب   القيام بكافة إجراءات وإدخال وإخراج : غرض الوظيفة-3

 المهام والواجبات:-4

 تدقيق ومراجعة البيانات قبل ادخالها الى جهاز الحاسوب .6

 النماذج المستعملة واالجراءات الخاصة بذلكادخال البيانات على ضوء  .9

 التمكن من الدخول والخروج من النظام باستعمال كلمة السر .3

 المحافظة على سرية المعلومات وعدم السماح باستخدام الشاشات من قبل االخرين .4

 طباعة واستخراج التقارير اليومية او الدورية حسب الطلب .1

 توثيق كافة اجراءات العمل حسب االصول .1

 القيام بأي مهام يكلفه بها المدير ضمن اختصاصه .6

 تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة .1

 ة: ) االتصاالت (عالقات الوظيف -5

 /الموظفينالدارية شعبة الشؤون ارئيس  الداخلية:االتصاالت  5.5

 ال يوجد :الخارجيةاالتصاالت  5.5

 

 اإلشراف: -6

 اليوجد- الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:مسميات الوظائف 

 
 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

 ( سنة في مجال الوظيفة6/ ) دبلوم متوسط في أي من مجاالت تكنولوجيا المعلومات او العلوم اإلدارية والخبرات: المؤهل العلمي -5.7

 التدريب: -5.7

 عربي/ انجليزيدورة في الطباعة   -     

 دورة في قيادة الحاسوب  -     

  دورة تدريبية مختصة في مجال العمل   -     

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 المهارات المطلوبة

 الحاسوب استعمالمهارة في  -

 مهارات السرعه والدقه في الطباعة -

 القدرات المطلوبة

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 المعارف

 وانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعملمعرفة بالق -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 

 ديوان الخدمة المدنية

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 

ةوزارة التنمية االجتماعي   الدائرة:  

 

 

 

 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 ابعــــــــــــــــــــط مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالجتماعة ــاالدارة/ المديرية: مديريــــة التنميـــ 1.1

 شعبة الشؤون االدارية / مركز التشخيص والكشف المبكر عن االعاقة والتأهيل المجتمعي  :القسم/الشعبة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشؤون االدارية  1.1

 ترميز الوظيفة -1

رجاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ود نوع الوظيفة:  /691 :رمزال  961 / 661  

 3 :رمزال الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

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

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

 3 :الرمز الثالث :                                         المستـــــــوى

 113 :رمزال طابع المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال طابع الفعليمسمى الوظيفـــة 

 000011011 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 المركز حسب الطلب.يطبع ويدقق الكتب والتقارير والمعامالت والكتب الخاصة في    : غرض الوظيفة-3

 المهام والواجبات:-4

 يطبع الكتب والتقارير والمعامالت المختلفة حسب الطلب   .6

 يدقق الكتب والتقارير التي طبعها قبل تسليمها للجهات المختصة .9

 يحافظ على نظافة آالت الطباعة ويتأكد من تغطيتها باستمرار .3

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

 التمكن من الدخول على النظام والخروج منه باستعمال لكلمات السر .1

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

 القيام بأي مهام يكلفه بها المدير ضمن اختصاصه .6

 القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة تنفيذ كافة .1

 ة: ) االتصاالت (عالقات الوظيف -5

 الدارية /الموظفينشعبة الشؤون ارئيس الداخلية:االتصاالت  5.5

 ال يوجد :الخارجيةاالتصاالت  5.5

 اإلشراف: -6

 اليوجد-  مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

 ( سنة في مجال الوظيفة6الثانوية العامة فما دون / )والخبرات: المؤهل العلمي -5.7

 التدريب: -5.7

 دورة في الطباعة عربي/ انجليزي  -     

  دورة تدريبية مختصة في مجال العمل   -    

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 المهارات المطلوبة

 الحاسوب استعمالمهارة في  -

 مهارات السرعه والدقه في الطباعة -

 القدرات المطلوبة

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 المعارف

 معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 
 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
االجتماعيةية موزارة التن   الدائرة:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 مـــــوظــف استقبـــــال مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيــاالدارة/ المديرية:  مديريــة التنميـــة االجتماع 1.1

 / شعبة الشؤون اإلدارية   مركز التشخيص والكشف المبكر عن االعاقة والتأهيل المجتمعي :القسم/الشعبة 1.1

 االداريةمسمى وظيفة الرئيس المباشر:   رئيس شعبة الشؤون  1.1

 ترميز الوظيفة-1

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

 
 691/619/616 الرمز:

 الثالثة الفئـــــــــة  :                                        
 الرمز: 

 
3 

 :المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة 
 

 وظائف الخدمات المساعدة

 الرمز:
3 

  المجموعـة الوظيفيـة / النوعية الفرعية :
 الوظائف الفندقية والسياحية

 الرمز:
1 

 المستـــــــوى :                                        
 الثالث

 الرمز:
3 

استقبالموظف  المسمى القياسي الدال:   161 الرمز: 

 11 الرمز: موظف استقبال مسمى الوظيفـــة الفعلي

 001011111 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

  .استقبال الزوار بكافة فئاتهم ومسمياتهم وصفاتهم: .غرض الوظيفة 3

 .المهام والواجبات:4

 ضمن السجالت الخاصة والرسمية. يستقبل الضيوف ويسجل معلوماتهم ومعرفة الخدمة التي يريدونها .6

 يرشد الضيوف الى الشخص المعني والمخول بتقديم الخدمة لهم. .9

 توزيع نشرات تعريفية على الضيوف. .3

 القيام بأي مهام يكلفه المدير بها ضمن اختصاصه. .4

 تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة.  .1

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

 رئيس شعبة الشؤون االدارية/الموظفيناالتصاالت الداخلية : -5.5

 ال يوجداالتصاالت الخارجية :  -5.5

 

 اإلشراف: -6

 ال يوجدمسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:    

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة  -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7

 فما دون المؤهل العلمي المطلوب: الثانوية العامة          

 (سنوات في مجال اوظيفة6الخبرات العلمية المطلوبة: )          

 التدريب: 5.7

 دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفة -         

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7

 المهارات المطلوبة      

 مهارة التعامل مع الجمهور -

  مهارة في استخدام الحاسوب  -

 مهارة التعامل مع االشخاص ذوي االعاقة -

 القدرات المطلوبة      
 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 القدرة على المتابعة  -
 القدرة على العمل بروح الفريق -

 المعارف       

 .والتعليمات الناظمة لعمل الوزارةمعرفة باالنظمة  -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 
 

 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 

 
 
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة.1

 مراسل مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــمديريــــة التنميـــة االجتماعاالدارة/ المديرية:  1.1

 / شعبة الشؤون االدارية المجتمعيالتشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل مركز  :القسم/الشعبة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشؤون االدارية  1.1

 ترميز الوظيفة.1

جاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودر نوع الوظيفة:   120/616/619 :رمزال 

 3 :رمزال الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة
 وظائف الخدمات المساعدة

 :الرمز
3 

 : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة
 وظائف خدمات ادارية

 :الرمز
1 

 :                                         المستـــــــوى
 الثالث

 :الرمز
3 

 166 :رمزال مراسل المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال مراسل الفعليمسمى الوظيفـــة 

 000011111 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 العمل على توزيع البريد والمعامالت على موظفي المركز . : غرض الوظيفة-3

 المهام والواجبات:-4

 يفتح ويغلق مكاتب المركز الذي يعمل به قبل وبعد انتهاء الدوام الرسمي.6

  المعامالت الرسمية بين الشعب المختلفةيوزع .9

 يحافظ على نظافة وترتيب المكاتب واألثاث في المركز.3

 يتأكد من أمور السالمة العامة قبل مغادرته المركز.4

 ص الوظيفةمهمة يكلفه بها المدير ضمن اختصاأية  .1

  تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة.1

 ة: ) االتصاالت (قات الوظيفعال -5

 الدارية /الموظفينشعبة الشؤون ارئيس  الداخلية:االتصاالت  5.5

 ال يوجد  :الخارجيةاالتصاالت  5.5

 اإلشراف: -6

 اليوجد شراف المباشر للوظيفة:مسميات الوظائف الخاضعة لإل

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

 ( سنة في مجال الوظيفة6الثانوية العامة فما دون / )والخبرات: المؤهل العلمي -5.7

  دورة تدريبية مختصة في مجال العمل  التدريب: -5.7

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 المهارات المطلوبة

 مهارة التعامل مع االشخاص ذوي االعاقة -

 استخدام الحاسوب مهارة في  -

 القدرات المطلوبة

 ضغط العملالقدرة على تحمل  -

 المعارف

 معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 
 

 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 مستــــــــــــــخدم  مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية: مديريــة التنميــة االجتماع 1.1

 اإلدارية / شعبة الشؤون التشخيص والكشف المبكر عن االعاقة والتأهيل المجتمعيمركز :  القسم/الشعبة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر:  رئيس شعبة الشؤون االدارية 1.1

 ترميز الوظيفة-1

اتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرج نوع الوظيفة:   691/619/616 الرمز: 

 3 الرمز: الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 وظائف الخدمات المساعدة :المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة 
 الرمز:

3 

 وظائف خدمات ادارية النوعية الفرعية :المجموعـة الوظيفيـة / 
 الرمز:

1 

 الثالث المستـــــــوى :                                        
 الرمز:

3 

 114 الرمز: مستخدم المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: مستخدم مسمى الوظيفـــة الفعلي

 000011011 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

 المؤهل العلمي والخبرات: -5.7

 ( سنة في مجال الوظيفة6الثانوية العامة فما دون / ) -

  التدريب:  -5.7

 دورة تدريبية مختصة في مجال العمل  -

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 المهارات المطلوبة: 

 مهارة في التعامل مع الحاالت الطارئة -

 القدرات المطلوبة : 

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 المعارف : 

 معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل -

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 العمل على تنظيف كافة مرافق مكان عمله وترتيب االثاث وتنظيفه :غرض الوظيفة -3
 
 
 المهام والواجبات:-4

 القيام بنظافة المرافق العامة والمكاتب في المركز باستمرار  .6

 ترتيب وتنظيف المواد واألدوات والمعدات داخل المطبخ والمستودعات والصفوف  .9

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

 تجهيز طلبات القهوة والشاي والمرطبات عند الطلب  .4

 يطبق قواعد وتعليمات السالمة العامة  .1

  يقوم بأي مهام يكلفه بها المدير حسب ماتقتضيه مصلحة العمل .0

 

 عالقات الوظيفة: ) االتصاالت ( -5

 الموظفين/الشؤون االداريةرئيس شعبة  االتصاالت الداخلية: 5.1

 : ال يوجداالتصاالت الخارجية 5.5

 
 اإلشراف: -6

 اليوجد-مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 

 ديوان الخدمة المدنية

 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

 

 

 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 ائقـــــــــــــــــس مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــمديريــــة التنميـــة االجتماع االدارة/ المديرية:  1.1

 شعبة الشؤون االدارية / والكشف المبكر عن االعاقة والتأهيل المجتمعيمركز التشخيص    : القسم/الشعبة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشؤون االدارية  1.1

 ترميز الوظيفة -1

جاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودر نوع الوظيفة:   :رمزال 
691/ 961 /

661  

 3 :رمزال الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة
 وظائف الخدمات المساعدة

 :الرمز
3 

 : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة
 وظائف اعمال السواقة

 :الرمز
3 

 :                                         المستـــــــوى
 الثالث

 :الرمز
3 

 111 :رمزال سائق محورين المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال سائق الفعليمسمى الوظيفـــة 

 000011511 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 ألداء االعمال الموكله اليهقيادة المركبة الخاصة بمكان عمله والحفاظ عليها واستخدامها  :غرض الوظيفة -3

 المهام والواجبات:-4

 ينجز األعمال الرسمية المطلوبة منه خالل فترة مناوبة حسب األصول .  .6

 يدون رحالت مركبته على سجل رحالت مركبته حسب األصول ويطلب من الموظف المرافق له في رحالته التوقيع على سجل الرحالت .  .9

 االلتزام بتوجيهات وتعليمات المسئول المباشر حسب سياسات المركز.  .3

 المحافظة على عالقة جيدة وتواصل مع الموظفين وأولياء األمور.  .4

 المحافظة على سالمة المركبة المسلمة له أثناء وجودها معه .   .1

ى المستندات المالية المرتبطة بتقديرة لهذه االحتياجات يقدر احتياجات مركبته من الصيانة واالصالح والغسيل والتشحيم والزيوت ويوقع عل .1

 قبل وبعد انجازها . 

 المحافظة على سالمة الملتحقين بالمركز أثناء الجوالت وااللتزام بقوانين وفن القيادة.  .6

 ينظف مركبته المسلمة له ويجعلها دائما بصورة نظيفة .  .1

 .التبليغ خطياً عن االعطال الطارئة تمهيداً لصيانته .9

 .مصلحة العملماتقتضيه يكلفه بها المدير حسب مهام اخرى يقوم بأي  .61

  

  

 عالقات الوظيفة )االتصاالت (:-5

 الموظفين/االدارية رئيس شعبة الشؤون االتصاالت الداخلية: -5.5

 : ال يوجداالتصاالت الخارجية -5.5

 

 اإلشراف:-6

 اليوجدمسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة: 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 ( سنة خبرة في مجال الوظيفة6الثانوية العامة فما دون  + رخصة قيادة مناسبة لطبيعة العمل/ )المؤهل العلمي والخبرات: -5.7

 دورة متخصصة في مجال العملالتدريب: -5.7

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 المطلوبةالمهارات 

 مهارة التعامل مع االشخاص ذوي االعاقة  -

 مهارة التعامل مع الحاالت الطارئة -
 القدرات المطلوبة

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 المعارف

 معرفة بالقوانين واالنظمة والتعليمات الناظمة للعمل -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز التشخيص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي    
 9169/ 61/9( تاريخ  66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــر رقم )

 
 

 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 حــــــــــــــارس    مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية:      مديريــة التنميـة االجتماع 1.1

 الشؤون اإلدارية/ شعبة التشخيص والكشف المكر عن اإلعاقة والتأهيل المجتمعي مركز     :  القسم/الشعبــــــة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشؤون االدارية 1.1

 ترميز الوظيفة-1

رجاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ود نوع الوظيفة:   691/619/616 الرمز: 

 3 الرمز: الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

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

 1 الرمز: وظائف الحماية والسالمة العامة والخدمات المجموعـة الوظيفيـة / النوعية الفرعية :

 3 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        

 116 الرمز: حارس المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: حارس مسمى الوظيفـــة الفعلي

 005011111 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 حراسة المبنى وكافة مرافقه وموجوداته. غرض الوظيفة: -3

 المهام والواجبات:-4

 الحفاظ على مبنى المركز، والمرافق الخاصة به. .6

 المباشر، أو الجهات األمنية المختصة في حال حدوث أي سرقات، أو تلف في أي من موجودات المركز.إبالغ المسؤول  .9

 التأكد من إغالق أبواب المركز الخارجية قبل وبعد مغادرة كادر المركز. .3

 يتأكد من وجود سيارات المركز في المواقف المخصصة لها .  .4

 .القيام بجوالت تفقدية حول المبنى .1

 مصلحة العمل ماتقتضيه يكلفه بها المدير حسب مهام يقوم بأي  .1

 تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة .9

 عالقات الوظيفية ) االتصاالت (:-5

 اإلدارية /موظفي المركز رئيس شعبة الشؤون االتصاالت الداخلية / داخل الدائرة:  5.1

 ال يوجد: خارج الدائرة/  االتصاالت الخارجية 5.1

 اإلشراف: -6

 اليوجدمسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة: 
 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات:5.7

 الثانوية العامة فما دونالمؤهل العلمي المطلوب:     

 الوظيفة( سنوات في مجال عمل  6) الخبرات العملية المطلوبة:     
 

 التدريب: 5.7

 دورة متخصصة في مجال العمل -       

 

 المعارف والمهارات والقدرات:  3.7

 المهارات المطلوبة     

 مهارة في التعامل مع الحاالت الطارئة  -

 القدرات المطلوبة     

 القدرة على تحمل ضغوط العمل  -     

 المعارف     

 معرفة بالقوانين واالنظمة والتعليمات الناظمة للعمل  -
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 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية           

 
 
 
 
 
 
 
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة5

 خـــــــــــــــــــــــــــــــــــازن مـسـمـى الـوظـيـفـة: 5.5

  ةــاالجتماعيمديرية التنمية  اإلدارة / الــمـديـريـة: 5.5

 مركز او دار او مؤسسة / شعبة الشؤون اإلداريةالـقـســم / الـشـعــبـة :  5.3

 رئيس شعبة الشؤون اإلدارية  مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر : 5.4

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة5

 616/619/691 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نـوع الــوظـيـفـة

 3 :الرمز الثالثة الــفــئــة

 3 الرمز: وظائف خدمات مساعدة : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 6 الرمز: البيع والمستودعاتوظائف  : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 111 الرمز: خازن المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: خازن مسمى الوظيفة الفعلي

 336311111 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  وعة المهنيةالـمجـم
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 بذلك.البيانات الخاصة  توثيق كافةالمركز وفي  والمستودعاتكافة إجراءات اللوازم  المشاركة في غرض الوظيفة:-3
 
 المهام والواجبــــات :-4
 

 استالم المواد حسب طلب الشراء وصرفها على اختالف أنواعها.  .5

 تدوين وقائع حركة المخزون من المواد على السجالت الخاصة.  .5

 جرد المواد والتأكد من الكمية حسب طلب الشراء.  .7

 مطابقة المواد المستلمة مع المخزنة.  .4

 وتوقيعها من المدير والموظف المستخدم لها قبل تسليمها له. الموادتنظيم بطاقات استالم   .1

 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

 مخزون المستودعات وإعالم الرئيس المباشر بالنتائج. مراقبة حركة معدل  .9

 التي بحاجة لإلتالف.  الموادمالحظة   .51

 .ترتيب وتصفيف المواد بشكل الئق  .55

 وحسب الطلب. الموادصياغة مذكرات خطية باالحتياجات من   .55

 المشاركة في عملية التخزين والجرد.  .57

 المشاركة في لجان االستالم.  .54

 جميع البيانات والسجالت الخاصة بعمله والتأكد من حفظها بطريقة منظمة تضمن الرجوع إليها بسهولة وفي أي وقت.تنظيم وتوثيق   .51

 اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يتطلب الحفاظ على سريتها.  .56

 وضمن اختصاص وظيفته.يقوم بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر   .53

 
 :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:      

 

 األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة: المتطلبات-  7

   المؤهل العلمي والخبرات: 5.7

 التوجيهي فما دون المؤهل العلمي المطلوب:          

 مجال العمل.( سنوات في 6) الثالثة الفئةالمطلوبة : 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

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


