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 7-5 أ + ب رئيس قسم الجمعيات   .2

 11-8 أ + ب رئيس قسم تعزيز اإلنتاجية ومساكن األسر الفقيرة  .3

 14-11 أ + ب األشخاص ذوي اإلعاقةرئيس قسم شؤون   .4

 17-15 أ رئيس قسم األسرة والحماية  .5

 21-18 أ رئيس قسم األحداث واألمن المجتمعي  .6

 25-22 ب واألحداث والحماية رئيس قسم األسرة  .7

 22-26 أ + ب رئيس قسم الشؤون المالية واإلدارية والموارد البشرية  .8

 32-31 أ + ب مهندس حاسوب   .2

 35-33 أ + ب / قسم الجمعيات الجمعيات -باحث اجتماعي   .11

 38-36 أ + ب / قسم الجمعيات  الجمعيات والتوعية تسجيل- باحث اجتماعي  .11

 41-32 أ + ب / قسم الجمعيات الجمعيات  عمليات-باحث اجتماعي   .12

 44-42 أ + ب / قسم تعزيز اإلنتاجية ومساكن االسر الفقيرة  اإلنتاجية   تعزيز-باحث اجتماعي   .13

 47-45 أ + ب / قسم تعزيز اإلنتاجية ومساكن االسر الفقيرةالمجتمع المحلي  تنمية-باحث اجتماعي   .14

 51-48 أ + ب / قسم تعزيز اإلنتاجية ومساكن االسر الفقيرةالفقيرة األسر  مساكن-باحث اجتماعي   .15

 53-51 أ + ب ومساكن االسر الفقيرة/ قسم تعزيز اإلنتاجية  المنتجةاألسر  مشاريع-باحث اجتماعي   .16
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 58-56 أ + ب / قسم شؤون األشخاص ذوي اإلعاقةخدمات شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة -باحث اجتماعي   .18

 61-52 أ  / قسم االسرة والحماية  الرعاية الالحقة-باحث اجتماعي   .12

 64-62 أ  / قسم االسرة والحماية  احتضان-باحث اجتماعي   .21

 66-65 أ  / قسم االسرة والحماية  حضانات-باحث اجتماعي   .21

 62-67 أ  / قسم االسرة والحماية األيتام  دور-باحث اجتماعي   .22

 72-71 أ  / قسم االسرة والحماية كبار السن -باحث اجتماعي   .23

 75-73 + ب  أ او قسم االسرة واالحداث والحماية المجتمعي،/ قسم االحداث واالمن األحداث -باحث اجتماعي   .24

 78-76 ب االسرة / قسم االسرة واالحداث والحماية -باحث اجتماعي   .25
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 26-24 + ب أ / قسم الشؤون المالية واإلدارية والموارد البشريةضابط التوعية والتثقيف   .31

 22-27 ب+  أ / قسم الشؤون المالية واإلدارية والموارد البشريةوالتطوير المؤسسي  التخطيط-إداري   .32

 112-111 + ب أ / قسم الشؤون المالية واإلدارية والموارد البشريةالبشرية  الموارد-إداري   .33
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 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 الميدانية التنمية االجتماعية / مديرمدير  :  مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 ) أ + ب(ة ـــــــمديرية التنمية االجتماعي : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ام ـــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــاألمي : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: أولى  الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية  المجموعة النوعية العامة

 8 الرمز:  وظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعمل  الفرعيةالمجموعة النوعية 

 8 الرمز: األول الـمـسـتـوى

 118 الرمز: مدير المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: مديرية التنمية االجتماعية مدير  مسمى الوظيفة الفعلي

 828811811 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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المساااةمة في تمكين األساارة األردنية في م تجف مجاالت ال ياة االجتماعية واالقتصااادية وتوفير ال ماية والرعاية  غرض الوظيفة : -1

 االجتماعية لجفئات التي ب اجة لها، وتعزيز إنتاجية األسااااار الفقيرة وتوفير مسااااااكن لها والتصااااادا لجت ديات اإلنمائية وت مينها باإلغا ات

بالم اطر والت ديات المتوقعة، وت ةيل األشااا ال المعاقين، وت ةيل الجمعيات ومراكز تنمية المجتمل الم جي  والمكارم المجكية وتوعيتها

 ودعمها وتنظيم عمل القطاع التطوعي.

 المهام والواجبات : -1

ة جيشرف عجى استقبال طجبات ترا يل قطاع األسرة واألش ال ذوا اإلعاقة ويشارك في عضوية الججان الفنية المشك   .1
 لجنظر في تر يصها وينسب لجمديرية الفنية في الوزارة.

قة،  .1 ية االجتماعية واألندية والمراكز التي تعنى باألشااااااا ال ذوا اإلعا لدور الرعا يشااااااارف عجى تجديد الترا يل 
 وال ضانات ودور المسنين ودور الرعاية االجتماعية ويت كد من إجراء الكشف ال سي المطجوب.

فة إجراءات اساااااتقبال طجبات االنتفاع من برنامر األسااااار المنتجة ودراساااااتها وتقديم ال دمات المطجوبة يشااااارف عجى كا .1
 ومتابعتها وإعداد التقارير الربعية بها.

 يشارك في ت ديد اال تياجات السكنية لألسر الفقيرة لغايات الصيانة أو اإلنشاء ويتابعها ويشرف عجى تنفيذةا. .1

شارك في لجان  .5 إدارة الصناديق االئتمان والمشاريل اإلنتاجية المنفذة ضمن منطقة ا تصال المديرية، ويتابل ت صيل ي
 األقساط من األسر المت جفة عن التسديد.

يشاارف عجى اسااتقبال طجبات تسااجيل الجمعيات لالسااتفادة من مشاااريل تعزيز اإلنتاجية وصااناديق االئتمان وصااندوق دعم  .6
اكتمال الو ائق والمتطجبات الالزمة ورفعها لجوزارة لغايات التسااجيل، واإلشااراف ومتابعة فعالياتها  الجمعيات، والت كد من

 وأنشطتها، وتقييم أدائها ورفل التقارير الربعية عن أوضاعها.

رية دييتابل تنفيذ البرامر واألنشاااااااطة وال دمات وإجراءات العمل المقدمة لجفئات المساااااااتهدفة من  دمات الوزارة في الم .7
 والمراكز والمكاتب التابعة لها.

 . ر بالم الفات والمال ظات لجوزارةيشرف عجى متابعة األسر ال اضنة ويرفل التقاري .8

يشاااااارف عجى تطبيق اإلجراءات والتد الت النفسااااااية االجتماعية لأل داا واألطفال ب اجة إلى الرعاية وال ماية وتقديم  .9
 الدعم لهم عند ال اجة.

يطبق القرارات واألسااااال وا ليات المعتمدة إلدماو مفهوم وقضاااااايا النوع االجتماعي ضااااامن  طط وأنشاااااطة وفعاليات  .11
وإجراءات المديرية لت قيق المساااااواة وتكافؤ الفرل لكال الجنسااااين، ويساااااةم في تسااااجيط األضااااواء عجى قضااااايا النوع 

 االجتماعي والتعريف بها.

جتماعية المطجوبة لجدفاع االجتماعي واألسااااارة والطفولة وتعزيز اإلنتاجية وشاااااؤون يشااااارف عجى إجراء الدراساااااات اال .11
 األش ال المعاقين والجمعيات.

 يشرف عجى تقديم المساعدات النقدية والعينية لالغا ات والمساعدات اإلنسانية والمكارم المجكية. .11

ت األمنية في مكاتب ال دمة االجتماعية ويت كد من يشااااااارف عجى ال دمات المقدمة لنزالء مراكز اإلصاااااااال  والنظارا .11
 ت مينها.

يشاااااارك أو يشااااارف عجى أعمال المشااااااركين بججنة الساااااجوك لجتفتيش عجى مراكز الجهو ومقاةي االنترنت والكازينوةات  .11
 التسول.وصاالت البجياردو وغيرةا وفقاً لجتعجيمات الصادرة بهذا الش ن، و عجى المشاركين ب مالت مكاف ة 

 يعمل عجى تسهيل كافة اإلجراءات المتعجقة ب سن سير العمل بدور المسنين وال ضانات ومؤسسات الطفولة. .15

لجوزارة، ويعمل عجى إعداد  طة العمل التنفيذية لجمديرية ومراجعة  االساااتراتيجيةيشاااارك في وضااال ال طط واألةداف   .16
 مراكز التابعة لجمديرية.واعتماد  طط العمل التنفيذية لجمؤسسات وال

 يشرف عجى  سن تنفيذ مهام وأنشطة األقسام والمؤسسات والمراكز التابعة لجمديرية. .17

 يشرف عجى أعمال التوعية والت قيف في المديرية  ول برامر و دمات الوزارة وتقديم تقاريرةا ورصد نتائر تطبيقها. .18
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 الشريكة ذات العالقة في مجاالت تقديم  دمات وزارة التنمية االجتماعية.يعمل عجى التنسيق والتشبيك مل الجهات  .19

 يعمل عجى تم يل الوزارة في الفعاليات ذات الصجة بعمل الوزارة والتي تقل ضمن نطاق عمل  دمات المديرية. .11

 ومنظمات المجتمل الم جي.يساةم ويشارك في األنشطة والفعاليات والمناسبات التي تعقدةا المؤسسات والمراكز  .11

يعمل عجى رفل مساااااتوء أداء المرؤوساااااين وتوجيههم وتطوير قدراتهم وتقييم أدائهم ورفل تقارير ساااااير العمل واإلنجاز  .11
 دورياً.

يقدم مقتر ات لتطوير أسااااااااليب وإجراءات العمل، وإيجاد المناي اإلدارا التنظيمي المالئم وتوفير الوساااااااائل المادية  .11
 وية المناسبة لت فيز العامجين عجى المشاركة واإلبداع.والمعن

يشرف عجى متابعة اال تياجات السنوية الفعجية لجمديرية والمؤسسات والمراكز والمكاتب التابعة لها والعمل عجى توفيرةا  .11
 بالوقت والكمية وذلك بالتنسيق المستمر مل الوزارة.

 رية وت زين و فظ كافة المواد وتزويدةا لكافة األقسام وضبط ومراقبة الم زونيشرف عجى إدارة وتنظيم مستودع المدي .15

يشرف عجى تنظيم استالم البريد الصادر والوارد لجمديرية وتصنيفه وتسجيجه وفهرسته و فظه وأرشفته وتوزيعه دا جياً  .16
 و ارجياً.

سبة  .17 ستها وإيجاد ال جول المنا شكاوء واالقترا ات الوارده لجمديرية بم تجف الوسائل المتا ة ودرا ستقبال ال يشرف عجى ا
 لها، ومتابعتها.  

يشرف عجى متابعة أعمال النظافة وال راسة والصيانة الالزمة لجمركبات واألجهزة واأل اا والمباني والمرفقات اال رء  .18
 ومتابعتها دورياً 

 

 عالقات الوظيفة ) االتصاالت ( : -5

/  مديرية شااااااؤون األشاااااا ال ذوا اإلعاقة /  مديرية األ داا واألمن   مايةمديرية األساااااارة والاالتصاااااااالت الداخلية :  1.5

المجتمعي /  مديرية الجمعيات /  مديرية تعزيز اإلنتاجية ومسااااااااكن األسااااااار الفقيرة /  و دة مكاف ة التساااااااول /  و دة  دمة 

مديرية الموارد البشرية /  مديرية الشؤون الجمهور/  و دة الشؤون القانونية /  و دة الرقابة الدا جية / مديرية الموارد المالية /  

/  ومديرية صندوق دعم الجمعيات  اإلدارية  /   مديرية التطوير المؤسسي  / مديرية األبنية والمساكن / مديرية سجل الجمعيات

 / وكافة الو دات اإلدارية التابعة لمديريته.

والمراكز التي تعنى باألشاا ال ذوا اإلعاقة، وال ضااانات ودور دور الرعاية االجتماعية واألندية االتصاااالت الخارجية :  1.5

المسنين و ومؤسسات الطفولة، واألسر ال اضنة، والجمعيات و المؤسسات والجهات ال كومية وغير ال كومية لجتنسيق وتبادل 

 ومتجقي ال دمة. جومات وت مين المراسالت ال ارجيةالمع

 

 اإلشراف :  -6

رئيل قسم األ داا واألمن المجتمعي  ،ة  مايرئيل قسم األسرة وال)مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :  

زيز /  رئيل قسااام تعفي النموذو الهيكل التنظيمي أ ، او رئيل قسااام االسااارة واال داا وال ماية في النموذو الهيكل التنظيمي ب(

لمالية ا/ رئيل قسم الجمعيات /  رئيل قسم شؤون األش ال ذوا اإلعاقة / رئيل قسم الشؤون اإلنتاجية ومساكن األسر الفقيرة 

المراكز اإليوائية والدور والمؤسااااسااااات التابعة لجمديرية / مكاتب التنمية االجتماعية ومراكز تنمية / اإلدارية والموارد البشاااارية  

يتبل لهم شاااااغجوا وظيفة با ا  ماية األساااارة / رؤساااااء مكاتب  دمة المجتمل التابعة لجمديرية/ رؤساااااء مكاتب  ماية األساااارة و

  المجتمل ويتبل لهم شاغجوا وظيفة با ا  دمة المجتمل.
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 واإلضافية إلشغال الوظيفة :  األساسيةالمتطلبات  -7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العجوم االجتماعية واإلدارية. المؤهل العلمي المطلوب  :   1.7

 ( سنوات في عمل الوزارة .81الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة :      

 

 التدريب :  1.7

 الت طيط االستراتيجي .   -

 مهارات اإلدارة العجيا .  -

 الوزارة .دورة  ول القوانين المست د ة ذات العالقة بعمل   -

 إدارة الموارد البشرية .   -

 

 المعارف والمهارات والقدرات :  1.7

 المهارات المطلوبة :  

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل.  -

 مهارات الت جيل والتفكير المنطقي.  -

 مهارة في االتصال واإلشراف. -

 التقارير ومتابعة تنفيذةا .مهارة في إعداد  -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

 القدرات المطلوبة:  

 قدرة عجى الت طيط والمتابعة والتنفيذ.ال -

 القدرة عجى اإلبداع والتطوير . -

ة م رجاتها بتطوير الوظيف القدرة عجى االسااتفادة من المؤتمرات وورش العمل التي يشااارك فيها شاااغل الوظيفة وربط -
 .والمهنة

 ش صيه قيادية قادرة عجى ات اذ القرار المناسب في الوقت المناسب. -

 المعارف :  

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 الوظيفي الفعلي بطاقة الوصف

  

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية       

 
 
 
 
 
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 اتــــــــــــــــــــرئيل قسم الجمعي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 )أ +ب(التنمية االجتماعية  مديرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ات ــــــــــــــــــــــــــــــالجمعيقسم  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ةـــالتنمية االجتماعي مديرية مدير : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 4 الرمز: ال اني الـمـسـتـوى

 118 الرمز: رئيل قسم المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: الجمعياترئيل قسم  مسمى الوظيفة الفعلي

 828411811 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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إدارة الجمعيات التي تقل ضمن ا تصال الوزارة وواقعة ت ت نطاق إشراف المديرية والت كد ضمان  سن غرض الوظيفة :  -1

 من سالمة إجراءاتها وأنشطتها وتقييم أدائها.

 

 والواجبــــات :المهام -1

 يشرف عجى استقبال طجبات تسجيل الجمعيات ورفعها لجوزارة لغايات التسجيل.  .1

 يشرف ويتابل الفعاليات واألنشطة التي تنفذةا الجمعيات التابعة لجوزارة والتي تقل ضمن ا تصال المديرية.  .1

 صندوق دعم الجمعيات وصناديق االئتمان.يت كد من دقة وكفاءة استقبال طجبات الجمعيات لالستفادة من  .1

ولة من صاااندوق دعم  .1 يشاااارك مل المديرية المعنية في مركز الوزارة لينظم العقود واالتفاقيات ال اصاااة بالمشااااريل المم 

 الجمعيات بالتعاون والتنسيق مل المعنيين في مركز الوزارة من المديريات الفنية ومديرية الشؤون القانونية.   

شرف عجى تقييم أداء وأنشطة الجمعيات التي تشرف عجيها الوزارة والتابعة لمديرية التنمية وفقاً لجمعايير واألسل التي ي .5

يضااعها سااجل الجمعيات ورفل التقارير الربعية عن أوضاااعها مل المال ظات والتوصاايات إلى مديرية سااجل الجمعيات 

 بذلك. 

التي تشااااكل لججمعيات )التدقيق،  ل وتصاااافية الجمعيات، والهيئات اإلدارية يشااااارك في أعمال الججان ويشاااارف ويتابل  .6

 المؤقتة(.

ولة من صندوق دعم الجمعيات ويشرف عجى تنفيذةا  سب األصول  .7 يت كد من يتابل المشاريل المنفذة من الجمعيات المم 

ولة.  و سب االتفاقيات الموقعة مل الجهات المم 

لتسهيل مهمة الجمعيات من  الل تنفيذ كافة الطجبات الرسمية ال اصة بالجمعيات من اجل تنفيذ  يت ذ كافة السبل المتا ة .8

 وت قيق أةدافها وغاياتها.

 يعد  طة العمل التنفيذية لجقسم ورفعها لجمدير العتمادةا. .9

 يشرف عجى  سن تنفيذ مهام وأنشطة القسم. .11

العمل، وإيجاد المناي اإلدارا التنظيمي المالئم وتوفير الوساااااااائل المادية يقدم مقتر ات تطوير أسااااااااليب وإجراءات  .11

والمعنوية المناسبة لت فيز العامجين عجى يشارك واإلبداع وذلك بالتنسيق ما بين المديرية ومركز الوزارة، وتعزيز قنوات 

 االتصال فيما بينهم.

 جوازم. ي دد اال تياجات السنوية الفعجية لموظفي القسم من ال .11

 عجى عمل القسم. واطالعهميدرب الموظفين المستجدين عجى النشاطات واألعمال المطجوبة منهم  .11

 يشرف عجى  فظ الو ائق والسجالت والمجفات ذات العالقة. .11

 ضمن ا تصال الوظيفة.أ رء بتكجيف من الرئيل المباشر  ب ية أعمالقوم ي .15
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 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5   

مدير مديرية التنمية االجتماعية التابل لها  / مدير وموظفو مديرية الجمعيات االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 وسجل الجمعيات وصندوق دعم الجمعيات في مركز الوزارة..

جة لدء الوزارة ضمن نطاق المنطقة الجغرافية /  وزارة االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5 الجمعيات المسج 

 الدفاع المدني  / البجدية  مديريات الص ة والتربية والتعجيم واألمن العام والدرك.ال ارجية /  وزارة الدا جية /  

 

 اإلشراف:-6

 ،اجتماعي/ تسااجيل الجمعيات والتوعية با ا  ،با ا اجتماعي  مسااميات الوظائف الخاضااعة لإلشااراف المباشاار للوظيفة :

 .با ا اجتماعي/ عمجيات الجمعيات  ،م اسب/ مدقق  سابات الجمعيات

 

 : المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العجوم االجتماعية أو  دبجوم متوسط . المؤهل العلمي المطلوب  :  

 ( سنة في عمل الوزارة.81( سنوات في عمل الوزارة /  الفئة ال انية )5الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة :

 

 التدريب:  1.7

 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير  -

 إدارة الموارد البشرية  -

 الت طيط اإلستراتيجي  -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7    

 المهارات المطلوبة :          

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل. - -

 مهارات الت جيل والتفكير المنطقي. - -

 واإلشراف. مهارة في االتصال - -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . - -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته في مجال العمل - -

 القدرات المطلوبة:           

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل . - -

 ش صيه قيادية قادرة عجى ات اذ القرار المناسب في الوقت المناسب. - -

 المشكالت الوظيفية والمبادرة باقترا  ال جول المناسبة لها.القدرة عجى ت سل  - -

 المعارف :           

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. - -
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 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 

 االجتماعيةالدائرة : وزارة التنمية 
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيل قسم تعزيز اإلنتاجية ومساكن األسر الفقيرة : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 + ب( أ )التنمية االجتماعية مديرية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم تعزيز اإلنتاجية ومساكن األسر الفقيرة : الـقـســم / الـشـعــبـة 1.1

 التنمية االجتماعية مديرية مدير : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر 1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولى الــفــئــة

 2 الرمز: األساسية مجموعة الوظائف المجموعة النوعية العامة

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

 4 الرمز: ال اني الـمـسـتـوى

 118 الرمز: رئيل قسم المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: تعزيز اإلنتاجية ومساكن األسر الفقيرة/ رئيل قسم  مسمى الوظيفة الفعلي

 828411811 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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ضاامان  ساان تنفيذ المهام واألنشااطة الهادفة إلى رفل إنتاجية األساار الفقيرة وت سااين أوضاااعها وذلك ضاامن غرض الوظيفة :  - 1

 نطاق عمل المديرية.

 المهام والواجبــــات :-1

 االنتفاع من برنامر األسر المنتجة.الت كد من  سن استقبال طجبات   .1

 اإلشراف عجى إعداد الدراسات االجتماعية لألسر طالبة االنتفاع.  .1

 متابعة استكمال تنفيذ مشاريل األسر المنتجة و سب الدراسة المعدة مسبقاً.  .1

ن  الة تابعة عمتابعة مشاااريل األساار المنتجة وت صاايل األقساااط المساات قة من األساار المسااتفيدة ورفل تقارير الم  .1

 المشاريل إلى الوزارة من  الل المدير.

الت كد من  ساان اسااتقبال طجبات الجمعيات لالسااتفادة من مشاااريل الجمعيات وصااناديق االئتمان ودراسااتها ورفعها   .5

 لجوزارة.

لتنفيذية إلدارة ااإلشراف عجى عمجية استكمال تنفيذ صناديق االئتمان والمشاريل اإلنتاجية لججمعيات وتشكيل الججان   .6

 المشروع وتسمية مندوب المديرية فيها  .

 اإلشراف عجى متابعة تنفيذ المشاريل اإلنتاجية وصناديق االئتمان وإعداد تقارير المتابعة وتزويد الوزارة بها .  .7

ادرة بهذا الصااإلشاراف عجى عمجية اساتقبال طجبات إنشااء وصايانة مسااكن األسار الفقيرة ودراساتها وفقاً لجتعجيمات   .8

 ال صول، وت ديد مدء  اجة األسرة لجمسكن من  الل دراسة اجتماعية ورفعها مكتمجة الو ائق لجوزارة.

اإلِشااراف عجى إجراء الدراسااات االجتماعية الالزمة إليصااال ال دمات الضاارورية لمساااكن األساار الفقيرة من مياه   .9

 وكهرباء وصرف ص ي.

بات صااارف وتجديد بطاقات الت مين الصااا ي واإلعفاء من نفقات العالو وإعداد اإِلشاااراف عجى عمجية اساااتقبال طج  .11

 الدراسات االجتماعية لألسرة ورفعها لججهة صا بة اال تصال.

 اإلشراف عجى إعداد دراسات تسوية  قوق الور ة التقاعدية )المدنية والعسكرية(.  .11

الت مين الصاااا ي لألساااار األشااااد فقراً من غير المنتفعين اإلِشااااراف عجى عمجية إعداد اإل صااااائيات ألعداد  االت   .11

 بالمعونة الوطنية واإلعفاء من نفقات العالو وتسوية  قوق الور ة.

اإلِشااااراف عجى إجراء الدراسااااات الالزمة لتقصااااي  االت الفقر في المجتمعات الم جية وت ديد ا تياجاتها والعمل   .11

 ل مؤسسات المجتمل المدني في المنطقة.عجى تجبيتها من  الل برامر المديرية او من  ال

 متابعة أعمال مراكز تنمية المجتمل الم جي التابعة لجمديرية.  .11

التنسيق مل ال كام اإلداريين والمؤسسات والدوائر الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ المهام ذات االةتمام المشترك مل   .15

 ة والتربية والتعجيم وغيرةا.القسم بما فيها الدفاع المدني والبجدية ومديريات الص 

إعداد  طة العمل التنفيذية لجقساام ومراجعة  طط العمل التنفيذية لجمؤسااسااات والمراكز التابعة لجقساام ورفعها لجمدير   .16

 العتمادةا.

 اإلشراف عجى  سن تنفيذ مهام وأنشطة القسم والمؤسسات والمراكز التابعة لجقسم.  .17

 وتوجيههم وتطوير قدراتهم وتقييم أدائهم ورفل تقارير سير العمل واإلنجاز دورياً.رفل مستوء أداء المرؤوسين   .18

 المكاتب التابعة له من الجوازم ت ديد اال تياجات السنوية الفعجية لموظفي القسم والمراكز و  .19

 عجى عمل القسم واطالعهمتدريب الموظفين المستجدين عجى النشاطات واألعمال المطجوبة منهم   .11

 اإلشراف عجى  فظ الو ائق والسجالت والمجفات ذات العالقة.  .11
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 .المباشر وتقل ضمن نطاق عمل القسمالقيام ب ا مهام أ رء يكجف بها من المسؤول   .11

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

تنمية المجتمل الم جي /  موظفي قساام مدير مديرية التنمية االجتماعية التابل لها  /  مراكز االتصاااالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 تعزيز اإلنتاجية  /  باقي رؤساء األقسام في المديرية.

ومن ال دمات  وبرامر مسااكن األسار الفقيرةاألسار المساتفيدة من مشااريل األسار المنتجة االتصااالت الخارجية )خارج الدائرة( : 1.5

الدفاع المدني  / البجدية /  مديريات الصااا ة / التربية والتعجيم  / ا  رة المقدمة لمتجقي ال دمة  / وزارة ال ارجية / وزارة الدا جية /  

 . األمن العام والدرك

 اإلشراف:-6

 جية،الم تنمية المجتمعات /با ا اجتماعي، تعزيز اإلنتاجية /با ا اجتماعي مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:

 ، مراقب ابنية.مساكن األسر الفقيرة/ با ا اجتماعي المنتجة،مشاريل األسر / اجتماعي با ا

 

 :المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 العجوم االجتماعية أو  دبجوم متوسط .الدرجة الجامعية األولى في مجال المؤهل العلمي المطلوب  :  

 ( سنة في عمل الوزارة.81ل انية )( سنوات في عمل الوزارة /  الفئة ا5الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة :

 التدريب: 1.7

 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير -

 إدارة الموارد البشرية -

 االستراتيجيالت طيط  -

 مجال الوظيفةدورات فنية مت صصة في  -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل -

 مهارة في االتصال واإلشراف. -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مجال العمل فيمهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته  -

 القدرات المطلوبة :

 القدرة عجى تنفيذ البرامر المقررة وات اذ القرارات. -

 .القدرة عجى ت سل المشكالت الوظيفية والمبادرة باقترا  ال جول المناسبة لها -

 ت مل ضغط العمل .القدرة عجى  -

 ش صية قيادية قادرة عجى ات اذ القرار المناسب في الوقت المناسب . -

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. المعارف:
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 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 شؤون األش ال ذوا اإلعاقةرئيل قسم  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 )أ + ب(التنمية االجتماعية مديرية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم شؤون األش ال ذوا اإلعاقة : الـقـســم / الـشـعــبـة 1.1

 التنمية االجتماعيةمديرية مدير  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر 1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات  الــوظـيـفـةنــوع 

 ودرجات

 818/814/841 الرمز:

 8 الرمز: األولى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 4 الرمز: ال اني الـمـسـتـوى

 118 الرمز: رئيل قسم المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: رئيل قسم شؤون األش ال ذوا اإلعاقة مسمى الوظيفة الفعلي

 828411811 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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ومؤسااااسااااات األشاااا ال المعوقين والواقعة ضاااامن نطاق إشااااراف المديرية، وتطوير وت سااااين إدارة ومتابعة مراكز غرض الوظيفة :  -1

 ال دمات المقدمة لجفئات المستهدفة من ذوا اإلعاقة.

 المهام والواجبــــات :-1

يشاارف عجى اسااتقبال طجبات تر يل مراكز ومؤسااسااات األشاا ال ذوا اإلعاقة بما فيها النهارا واإليوائي  .1

 األنظمة والتعجيمات المعمول بها.والتش يصي وفق 

يشاااارف عجى المراكز والمؤسااااسااااات التابعة لجقساااام ويتابل سااااير العمل فيها ويرفل التقارير الدورية عن أدائها  .1

 وانجازاتها ويقوم باإلِشراف عجى تصويب الم الفات والمال ظات ال اصة بكل منها.

شاااا ال ذوا اإلعاقة وبعد الكشااااف ال سااااي وإشااااعار يشاااارف عجى تجديد الترا يل لجمراكز التي تعنى باأل .1

 الوزارة بذلك.

 :يشرف عجى إجراء الدراسات االجتماعية المطجوبة لجغايات التالية .1

 منح اإلعفاء الجمركي لجسيارات ال اصة باألش ال ذوا اإلعاقة. -

 اإلعفاءات الجمركية لمؤسسات رعاية األش ال ذوا اإلعاقة لججمعيات. -

 بمؤسسات ومراكز األش ال ذوا اإلعاقة القطاع ال كومي وال ال والتطوعي. االلت اق -

 ت فيض رسوم تذاكر السفر لألش ال ذوا اإلعاقة. -

 زراعة القرنيات لألش ال ذوا اإلعاقة ) مجة لعيونك(. -

 إصدار وتجديد بطاقات الت مين الص ي لألش ال ذوا اإلعاقة من عمر يوم استنادا ًلقانون األش ال -

 المعوقين.

 األردني.إعفاء من رسوم تصاريح العمل لجعامل غير  -

 يشرف عجى تقديم ال دمات العينية والمساعدات اإلنسانية وتسهيل إجراءات ال دمات لألش ال ذوا اإلعاقة. .5

أةالي ويشارك ويشرف عجى عمجية التنسيق لالجتماعات والندوات والم اضرات التوعوية لجعامجين في المراكز  .6

 األش ال ذوا اإلعاقة في المجتمل الم جي.

يقوم بالتنسيق والتشبيك مل الجهات الشريكة في تقديم  دمات وزارة التنمية االجتماعية )وزارة الص ة / دائرة  .7

 الجمارك / وزارة العمل / دائرة ال دود واألجانب.

 لألش ال ذوا اإلعاقة.يقوم بالتوعية والت قيف بال دمات المقدمة من قبل القسم  .8

جة لجنظر في تر يل تجك الجهات والتنسيب لجمديرية الفن .9 ة في الوزارة، ييشارك في عضوية الججان الفنية المشك 

لجان التساااااااجيل والقبول في مراكز األشااااااا ال ذوا اإلعاقة ال كومية النهارية ولجنة تر يل  بما في ذلك

 .م4182لعام  21لمراكز رقم تر يل االمراكز والمؤسسات استنادا لنظام 
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 يشارك بالمناسبات الدينية والوطنية واالجتماعية ذات الصجة بعمل المراكز والمؤسسات التابعة لجقسم. .11

يت كد من صاا ة المطالبات المالية لألشاا ال ذوا اإلعاقة ويقوم برفعها لجمرجل الم تل )شااراء ال دمات في  .11

 التعجيمية والتدريبية والت كد من فعالية ةذه ال دمات.المؤسسات ( ومتابعة البرامر 

إعداد  طة العمل التنفيذية لجقساااام ومراجعة  طط العمل التنفيذية لجمؤسااااسااااات والمراكز التابعة لجقساااام ورفعها  .11

 لجمدير العتمادةا.

 اإلشراف عجى  سن تنفيذ مهام وأنشطة القسم والمؤسسات والمراكز التابعة لجقسم. .11

 رفل مستوء أداء المرؤوسين وتوجيههم وتطوير قدراتهم وتقييم أدائهم ورفل تقارير سير العمل واإلنجاز دورياً. .11

 ت ديد اال تياجات السنوية الفعجية لموظفي القسم والمراكز والمكاتب التابعة له من الجوازم من .15

 المطجوبة منهم وإطالعهم عجى عمل القسم.تدريب الموظفين المستجدين عجى النشاطات واألعمال  .16

 اإلشراف عجى  فظ الو ائق والسجالت والمجفات ذات العالقة. .17

 القيام ب ا مهام أ رء يكجف بها من المسؤول المباشر وتقل ضمن نطاق عمل القسم. .18

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

مديرية األشااا ال ذوا اإلعاقة  في مركز الوزارة /  المراكز والمؤساااساااات التابعة مدير االتصااااالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 لمديرية األش ال ذوا اإلعاقة /  األقسام الفنية في الو دات اإلدارية في مركز الوزارة.

ك / وزارة العمل / / دائرة الجمار وزارة ال ارجية /  وزارة الدا جية / وزارة الصاااااا ةاالتصاااااااالت الخارجية )خارج الدائرة( : 1.5

 لجمراكز التي تعنى باألش ال ذوا اإلعاقة . دائرة ال دود واألجانب / 

 

 اإلشراف:-6

 / الدراسااااتاجتماعي با االمراكز، با ا اجتماعي/ تر يل ومتابعة  مساااميات الوظائف الخاضاااعة لإلشاااراف المباشااار للوظيفة:

 المعوقين.با ا اجتماعي/  دمات األش ال  االجتماعية،

 :المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

اعية واإلنساااااااانية أو  دبجوم الدرجة الجامعية األولى في مجال التربية ال اصاااااااة أو العجوم االجتمالمؤهل العلمي المطلوب  :  

 .متوسط

 ( سنة في عمل الوزارة.81الوزارة /  الفئة ال انية )( سنوات في عمل 5الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة :

 التدريب: 1.7

 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير -

 إدارة الموارد البشرية -

 الت طيط اإلستراتيجي -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة -
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 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العملمهارة في انتقاء المعجومات  -

 الت جيل والتفكير المنطقيفي  مهارة -

 مهارة في االتصال واإلشراف. -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مجال العمل فيمهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته  -

 القدرات المطلوبة :

 وات اذ القرارات.القدرة عجى تنفيذ البرامر المقررة  -

 ت مل ضغط العمل .القدرة عجى  -

 القدرة عجى ت سل المشكالت الوظيفية والمبادرة باقترا  ال جول المناسبة لها -

 ش صيه قيادية قادرة عجى ات اذ القرار المناسب في الوقت المناسب -

 : المعارف

 مل الوزارة وعمل المديرية.معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لع -
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 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

  مايةرئيل قسم األسرة وال : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 )أ(التنمية االجتماعية مديرية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ة مايقسم األسرة وال : الـقـســم / الـشـعــبـة 1.1

 التنمية االجتماعيةمديرية مدير  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر 1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات  نــوع الــوظـيـفـة

 ودرجات

 818/814/841 الرمز:

 8 الرمز: األولى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 4 الرمز: ال اني الـمـسـتـوى

 118 الرمز: رئيل قسم المسمى القياسي الدال

 11 الرمز:  مايةرئيل قسم األسرة وال مسمى الوظيفة الفعلي

 828411811 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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توفير ال ماية والرعاية لألسااارة واألطفال وضااا ايا المشااااكل االجتماعية وت مين مساااتوء  ياة الئقة تجبي من  الله غرض الوظيفة :  -1

 النمائية والتربوية ضمن نطاق عمل المديرية الجغرافي.اال تياجات 

 المهام والواجبــــات :-1

شاااراف عجى اساااتقبال طجبات ترا يل قطاع األسااارة من ال ضاااانات ودور المسااانين ودور الرعاية االجتماعية اال  .1
 لأليتام بما فيها النهارا واإليوائي والتش يصي.

الجهات ذات العالقة لغايات تر يل أو تجديد تر يل ةذه ال ضانات اإلشراف عجى إجراءات الكشف ال سي مل   .1
 والدور.

 اإلشراف عجى تسهيل كافة اإلجراءات المتعجقة ب سن سير العمل بدور المسنين وال ضانات ومؤسسات الطفولة.  .1

 دمات الوزارة  اإلشراف عجى متابعة البرامر واألنشطة وال دمات وإجراءات العمل المقدمة لجفئات المستهدفة من  .1
في المديرية والمراكز والمكاتب التابعة لها، بما فيها متابعة عمل دور الرعاية االجتماعية والمؤساااساااات والمراكز 

 والمكاتب التابعة لجمديرية.

اإلِشااااراف عجى إجراء الدراسااااات االجتماعية المطجوبة بما في ذلك الدراسااااات ال اصااااة ب د ال األطفال إلى دور   .5
الجتماعية، واإلد ال إلى دور المسااانين، ودراساااة إعفاء من رساااوم تصااااريح العمل لجعامل غير األردن الرعاية ا

 ودراسة األسر طالبة اال تضان.

 اإلِشراف عجى إجراء دراسات متابعه لكل من لدور المسنين وال ضانات ودور األيتام واال تضان.  .6

البرامر واألنشاااطة الالمنهجية ألطفال مؤساااساااات الرعاية اإلِشاااراف عجى مسااااةمة المعنيين في القسااام في إعداد   .7
 اإليوائية.

التنسيق والتعاون مل مؤسسات المجتمل الم جي إلنجا  الفعاليات واألنشطة الالمنهجية ال اصة ب طفال مؤسسات   .8
 الرعاية اإليوائية.

تتبعية ومتابعة ورفل التقارير الت كد من  سااااااان متابعة األسااااااار ال اضااااااانة وإجراء الزيارات الميدانية التفقدية ال  .9
 بالم الفات والمال ظات لجوزارة والت كد من  سن سير العمل.

الت كد من تطبيق اإلجراءات والتد الت النفسااااية االجتماعية لألطفال ب اجة إلى الرعاية وال ماية من قبل المعنيين   .11
 باألسرة والطفولة.

ب اجة إلى الرعاية وال ماية من  الل التنسااااااايق والتعاون مل الجهات الت كد من تقديم الدعم عند ال اجة لألطفال   .11
المعنية في الوزارة، والمسااااةمة في ات اذ اإلجراءات الالزمة لضااامان االساااتدامة لج دمات التي تقدمها فرق العمل 

 المعنية بالدمر األسرا.

قضااايا النوع االجتماعي ضاامن  طط اإلشااراف عجى تطبيق القرارات واألساال وا ليات المعتمدة إلدماو مفهوم و  .11
وأنشااطة وفعاليات وإجراءات المديرية لت قيق المساااواة وتكافؤ الفرل لكال الجنسااين بالتنساايق مل ضااابط ارتباط 

 النوع االجتماعي في الوزارة.

 تزويد قسم النوع االجتماعي في الوزارة المركز بال قائق واألرقام المتعجقة بقضايا النوع االجتماعي.  .11

المسااااةمة في تساااجيط األضاااواء عجى قضاااايا النوع االجتماعي والتعريف بها بالتنسااايق مل قسااام النوع االجتماعي،   .11
 والمشاركة في برامر الكسب والت ييد لجشركاء ومت ذا القرار عبر الوسائل المتا ة.

 المشاركة في عضوية الججان ال اصة بالنظر في ترا يل ال ضانات.  .15

التنفيذية لجقسام ومراجعة  طط العمل التنفيذية لجمؤساساات والمراكز التابعة لجقسام ورفعها لجمدير إعداد  طة العمل   .16
 العتمادةا.

 اإلشراف عجى  سن تنفيذ مهام وأنشطة القسم والمؤسسات والمراكز التابعة لجقسم.  .17

 .سير العمل واإلنجاز دورياً رفل مستوء أداء المرؤوسين وتوجيههم وتطوير قدراتهم وتقييم أدائهم ورفل تقارير   .18

 ت ديد اال تياجات السنوية الفعجية لموظفي القسم والمراكز والمكاتب التابعة له من الجوازم من  .19

 تدريب الموظفين المستجدين عجى النشاطات واألعمال المطجوبة منهم وإطالعهم عجى عمل القسم.  .11
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 العالقة.اإلشراف عجى  فظ الو ائق والسجالت والمجفات ذات   .11

 القيام ب ا مهام أ رء يكجف بها من المسؤول المباشر وتقل ضمن نطاق عمل القسم.  .11

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

مدير مديرية األسرة والطفولة في مركز الوزارة / المراكز والمؤسسات التابعة لألسرة االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 الفنية في الو دات اإلدارية في مركز الوزارة.والطفولة /  األقسام 

شؤون األسرة، االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5 وزارة ال ارجية، وزارة الدا جية، وزارة الص ة، المججل الوطني ل

 الجهات المعنية بالتوجيه واإلرشاد.

 اإلشراف:-6

 با ا/  ال ضااااانات-اجتماعيبا ا  / اال تضااااان-با ا اجتماعي  مسااااميات الوظائف الخاضااااعة لإلشااااراف المباشاااار للوظيفة:

 / موظف استقبال. مرشد اجتماعي  /  األيتام دور-با ا اجتماعي /  الال قة الرعاية-اجتماعي  با ا/  السن كبار-اجتماعي 

 :المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العجوم االجتماعية أو  دبجوم متوسط .المؤهل العلمي المطلوب  :  

 ( سنة في عمل الوزارة.81( سنوات في عمل الوزارة /  الفئة ال انية )5الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة :
 التدريب: 1.7

 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير -

 الموارد البشريةإدارة  -

 الت طيط اإلستراتيجي -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7
 المهارات المطلوبة:

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل -

 مهارات الت جيل والتفكير المنطقي -

 مهارة في االتصال واإلشراف. -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته فى مجال العمل -

 القدرات المطلوبة :

 القدرة عجى تنفيذ البرامر المقررة وات اذ القرارات. -

 القدرة عجى ت سل المشكالت الوظيفية والمبادرة باقترا  ال جول المناسبة لها. -

 قادرة عجى ات اذ القرار المناسب في الوقت المناسبش صيه قيادية  -

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل -

 : المعارف 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -

 
 
 



18 
 ـمـيـدان ـــتـمـاعـيـة / الــــبــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي فـــي وزارة الــتــنـمـيـة االج

 41/81/4181( تاريـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تاريخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالي الوزي

 

 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 

 : وزارة التنمية االجتماعيةالدائرة                
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 األ داا واألمن المجتمعيرئيل قسم  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 )أ(التنمية االجتماعية  مديرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 اال داا واالمن المجتمعيقسم  : الـقـســم / الـشـعــبـة 1.1

 التنمية االجتماعية مديرية مدير : الـرئـيس المباشرمسـمى وظيـفة  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 4 الرمز: ال اني الـمـسـتـوى

 118 الرمز: رئيل قسم المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: رئيل قسم األ داا واألمن المجتمعي مسمى الوظيفة الفعلي

 828411811 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية



19 
 ـمـيـدان ـــتـمـاعـيـة / الــــبــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي فـــي وزارة الــتــنـمـيـة االج

 41/81/4181( تاريـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تاريخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالي الوزي

شغيل مراكز ومؤسسات  ماية األطفال الواقعة ضمن نطاق عمل المديرية غرض الوظيفة :  -1 ضمان  سن تنفيذ مهام وأنشطة لت

 بالمستوء المطجوب من الكفاءة والفاعجية، وتقديم  دمات رعاية و ماية لمنتفعيها.

 

 والواجبــــات :المهام -1

اإلشااااااراف عجى إجراء الدراسااااااات االجتماعية المطجوبة بما في ذلك دراسااااااات مراقب السااااااجوك ومكاتب ال دمة  .1

االجتماعية ل ماية األساارة والنظارات ومراكز اإلصااال  والت ةيل وأجراء دراسااة اجتماعية لجمتسااولين ودراسااات 

 اإلغا ة والطوارئ.

المساااعدات النقدية والعينية لاغا ات والمساااعدات اإلنسااانية والمكارم المجكية وفقاً لجتعجيمات الت كد من  ساان تقديم  .1

 الصادرة بهذا الش ن ورفل التقارير الشهرية  ولها لمركز الوزارة.

 ة:الغايمتابعة عمل دور الرعاية االجتماعية ومؤسسات رعاية األ داا والمراكز والمكاتب التابعة لجمديرية ولهذه  .1

 اإلشراف عجى متابعة البرامر واألنشطة وال دمات وإجراءات العمل المقدمة لأل داا من  دمات.  -

القيام اإلِشراف عجى الموظفين الذين يقومون ب جراء زيارات تفقدية لجدور التابعة لمنطقة اال تصال وكتابة   -

 تقارير مفصجة بذلك.

 لالمنهجية والبرامر الترفيهية لمنتفعين الدور والبيوت األسرية.اإلشراف عجى متابعة تنفيذ األنشطة ا  -

 اإلشراف عجى تنفيذ أمر المراقبة الصادر من القضاة ب ق األ داا. .1

اإِلشاااااااراف عجى تقديم الدعم عند ال اجة لأل داا ب اجة إلى الرعاية وال ماية من  الل التنسااااااايق والتعاون مل  .5

والمساةمة في ات اذ اإلجراءات الالزمة لضمان االستدامة لج دمات التي تقدمها فرق الجهات المعنية في الوزارة، 

 العمل الم تصة بالدمر األسرا.

الت كد من تطبيق اإلجراءات والتد الت النفساااية االجتماعية لأل داا ب اجة إلى الرعاية وال ماية من قبل المعنيين  .6

 بالدفاع االجتماعي.

لمشااااركة مراقب الساااجوك بججنة الساااجوك لجتفتيش عجى مراكز الجهو ومقاةي اإلنترنت والكازينوةات متابعة النتائر  .7

 وصاالت البجياردو وغيرةا وفقاً لجتعجيمات الصادرة بهذا الش ن، ونتائر المشاركة ب مالت مكاف ة التسول.

 اإلشراف عجى تنفيذ أمر المراقبة الصادر من القضاة ب ق األ داا. .8

 تنسيق مل المؤسسات ال كومية وال اصة لتنفيذ األنشطة والبرامر المشتركة مل دور األ دااال .9

متابعة ت مين ال دمات الم تجفة لجمنتفعين من  دمات مكاتب ال دمة االجتماعية في النظارات ومراكز اإلصاااااااال   .11

 والت ةيل

 من الوزارة.التنسيق مل مدراء الدور لت مين ا تياجات الدور الم تجفة  .11

إعداد  طة العمل التنفيذية لجقساام ومراجعة  طط العمل التنفيذية لجمؤسااسااات والمراكز التابعة لجقساام ورفعها لجمدير  .11

 العتمادةا.
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 اإلشراف عجى  سن تنفيذ مهام وأنشطة القسم والمؤسسات والمراكز التابعة لجقسم. .11

 وتطوير قدراتهم وتقييم أدائهم ورفل تقارير سير العمل واإلنجاز دورياً.رفل مستوء أداء المرؤوسين وتوجيههم  .11

 ت ديد اال تياجات السنوية الفعجية لموظفي القسم والمراكز والمكاتب التابعة له من الجوازم من .15

 عجى عمل القسم. واطالعهمتدريب الموظفين المستجدين عجى النشاطات واألعمال المطجوبة منهم  .16

 اإلشراف عجى  فظ الو ائق والسجالت والمجفات ذات العالقة. .17

 القيام ب ا مهام أ رء يكجف بها من المسؤول المباشر وتقل ضمن نطاق عمل القسم. .18

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

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

 المراكز والمؤسسات التابعة لمديرية الدفاع االجتماعي  / األقسام الفنية في الو دات اإلدارية في مركز الوزارة.

وزارة ال ارجية، وزارة الدا جية، الدفاع المدني والبجدية ومديريات الصاا ة والتربية االتصاااالت الخارجية )خارج الدائرة( : 1.5

 تعجيم واألمن العام والدرك.وال

 

 اإلشراف:-6

/ مكاف ة التسااول  ضااابط/ السااجوك مراقب /  األ داا-با ا اجتماعي مسااميات الوظائف الخاضااعة لإلشااراف المباشاار للوظيفة:

 / موظف استقبالرئ ) سب  اجة المديرية الفعجية( األزمات والطوا / ضابطاجتماعي  مرشد

 

 :واإلضافية إلشغال الوظيفةالمتطلبات األساسية -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العجوم االجتماعية أو  دبجوم متوسط .المؤهل العلمي المطلوب  :  

 ( سنة في عمل الوزارة.81( سنوات في عمل الوزارة /  الفئة ال انية )5الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة :

 

 التدريب: 1.7

 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير -

 إدارة الموارد البشرية -

 الت طيط اإلستراتيجي -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة -

 

 

 

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7
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 المهارات المطلوبة:

 وإجراءات العمل.مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة  -

 مهارات الت جيل والتفكير المنطقي. -

 

 القدرات المطلوبة:

 مهارة في االتصال -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته فى مجال العمل -

 القدرات المطلوبة :

 القرارات.القدرة عجى تنفيذ البرامر المقررة وات اذ  -

 القدرة عجى ت سل المشكالت الوظيفية والمبادرة باقترا  ال جول المناسبة لها. -

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل -

 ش صيه قيادية قادرة عجى ات اذ القرار المناسب في الوقت المناسب -

 المعارف :

 لعمل الوزارة وعمل المديرية.معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة  -
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 41/81/4181( تاريـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تاريخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالي الوزي

 

 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 واأل داا وال ماية رئيل قسم األسرة : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 )ب(التنمية االجتماعية  مديرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم األسرة واأل داا وال ماية : الـقـســم / الـشـعــبـة 1.1

 )ب( التنمية االجتماعيةمديرية مدير  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر 1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: فـئـات ودرجاتدائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات  نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 4 الرمز: ال اني الـمـسـتـوى

 118 الرمز: رئيل قسم المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: رئيل قسم األسرة واأل داا وال ماية مسمى الوظيفة الفعلي

 828411811 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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االجتماعية وت مين مستوء وض ايا المشاكل ضمان  سن تنفيذ مهام وأنشطة لتشغيل مراكز ومؤسسات  ماية األطفال  غرض الوظيفة : -1

  ياة الئقة تجبي من  الله اال تياجات النمائية والتربوية ضمن نطاق عمل المديرية الجغرافي .

 المهام والواجبــــات :-1

اإلشراف عجى استقبال طجبات ترا يل قطاع األسرة من ال ضانات ودور المسنين ودور الرعاية االجتماعية لأليتام بما فيها   .1

 واإليوائي والتش يصي. النهارا

 اإلشراف عجى إجراءات الكشف ال سي مل الجهات ذات العالقة لغايات تر يل أو تجديد تر يل ةذه ال ضانات والدور.  .1

 متابعة عمل دور الرعاية االجتماعية ومؤسسات رعاية األ داا والمراكز والمكاتب التابعة لجمديرية ولهذه الغاية:  .1

 البرامر واألنشطة وال دمات وإجراءات العمل المقدمة لأل داا من  دمات.اإلشراف عجى متابعة   -

القيام اإلِشراف عجى الموظفين الذين يقومون ب جراء زيارات تفقدية لجدور التابعة لمنطقة اال تصال وكتابة تقارير مفصجة   -

 بذلك.

 منتفعين الدور والبيوت األسرية.اإلشراف عجى متابعة تنفيذ األنشطة الالمنهجية والبرامر الترفيهية ل  -

 اإلشراف عجى تسهيل كافة اإلجراءات المتعجقة ب سن سير العمل بدور المسنين وال ضانات ومؤسسات الطفولة.  .1

اإلشااااااراف عجى متابعة البرامر واألنشااااااطة وال دمات وإجراءات العمل المقدمة لجفئات المسااااااتهدفة من  دمات الوزارة في   .5

والمكاتب التابعة لها، بما فيها متابعة عمل دور الرعاية االجتماعية والمؤساااااااساااااااات والمراكز والمكاتب المديرية والمراكز 

 التابعة لجمديرية.

اإلِشاااااراف عجى إجراء الدراساااااات االجتماعية المطجوبة بما في ذلك الدراساااااات ال اصاااااة ب د ال األطفال إلى دور الرعاية   .6

سة األسر طالبة  االجتماعية، واإلد ال إلى دور المسنين، سة إعفاء من رسوم تصاريح العمل لجعامل غير األردن ودرا ودرا

 اال تضان.

اإلشراف عجى إجراء الدراسات االجتماعية المطجوبة بما في ذلك دراسات مراقب السجوك ومكاتب ال دمة االجتماعية ل ماية   .7

 لجمتسولين ودراسات اإلغا ة والطوارئ. األسرة والنظارات ومراكز اإلصال  والت ةيل وأجراء دراسة اجتماعية

 اإلِشراف عجى إجراء دراسات متابعه لكل من لدور المسنين وال ضانات ودور األيتام واال تضان.  .8

 اإلشراف عجى تنفيذ أمر المراقبة الصادر من القضاة ب ق األ داا.  .9

 الالمنهجية ألطفال مؤسسات الرعاية اإليوائية.اإلِشراف عجى مساةمة المعنيين في القسم في إعداد البرامر واألنشطة   .11

التنساايق والتعاون مل مؤسااسااات المجتمل الم جي إلنجا  الفعاليات واألنشااطة الالمنهجية ال اصااة ب طفال مؤسااسااات الرعاية   .11

 اإليوائية.

فات ورفل التقارير بالم الالت كد من  سااااااان متابعة األسااااااار ال اضااااااانة وإجراء الزيارات الميدانية التفقدية التتبعية ومتابعة   .11

 والمال ظات لجوزارة والت كد من  سن سير العمل.

الت كد من تطبيق اإلجراءات والتد الت النفسااااية االجتماعية لألطفال ب اجة إلى الرعاية وال ماية من قبل المعنيين باألساااارة   .11

 والطفولة.
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وال ماية من  الل التنسااااااايق والتعاون مل الجهات المعنية في  الت كد من تقديم الدعم عند ال اجة لألطفال ب اجة إلى الرعاية  .11

 الوزارة، والمساةمة في ات اذ اإلجراءات الالزمة لضمان االستدامة لج دمات التي تقدمها فرق العمل المعنية بالدمر األسرا.

االجتماعي ضااامن  طط وأنشاااطة اإلشاااراف عجى تطبيق القرارات واألسااال وا ليات المعتمدة إلدماو مفهوم وقضاااايا النوع   .15

وفعاليات وإجراءات المديرية لت قيق المساواة وتكافؤ الفرل لكال الجنسين بالتنسيق مل ضابط ارتباط النوع االجتماعي في 

 الوزارة.

 تزويد قسم النوع االجتماعي في الوزارة المركز بال قائق واألرقام المتعجقة بقضايا النوع االجتماعي.  .16

تسجيط األضواء عجى قضايا النوع االجتماعي والتعريف بها بالتنسيق مل قسم النوع االجتماعي، والمشاركة في  المساةمة في  .17

 برامر الكسب والت ييد لجشركاء ومت ذا القرار عبر الوسائل المتا ة.

 المشاركة في عضوية الججان ال اصة بالنظر في ترا يل ال ضانات.  .18

ال اجة لأل داا ب اجة إلى الرعاية وال ماية من  الل التنساايق والتعاون مل الجهات المعنية اإِلشااراف عجى تقديم الدعم عند   .19

في الوزارة، والمسااااةمة في ات اذ اإلجراءات الالزمة لضااامان االساااتدامة لج دمات التي تقدمها فرق العمل الم تصاااة بالدمر 

 األسرا.

االجتماعية لأل داا ب اجة إلى الرعاية وال ماية من قبل المعنيين بالدفاع الت كد من تطبيق اإلجراءات والتد الت النفساااااااية   .11

 االجتماعي.

متابعة النتائر لمشااااركة مراقب الساااجوك بججنة الساااجوك لجتفتيش عجى مراكز الجهو ومقاةي اإلنترنت والكازينوةات وصااااالت   .11

 اركة ب مالت مكاف ة التسول.البجياردو وغيرةا وفقاً لجتعجيمات الصادرة بهذا الش ن، ونتائر المش

 اإلشراف عجى تنفيذ أمر المراقبة الصادر من القضاة ب ق األ داا.  .11

 التنسيق مل المؤسسات ال كومية وال اصة لتنفيذ األنشطة والبرامر المشتركة مل دور األ داا  .11

 النظارات ومراكز اإلصال  والت ةيلمتابعة ت مين ال دمات الم تجفة لجمنتفعين من  دمات مكاتب ال دمة االجتماعية في   .11

 التنسيق مل مدراء الدور لت مين ا تياجات الدور الم تجفة من الوزارة.  .15

 إعداد  طة العمل التنفيذية لجقسم ومراجعة  طط العمل التنفيذية لجمؤسسات والمراكز التابعة لجقسم ورفعها لجمدير العتمادةا.  .16

 القسم والمؤسسات والمراكز التابعة لجقسم.اإلشراف عجى  سن تنفيذ مهام وأنشطة   .17

 رفل مستوء أداء المرؤوسين وتوجيههم وتطوير قدراتهم وتقييم أدائهم ورفل تقارير سير العمل واإلنجاز دورياً.  .18

 ت ديد اال تياجات السنوية الفعجية لموظفي القسم والمراكز والمكاتب التابعة له من الجوازم .  .19

 المستجدين عجى النشاطات واألعمال المطجوبة منهم وإطالعهم عجى عمل القسم.تدريب الموظفين   .11

 اإلشراف عجى  فظ الو ائق والسجالت والمجفات ذات العالقة.  .11

 القيام ب ا مهام أ رء يكجف بها من المسؤول المباشر وتقل ضمن نطاق عمل القسم.  .11
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 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

في مركز الوزارة / واالمن المجتمعي اإل داا ال ماية ومدير مديرة ومدير مديرية األسااااارة  الدائرة(:االتصااااااالت الداخلية )داخل  1.5

 الفنية في الو دات اإلدارية في مركز الوزارة. / األقسام التابعة لمديريته واأل دااسرة االمراكز ومؤسسات 

/  الدفاع المدني / البجدية / التربية والتعجيم  الص ةوزارة /  وزارة الدا جية /  وزارة ال ارجية الدائرة(:االتصاالت الخارجية )خارج 1.5

 الجهات المعنية بالتوجيه واإلرشاد. /  المججل الوطني لشؤون األسرة/  األمن العام  /  الدرك /  

 

 اإلشراف:-6

/ السجوك مراقب  /    األسرة -با ا اجتماعي /  األ داا -با ا اجتماعي   : للوظيفةمسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر 

األسااارة / مرشاااد اجتماعي  – مرشاااد اجتماعي /رئ ) ساااب  اجة المديرية الفعجية(األزمات والطوا ضاااابط/ مكاف ة التساااول  ضاااابط

 األ داا / موظف استقبال

 : المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العجوم االجتماعية أو  دبجوم متوسط .المؤهل العلمي المطلوب  :  

 ( سنة في عمل الوزارة.81( سنوات في عمل الوزارة /  الفئة ال انية )5الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة :

 
 التدريب:  1.7

 اإلشرافية وإعداد التقاريراإلدارة  -

 إدارة الموارد البشرية -

 الت طيط اإلستراتيجي -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل -

 الت جيل والتفكير المنطقي ة في مهار -

 مهارة في االتصال واإلشراف. -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مجال العمل فيمهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته  -

 :القدرات المطلوبة 

 القدرة عجى تنفيذ البرامر المقررة وات اذ القرارات. -

 الوظيفية والمبادرة باقترا  ال جول المناسبة لها.القدرة عجى ت سل المشكالت  -

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل . -

 ش صية قيادية قادرة عجى ات اذ القرار المناسب في الوقت المناسب . -

 :المعارف 
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 معرفة تامة في التشريعات / القوانين واألنظمة والتعجيمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل المديرية . -

 

 

 

 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 والموارد البشرية رئيل قسم الشؤون المالية واإلدارية : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 ب( + )أالتنمية االجتماعية  مديرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ة والموارد البشريةاإلداريقسم الشؤون المالية و : الـقـســم / الـشـعــبـة 1.1

 التنمية االجتماعيةمديرية مدير  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر 1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الوظائف الم اسبية والمالية المجموعة النوعية الفرعية

 4 الرمز: ال اني الـمـسـتـوى

 118 الرمز: رئيل قسم المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: والموارد البشرية رئيل قسم الشؤون المالية واإلدارية الفعليمسمى الوظيفة 

 821411811 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تياجات ا ضمن ضبط كافة اإلجراءات اإلدارية والمالية والتنظيمية بما في ذلك شؤون الموظفين وتوفير الجوازم وت ديد غرض الوظيفة :  -1

 المديرية من الموارد المالية والبشرية والجوجستية وتقديم الدعم الجوجستي لجموظفين وضبط ال سابات والمستندات المالية وإدارة وتنظيم

 المستودعات.

 

 المهام والواجبــــات :-1

العمل التنفيذية لجمؤسسات  إعداد  طة العمل التنفيذية لجمديرية بالتنسيق مل األقسام المعنية ومراجعة واعتماد  طط  .1

 والمراكز التابعة لجمديرية بما يتماشى مل ال طط واألةداف السنوية لجوزارة.

 اإلشراف عجى  سن تنفيذ مهام وأنشطة األقسام والمؤسسات والمراكز التابعة لجمديرية ومتابعتها من نا ية إدارية.  .1

ال مالت والبرامر التوعوية لم تجف الفئات المستهدفة من برامر  اإِلشراف عجى عمجية التوعية والت قيف من  الل تنفيذ  .1

 و دمات الوزارة وتقديم تقاريرةا ورصد نتائر تطبيقها وتوصياتها.

 التنسيق والتشبيك مل الجهات الشريكة ذات العالقة في مجاالت تقديم  دمات وزارة التنمية االجتماعية.  .1

 بعمل الوزارة والتي تقل ضمن نطاق عمل  دمات المديرية. تم يل الوزارة في الفعاليات ذات الصجة  .5

التنسيق مل أقسام المديرية بالمساةمة والمشاركة في األنشطة والفعاليات والمناسبات التي تعقدةا المؤسسات والمراكز   .6

 ومنظمات المجتمل الم جي.

ال ال )الطوارئ والشراء واالستالم والترا يل اإِلشراف عجى تقديم الدعم الجوجستي لججان والمشاركة فيها  سب مقتضى   .7

وصناديق االئتمان والمشاريل، و ل وتصفية الجمعيات، والهيئات االدارية المؤقتة، ومراقبة السجوك، والتدقيق، 

 الت قيق....الخ(

توفيرةا  والعمل عجى اإلشراف عجى ت ديد اال تياجات السنوية الفعجية لجمديرية والمؤسسات والمراكز والمكاتب التابعة لها  .8

 بالوقت والكمية وذلك بالتنسيق المستمر مل الوزارة.

 اإلشراف عجى تنظيم ومتابعة السجفة الن رية الدائمة والمؤقتة المصروفة لجمديرية.  .9

 اإلشراف عجى فتح ال سابات في البنوك.  .11

المديرية م ل لجان الطوارئ والجوازم واالستالم والتسجيم إعداد مسودات تشكيل الججان الفنية المتعجقة بتنفيذ أةداف ومهام   .11

 والت ةيل والشطب واإلتالف والتدقيق والت قيق مل الموظفين.

اإلشراف عجى إدامة سجالت الجوازم ال اصة بالمديرية ومطابقة أرصدتها مل موجودات المستودع التابل لجمديرية لغايات   .11

 التدقيق من قبل الجهات الرقابية.

اإلشراف عجى إدارة وتنظيم مستودع المديرية، بما فيها األعمال المتعجقة باستالم وت زين و فظ كافة المواد وتزويدةا لكافة   .11

 األقسام وضبط ومراقبة الم زون، والت كد من إجراء الجرد الدورا.

 اإلشراف عجى تنظيم سجل الر ل والوصوالت والقسائم ذات القيمة المالية وإدامتها.  .11

الت كد من  سن تقديم المساعدات النقدية والعينية لاغا ات والمساعدات اإلنسانية والمكارم المجكية وفقاً لجتعجيمات الصادرة   .15

 بهذا الش ن ورفل التقارير الشهرية  ولها لمركز الوزارة.

الكترونياً و فظه وأرشفته يدوياً واإلِشراف عجى تنظيم استالم البريد الصادر والوارد لجمديرية وتصنيفه وتسجيجه وفهرسته   .16

 وتوزيعه دا جياً و ارجياً.
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اإلشراف عجى استقبال الشكاوء واالقترا ات الواردة لجمديرية بم تجف الوسائل المتا ة ودراستها وإيجاد ال جول المناسبة   .17

 لها، ومتابعتها.

لجمركبات واألجهزة واأل اا والمباني والمرفقات األ رء اإلشراف والمتابعة ألعمال النظافة وال راسة والصيانة الالزمة   .18

 ومتابعتها دورياً.

 إعداد  طة العمل التنفيذية لجقسم.  .19

 اإلشراف عجى  سن تنفيذ مهام وأنشطة القسم والمؤسسات والمراكز التابعة لجقسم.  .11

 المالئم وتوفير الوسائل المادية والمعنوية تقديم مقتر ات تطوير أساليب وإجراءات العمل، وإيجاد المناي اإلدارا التنظيمي  .11

المناسبة لت فيز العامجين عجى المشاركة واإلبداع وذلك بالتنسيق ما بين المديرية ومركز الوزارة، وما بين المديرية 

 والمؤسسات والمراكز التابعة والعمل عجى تطويرةا، وتعزيز قنوات االتصال فيما بينهم.

 السنوية الفعجية لموظفي القسم من الجوازم.ت ديد اال تياجات   .11

 تدريب الموظفين المستجدين عجى النشاطات واألعمال المطجوبة منهم واطالعهم عجى عمل القسم.  .11

 اإلشراف عجى  فظ الو ائق والسجالت والمجفات ذات العالقة.  .11

 القسم.القيام ب ا مهام أ رء يكجف بها من المسؤول المباشر وتقل ضمن نطاق عمل   .15

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

مدير مديرية التنمية االجتماعية التابل لها /  مدير مديرية الموارد البشرية ومديرية الشؤون االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 .في الوزارة المركزاإلدارية ومديرية الموارد المالية 

 الموردون في ال االت التي تتطجب الشراء من المنطقة التي تقل فيها المديرية.االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( : 1.5

 

 اإلشراف:-6

)مبرمر ، مهندل  اساااوب ب ساااب ال اجة الفعجية وبالتنسااايق مل قسااام  مساااميات الوظائف الخاضاااعة لإلشاااراف المباشااار للوظيفة:

امين عهدة ولوازم او ادارا /  ضاااابط التوعية والت قيف ضاااابط  دمة الجمهور // ارا الموارد البشااارية إد/  تكنولوجيا المعجوماتب(

طابل / م مور  مد ل البيانات/ موظف اسااتقبال//  كاتب الصااادر والوارد/  كاتب  دمات مساااندة/  أمين الصااندوق/ م اسااب /  لوازم

مراسل/ مست دم )تست دا /  سائق/ م مور تصوير /  ازن / مراقب دوام /فني صيانة /  م مور المقسم / م مور مجفات/ استعالمات

 الوظائف  سب ال اجة الفعجية لجمديرية وليل بالضرورة جميل الوظائف المذكورة( .

 

 :المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 درجة الجامعية األولى مجال العجوم المالية أو اإلدارية.الالمؤهل العلمي المطلوب  :  

 ( سنة في عمل الوزارة.81( سنوات في عمل الوزارة /  الفئة ال انية )5الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة :
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 التدريب: 1.7

 اإلدارة اإلشرافية وإعداد التقارير -

 إدارة الموارد البشرية -

 اإلستراتيجيالت طيط  -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل -

 الت جيل والتفكير المنطقي ة في مهار -

 مهارة في االتصال واإلشراف. -

 إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا .مهارة في  -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته فى مجال العمل -

 القدرات المطلوبة :

 القدرة عجى تنفيذ البرامر المقررة وات اذ القرارات. -

 القدرة عجى ت سل المشكالت الوظيفية والمبادرة باقترا  ال جول المناسبة لها. -

 العمل . القدرة عجى ت مل ضغط -

 ش صيه قيادية قادرة عجى ات اذ القرار المناسب في الوقت المناسب -

 : المعارف

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

وزارة التنمية االجتماعية:   الدائرة  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 )شبكات( مهندل  اسوب     مسمى الوظيفــــة: 1.1

 مديرية التنمية االجتماعية  االدارة/ المديرية: 1.1

 قسم الشؤون المالية واالدارية والموارد البشرية  :القسم/الشعبة 1.1

 رئيل قسم الشؤون المالية واالدارية والموارد البشرية  :المباشرمسمى وظيفة الرئيس  1.1

 ترميز الوظيفة -1

 818/814/841 الرمز: دائمة مصنفة/غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظيفة:

 8 الرمز: أولى الفئـــــــــة  :

 3 الرمز: الزراعيةالوظائف الهندسية والهندسة  العامة:المجموعـة الوظيفيـة النوعية 

 3 الرمز: وظائف الهندسة الكهربائية المجموعة الوظيفية النوعية الفرعية:

 3 الرمز:  الا المستـــــــوء :

 113 الرمز: مهندل مشارك المسمى القياسي الدال:

 11 الرمز: مهندل  اسوب شبكات مسمى الوظيفـــة الفعجي

 833311311 الرقم الرمزا لجوظيفة:
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 متابعة أعمال صيانة المعدات والصيانة الوقائية وإصال  القطل المعطجة وإدامتها.  : غرض الوظيفة-1
 

 المهام والواجبــــات :-1
 

 ي افظ عجى شروط وقواعد السالمة لألجهزة في مكان امن.  .8

 .وسريتهاطبق سياسة أمن المعجومات ي  .4

 يعمل نسخ إضافية لجبرامر الموجودة عجى األقرال المدمجة ويت كد من تر يصها و قوقها.  .3

 البنية الت تية في المديرية والو دات التابعة لها.شبكات يعمل عجى صيانة   .2

 الصيانة. وتجديد ومتابعة عقوديعمل عجى تنفيذ   .5

االقترا  المناسب ل جها ويشرف عجى صيانتها بشكل ي دد األعطال التي قد ت دا عجى األجهزة ومج قاتها ويقدم   .2
 دورا.

 مباشر لج ادمات الرئيسية. يتابل بشكل  .7

 المناسبة بالسرعة القصوء. ويت ذ اإلجراءاتيبجغ عن األعطال   .1

 شرائها أو تطويرةا. ومج قاتها المراديساةم في وضل المواصفات الفنية لألجهزة   .9

 ألجهزة ال اسوب.يتابل توفير الجو المناسب   .81

 يجم بمواصفات الجهاز المست دم لدء الجهات المعنية.  .88

 يعمل عجى توفير األدوات ال اصة بالصيانة.  .84

 يكتب التقارير الفنية ال اصة بالوزارة.  .83

 والتشريعات المعمول بها في الوزارة و اصة المتعجقة بالوظيفة يتقيد باألنظمة  .82

 السنوية لجقسم والعمل عجى تنفيذةايشارك في إعداد  طة العمل   .85

 االجتماعات الدورية لجقسم لتدارل ا راء و ل  المشكالت ونشر المعرفةيشارك في   .82

 يو ق كافة التقارير والمعجومات والتقارير والبيانات ال اصة بعمجه في القسم .  .87

 القسم .يشارك في إعداد التقارير الدورية، واإل صائيات المتعجقة بمنجزات عمل   .81

 يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مل الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفة،  .89

 يقوم ب ية أعمال أ رء بتكجيف من قبل الرئيل المباشر ضمن ا تصال الوظيفة .  .41
 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5
 اإلتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 التطوير المؤسسي ومديرية  ال اسوب،الفورا والالزم لجميل مست دمي األجهزة وشبكات  الفنيوالدعم التنسيق   -

 اإلتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

 الصيانةاال تصال والمعنية بعقود  ال ارجية  سبالجهات  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعجومات،
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 االشراف-6

 يوجد ال المباشر للوظيفة: لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة                 

 

 المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 بكالوريول في ةندسة ال اسوب أو ةندسة االلكترونية.المؤةل العجمي المطجوب : 

 أجهزة ال اسوب. ( سنوات في أعمال صيانة8)ال برات العمجية المطجوبة  : 

 لتدريب:ا 1.7                                1.7

 دورات تدريبية مت صصة بصيانة األجهزة ال اسوبية -

 دورات مت صصة في أنظمة المعجومات اإلدارية. -

 دورة مت صصة في قواعد البيانات وأنظمة التشغيل المتقدمة وإدارة الشبكات. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة

 

 مهارات االتصال. -

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل . -

 مهارات الت جيل والتفكير المنطقي. -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته فى مجال العمل -

  القدرات المطلوبة

 القدرة عجى التفاوض وال وار -

  المعــارف

 معرفة بالقوانين والتشريعات واألنظمة والتعجيمات الناظمة لجعمل -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 
 
 
 
 
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 ات  ــــــــــــــالجمعي /با ا اجتماعي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 ب( + )أالتنمية االجتماعية مديرية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الجمعيات  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيل قسم الجمعيات   : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

 8 الرمز: واالجتماعية والعملوظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية  المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز:  الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد با ا المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: الجمعيات /  با ا اجتماعي مسمى الوظيفة الفعلي

 828311211 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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يتابل سير عمل الجمعيات التي تقل ضمن ا تصال الوزارة وواقعة ت ت نطاق إشراف المديرية ويت كد من سالمة  غرض الوظيفة:-1

 المباشر.إجراءاتها وأنشطتها ويرفل التقارير والتوصيات بش نها لجرئيل 

 

 المهام والواجبــــات :-1

 

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 رئيل قسم الجمعيات  /  موظفي قسم الجمعيات.االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

جة لدء الوزارة ضمن نطاق المنطقة الجغرافية. االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( : 1.5  الجمعيات المسج 

واالت ادات وانسااجامها مل قانون الجمعيات والنظام يدرل ويدقق م اضاار اجتماعات الهيئة العامة والت ساايسااية لججمعيات  .1

 األساسي ويرفل التوصيات بش نها.

يدرل ويدقق م اضاااار اجتماعات الهيئات اإلدارية وقراراتها وانسااااجامها مل قانون الجمعيات والنظام األساااااسااااي ويرفل  .1

 التوصيات بش نها.

فل التوصاايات بشاا نها مبيناً مدء انسااجامها مل النظام األساااسااي يسااتجم التقرير اإلدارا و طة عمل الجمعية ويدرسااها وير .1

 لججمعية.

 يدقق الطجبات المقدمة من قبل الجمعيات )جمل تبرعات، تعديل النظام األساسي، شراء، بيل وغيرةا( والتوصية بش نها. .1

دة لجتقارير المالية واإلدارية وال طة السنوية والتوصية  .5   ول الجمعيات غير المجتزمة ب عدادةا.يتابل الجمعيات المع 

 يتابل اجتماعات الهيئات العامة لججمعيات واالت ادات وتماشيها مل قانون الجمعيات النافذ. .6

جة لججمعيات ) ل، تدقيق( وإعداد التقارير الالزمة. .7  يشارك في الججان المشك 

 تكجيفه بذلك.يشارك في اجتماعات الهيئات العامة لججمعيات في  ال تم  .8

يدرل الم الفات المرتكبة من قبل الجمعيات لجقانون والنظام األساااسااي ويرفل التوصاايات بتشااكيل الججان الم تصااة ليدقق  .9

 .ضل التقارير الالزمة مل التوصياتوي

 ية.األساسي لججمعالقانون والنظام دارية والعضوية واالشتراكات  سب يت قق من فتح وتنظيم الجمعيات لجسجالت اإل .11

 يقوم باإلشراف عجى ويتابل األنشطة والفعاليات التي تنفذةا الجمعيات ويو قها  سب األصول. .11

 يتابل تنفيذ االتفاقيات مل الجمعيات ب صول المشاريل وشراء ال دمات وغيرةا. .11

ي طريقة منظمة تضمن الرجوع إليها بسهولة وفتنظيم وتو يق جميل البيانات والسجالت ال اصة بعمجه والت كد من  فظها ب .11

 أا وقت.

 ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها. .11

 ضمن ا تصال الوظيفة.أ رء بتكجيف من الرئيل المباشر  يقوم ب ية أعمال .15
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 اإلشراف :-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 االجتماعية. واالدرجة الجامعية األولى في مجال العجوم اإلنسانية المؤهل العلمي المطلوب: 

 ( سنوات في عمل الوزارة 8الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة  :

 

 التدريب:  1.7

 إعداد التقارير.دورة في  -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة :  

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل.  -

 مهارات الت جيل والتفكير المنطقي.  -

 مهارة في االتصال واإلشراف. -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

 القدرات المطلوبة:  

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل . -

 المعارف :  

 لعمل الوزارة وعمل المديرية.معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة  -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 
 
 
 
 
 
 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 با ا اجتماعي/ تسجيل الجمعيات والتوعية : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 + ب( أ )التنمية االجتماعية مديرية  : الــمـديـريـةاإلدارة /  1.1

 قسم الجمعيات  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيل قسم الجمعيات   : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: ودرجاتدائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات  نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 3 الرمز:  الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد با ا المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: با ا اجتماعي/ تسجيل الجمعيات والتوعية مسمى الوظيفة الفعلي

 828311211 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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ول الجمعيات يوعي الجمعيات القائمة  يتابل وينفذ كافة اإلجراءات المتعجقة بتسجيل الجمعيات وطجبات صندوق دعم  غرض الوظيفة:-1

  دمات التي يقدمها الصندوق ضمن نطاق المنطقة الجغرافي التي ت دمها المديرية .

 المهام والواجبــــات :-1

يستقبل طجبات تسجيل جمعية، ويت كد من استكمال الشروط والمعجومات والو ائق المطجوبة، ويشعر المؤسسين بالنواقل  .1

 رسمياً، إن وجدت، ويشعرةم باستالم الطجب رسمياً لدء استيفاء طجب التسجيل. 

 لتمويل.ال إجراءات ال صول عجى يستجم الطجبات المتعجقة بدعم صندوق دعم الجمعيات ويضل التوصية المناسبة ويستكم .1

 يستقبل التقارير السنوية  سب النموذو المعتمد من السجل ويضل التوصية المناسبة ويرفعه إلى سجل الجمعيات. .1

يتابل قرارات مججل إدارة سااااااجل الجمعيات  ول ت ديد الوزارة الم تصااااااة بما فيها وزارة التنمية االجتماعية، في  ال  .1

 الطجب، والتنسيق مل الوزارة الم تصة الستكمال اإلجراءات الالزمة. الموافقة عجى 

يت ذ اإلجراءات الالزمة ل ل جمعية ساااااواًء كان ا تيارياً أو إجباريا بما يتفق مل قانون الجمعيات ورفعة لمديرية ساااااجل  .5

 الجمعيات لجسير في اإلجراءات المطجوبة بهذا الش ن. 

 يت ذ إجراءات قيد الجمعية، التي وافق مججل إدارة سجل الجمعيات عجى تسجيجها.  .6

ا ت التي نل عجيهيسااتكمل اإلجراءات الالزمة لج صااول عجى موافقة مججل الوزراء عجى طجب تسااجيل جمعية في ال اال .7

 د من اكتمال الو ائق واإلجراءات. ويرفعها لمديرية سجل الجمعيات لرفعها إلى مججل الوزراء بعد الت ك قانون الجمعيات

س ة من قرار الهيئة العامة بذلك ويو ق ذلك في  .8 ستالم ن شاء فروع لججمعية في الممجكة لدء ا شروط إن ستكمال  يت كد من ا

 قاعدة البيانات. 

جة في دولة أجن .9  ية وفقاً أل كام القانون.بيت ذ إجراءات تسجيل فرع لجمعية مسج 

ب صاااااااول طجبات الهيئات الدينية المساااااااي ية والراةبات العامجة في الممجكة لتقديم  دمات  اإلجراءات الالزمةيت كد من  .11

 اجتماعية  يرية. 

ناء فتح مجف لكل جمعية وبيات الواردة في أ كام القانون، وإنشااااء قيود دفترية مساااتقجة لتساااجيل كل نوع من أنواع الجمع .11

 قاعدة بيانات كامجة عنها.

 ب صول طجبات تعديل أ كام النظام األساسي لججمعيات. يت ذ اإلجراءات الالزمة  .11

العمل عجى إرشاااد الجمعية ومفوضاايها  ول إجراءات تسااجيل الجمعية والو ائق المطجوبة، وتقديم المعجومات الالزمة عن  .11

 أ كام القانون واألنظمة والتعجيمات الصادرة بمقتضاه.

 القائمة  ول  دمات صندوق دعم الجمعيات ومجاالت عمجه وانجازاته.يوعي الجمعيات  .11

 ينسق العالقات واالتصال ما بين مديرية التنمية االجتماعية المعنية والشركاء المعنيون بدعم الصندوق. .15

ن لمنظمة بالتعاوينساااق مل المعنيين في مركز الوزارة لاعداد لجندوات والمؤتمرات الصااا فية عن نشااااطات الجمعيات وا .16

 مل مديرية التنمية االجتماعية المعنية.
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 التنسيق مل المعنيين إلد ال األ بار والمعجومات عجى الموقل االلكتروني لنشر أية فعاليات يتم متابعتها مل الجمعيات. .17

ر مؤقتة المعينة من قبل الوزيي ضر اجتماعات الهيئات العامة السنوية كمم ل عن السجل ويشارك في الهيئات اإلدارية ال .18

 كمم ل عن السجل 

 يد ل البيانات المتعجقة بصندوق دعم الجمعيات والبيانات ال اصة بتسجيل الجمعية عجى نظام االتمتة. .19

ولة من صندوق دعم الجمعيات  .11  يتابل المشاريل المدعوة والمم 

 يقدم المساندة لججمعيات في عمجها.  .11

وتو يق جميل البيانات والساااجالت ال اصاااة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضااامن الرجوع إليها بساااهولة تنظيم  .11

 وفي أا وقت.

 ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها. .11

 المباشر ضمن ا تصال الوظيفة.يقوم ب ية أعمال أ رء بتكجيف من الرئيل  .11

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 رئيل قسم الجمعيات  /  موظفي قسم الجمعيات.االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

جة لدء الوز االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( : 1.5  ارة ضمن نطاق المنطقة الجغرافية.الجمعيات المسج 

 اإلشراف :-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 .االجتماعية واالعجوم اإلنسانية الدرجة الجامعية األولى في مجال المؤهل العلمي المطلوب: 

 ( سنوات في عمل الوزارة 8األولى )الفئة  :الخبرات العملية المطلوبة

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة :  

 الوظيفة وإجراءات العمل.مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير   -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا .  -

 مهارة في االتصال واإلشراف. -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل .: القدرات المطلوبة 

 .والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديريةمعرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة  المعارف: 
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 
 
 
 
 
 

 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 با ا اجتماعي / عمجيات الجمعيات : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 )أ + ب(التنمية االجتماعية مديرية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الجمعيات  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيل قسم الجمعيات   : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 3 الرمز:  الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد با ا المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: با ا اجتماعي / عمجيات الجمعيات مسمى الوظيفة الفعلي

 828311211 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 ضاامان كفاءة عمجيات الجمعيات بالتعاون مل مديرية سااجل الجمعيات، ويو ق أعمالها ورفل كفاءتها وتوجيها غرض الوظيفة:-1

 .، ويتابل اإلجراءات واألنشطة طط العمل وتنفيذشارك الفاعجة في تنمية المجتمعات من اجل ي

 

 المهام والواجبــــات :-1

يساتقبل الطجبات اليومية لججمعيات واالت ادات واالئتالفات )إشاعارات ةيئة عامة، طجبات، جمل تبرعات، بيل ،  .1

ومؤسسات وغيرةا( وإجراء الم اطبات وإعداد الكتب الرسمية شراء، تعديل نظام أساسي، تر يل مركبات 

 المتعجقة بها.

يسااااتقبل م رجات اجتماعات الهيئات العامة )م ضاااار اجتماع الهيئة العامة / كشااااف المسااااددين وال ضااااور /  .1

ذلك وذلك ب( ويعد الكتب الرساامية المتعجقة لساانوية لججمعية أو االت اد وغيرهالتقرير المالي واإلدارا / ال طة ا

 بعد تدقيقها مالياً وإدارياً من الموظف الم تل.

جة لججمعيات واالت ادات ) ل ، تدقيق ،ةيئة مؤقتة ، م الفات ( وإعداد التقارير  .1 يشاااااااارك في الججان المشاااااااك 

 الالزمة وإجراء الم اطبات الرسمية.

عجى النموذو المعتمد من ساااجل الجمعيات عجى يد ل المعجومات الواردة في التقارير السااانوية المالية واإلدارية  .1

 قاعدة بيانات ال اصة بذلك . 

 ي دا قاعدة بيانات سجل الجمعيات المركزية بشكل دورا.  .5

 ي ضر اجتماعات الهيئة العامة السنوا مم ال عن وزارة التنمية االجتماعية باإلضافة إلى مم ل السجل.  .6

 ويتابل المعجومات الواردة فيه يتابل التقرير المالي واإلدارا .7

 يتابل طجبات جمل التبرعات.  .8

 يشارك في الهيئات اإلدارية المؤقتة المعينة من قبل الوزير.  .9

 الجمعيات. يدرب الجمعيات عجى المواضيل التي ت ل عمل  .11

 ينفذ جميل التعاميم الواردة من سجل الجمعيات ومعالي الوزير.  .11

 يقدم التوصيات ب ل الجمعية إلى الوزارة الم تصة ورفعها إلى مججل إدارة سجل الجمعيات  .11

 يشارك في لجان  ل الجمعيات بوجود مم ل من سجل الجمعيات ومم ل من الجمعيات  .11

 عي واالستجابة لطجبات االستفسار والتوجيه من الراغبين في تسجيل الجمعيات او المن رطين في العمل التط .11

  ساب بنكي ..الخ ( )كشفيتابل أوضاع الجمعيات والم اطبات ال اصة بالبنوك  .15

تنظيم وتو يق جميل البيانات والسااجالت ال اصااة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضاامن الرجوع إليها  .16

 بسهولة وفي أا وقت.

 المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها.ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية  .17

 ضمن ا تصال الوظيفة.أ رء بتكجيف من الرئيل المباشر  يقوم ب ية أعمال .18
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 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 رئيل قسم الجمعيات  /  موظفي قسم الجمعيات.االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

جة لدء الوزارة ضمن نطاق المنطقة الجغرافية. الخارجية )خارج الدائرة( :االتصاالت  1.5  الجمعيات المسج 

 

 اإلشراف :-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 .االجتماعيةاو الدرجة الجامعية األولى في مجال العجوم اإلنسانية  المؤهل العلمي المطلوب:

 .( سنوات في عمل الوزارة8الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة  :

 

 التدريب:  1.7 

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة :  

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل.  -

 مهارات الت جيل والتفكير المنطقي.  -

 مهارة في االتصال واإلشراف. -

 تنفيذةا.مهارة في إعداد التقارير ومتابعة  -

 است دام ال اسوب وتطبيقاته في مجال العملمهارة في  -

 القدرات المطلوبة:  

 العمل.القدرة عجى ت مل ضغط  -

  المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 الوزارة : وزارة التنمية االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 با ا اجتماعي/ تعزيز اإلنتاجية : الـوظـيـفـةمـسـمـى  1.1

 )أ + ب(ة ــــــــــــالتنمية االجتماعيمديرية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم تعزيز اإلنتاجية ومساكن األسر الفقيرة  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 اإلنتاجية ومساكن األسر الفقيرةرئيل قسم تعزيز  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 3 الرمز:  الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد با ا المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: با ا اجتماعي / تعزيز اإلنتاجية مسمى الوظيفة الفعلي

 828311211 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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ساااير  ابعةومت وصاااناديق االئتمانالقيام بكافة اإلجراءات ال اصاااة لتساااهيل تنفيذ المشااااريل اإلنتاجية لججمعيات  غرض الوظيفة:-1

 .العمل فيها

 المهام والواجبــــات :-1

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

رئيل قسااام تعزيز اإلنتاجية ومسااااكن األسااار الفقيرة /  موظفي قسااام تعزيز االتصااااالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 اإلنتاجية ومساكن األسر الفقيرة .

 الجمعيات المستفيدة. ة )خارج الدائرة( :االتصاالت الخارجي 1.5

ودراستها وفق  استقبال طجبات االنتفاع من الجمعيات لج صول منح إلقامة مشاريل الجمعيات وصناديق ائتمان .1

 التشريعات الناظمة واألسل والمعايير المعمول والسير في إجراءات رفعها لجوزارة.

لججمعيات واقترا  تشااااااكيل الججان التنفيذية إلدارة اسااااااتكمال تنفيذ صااااااناديق االئتمان والمشاااااااريل اإلنتاجية  .1

 المشروع.

متابعة تنفيذ المشاااريل اإلنتاجية وصااناديق االئتمان وإعداد تقارير المتابعة وتزويد الوزارة بها وفقاً لجتسااجساال  .1

 اإلدارا.

ت كد رفعها لجوزارة  لجزيارة الجمعية واالطالع عجى أوضاعها وكتابة التقارير ال اصة بذلك ليصار بعد ذلك ل .1

 من قدرة الجمعية عجى إدارة المشروع أو صندوق ائتمان.

المشااااركة في تنفيذ المشاااروع من  الل الججنة التنفيذية والذا ةو عضاااو بها وذلك من  الل )فتح العروض  .5

 واألسعار وإ الة العطاء وشراء الموجدات ( 

 اإلشراف عجى تنفيذ المشروع. .6

 البنوك لفتح ال سابات البنكية ال اصة بالمشاريل اإلنتاجية وصناديق االئتمان,م اطبة  .7

 المشاركة بالججان التنفيذية لصناديق االئتمان. .8

ولة مشاااريل إنتاجية وصااناديق ائتمان من  الل الزيارات الميدانية لجمشاااريل والت كد من  .9 متابعة الجمعيات المم 

 لنماذو المعتمدة لجمتابعة ورفعها لجوزارة .سجالتهم ورفل التقارير وفق ا

المشااااركة في لجان )الجرد وال صااار واالئتالف( لموجودات المشاااروع في  ال التع ر لتصاااويب أوضااااعها  .11

 ونقجه إلى جمعية أ رء بعد ا ذ الموافقات عجيه من قبل الوزير.

 المشروع من جمعية إلى أ رء.اإلشراف عجى االستالم والتسجيم الذا يتم في  ال تم نقل  .11

تنظيم وتو يق جميل البيانات والسجالت ال اصة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضمن الرجوع إليها  .11

 بسهولة وفي أا وقت.

 ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها. .11

 ضمن ا تصال الوظيفة.أ رء بتكجيف من الرئيل المباشر  يقوم ب ية أعمال .11
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 اإلشراف :-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

  .االجتماعيةوالدرجة الجامعية األولى في مجال العجوم اإلنسانية المؤهل العلمي المطلوب: 

 .عمل الوزارة مجال ( سنوات في 8الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة  :

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل -

 مهارات الت جيل والتفكير المنطقي -

 مهارة في االتصال  -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 وتطبيقاته فى مجال العملمهارة في است دام ال اسوب  -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل .  -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 با ا اجتماعي/ تنمية مجتمل م جي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 )أ + ب(التنمية االجتماعية  مديرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم تعزيز اإلنتاجية ومساكن األسر الفقيرة  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيل قسم تعزيز اإلنتاجية ومساكن األسر الفقيرة : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد با ا المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: با ا اجتماعي/ تنمية مجتمل م جي الوظيفة الفعلي مسمى

 828311211 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 41/81/4181( تاريـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تاريخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالي الوزي

 . القيام بكافة اإلجراءات التي تساةم بتنمية المجتمل الم جي ضمن نطاق إشراف المديرية الجغرافي  غرض الوظيفة:-1

 

 والواجبــــات :المهام -1

 

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

رئيل قسم تعزيز اإلنتاجية ومساكن األسر الفقيرة /  موظفي قسم تعزيز االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 اإلنتاجية ومساكن األسر الفقيرة 

 مراكز تنمية المجتمل الم جي .  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( : 1.5

 

 

 

 

 

 

إجراء الدراساااااااات الالزمة لتقصاااااااي  االت الفقر في المجتمعات الم جية والمجتمعات الفقيرة وت ديد ا تياجاتها  .1

 والعمل عجى تجبيتها من  الل برامر المديرية أو من  الل مؤسسات المجتمل المدني في المنطقة.

المجتمل الم جي وإبداء الرأا الفني بما ينسااااجم مل المعايير المساااااةمة في دراسااااة طجبات ت ساااايل مراكز تنمية  .1

 المعتمدة.

إعداد البرامر والنشاااطات بالتنساايق مل مديرية تعزيز اإلنتاجية والتي تساااةم في  ل مشااكالت الفقر التي يواجهها  .1

 الفقراء في المجتمل الم جي .

األةجي القترا  ال جول التي تقل  ارو ا تصااال المساااةمة والتنساايق مل مؤسااسااات المجتمل المدني الرساامي و .1

 مديرية تعزيز اإلنتاجية أو الوزارة.

اسااتقبال طجبات صاارف وتجديد بطاقات الت مين الصاا ي واإلعفاء من نفقات العالو وإعداد الدراسااات االجتماعية  .5

 لألسرة ورفعها لججهة صا بة اال تصال.

 دراسات تسوية  قوق الور ة التقاعدية )المدنية والعسكرية(. يعد .6

اإل صااائيات ألعداد  االت الت مين الصاا ي لألساار األشااد فقراً من غير المنتفعين بالمعونة الوطنية واإلعفاء  يعد .7

 .يرفل تقارير بها لجرئيل المباشر  من نفقات العالو وتسوية  قوق الور ة

فاعجيتها ومدء ال اجة  متابعة نشااااااااطات وأعمال .8 قائمة وتقييمها لجتعرف عجى  مراكز تنمية المجتمل الم جي ال

 الستمرار  دماتها )من غير المراكز التي تسج م لجمعيات  يرية إلدارتها تفادياً ل دوا أا تدا ل(.

إليها  الرجوع تنظيم وتو يق جميل البيانات والسااااجالت ال اصااااة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضاااامن .9

 بسهولة وفي أا وقت.

 ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها. .11

 ضمن ا تصال الوظيفة. ل أ رء بتكجيف من الرئيل المباشريقوم ب ية أعما .11
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 اإلشراف :-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 االجتماعيةاو الدرجة الجامعية األولى في مجال العجوم اإلنسانية المؤهل العلمي المطلوب: 

 .( سنوات في عمل الوزارة8األولى )الفئة  الخبرات العملية المطلوبة:

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 وإجراءات العملمهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة  -

 الت جيل والتفكير المنطقية في مهار -

 مهارة في االتصال  -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته فى مجال العمل -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل . -

  المعارف : 

 التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.معرفة تامة في  -
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 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 
 

 
 
 
 
 
 
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 األسر الفقيرةبا ا اجتماعي / مساكن  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 ) أ + ب(التنمية االجتماعية  مديرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم تعزيز اإلنتاجية ومساكن األسر الفقيرة  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيل قسم تعزيز اإلنتاجية ومساكن األسر الفقيرة : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 الـوظـيـفـة. تـرمـيـز 1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

 8 الرمز: اإلسالمية واالجتماعية والعملوظائف األوقاف والشؤون  المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: ال ال ة الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد با ا المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: با ا اجتماعي / مساكن األسر الفقيرة مسمى الوظيفة الفعلي

 828311211 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 41/81/4181( تاريـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تاريخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالي الوزي

 القيام بكافة اإلجراءات التي تساةم بت مين مساكن لألسر الفقيرة المست قة ضمن نطاق إشراف المديرية الجغرافي. الوظيفة: غرض-1

 المهام والواجبــــات :-1

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

رئيل قسام تعزيز اإلنتاجية ومسااكن األسار الفقيرة  /  موظفي قسام تعزيز االتصااالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 اإلنتاجية ومساكن األسر الفقيرة .

 المستفيدين من مساكن األسر الفقيرة .  الدائرة( :االتصاالت الخارجية )خارج  1.5

 

 اإلشراف :-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

  .االجتماعية وأم اإلنسانية العجوالدرجة الجامعية األولى في مجال المؤهل العلمي المطلوب: 

 .( سنوات في عمل الوزارة8الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة  :

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة. -

 

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 إعداد قاعدة بيانات عن مساكن األسر الفقيرة في المنطقة التابعة لجمديرية. .1

استقبال طجبات إنشاء وصيانة مساكن األسر الفقيرة ودراستها وفقاً لجتعجيمات الصادرة بهذا ال صول، وت ديد مدء  .1

  اجة األسرة لجمسكن من  الل دراسة اجتماعية ورفعها مكتمجة الو ائق لجوزارة. 

قيرة من مياه وكهرباء وصرف إجراء الدراسات االجتماعية الالزمة إليصال ال دمات الضرورية لمساكن األسر الف .1

 ص ي.

تقديم الدعم الجوجسااتي أو البيانات والمعجومات المطجوبة لجمديريات المعنية ب نشاااء وصاايانة مساااكن األساار الفقيرة في  .1

ستمالك األبنية واألراضي الالزمة أو إعادة ت صيصها لجوزارة والجمعيات  ستئجار األبنية أو ا الوزارة وفي مجال ا

 .ال يرية

تنظيم وتو يق جميل البيانات والسااااااجالت ال اصااااااة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضاااااامن الرجوع إليها  .5

 بسهولة وفي أا وقت.

 ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها. .6

 ضمن ا تصال الوظيفة.أ رء بتكجيف من الرئيل المباشر  يقوم ب ية أعمال .7
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 المطلوبة:المهارات 

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل -

 مهارات الت جيل والتفكير المنطقي -

 مهارة في االتصال  -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته فى مجال العمل -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل . -

  المعارف : 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 
 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 
 
 

 

 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مشاريل األسر المنتجة با ا اجتماعي/ : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 )أ + ب(التنمية االجتماعية  مديرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم تعزيز اإلنتاجية ومساكن األسر الفقيرة  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيل قسم تعزيز اإلنتاجية ومساكن األسر الفقيرة : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

مساعد با ا المسمى القياسي الدال  112 الرمز: 

مشاريل األسر المنتجة با ا اجتماعي/ الوظيفة الفعلي مسمى  11 الرمز: 

 828311211 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية



52 
 ـمـيـدان ـــتـمـاعـيـة / الــــبــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي فـــي وزارة الــتــنـمـيـة االج
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 .القيام بكافة اإلجراءات ال اصة لتسهيل تنفيذ مشاريل األسر المنتجة ومتابعة سير العمل فيها وت صيل أقساطها غرض الوظيفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

رئيل قسااام تعزيز اإلنتاجية ومسااااكن األسااار الفقيرة /  موظفي قسااام تعزيز  االتصااااالت الداخلية )داخل الدائرة( : 1.5

 اإلنتاجية ومساكن األسر الفقيرة .

 األسر المستفيدة من المشاريل. االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( : 1.5

 

 اإلشراف :-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 استقبال طجبات االنتفاع من برنامر األسر المنتجة.  .1

متابعة مشاريل األسر المنتجة وت صيل األقساط المست قة من األسر المستفيدة وإعداد تقارير المتابعة عن  الة المشاريل  .1

 ورفعها لرئيل القسم.

توعية وإرشااااد المواطنين فيما يتعجق بال دمة المقدمة من الوزارة من مشااااريل تنموية مفيدة لألسااارة والمجتمل واإلعالن  .1

 عنه من  الل المديرية . 

إجراء الدراساااة االجتماعية لألسااار الراغبة في ال صاااول عجى مشااااريل إنتاجية لجت كد من مالئمة ودقة وصااا ة البيانات  .1

لج صااول عجى القروض، واسااتكمال م اطبات المؤسااسااات والدوائر  اطنين ومطابقتها لجشااروط المطجوبةالمقدمة من المو

 لجكفالء ليصار إلى رفعها لجوزارة.

استكمال تنفيذ مشاريل األسر المنتجة و سب الدراسة المعدة مسبقاً من  الل طجب واستكمال الو ائق المعززة لجمشروع  .5

 المستفيدة من المشروع ورفعها لجوزارة.المراد من ه لألسرة 

 المشاركة في عمجية الت ةيل والتنفيذ لجمشروع.  .6

القيام بالزيارات الميدانية المساااتمرة لجمشااااريل الممنو ة لجمؤةجين لجت كد من ساااير العمل في المشاااروع اإلنتاجي بالشاااكل  .7

 المطجوب.

 متابعة الت صيالت لجقروض الممنو ة لجمنتفعين ورفعها لجوزارة.  .8

إعداد التقارير الدورية عن  الة المشروع من  يا نجا  أو فشل المشروع وإرسالها لجوزارة مستكمالً جميل المال ظات  .9

 والتوصيات التي يقدمها البا ا االجتماعي كل فترة زمنية م ددة.

بيانات والساااجالت ال اصاااة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضااامن الرجوع إليها بساااهولة تنظيم وتو يق جميل ال .11

 وفي أا وقت.

 ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها. .11

 ا تصال الوظيفة.يقوم ب ية أعمال أ رء بتكجيف من الرئيل المباشر  ضمن  .11
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 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 االجتماعية. واالدرجة الجامعية األولى في مجال العجوم اإلنسانية المؤهل العلمي المطلوب: 

 .( سنوات في عمل الوزارة 8الفئة األولى ) المطلوبة  :الخبرات العملية 

 

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات:

 تطوير الوظيفة وإجراءات العملمهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات  -

 مهارات الت جيل والتفكير المنطقي -

 مهارة في االتصال  -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته فى مجال العمل -

  القدرات المطلوبة: 

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل . -
 

 :  المعارف

 تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.معرفة  -
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 41/81/4181( تاريـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تاريخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالي الوزي

 
 

      

 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

  

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 اجتماعي / دراسات اجتماعية با ا : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 ) أ + ب ( مديرية التنمية االجتماعية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 األش ال ذوا اإلعاقةشؤون قسم   :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيل قسم شؤون األش ال ذوا اإلعاقة : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

 8 الرمز: واالجتماعية والعملوظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية  المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد با ا المسمى القياسي الدال

 مسمى الوظيفة الفعلي
 با ا اجتماعي/ دراسات اجتماعية

 11 الرمز:

 828311211 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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  طة قسم األش ال ذوا اإلعاقة ، ومتابعة اإلجراءات واألنشطة و فظ الو ائق والمعجومات ال اصة بالعمل. تنفيذ  غرض الوظيفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

 إجراء الدراسات االجتماعية الالزمة لجغايات التالية: .1

 اإلعفاء الجمركي عجى السيارات ال اصة باألش ال ذوا اإلعاقة.  -

 ؤسسات رعاية األش ال ذوا اإلعاقة لججمعيات.اإلعفاءات الجمركية لم -

 االلت اق بمؤسسات ومراكز األش ال ذوا اإلعاقة القطاع ال كومي وال ال والتطوعي. -

 ت فيض رسوم تذاكر السفر لألش ال ذوا اإلعاقة.  -

 زراعة القرنيات لألش ال ذوا اإلعاقة ) مجة لعيونك(. -

 وا اإلعاقة من عمر يوم استنادا لقانون األش ال المعوقين.إصدار وتجديد بطاقات الت مين الص ي لألش ال ذ -

 األردني.إعفاء من رسوم تصاريح العمل لجعامل غير  -
 

تنظيم وتو يق جميل البيانات والساجالت ال اصاة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضامن الرجوع إليها بساهولة وفي  .1
 أا وقت.

 لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها.ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة  .1

 يقوم ب ية أعمال أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته. .1

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 األش ال ذوا اإلعاقةرئيل قسم  االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( : 1.5

 بمؤسسات ومراكز األش ال ذوا اإلعاقة القطاع ال كومي وال ال والتطوعي /  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5

 وزارة الص ة  . 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 علمي والخبرات:المؤهل ال 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العجوم اإلنسانية واالجتماعية المؤهل العلمي المطلوب: 

 ( سنوات في عمل الوزارة 8الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة  :

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 مت صصة في مجال الوظيفة.دورات فنية  -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

قاء المعجومات  المهارات المطلوبة: غاياتمهارة في انت ها ل فة وإجراءات العمل وت جيج  في الت جيلة مهار/  تطوير الوظي

قاته مهارة في است دام ال اسوب وتطبي /إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا مهارة في  / مهارة في االتصال / والتفكير المنطقي

 في مجال العمل

 لقدرة عجى ت مل ضغط العملا قدرات المطلوبة : ال

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. المعارف : 
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 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 
  

 
 
 
 
 
 
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 با ا اجتماعي /  دمات شؤون األش ال ذوا اإلعاقة : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 ) أ + ب(التنمية االجتماعية  مديرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ذوا اإلعاقةألش ال شؤون ا قسم :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 األش ال ذوا اإلعاقةرئيل قسم شؤون  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية النوعية العامةالمجموعة 

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

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد با ا المسمى القياسي الدال

 مسمى الوظيفة الفعلي
األش ال ذوا اإلعاقةبا ا اجتماعي /  دمات شؤون   

 11 الرمز:

 828311211 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تنفيذ  طة قسم األش ال ذوا اإلعاقة ، ومتابعة اإلجراءات واألنشطة و فظ الو ائق والمعجومات ال اصة   غرض الوظيفة:-1

 بالعمل.

 

 المهام والواجبــــات :-1

طجبات وإجراء الت ويالت الالزمة لتر يل مراكز ومؤساااااساااااات األشااااا ال ذوا اإلعاقة وفق األنظمة يساااااتقبل   .1

 والتعجيمات المعمول بها .

 المراكز والمؤسسات التابعة لجقسم إلنجازاتيقوم عجى تقديم تقارير شهرية وسنوية   .1

االجتماعية ) وزارة الصااااااا ة / دائرة الجمارك / تابل العمل مل الجهات الشاااااااريكة في تقديم  دمات وزارة التنمية   .1

 وزارة العمل / دائرة ال دود واألجانب(.

 يتابل اإلجراءات الالزمة لرفل المطالبات المالية لألش ال ذوا اإلعاقة )شراء ال دمات في المؤسسات(.  .1

 يتابل البرامر التعجيمية والتدريبية والت كد من فعالية ةذه ال دمات.  .5

المناساابات الدينية والوطنية واالجتماعية في المراكز والمؤسااسااات التابعة لجقساام والتي كجف ب ضااورةا  يشااارك في  .6

 رسمياً.

تنظيم وتو يق جميل البيانات والسااااااجالت ال اصااااااة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضاااااامن الرجوع إليها   .7

 بسهولة وفي أا وقت.

 ظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها.ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم اف  .8

 رصد وتو يق ال دمات واألنشطة الكترونيا وورقياً في القسم.  .9

 يقوم ب ية أعمال أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته.  .11

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 شؤون األش ال ذوا اإلعاقة رئيل قسم  الدائرة( :االتصاالت الداخلية )داخل  1.5

مراكز ومؤسسات األش ال ذوا اإلعاقة / وزارة الص ة / دائرة الجمارك االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 . / وزارة العمل / دائرة ال دود واألجانب

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 .عيةالدرجة الجامعية األولى في مجال العجوم اإلنسانية واالجتماالمؤهل العلمي المطلوب: 

 .( سنوات في عمل الوزارة8الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة  :
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 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها  لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل -

 الت جيل والتفكير المنطقي ة في مهار -

 مهارة في االتصال  -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل -

  المعارف : 

 والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة  -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية
  

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 الرعاية الال قة با ا اجتماعي / : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 )أ(ة ـــــــالتنمية االجتماعي مديرية : الــمـديـريـة اإلدارة / 1.1

 ةــــــــــــــــــاألسرة وال مايقسم  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ة ــــــــرئيل قسم األسرة وال ماي : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجاتدائـمـة/غـيـر  نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد با ا  المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: با ا اجتماعي/ الرعاية الال قة مسمى الوظيفة الفعلي

 828311211 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 اإلجراءات واألنشطة و فظ الو ائق والمعجومات ال اصة بالعمل.، ومتابعة ة مايقسم األسرة والتنفيذ  طة غرض الوظيفة : -1

 المهام والواجبــــات :-1

ية ل رجي دور  .1 قدية والعين ية الن مال قديم المساااااااااعدات ال يات ت غا ماعية المطجوبة ل لدراسااااااااات االجت يعمل عجى إجراء ا

 المؤسسات.

 ل رجي دور الرعاية االجتماعية.يجرا دراسات االجتماعية المطجوبة لغايات ت مين مسكن  .1

 يعد الدراسات االجتماعية لغايات ت مين مسكن لجمقبجين عجى الزواو من  رجي دور الرعاية االجتماعية. .1

 .في المجتملسات المتوقل ت رجهم سعيا لدمجهم يتابل دور الرعاية االجتماعية التي تقوم عجى تهيئة ابناء المؤس .1

وتيساااااير مهام  رجي مؤساااااساااااات الرعاية االجتماعية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية في الدوائر يعمل عجى تساااااهيل  .5

 ال كومية وال اصة.

تنظيم وتو يق جميل البيانات والسااجالت ال اصااة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضاامن الرجوع إليها بسااهولة  .6

 وفي أا وقت.

 مة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها.ات اذ كافة اإلجراءات الالز .7

 .رئيل المباشر ضمن ا تصال الوظيفةيقوم ب ية أعمال أ رء بتكجيف من قبل ال .8

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 . مايةاألسرة والرئيل قسم االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 التنسيق مل وزارة الص ة، التربية والتعجيم، المججل الوطني لشؤون األسرة.االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد. مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 .عيةاالجتما واالدرجة الجامعية األولى في مجال العجوم اإلنسانية   المؤهل العلمي المطلوب :

 .( سنوات في عمل الوزارة8األولى )الفئة  الخبرات العملية المطلوبة:

 

 التدريب:  1.7

 دوره في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 الوظيفة.دورات فنية مت صصة في مجال  -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 
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 المهارات المطلوبة:

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل -

 مهارات الت جيل والتفكير المنطقي -

 مهارة في االتصال  -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مجال العمل فيمهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته  -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل . -

 :  المعارف

 .معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية -
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 41/81/4181( تاريـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تاريخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالي الوزي

    

 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 با ا اجتماعي/ ا تضان : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 ( أ )التنمية االجتماعية مديرية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

  مايةقسم األسرة وال :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ل مايةرئيل قسم األسرة وا : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد با ا المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: با ا اجتماعي/ ا تضان مسمى الوظيفة الفعلي

 828311211 الرمزي للوظيفةالرقم 

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 41/81/4181( تاريـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تاريخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالي الوزي

 ، ومتابعة اإلجراءات واألنشطة و فظ الو ائق والمعجومات ال اصة بالعمل. مايةقسم األسرة والتنفيذ  طة   غرض الوظيفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

 طالبة اال تضان.يقوم عجى إجراء الدراسات االجتماعية المطجوبة لألسر   .1

يتابل األسااااااار ال اضااااااانة ويجرا الزيارات الميدانية التفقدية التتبعية ويعمل عجى متابعة ورفل التقارير بالمال ظات   .1

 لجوزارة من  الل رئيسه المباشر.

 يعمل عجى تطبيق اإلجراءات والتد الت النفسية االجتماعية لألطفال ب اجة إلى الرعاية وال ماية.  .1

تقديم الدعم عند ال اجة لألطفال ب اجة إلى الرعاية وال ماية من  الل التنسااااااايق والتعاون مل الجهات  يعمل عجى  .1

 المعنية في الوزارة.

التوعية وتعريف الفئات المسااتهدفة بالبرنامر، وات اذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز التعاون مل القضاااة وتشااجيل األساار   .5

 .سرية البديجةعجى المشاركة في برنامر الرعاية األ

تنظيم وتو يق جميل البيانات والسجالت ال اصة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضمن الرجوع إليها بسهولة  .6

 وفي أا وقت.

 ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها. .7

 في مجال ا تصال الوظيفة.القيام ب ية مهام  .8

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 .  مايةرئيل قسم األسرة وال االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( : 1.5

 التنسيق مل وزارة الص ة، التربية والتعجيم، المججل الوطني لشؤون األسرة.االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد . مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العجوم اإلنسانية او االجتماعية.المؤهل العلمي المطلوب: 

 .( سنوات في عمل الوزارة 8األولى )الفئة  الخبرات العملية المطلوبة  :

 

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

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

 المهارات المطلوبة:

 الوظيفة وإجراءات العملمهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير  -

 الت جيل والتفكير المنطقي ة في مهار -

 مهارة في االتصال  -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مجال العمل فيمهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته  -

 : قدرات المطلوبةال

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل . -

  المعارف : 

 في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. معرفة تامة -
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 41/81/4181( تاريـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تاريخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالي الوزي

     

 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 با ا اجتماعي/ ال ضانات  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 ( أ )التنمية االجتماعية  مديرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

  مايةقسم األسرة وال :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ل ماية رئيل قسم األسرة وا : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد با ا المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: با ا اجتماعي/  ضانات مسمى الوظيفة الفعلي

 828311211 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 41/81/4181( تاريـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تاريخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالي الوزي

 اإلجراءات واألنشطة و فظ الو ائق والمعجومات ال اصة بالعمل.، ومتابعة قسم األسرة والطفولةتنفيذ  طة   غرض الوظيفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

يتابل طجبات ترا يل ال ضاااانات مل القيام ب جراءات الكشاااف ال ساااي مل الجهات ذات العالقة لغايات تر يل أو  .1

 تجديد تر يل ةذه ال ضانات.

 والمعجومات الالزمة لتر يل ال ضانات.يت كد من اكتمال الو ائق والدراسات  .1

 يعمل عجى تسهيل كافة اإلجراءات المتعجقة ب سن سير العمل بدور وال ضانات. .1

 يقوم عجى إجراء دراسات متابعه لج ضانات ورفعها لجرئيل المباشر. .1

 يشارك في عضوية الججان ال اصة بالنظر في ترا يل ال ضانات. .5

البيانات والسااااااجالت ال اصااااااة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضاااااامن الرجوع إليها  تنظيم وتو يق جميل .6

 بسهولة وفي أا وقت.

 ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها. .7

 القيام ب ية مهام في مجال ا تصال الوظيفة. .8

 :الوظيفة )االتصاالت(عالقات -5

 . مايةرئيل قسم األسرة وال االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( : 1.5

 التنسيق مل وزارة الص ة، التربية والتعجيم، المججل الوطني لشؤون األسرة.االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 اإلشراف:-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 .االجتماعية واية الدرجة الجامعية األولى في مجال العجوم اإلنسانالمؤهل العلمي المطلوب: 

 .( سنوات في عمل الوزارة 8األولى )الفئة  الخبرات العملية المطلوبة  :

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 وإجراءات العملمهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة  -

 إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . ومهارات االتصال مهارة في -

 مجال العمل فيمهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته  -

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل .: القدرات المطلوبة 

 الوزارة وعمل المديرية.معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل :  المعارف
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 41/81/4181( تاريـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تاريخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالي الوزي

    

 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

  

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 با ا اجتماعي/ دور األيتام  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 ( أ )مديرية التنمية االجتماعية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

  ماية قسم األسرة وال :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

  مايةرئيل قسم األسرة وال : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد با ا المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: با ا اجتماعي/ دور األيتام  مسمى الوظيفة الفعلي

 828311211 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 مل.بالع، ومتابعة اإلجراءات واألنشطة و فظ الو ائق والمعجومات ال اصة قسم األسرة والطفولةتنفيذ  طة  غرض الوظيفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

 يشرف عجى ورش عمل تدريب  رجي المؤسسات الرعاية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية. .1

 .لجرئيل المباشريرصد المشكالت االجتماعية التي تواجه األطفال المجت قين بدار الرعاية ويرفعها  .1

وال ال ب ركة األطفال والنشاطات والزوار  الل الشهر ويرفعه لجرئيل يعد التقرير الشهرا اإل صائي المعتمد  .1

 المباشر.

 يسهم في إجراءات تسجيم األطفال إلى ذويهم وأسرةم وذوا القرابة وفق النظام الدا جي لجمؤسسة. .1

 يقوم ب جراءات برنامر كفالة الطفل في المؤسسة وفق الشروط. .5

 النفسي في متابعة تطور ال صائل النمائية لألطفال.يقدم مال ظاته الى األ صائي  .6

 يزود م اسب المؤسسة ب سماء األطفال المجت قين والمست قين بدورةم لاكراميات المالية الشهرية. .7

يرافق األطفال إلى بعض الجهات والمؤساااساااات في  الة طجب ةذه الجهات لهؤالء األطفال )إدارة  ماية األسااارة،  .8

 الم اكم...(.

يشاااااااارك األطفال والعامجين في و دة التعجيم غير النظامي في ت ديد اال تياجات من الفعاليات واألنشاااااااطة وينفذ  .9

 البرامر ال اصة بذلك في المناسبات وبشكل دورا.

 ينفذ برنامر زيارات ذوا األطفال المجت قين بالمؤسسة وأقاربهم لمشاةدة أطفالهم والتواصل معهم. .11

 استالم األطفال المجت قين بالمؤسسة والم ولين من جهات رسمية. إجراءاتيتابل  .11

 . لجرئيل المباشريجرا دراسات المتابعة الميدانية ألسر بعض األطفال المجت قين في المؤسسة ويرفعها  .11

 ينظم مجفات األطفال المجت قين بالمؤسسة. .11

غير النظامي في ت ديد اال تياجات من الفعاليات واألنشاااااااطة وينفذ يشاااااااارك األطفال والعامجين في و دة التعجيم  .11

 البرامر ال اصة بذلك في المناسبات وبشكل دورا.

تنظيم وتو يق جميل البيانات والساااااجالت ال اصاااااة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضااااامن الرجوع إليها  .15

 بسهولة وفي أا وقت.

 ت الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها.ات اذ كافة اإلجراءايقوم ب .16

 يقوم ب ية أعمال أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته. .17
 
 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 ة . مايرئيل قسم األسرة وال االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( : 1.5

 التنسيق مل وزارة الص ة، التربية والتعجيم، المججل الوطني لشؤون األسرة.االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5
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 اإلشراف:-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 والخبرات:المؤهل العلمي  1.7

 أو االجتماعيةل العجوم اإلنسانية الدرجة الجامعية األولى في مجاالمؤهل العلمي المطلوب: 

 ( سنوات في عمل الوزارة.8الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة  :

 

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 في مجال الوظيفة.دورات فنية مت صصة  -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل -

 الت جيل والتفكير المنطقي ة في مهار -

 مهارة في االتصال  -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مجال العمل فيمهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته  -

 : لقدرات المطلوبة ا

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل . -

 :  المعارف

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية                                                    

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي                                                            

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية
  

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 كبار السن با ا اجتماعي/  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 ( ) أالتنمية االجتماعية مديرية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

  ماية قسم األسرة وال :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ل ماية رئيل قسم األسرة وا : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد با ا المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: كبار السن با ا اجتماعي/  مسمى الوظيفة الفعلي

 828311211 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 ومتابعة اإلجراءات واألنشطة و فظ الو ائق والمعجومات ال اصة بالعمل.،  مايةقسم األسرة والتنفيذ  طة   غرض الوظيفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

 يعمل عجى متابعة طجبات ترا يل دور المسنين اإليوائية واألندية النهارية. .1

 يقوم ب جراءات الكشف ال سي مل الجهات ذات العالقة لغايات تر يل أو تجديد تر يل ةذه الدور. .1

 يسهل كافة اإلجراءات المتعجقة ب سن سير العمل بدور المسنين. .1

يعمل عجى إجراء الدراسات االجتماعية المطجوبة ب د ال كبار السن إلى دور المسنين ورفل التقارير لجوزارة من  الل  .1

 رؤسائه.

 ارة والت كد من  سن سير العمل.يجرا دراسات متابعه لدور المسنين ورفل التقارير بالم الفات والمال ظات لجوز .5

 يعمل عجى متابعة أوضاع كبار السن في دور الرعاية ورفل التقارير لرئيسه المباشر. .6

تنظيم وتو يق جميل البيانات والسجالت ال اصة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضمن الرجوع إليها بسهولة  .7

 وفي أا وقت.

 الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها.ات اذ كافة اإلجراءات  .8

 يقوم ب ية أعمال أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته. .9

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 .  مايةرئيل قسم األسرة وال االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( : 1.5

 التنسيق مل وزارة الص ة، التربية والتعجيم، المججل الوطني لشؤون األسرة.االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 ت:المؤهل العلمي والخبرا 1.7

 .االجتماعية  واالدرجة الجامعية األولى في مجال العجوم اإلنسانية المؤهل العلمي المطلوب: 

 ( سنوات في عمل الوزارة 8الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة  :

 

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 مجال الوظيفة.دورات فنية مت صصة في  -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 
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 المهارات المطلوبة:

 .تطوير الوظيفة وإجراءات العمل وت جيجها لغاياتمهارة في انتقاء المعجومات  -

 .والتفكير المنطقي الت جيلفي ة مهار -

 االتصال.مهارة في  -

 تنفيذةا.مهارة في إعداد التقارير ومتابعة  -

 . في است دام ال اسوب وتطبيقاته في مجال العملمهارة  -

 : قدرات المطلوبة ال

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل . -

 :  المعارف

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 األ داا  با ا اجتماعي/ : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 (+ ب )أالتنمية االجتماعية  مديرية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 / مديريات أقسم األ داا واألمن المجتمعي  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 قسم االسرة واال داا وال ماية / مديريات ب

 رئيل قسم  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد با ا المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: با ا اجتماعي/ األ داا  الوظيفة الفعلي مسمى

 828311211 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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، ومتابعة اإلجراءات واألنشطة و فظ الو ائق والمعجومات ال اصة  اال داا واالمن المجتمعيقسم تنفيذ  طة   غرض الوظيفة:-1

 بالعمل.

 

 والواجبــــات :المهام -1

نظارات ، األ داامتابعة ال دمات المقدمة لنزالء مراكز اإلصال  والنظارات األمنية في مكاتب ال دمة االجتماعية )م اكم  .1

 من ت مينها. األ داا( والت كداأل داا، وإدارة شرطة 

 ال دمة االجتماعية.متابعة التقارير الشهرية الواردة من دور تربية وت ةيل األ داا ومكاتب  .1

 إلى دور تربية وت ةيل األ داا التابعة لجمديرية إن وجد. القسمإجراء زيارات تفقدية باالشتراك مل رئيل  .1

 إعداد التقارير الشهرية والسنوية لأل داا. .1

ة وفي رجوع إليها بساهولتنظيم وتو يق جميل البيانات والساجالت ال اصاة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضامن ال .5

 أا وقت.

 ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها. .6

 القيام ب ية مهام في مجال ا تصال الوظيفة. .7

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

نظارات األ داا، وإدارة شااارطة  قسااام /  م اكم األ داا،وموظفي ال رئيل االتصااااالت الداخلية )داخل الدائرة( : 1.5

 األ داا /  دور تربية وت ةيل األ داا ومكاتب ال دمة االجتماعية التابعة لجمديرية . 

الدرك واألمن العام والم اكم  التنسيق مل وزارة الص ة /  التربية والتعجيم،االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 مركز األمنية، المججل الوطني لشؤون األسرة.وال

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد . مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

  

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الدرجة الجامعية األولى في مجال العجوم اإلنسانية واالجتماعية المؤهل العلمي المطلوب: 

 ( سنوات في عمل الوزارة 8الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة  :

 

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

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

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل -

 الت جيل والتفكير المنطقية في مهار -

 مهارة في االتصال  -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مجال العمل فيمهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته  -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل -

  المعارف : 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية

 الفعليبطاقة الوصف الوظيفي 

  

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 األسرة با ا اجتماعي/  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 )ب(االجتماعية  مديرية التنمية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 أل داا وال ماية قسم األسرة وا :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ةاأل داا وال مايرئيل قسم األسرة و : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: /غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات دائـمـة نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 112 الرمز: مساعد با ا المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: األسرة با ا اجتماعي/  مسمى الوظيفة الفعلي

 828311211 الرمزي للوظيفةالرقم 

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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سم األسرةتنفيذ  طة  :غرض الوظيفة-1 شطة و فظ الو ائق والمعجومات ال اصة واأل داا وال ماية ق ، ومتابعة اإلجراءات واألن

 بالعمل.

 المهام والواجبــــات :-1

ال ضانات ودور المسنين ودور الرعاية االجتماعية لأليتام بما فيها النهارا طجبات ترا يل قطاع األسرة من يستقبل  .1

 واإليوائي والتش يصي.

 إجراء الكشف ال سي مل الجهات ذات العالقة لغايات تر يل أو تجديد تر يل ةذه ال ضانات والدور.شارك في ي .1

 كافة اإلجراءات المتعجقة ب سن سير العمل بدور المسنين وال ضانات ومؤسسات الطفولة. تسهيليساةم في  .1

البرامر واألنشاااااااطة وال دمات وإجراءات العمل المقدمة لجفئات المساااااااتهدفة من  دمات الوزارة في المديرية  يتابل .1

ية والمؤسااااسااااات والمراكز والمكاتب التابعة والمراكز والمكاتب التابعة لها، بما فيها متابعة عمل دور الرعاية االجتماع

 لجمديرية. 

الدراسااااات االجتماعية المطجوبة بما في ذلك الدراسااااات ال اصااااة ب د ال األطفال إلى دور الرعاية االجتماعية،  يجرا .5

واإلد ال إلى دور المساااانين، ودراسااااة إعفاء من رسااااوم تصاااااريح العمل لجعامل غير األردن ودراسااااة األساااار طالبة 

 اال تضان.

 نات ودور األيتام واال تضان.دراسات متابعه لكل من لدور المسنين وال ضايجرا  .6

 البرامر واألنشطة الالمنهجية ألطفال مؤسسات الرعاية اإليوائية. يتابل تنفيذ .7

 مل مؤسسات المجتمل الم جي إلنجا  الفعاليات واألنشطة الالمنهجية ال اصة ب طفال مؤسسات الرعاية اإليوائية. ينسق .8

ال ظات ومتابعة ورفل التقارير بالم الفات والم التبعيةمتابعة األسار ال اضانة وإجراء الزيارات الميدانية التفقدية ب يقوم .9

 لجوزارة والت كد من  سن سير العمل.

 تطبيق اإلجراءات والتد الت النفساااية االجتماعية لألطفال ب اجة إلى الرعاية وال ماية من قبل المعنيين باألسااارةيتابل  .11

 والطفولة.

تقديم الدعم عند ال اجة لألطفال ب اجة إلى الرعاية وال ماية من  الل التنسيق والتعاون مل الجهات المعنية في يساةم ب .11

الوزارة، والمسااااةمة في ات اذ اإلجراءات الالزمة لضااامان االساااتدامة لج دمات التي تقدمها فرق العمل المعنية بالدمر 

 األسرا.

رارات واألسااال وا ليات المعتمدة إلدماو مفهوم وقضاااايا النوع االجتماعي ضااامن  طط وأنشاااطة وفعاليات تطبيق الق .11

وإجراءات المديرية لت قيق المساااااواة وتكافؤ الفرل لكال الجنسااااين بالتنساااايق مل ضااااابط ارتباط النوع االجتماعي في 

 الوزارة.

 بال قائق واألرقام المتعجقة بقضايا النوع االجتماعي.تزويد قسم النوع االجتماعي في الوزارة المركز   .11

ساةم في تسجيط األضواء عجى قضايا النوع االجتماعي والتعريف بها بالتنسيق مل قسم النوع االجتماعي، والمشاركة ي  .11

 في برامر الكسب والت ييد لجشركاء ومت ذا القرار عبر الوسائل المتا ة.

 ان ال اصة بالنظر في ترا يل ال ضانات.المشاركة في عضوية الجج .15
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تنظيم وتو يق جميل البيانات والساجالت ال اصاة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضامن الرجوع إليها بساهولة  .16

 وفي أا وقت.

 سريتها.ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى  .17

 القيام ب ية مهام في مجال ا تصال الوظيفة. .18

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 ، كافة موظفي المديريةةاأل داا وال مايرئيل قسم األسرة و االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( : 1.5

 والتعجيم، المججل الوطني لشؤون األسرة.التنسيق مل وزارة الص ة، التربية االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 اإلشراف:-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

واالجتماعية أو شهادة دبجوم كجية الدرجة الجامعية األولى في مجال العجوم اإلنسانية المؤهل العلمي المطلوب: 

 المجتمل في العجوم االجتماعية.

( سااانوات في عمل 2( سااانوات في عمل الوزارة /  الفئة ال انية )3الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة  :

 الوزارة .

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 مت صصة في مجال الوظيفة. دورات فنية -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل -

 مهارات الت جيل والتفكير المنطقي -

 مهارة في االتصال  -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مجال العمل فيمهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته  -

 : القدرات المطلوبة 

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل .  -

 :  المعارف

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية

 الفعليبطاقة الوصف الوظيفي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 
 
 
 
 
 
 
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 وكـــــــــــــــــــــــمراقب السج : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 (+ ب)أة ـمديرية التنمية االجتماعي : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 / مديريات أقسم األ داا واألمن المجتمعي  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 وال ماية / مديريات ب قسم االسرة واال داا

 رئيل قسم  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 111 الرمز: مراقب مساعد المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: مراقب السجوك مسمى الوظيفة الفعلي

 828311111 للوظيفةالرقم الرمزي 

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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  جراءات مراقبة السجوك.لو ائق والمعجومات ال اصة بومتابعة اإلجراءات واألنشطة و فظ ا :غرض الوظيفة-1

 المهام والواجبــــات :-1

الجان ين وكذلك األ داا الم تاجين لج ماية والرعاية، وإعداد التقرير الشااهرا عن إعداد دراسااة مراقب السااجوك لأل داا  .1

ولة لجم اكم، ومتابعة األ داا المودعين في مؤسااااسااااات األ داا ومكاتب  ماية األساااارة ومتابعة األ داا  الدراسااااات الم  

 لج صول عجى اإلجازات القانونية.

 ماعية لأل داا ب اجة إلى الرعاية وال ماية من قبل المعنيين بالدفاع االجتماعي.تطبيق اإلجراءات والتد الت النفسية االجت .1

 ضاااور ججساااات المرافعة والم اكمة بالم اكم وججساااات الت قيق لدء الضاااابطة العدلية وججساااات الت قيق مل األ داا لدء  .1

 العام. االدعاء

 التنسيق مل قاضي  كم األ داا.الت كد من تنفيذ ال كم الصادر ب ق األ داا من  الل  .1

 تنفيذ أمر المراقبة الصادر عن قضاة األ داا. .5

 إعداد التقارير الشهرية والسنوية ال اصة بقضايا األ داا. .6

تنظيم وتو يق جميل البيانات والسااجالت ال اصااة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضاامن الرجوع إليها بسااهولة وفي  .7

 أا وقت.

 ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها. .8

 يقوم ب ية أعمال أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته. .9

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 . مؤسسات األ داا ومكاتب  ماية األسرة  موظفي قسم /  ورئيل قسم االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

اع الدف والدرك،التنساايق مل وزارة الصاا ة، التربية والتعجيم، الم اكم، االمن االتصاااالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5

 .المدني، إدارة  ماية األسرة
 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 واالجتماعية.الدرجة الجامعية األولى في مجال العجوم اإلنسانية المؤهل العلمي المطلوب: 

 في عمل الوزارة  ة( سن8ولى )الفئة األ الخبرات العملية المطلوبة  :

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة. -

                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 
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 المهارات المطلوبة:

 المعجومات وت جيجها  لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العملمهارة في انتقاء  -

 الت جيل والتفكير المنطقي ة في مهار -

 مهارة في االتصال  -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

  القدرات المطلوبة : 

 العمل القدرة عجى ت مل ضغط -

 المميزات الشخصية : 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 
 
 
 
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 ضابط مكاف ة التسول : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 (+ب)أمديرية التنمية االجتماعية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 / مديريات أقسم األ داا واألمن المجتمعي  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 قسم االسرة واال داا وال ماية / مديريات ب

 رئيل قسم  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 الـوظـيـفـة . تـرمـيـز1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

 8 الرمز: اإلسالمية واالجتماعية والعملوظائف األوقاف والشؤون  المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 المسمى القياسي الدال
مساعدضابط   

 181 الرمز:

 مسمى الوظيفة الفعلي
 ضابط مكاف ة التسول

 11 الرمز:

 828318111 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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  جراءات ضبط المتسولينو ائق والمعجومات ال اصة بمتابعة اإلجراءات واألنشطة و فظ ال غرض الوظيفة:-1

 المهام والواجبــــات:-1

 إجراء الدراسات االجتماعية المطجوبة لجمتسولين. .1

 المشاركة في عضوية الججنة المسؤولة عن ضبط المتسولين من أماكن تجمعهم  .1

 المشاركة ب مالت مكاف ة التسول بالتنسيق مل الجهات المعنية د ل الوزارة و ارجها. .1

المشااااااركة مل الججنة المساااااؤولة عن التفتيش عجى مراكز الجهو ومقاةي اإلنترنت والكازينوةات وصااااااالت البجياردو  .1

 غيرةا وفقاً لجتعجيمات الصادرة بهذا الش ن.و

د لهذه الت كد من إجراءات  .5 تسااجيم األ داا المتسااولين إلى مركز رعاية وت ةيل المتسااولين مادبا بعد تنظيم الضاابط المع 

 الغاية.

د لهذهالت كد من إجراءات  .6  الغاية. تسجيم المتسولين البالغين إلى المراكز األمنية بعد تنظيم الضبط المع 

 إعداد التقارير اليومية والشهرية والسنوية ال اصة بالمتسولين. .7

المسااااةمة في التنسااايق مل المؤساااساااات والدوائر الرسااامية وغير الرسااامية لتنفيذ المهام ذات االةتمام ب مالت ضااابط  .8

 رةا.والتعجيم واألمن العام والدرك وغيالمتسولين وإيداعهم بما فيها الدفاع المدني والبجدية ومديريات الص ة والتربية 

تنظيم وتو يق جميل البيانات والسجالت ال اصة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضمن الرجوع إليها بسهولة  .9

 وفي أا وقت.

 ا.ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريته .11

 يقوم ب ية أعمال أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته. .11

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

كز رعاية وت ةيل امرو دة مكاف ة التساااااااول /  قسااااااام / وموظفي ال رئيلاالتصااااااااالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 المتسولين. 

التنسااايق مل وزارة الصااا ة، التربية والتعجيم، الدفاع المدني والبجدية واألمن  الدائرة(:االتصااااالت الخارجية )خارج  1.5

العام والدرك والمججل الوطني لشاااااااؤون األسااااااارة / الججنة المساااااااؤولة عن التفتيش عجى مراكز الجهو ومقاةي اإلنترنت 

 والكازينوةات وصاالت البجياردو وغيرةا . 

 

 اإلشراف:-6

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

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

لدرجة الجامعية األولى في مجالمؤهل العلمي المطلوب:  ية  ال العجوم اإلنساااااااانية واالجتماعيةا أو دبجوم كج

 مجتمل.

( ساااانوات في مجال 3، الفئة ال انية )( ساااانوات في عمل الوزارة8الفئة األولى ) العملية المطلوبة  :الخبرات 

 عمل الوزارة 

 

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها  لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل -

 الت جيل والتفكير المنطقي ةمهار -

 مهارة في االتصال  -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل -

  المعارف : 

 الوزارة وعمل المديرية معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل -
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 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 
 

 
 
 
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 ضابط األزمات والطوارئ : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 (+ب)أمديرية التنمية االجتماعية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 / مديريات أقسم األ داا واألمن المجتمعي  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 قسم االسرة واال داا وال ماية / مديريات ب

 رئيل قسم  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 المسمى القياسي الدال
مساعدضابط   

 181 الرمز:

 مسمى الوظيفة الفعلي
 ضابط األزمات والطوارئ

 11 الرمز:

 828318111 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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، ومتابعة اإلجراءات واألنشاااااااطة و فظ الو ائق والمعجومات قسااااااام األ داا واألمن المجتمعي  تنفيذ  طة   غرض الوظيفة:-1

 ال اصة بالعمل. 

 

 المهام والواجبــــات:-1

لجتنسااااااايق مل الجهات التي تقدم ئ وذلك في الظروف الجوية الصاااااااعبة متابعة أمور الدور اإليوائية في  االت الطوار  .1

 المساعدة، ويقوم بكتابة تقرير ب طي لهذه الغاية 

 إجراء الدراسات االجتماعية ال اصة بدراسات اإلغا ة والطوارئ.  .1

سااهولة جوع إليها بتنظيم وتو يق جميل البيانات والسااجالت ال اصااة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضاامن الر  .1

 وفي أا وقت.

 ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها.  .1

 يقوم ب ية أعمال أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته.  .5

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

الدور اإليوائية /  لجنة الطوارئ واإلغا ة ولجان قسااااام /  وموظفي الرئيل  )داخل الدائرة( : االتصااااااالت الداخلية 1.5

 المكارم

التنسيق مل وزارة الص ة / التربية والتعجيم / الدرك /  األمن العام  / الدفاع االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 المدني /  المججل الوطني لشؤون األسرة.

 

 ف:اإلشرا-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

الدرجة الجامعية األولى في مجال العجوم اإلنساااانية واالجتماعية أو شاااهادة دبجوم كجية المجتمل المؤهل العلمي المطلوب: 

 عجوم االجتماعية.في ال

 ( سنوات في عمل الوزارة .2( سنوات في عمل الوزارة /  الفئة ال انية )3الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة  :

 

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة. -

 

  والمهارات والقدرات:المعارف  1.7 
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 المهارات المطلوبة:

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل -

 الت جيل والتفكير المنطقية في مهار -

 مهارة في االتصال  -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 فى مجال العملمهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته  -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل -

  المعارف : 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 ـمـيـدان ـــتـمـاعـيـة / الــــبــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي فـــي وزارة الــتــنـمـيـة االج
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية          

 
 
 
 
 
 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 ضابط تقييم أداء الجمعيات : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 )أ + ب( التنمية االجتماعية مديرية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الجمعيات  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيل قسم الجمعيات   : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: األساسيةمجموعة الوظائف  المجموعة النوعية العامة

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

 4 الرمز: ال اني  الـمـسـتـوى

 188 الرمز: ضابط  المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: ضابط تقييم أداء الجمعيات مسمى الوظيفة الفعلي

 828418811 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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شراف المديرية الجغرافي من جميل النوا ي القانونية و   غرض الوظيفة:-1 شرف ويتابل تقييم أداء الجمعيات الواقعة ت ت نطاق إ ي

  اإلدارية والتزامها بتنفيذ  ططها وت قيق أةدافها.

 

 المهام والواجبــــات :-1

 الجمعيات من  الل استمارة تقييم متكامجة لججمعيات واالت ادات واالئتالفات.يقيم أداء  .1

 .ية والمالية و طة العمل السنوية م أداء الجمعيات من  الل تقييم التقارير اإلداريتقي يتابل .1

درة والتعجيمات الصاااتقييم أداء الجمعيات من  يا تماشااي الجمعيات واالت ادات مل قانون الجمعيات واألنظمة يقوم ب .1
 بموجبه.

 تقييم أداء الجمعيات من نا ية ت قيقها ألةدافها وبرامجها الواردة في نظامها األساسي. يعمل عجى .1

 تقييم أداء الجمعيات من نا ية دراسة وبيانات تفريغ اجتماعات الهيئات العامة.يقوم ب .5

 .الجتماعاتها العامة و سب القانونت ادات يتابل أداء الجمعيات من نا ية عقد الجمعيات واال .6

يتابل تقييم أداء الجمعيات من نا ية المشاااااريل والبرامر والمؤسااااسااااات والمراكز والسااااجالت والموظفين والمركبات  .7

 وغيرةا المنفذة من قبل الجمعية والبيانات المتعجقة بها .

 تقييم الجمعيات من نا ية األنشطة والتعجيمات والجوائح المعمول بها من قبل الجمعية. يتابل .8

م الجمعيات من نا ية فروع الجمعيات ومراكز ال دمات والعيادات ومراكز تنمية المجتمل التابعة لججمعية ييتابل تقي .9

 والبرامر المنفذة من  اللها .

 جى النظام ال ال بذلك وعجى المجف ال ال بكل جمعية .يو ق كافة التقارير والمتابعات ع .11

يتابل الجمعيات في إعداد التقرير السنوا  سب النموذو الصادر عن دائرة سجل الجمعيات و سب المعايير واألسل  .11

سجل الجمعيات بعد إد ال كافة البيانات عجى النظام ال  صة االمعتمدة وتدقيقها ووضل التوصيات  ولها ورفعها الى 

 بذلك.

لرئيل ايعد تقارير ربعيه وسنوية  ول الجمعيات الفاعجة وغير الفاعجة والمتماشية مل القانون من عدمه والتنسيق مل  .11

 .الجمعيات واالت ادات الغير فاعجةإلجراء الالزم  ول المباشر 

 لجم الفات المرتكبة من قبجها بموجبيقوم عجى تقييم أداء الجمعيات من نا ية تصاويب أوضااع الجمعيات واالت ادات  .11

 .ن وإد ال البيانات المتعجقة بذلكالقانو

تنظيم وتو يق جميل البيانات والسجالت ال اصة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضمن الرجوع إليها بسهولة  .11
 وفي أا وقت.

 والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها.ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات  .15

 ضمن ا تصال الوظيفة.أ رء بتكجيف من الرئيل المباشر  يقوم ب ية أعمال .16

 

 

 

 

 



90 
 ـمـيـدان ـــتـمـاعـيـة / الــــبــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي فـــي وزارة الــتــنـمـيـة االج

 41/81/4181( تاريـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تاريخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالي الوزي

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 رئيل قسم الجمعيات  /  موظفي قسم الجمعيات.االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

جة لدء الوزارة ضمن نطاق المنطقة الجغرافية. )خارج الدائرة( :االتصاالت الخارجية  1.5  الجمعيات المسج 

 

 اإلشراف :-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 
 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7
او اإلدارية او أا ت صل ذو عالقة  الجامعية األولى في مجال العجوم االجتماعيةالدرجة المؤهل العلمي المطلوب: 

 شهادة دبجوم كجية المجتمل. بطبيعة عمل الوظيفة أو

 الوزارة.( سنوات في عمل 3ال انية ) / الفئةفي عمل الوزارة  ة( سن8الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة:

 

 التدريب:  1.7

 التقارير. دورة في إعداد -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل -

 مهارات الت جيل والتفكير المنطقي -

 مهارة في االتصال  -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته فى مجال العمل -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل  -

 المعارف: 

 وعمل المديرية.معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة  -
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 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 ضابط ارتباط  دمة الجمهور : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التنمية االجتماعية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ة والموارد البشريةالشؤون المالية واإلداريقسم  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ة والموارد البشرية رئيل قسم الشؤون المالية واإلداري : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 4 الرمز: ال اني  الـمـسـتـوى

 011 الرمز: ضابط المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: ضابط ارتباط  دمة الجمهور الوظيفة الفعليمسمى 

 828418811 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 متابعة وتنظيم وتوجيه ومساعدة المراجعين في المديرية. غرض الوظيفة:-1

 

 المهام والواجبــــات :-1

تنظيم وتوجيه المراجعين من المواطنين والجهات األ رء إلى الو دة الم تصاة بتقديم ال دمة لجتساهيل عجيهم وإرشاادةم   .1

 لجطرق السجيمة لج صول عجى ال دمة.

 متابعة المراجعين من المواطنين وقضاياةم.  .1

 تجقي طجبات المساعدات )النقدية والعينية( ودراستها والتنسيب عجيها.  .1

 التعاون مل المراجعين والمساعدة في تعبئة نماذو الشكاوء والمقتر ات.  .1

ت مين النماذو ال اصة بتقديم ال دمات المقدمة من  الل المديرية والتنسيق مل القسم المعني لمساعدة المنتفعين في تعبئة   .5

 النماذو.

 استقبال طجبات االنتفاع من برنامر اإلغا ة والمكارم.  .6

سماء األسر الفقيرة لغايات تقديم المساعدات النقدية والعينية   .7 سجيل أ سانية والمكارم المج لاغا اتت كية، والمساعدات اإلن

بالتنساايق مل لجنة الطوارئ واإلغا ة ولجان المكارم لجسااير في اإلجراءات المطجوبة وفقاً لجتعجيمات الصااادرة بهذا الشاا ن 

 يل القسم ليصار إلى رفعها إلى مركز الوزارة.ورفل التقارير الشهرية  ولها لرئ

المسااااعدات النقدية والعينية لاغا ات والمسااااعدات اإلنساااانية والمكارم المجكية وفقاً  يقوم بكافة اإلجراءات الالزمة لتقديم  .8

 لجرئيل المباشر.لجتعجيمات الصادرة بهذا الش ن ورفل التقارير الشهرية  ولها 

 االنتفاع من برنامر اإلغا ة والمكارم عجى جهاز ال اسوب  سب البرنامر الم تل بها إد ال البيانات طجبات  .9

 لجوزارة. صر األسماء في  ال الطجب لالستفادة من المكارم المجكية ورفعها   .11

 المشاركة بالججان التوزيل )اغا ات ( مساعدات إنسانية والمكارم .  .11

 لها.المشاركة بالججان المشكجة لغايات الكشف عجى األسر المتضررة والتنسيب بتقديم المساعدة   .11

  عجيها.دراسة الطجبات لجبت في ال صول عجى ال دمة والتنسيب   .11

تنظيم وتو يق جميل البيانات والسااجالت ال اصااة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضاامن الرجوع إليها بسااهولة   .11

 أا وقت.وفي 

 ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها.  .15

 يقوم ب ية أعمال أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته.  .16

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 ./ موظفي المديريةوالموارد البشرية قسم الشؤون المالية واإلداريةرئيل : تصاالت الداخلية )داخل الدائرة(اال 1.5

 ال يوجد . : الدائرة(االتصاالت الخارجية )خارج  1.5
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 اإلشراف :-6

  يوجد.ال  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 والخبرات:المؤهل العلمي  1.7

ية األولى في مجال العجوم اإلداريةالمؤهل العلمي المطلوب:  جامع لدرجة ال ية مجتمل في نفل  ا او دبجوم كج

 المجال.

سااااااانوات في عمل ( 3ي عمل الوزارة / الفئة ال انية )ف ة( سااااااان8الفئة األولى )الخبرات العملية المطلوبة: 

 الوزارة.

 التدريب:  1.7

 التقارير.دورة في إعداد  -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العملة في انتقاء المعجومات وت جيجها مهار -

 الت جيل والتفكير المنطقي ة فيمهار -

 مهارة في االتصال  -

 .إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا مهارة في -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

  القدرات المطلوبة:

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل.  -

  :المعارف 

 وعمل المديرية.معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة  -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 ـمـيـدان ـــتـمـاعـيـة / الــــبــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي فـــي وزارة الــتــنـمـيـة االج

 41/81/4181( تاريـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تاريخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالي الوزي

    

 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية

 
  

 

 

 

 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 ضابط التوعية والت قيف : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التنمية االجتماعية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ة والموارد البشرية الشؤون المالية واإلداريقسم  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ة والموارد البشرية رئيل قسم الشؤون المالية واإلداري : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 4 الرمز: ال اني  الـمـسـتـوى

 011 الرمز: ضابط المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: ضابط التوعية والت قيف الوظيفة الفعليمسمى 

 828418811 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 .  الوزارةتنفيذ كافة اإلجراءات الالزمة لنشر التوعية  ول دور المديرية وال دمات التي تقدمها   غرض الوظيفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

يذ ال طط الالزمة لجتوعية  ول دور المديرية والبرامر وال دمات التي تقدمها الوزارة من  الل ورش العمل  .1 إعداد وتنف

والفعاليات الم تجفة وباسااات دام جميل الوساااائل من الصااا افة ووساااائل اإلعالم والجمهور وأا الجهات األ رء ذات العالقة 

 التنسيق مل المعنيين في الوزارة.ب

 المساةمة في تنظيم النشاطات والفعاليات التي تشارك بها المديرية. .1

 متابعة ما ينشر من مواد إعالمية في وسائل اإلعالم التي تتعجق بقطاع التنمية االجتماعية وات اذ اإلجراءات الالزمة  .1

 الوزارة.توزيل المنشورات والمطبوعات الصادرة عن  .1

 تنفيذ  مالت التوعية ال اصة في المنطقة التابعة لجمديرية. .5

 التنسيق لجفعاليات التوعوية التي تنفذةا الوزارة في المنطقة التابعة لجمديرية. .6

 أية أعمال أ رء يكجف بها ضمن ا تصال الوظيفة. .7

والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضامن الرجوع إليها بساهولة وفي تنظيم وتو يق جميل البيانات والساجالت ال اصاة بعمجه  .8

 أا وقت.

 ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها. .9

 يقوم ب ية أعمال أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته. .11

 :الوظيفة )االتصاالت(عالقات -5

 /  موظفي المديرية . ة والموارد البشريةئيل قسم الشؤون المالية واإلداريراالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 المجتمل الم جي / وسائل اإلعالم . الدائرة( : االتصاالت الخارجية )خارج  1.5

 اإلشراف :-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

أا ت صااااال ذو واإلعالم أو أو الصااااا افة  اإلداريةالعجوم الدرجة الجامعية األولى في مجال المؤهل العلمي المطلوب: 

 دبجوم كجية مجتمل في نفل المجال.شهادة  الوزارة او عالقة بطبيعة عمل

 .( سنوات في عمل الوزارة2ل انية )الفئة ا ( سنوات في عمل الوزارة /3الفئة األولى ): الخبرات العملية المطلوبة

 

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

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

 المهارات المطلوبة:

 تطوير الوظيفة وإجراءات العمل وت جيجها لغاياتمهارة في انتقاء المعجومات  -

 والتفكير المنطقي الت جيلفي ة مهار -

 مهارة في االتصال  -

 تنفيذةا.مهارة في إعداد التقارير ومتابعة  -

 است دام ال اسوب وتطبيقاته في مجال العملمهارة في  -

 المطلوبة: القدرات 

  العمل.القدرة عجى ت مل ضغط  -

  :المعارف

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية                                                                 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي                                                             

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 

 

 

 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 والتطوير المؤسسي الت طيط- إدارا : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التنمية االجتماعية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ة والموارد البشرية اريقسم الشؤون المالية واإلد :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ة والموارد البشرية واإلداريرئيل قسم الشؤون المالية  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 تـرمـيـز الـوظـيـفـة. 1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 8 الرمز: اإلدارية والتو يقالوظائف  المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: ال الا  الـمـسـتـوى

 002 الرمز: إدارا  الا المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: إدارا الت طيط والتطوير المؤسسي مسمى الوظيفة الفعلي

 828311411 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تو يق كافة التقارير والمعجومات والبيانات  متابعة كافة إجراءات الت طيط والتطوير المؤساااااساااااي في المديرية، غرض الوظيفة:-1

 ال اصة بذلك .

 المهام والواجبــــات :-1

المديرية واألقساااام والمكاتب والمراكز والمؤساااسااات المشااااركة في وضااال وت ديا ال طط والبرامر التنفيذية عجى مساااتوء  .1

 التابعة بالتنسيق مل المديرية المعنية بتطوير األداء المؤسسي في الوزارة.

ت ديد المشااااكل والصاااعوبات التي تواجه عمجية تنفيذ أعمال المديرية والتنسااايب بالتوصااايات واالقترا ات الالزمة لمعالجتها  .1

 واعتمادةا.إلى الوزارة لدراستها 

المتابعة الدورية لتنفيذ ال طط والبرامر التنفيذية وفقاً إلجراء المتابعة والتقييم المعتمد من قبل الوزارة ورفل تقارير تقدم سير  .1

 العمل دورية ب صوصها لرئيل القسم تمهيداً لرفعه لجوزارة.

مهيداً والتقييم المعتمد ورفل تقرير ب صااوصااها إلى رئيل القساام تتقييم مسااتوء االنجاز الفعجي لجمديرية وفقاً إلجراء المتابعة  .1

 لرفعه لجوزارة.

 مراجعة الهيكل التنظيمي لجمديرية ووصف المهام الرئيسية لألقسام دورياً، وتقديم االقترا ات الالزمة لتطويرةا. .5

الة لكافة عمجيات وإجراءات  .6  المديرية و دماتها بالتنسيق مل المعنيين في الوزارة.إعداد وتطوير إجراءات عمل معيارية فع 

 اإلبالغ عن أعطال ال اسوب وطابعتها ومتابعة أعمال الصيانة مل الجهات ذات العالقة. .7

 ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها. .8

 أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته.يقوم ب ية أعمال  .9

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 /  موظفي المديرية . والموارد البشرية  رئيل قسم الشؤون المالية واإلداريةاالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 ال يوجد . الدائرة( : االتصاالت الخارجية )خارج  1.5

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

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

 .( سنوات في عمل الوزارة 3األولى )الفئة الخبرات العملية المطلوبة  : 

 

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

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

 المهارات المطلوبة:

 لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل رة في انتقاء المعجومات وت جيجهامها -

 الت جيل والتفكير المنطقية في مهار -

 مهارة في االتصال  -

 .إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا مهارة في -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

  المطلوبة:القدرات 

 . القدرة عجى ت مل ضغط العمل -

 : المعارف

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 

 

 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 إدارا الموارد البشرية : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التنمية االجتماعية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ة والموارد البشرية قسم الشؤون المالية واإلداري :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 والموارد البشرية  رئيل قسم الشؤون المالية واإلدارية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

/818/814 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات الــوظـيـفـةنــوع 

841 

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 8 الرمز: الوظائف اإلدارية والتو يق المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: ال الا  الـمـسـتـوى

 002 الرمز: إدارا  الا المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: إدارا الموارد البشرية  مسمى الوظيفة الفعلي

 828311411 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية



101 
 ـمـيـدان ـــتـمـاعـيـة / الــــبــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي فـــي وزارة الــتــنـمـيـة االج

 41/81/4181( تاريـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تاريخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالي الوزي

 

 كافة إجراءات إدارة وتنمية الموارد البشرية في المديرية . متابعة  غرض الوظيفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

ت ديد ا تياجات المديرية من الموارد البشاااارية بما يتماشااااى مل التشااااريعات والتعجيمات ال اصااااة ب دارتها، وتزويد مديرية  .1

 ول التشكيالت.الموارد البشرية بالوزارة باإل دا يات وأا تعديالت مطجوبة عجى جد

متابعة اإلجراءات المطجوبة من المديرية لتطبيق إدارة الموارد البشااااااارية ذات العالقة بموظفي المديرية من الترفيل، وإنهاء  .1

ال دمات والزيادات الساانوية، واإلجراءات الت ديبية، والمكافتات، والتعويضااات، والدوام، واإلجازات، والتقاعد، واالسااتقالة، 

واإلعارة واالنتداب والتكجيف، بالتنسااااايق مل مديرية الموارد البشااااارية وقسااااام إدارة الموارد البشااااارية بالوزارة وفقاً والنقل 

 لاجراء المعتمد.

سم  .1 سيق مل ق متابعة تنفيذ اإلجراءات المتعجقة بالت مين الص ي والضمان االجتماعي والمنافل األ رء لموظفي المديرية بالتن

 بشرية في الوزارة. إدارة الموارد ال

إعداد وتعبئة المعجومات الوظيفية األسااااساااية لجموظفين عجى نموذو ساااجالت وتقارير األداء السااانوية في المديرية والمراكز  .1

 التابعة لها .

 ت ديد اال تياجات التدريبية لجموظفين وفق ما تطجبه طبيعة العمل. .5

تنظيم ساااجالت دوام الموظفين  ساااب التعجيمات المعمول بها ومتابعة المت  رين وم اسااابتهم وفق أ كام النظام والتعجيمات   .6

 الصادرة بهذا ال صول.

قة بهم، وترتيب  .7 نات والو ائق والقرارات المتعج يا فة الب كا فاظ ب مديرية، واال ت ية لموظفي ال فات الوظيف تنظيم وت ديا المج

 لمجفات بشكل دقيق يسهل الرجوع إليه.و فظ تجك ا

المشاااركة في تطوير وت ديا الوصااف الوظيفي لوظائف المديرية وفقاً لمنهجية باعداد بطاقات الوصااف الوظيفي المعتمدةب  .8

 وتعجيمات وصف وتصنيف الوظائف، وذلك بالتنسيق مل المعنيين في الوزارة.

بالموظفين في قاعدة البيانات ال اصاااااااة بذلك، وتو يق وأرشااااااافة كافة المعامالت  إد ال كافة البيانات والمعجومات المتعجقة .9

 والو ائق ذات العالقة.

 مراقبة التزام الموظفين بالدوام وفق ساعات العمل الرسمية. .11

 رفل كشوفات يومية بدوام الموظفين. .11

 من استكمال االجراءات ال اصة بها وتوقيل المرجل الم تل عجيها . والت كداستالم نماذو المغادرات ) ال اصة والرسمية(  .11

 تسهيل مهام الموظفين وانجاز معامالتهم الرسمية ذات العالقة بعمل مركز الوزارة . .11

 صياغة  الكتب الرسمية ال اصة بعمجه. .11

 تعميم كافة التعاميم المتعجقة بالموارد البشرية. .15

 ال اصة بشؤون الموظفين بم تجف أنواعها . تنفيذ اإلجراءات .16

 يقوم ب ية أعمال أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته. .17
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 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 /  موظفي المديرية . رئيل قسم الشؤون المالية واإلداريةاالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 .ال يوجد . الدائرة( : االتصاالت الخارجية )خارج  1.5

 

 اإلشراف :-6

 ال يوجد.  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

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

 عمل.مجال الفي ة ( سن8الفئة األولى )الخبرات العملية المطلوبة  : 

 

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل انتقاء المعجومات وت جيجهامهارة في  -

 الت جيل والتفكير المنطقي ة فيمهار -

 مهارة في االتصال  -

 .إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا مهارة في -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل .  -

 :  المعارف

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

االجتماعية:   وزارة التنمية الدائرة  

 معلومات اساسية عن الوظيفة .1

 مبرمر مساعد  الا      مسمى الوظيفــــة: 1.1

 مديرية التنمية االجتماعية  االدارة/ المديرية: 1.1

 قسم الشؤون المالية واالدارية والموارد البشرية :القسم/الشعبة 1.1

 رئيل قسم الشؤون المالية واالدارية والموارد البشرية :مسمى وظيفة الرئيس المباشر 1.1

 ترميز الوظيفة .1

 818/814 الرمز: دائمة مصنفة/غير مصنفة نوع الوظيفة: 

 الفئـــــــــة  :                                        
 أولى / سابعة

  انية / تاسعة
 الرمز:

8 

4 

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية الت صصية المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة: 

 1 الرمز: وظائف تكنولوجيا المعجومات واالتصاالت المجموعة الوظيفية / النوعية الفرعية

 3 الرمز: ال الا المستـــــــوء :                                        

 المسمى القياسي الدال: 
 مبرمر مساعد )فئة اولى(

 )فئة  انية(مبرمر  الا 
 الرمز:

112 

114 

 11 الرمز: مبرمر مساعد/البرمجة والت جيل مسمى الوظيفـــة الفعجي

 الرقم الرمزا لجوظيفة: 
 )فئة اولى( 814851311211

 )فئة  انية( 814451311411
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 طبيعة العمل. تتطجبالمشاركة في إعداد برامر ال اسب ا لي و تنفيذ ةذه البرامر وفقا لما :  غرض الوظيفة-1

 

 المهام والواجبــــات :-1
 
 يساعد في تطوير البرامر بما يتالءم مل طبيعة العمل.  .8

 يساةم في ا تبار البرامر الجديدة المعدة بالتنسيق مل المبرمر وم جل النظم.  .4

 يتابل التطورات المستجدة في العمل لتعديل البرامر بما يتالءم معها.  .3

 المعجومات والبيانات المد جة عجى الجهاز.ي افظ عجى سرية   .2

 يطبق قواعد أسل ومعايير الرقابة واألمن والسالمة المهنية المعتمدة.  .5

 ينسق مل المست دمين ومد جي البيانات لج فاظ عجى سالمة البيانات المد جة .  .2

 في االعداد والتدريب عجى دليل االست دام المعد لجنظام الم وسب .شارك ي  .7

 في وضل مواصفات البرامر الجديدة والمطورة.شارك ي  .1

 يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة و اصة المتعجقة بالوظيفة  .9

.يقتر  وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد ب جراءات العمل المعيارية  .81  

 يو ق كافة التقارير والمعجومات والتقارير والبيانات ال اصة بعمجه.  .88

 يشارك في إعداد التقارير الدورية، واإل صائيات المتعجقة بمنجزات عمجه.  .84

يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات واالتصال مل الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفة، دا ل الوزارة   .83
 و ارجها .

 يقوم ب ية أعمال أ رء بتكجيف من قبل الرئيل المباشر ضمن ا تصال الوظيفة .  .82

 
 عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

كافة مست دمي األنظمة وأجهزة ال اسوب في المديرية والمراكز والمؤسسات  الداخلية )داخل الدائرة(: االتصاالت 1.5 

 التابعة لها 

 ال ارجية  سب اال تصال  الجهات (:الخارجية )خارج الدائرة االتصاالت 1.5 

 

 االشراف-6
 يوجد ال للوظيفة:المباشر  لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة         

 
 

 الوظيفة إلشغالالمتطلبات االساسية واالضافية -7
 

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7     
 

عجم ال اسوب أو أا ت صل من فروع  تكنولوجيا في دبجوم متوسط بكالوريول او المؤةل العجمي المطجوب : 

 المعجومات

 ( سنه في مجال عمجه1) العمجية المطجوبة  :ال برات 
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 التدريب:  1.7
 ( ساعة.31دورات تدريبية مت صصة في مجال البرمجة والت جيل وقواعد البيانات ذات العالقة ب يا ال تقل عن )                     

 
 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7  

 المهارات المطلوبة

 

 مهارات االتصال. -

 مهارات الت جيل والتفكير المنطقي. -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 

  القدرات المطلوبة

 القدرة عجى ت سل المشكالت الفنية والمبادرة باقترا  ال جول المناسبة لها. -

  المعــارف

 معرفة بالقوانين والتشريعات واألنظمة والتعجيمات الناظمة لجعمل  -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

  

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 
 
 
 
 
 
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 م اسب / مدقق مالي الجمعيات : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 )أ+ ب(التنمية االجتماعية مديرية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الجمعيات  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيل قسم الجمعيات  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 8 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف الم اسبية والمالية المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 114 الرمز:  مساعد م اسب المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: م اسب / مدقق مالي الجمعيات مسمى الوظيفة الفعلي

 821311411 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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السجالت المالية لججمعيات واالت ادات واالئتالفات الواقعة ضمن نطاق إشراف تدقيق وت جيجها كافة األوضاع و غرض الوظيفة:-1

 .رير الالزمة بها لجرئيل المباشرالمديرية الجغرافي ورفل التقا

 

 المهام والواجبــــات :-1

 .ات و سب القانون والنظام األساسييت قق من فتح وتنظيم السجالت المالية لججمعيات واالت ادات واالئتالف .1

يسااتقبل التقارير المالية )الميزانيات( لججمعيات واالت ادات واالئتالفات ويقوم بتدقيقها وت جيجها ووضاال التوصاايات  .1

 وت جيجها وبيان مدء ت قيق الجمعية ألةدافها  سب النظام األساسي.المناسبة 

يذ وتقيم تنف وتصاااافية،ةيئات مؤقتة  ل  وت قيق،يشااااارك في الججان المشااااكجة لججمعيات واالت ادات )لجان تدقيق  .1

 وإعداد التقارير الالزمة . مشاريل(

 التقارير الالزمة والتوصية بش نها.ي صر الم الفات المالية المرتكبة من قبل الجمعيات ويعد  .1

 ي دا ويو ق البيانات والمعجومات واألعمال والتقارير التي يقوم بها. .5

، وغبرةا ( ويقوم بدراساااااتها ويرفل  ----يساااااتقبل طجبات الجمعيات المالية المتعجقة )بالشاااااراء، والبيل ، الرةن ،  .6

 التوصيات بش نها.

 الصادرة عن الهيئات العامة واإلدارية ويقدم التوصيات  ولها.يدقق القرارات المالية  .7

يتابل الجمعيات غير معدة لجتقارير المالية )الميزانيات(  سب المدة الم ددة في النظام األساسي ويعد التقارير بذلك  .8

 مل التوصية  ولها.

 التقارير األزمة والتوصية  ولها.يستقبل طجبات التمويل والدعم ودراستها انسجاماً مل القانون ويعد  .9

تنظيم وتو يق جميل البيانات والسااااجالت ال اصااااة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضاااامن الرجوع إليها  .11

 بسهولة وفي أا وقت.

 ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها. .11

 ضمن ا تصال الوظيفة.أ رء بتكجيف من الرئيل المباشر  يقوم ب ية أعمال .11

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 رئيل قسم الجمعيات  /  موظفي قسم الجمعيات.االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

جة لدء الوزارة  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( : 1.5  ضمن نطاق المنطقة الجغرافية.الجمعيات المسج 

 

 اإلشراف :-6

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

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

أو شااااااهادة دبجوم كجية المجتمل في ل العجوم المالية أو الم اساااااابة الدرجة الجامعية األولى في مجاالمؤهل العلمي المطلوب: 

 .او الم اسبة العجوم المالية

 ( سنوات في عمل الوزارة .3( سنوات في عمل الوزارة /  الفئة ال انية )8الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة :

 

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 ال طط والبرامر.دورة في وضل  -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7    

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل -

 مهارات الت جيل والتفكير المنطقي -

 مهارة في االتصال  -

 إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا .مهارة في  -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته فى مجال العمل -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل . -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 م اسب : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التنمية االجتماعية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ة والموارد البشرية قسم الشؤون المالية واإلداري :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ة والموارد البشرية رئيل قسم الشؤون المالية واإلداري : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 األولــــــى الــفــئــة

 او ال انية 

 الرمز:

 الرمز:

8 

4 

 2 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف الم اسبية والمالية المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 مساعد الفئة األولى: م اسب المسمى القياسي الدال

  الفئة ال انية: م اسب  الا

 الرمز:

 الرمز

114 

118 

 11 الرمز: م اسب مسمى الوظيفة الفعلي

 821311411الفئة األولى:  الرقم الرمزي للوظيفة

 421311811الفئة ال انية :

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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  .والم اسبية وضبط المستندات المالية والدفاتر اليومية في المديريةالقيام بتنفيذ كافة العمجيات المالية   غرض الوظيفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

 تنظيم مستندات الصرف بالمطالبات المالية الواردة لجمديرية. .1

 ت ديد اال تياجات السنوية من الم صصات المالية لجمديرية.يساةم في  .1

 والصندوق ضمن أرقام الصرف المتسجسجة شهرياً.تسجيل المستندات في دفتر اليومية  .1

 استالم وصرف السجف ب نواعها ال اصة بالمديرية والدور التابعة لها. .1

 إعداد الموقف المالي والتسويات البنكية وإعداد العمجيات والقيود الم اسبية ومتابعتها. .5

 العالقة فيما يتعجق بالشؤون الم اسبية والمالية. القيام بمتابعة العمل مل الوزارة واالتصال مل الجهات ذات .6

 متابعة قروض األسر المنتجة وصناديق االئتمان وإد ال التسديدات.  .8

 تدوين وتدقيق بدل مبيت وإكراميات / مكافتت الموظفين وكشوفات المكافتت لجموظفين.  .9

 تنظيم ميزان مراجعه مالي شهرا من واقل دفتر اليومية. .11

 العمل عجى سجل المصروفات الن رية ال ال بالسجف. .11

 طباعة الكتب الرسمية العائدة لجقسم المالي. .11

 الت قق من بيانات المطالبات ومطابقتها قبل رفعها الوزارة. .11

 تسجيل جميل الشيكات الصادرة في دفتر اليومي. .16

 تنظيم مستندات الصرف األمانات والسجف. .17

 كشوفات ب سماء المؤةجين المسددين ألقساط األسر المنتجة.إعداد  .18

 إعالم قسم تعزيز اإلنتاجية بالمت جفين عن السداد ليصار الت اذ اإلجراءات الالزمة بهم وم اطبة الوزارة بش نهم .19

ة وفي الرجوع إليها بساهولتنظيم وتو يق جميل البيانات والساجالت ال اصاة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضامن  .11

 أا وقت.

 ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها. .11

 يقوم ب ية أعمال أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته. .11

 

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 /  موظفي المديرية . رئيل قسم الشؤون المالية واإلداريةاالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 ال يوجد .  الدائرة( : االتصاالت الخارجية )خارج  1.5

 

 اإلشراف :-6

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

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

والم اسااااااابية او  العجوم الماليةمن مجاالت مجال أا الدرجة الجامعية األولى في المؤهل العلمي المطلوب: 

 دبجوم كجية مجتمل

مجال ( سااااااانوات في 3عمل /  الفئة ال انية )مجال الفي  ه( سااااااان8الفئة األولى )الخبرات العملية المطلوبة  : 

 .عمل ال

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العملة في انتقاء المعجومات وت جيجها مهار -

 الت جيل والتفكير المنطقي ة فيمهار -

 مهارة في االتصال  -

 .إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا مهارة في -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل. -

 :  المعارف

 والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة  -
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 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 

 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 امين صنـــــــــــــــــــدوق : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التنمية االجتماعية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ة والموارد البشرية قسم الشؤون المالية واإلداري :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ة والموارد البشرية رئيل قسم الشؤون المالية واإلداري : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 نــوع الــوظـيـفـة
غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجاتدائمة مصنفة/   

 الرمز:
120/818/814 

 اولى الــفــئــة

 ثانية

 8 الرمز:

4 

دارية والماليةاال الوظائف مجموعة المجموعة النوعية العامة  2 الرمز: 

 1 الرمز: الوظائف المحاسبية والمالية المجموعة النوعية الفرعية

ثالثال الـمـسـتـوى  3 الرمز: 

 أمين مساعد المسمى القياسي الدال

 أمين ثالث

 الرمز:

112 

 الرمز: أمين صندوق مسمى الوظيفة الفعلي
11 

 ( 821311211الفئة االولى ) الرقم الرمزي للوظيفة

 (421311211الفئة الثانية )

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 .وصرف المبالغ المالية من والى الصندوق ب يداعافة اإلجراءات والمهام المتعجقة ك تنفيذ الوظيفة:غرض -1

 المهام والواجبــــات :-1

 يقبض المبالغ المالية الواردة للوزارة. .8

( دينار لدى حسابات خاصة بالمديرية أو الوزارة وعدم االحتفاظ 411جميع المبالغ المقبوضة بما ال يزيد عن )يودع  .4

 ( دينار.411بمبلغ يزيد عن )

 تحرير شيكات باسم صاحب العالقة وحسب االصول. .3

 يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة. .2

 يساهم في اعداد خطة العمل السنوية للقسم والعمل على تنفيذها. .5

 وحل المشكالت ونشر المعرفة. اآلراءيشارك في االجتماعات الدورية للقسم لتدارس  .2

 يوثق كافة التقارير والمعلومات والبيانات الخاصة بعمله في القسم. .7

 االتصال مع الجهات ذات العالقة بمجال الوظيفة داخل الوزارة وخارجها.و يقوم بمتابعة العمل وتنسيق الزيارات  .1

 الوظيفة.اعمال اخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص بأية  يقوم .9

 .اتخاذ كافة االجراءات الالزمة للمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يتطلب الحفاظ على سريتها .81

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 /  موظفي المديرية . رئيل قسم الشؤون المالية واإلداريةاالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 ال يوجد .  الدائرة( : االتصاالت الخارجية )خارج  1.5

 

 اإلشراف :-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

والم اسااااااابية او  العجوم الماليةمن مجاالت مجال  اا الدرجة الجامعية األولى فيالمؤهل العلمي المطلوب: 

 دبجوم كجية مجتمل.

 عمل مجال ال( سنوات في 3الفئة ال انية )/ عمل مجال الفي  ه( سن8)الفئة األولى الخبرات العملية المطلوبة  : 

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 مت صصة في مجال الوظيفة.دورات فنية  -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العملة في انتقاء المعجومات وت جيجها مهار -

 الت جيل والتفكير المنطقي ة فيمهار -
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 مهارة في االتصال  -

 .إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا مهارة في -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل. -

 :  المعارف

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 المدنيةديوان الخدمة  

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 امين عهدة ولوازم  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التنمية االجتماعية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ة والموارد البشرية قسم الشؤون المالية واإلداري :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 والموارد البشرية  رئيل قسم الشؤون المالية واإلدارية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 األولــــــى الــفــئــة

 او ال انية

 الرمز:

 الرمز:

8 

4 

 2 الرمز: الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 4 الرمز: وظائف المشتريات والجوازم والمستودعات المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: ال الا  الـمـسـتـوى

 مساعدأمين لجفئة األولى:  المسمى القياسي الدال

 لجفئـة ال انية: امين  الا

 الرمز:

 الرمز:

114 

118 

 11 الرمز:  امين عهده ولوازم مسمى الوظيفة الفعلي

 824311411لجفئة األولى:  الرقم الرمزي للوظيفة

     424311811لجفئة ال انية: 

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 تو يق كافة البيانات ال اصة بذلك . في المديرية، متابعة كافة إجراءات الجوازم   غرض الوظيفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

 فتح سجالت العهدة ال ابتة والمستهجكة والتالفة وتدوين وقائل  ركة الم زون من المواد  سب األصول. .1

 ت رير مستندات طجبات المشترء الم جي  سب األصول اإلدارية والمالية المعمول بها. .1

 استالم األجهزة واأل اا والجوازم من لجان االستالم المشكجة . .1

تنظيم بطاقات اسااتالم األجهزة واأل اا والجوازم ال ابتة وتوقيعها من المدير عن طريق الرئيل المباشاار والموظف المساات دم  .1

 لها قبل تسجيمها له.

 استالم سجل الوصوالت والر ل والسجالت والمستندات المالية والم افظة عجيها  .5

 الم افظة عجى نظافة وترتيب المستودع ضمن نطاق المسؤولية.  .6

 مراقبة  ركة معدل م زون المستودعات وإعالم الرئيل المباشر بالنتائر. .7

 مال ظة األجهزة واأل اا والجوازم التي ب اجة لاتالف.  .8

 وت ويل المعامجة المالية و إجراء الالزم عجى السجالت والمستندات المالية المرتبطة بالفواتير ومضبوطات االستالم . .9

 صياغة مذكرات  طية باال تياجات من السجل وال دمات ا نية وغير ا نية و سب الطجب. .11

 ستالم وصرف الجوازم عجى ا تالف أنواعها لجمديرية والمراكز والمكاتب التابعة لها .ا .11

 المشاركة في لجان االستالم. .11

تنظيم وتو يق جميل البيانات والسااجالت ال اصااة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضاامن الرجوع إليها بسااهولة وفي  .11

 أا وقت.

 اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها.ات اذ كافة  .11

 يقوم ب ية أعمال أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته. .15

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 /  موظفي المديرية . المالية واإلداريةرئيل قسم الشؤون االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 ال يوجد . الدائرة( : االتصاالت الخارجية )خارج  1.5

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7
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اإلدارية او المالية او المشاااااااتريات والجوازم او دبجوم الدرجة الجامعية األولى في مجال العجوم المؤهل العلمي المطلوب: 

 كجية مجتمل في نفل المجال  

 ( سنوات .3مجال العمل، الفئة ال انية )( سنوات في 8الفئة األولى ) المطلوبة :الخبرات العملية 

 

 التدريب:  1.7

 إعداد التقارير.دورة في  -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل رة في انتقاء المعجومات وت جيجهامها -

 الت جيل والتفكير المنطقي ة فيمهار -

 مهارة في االتصال  -

 .إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا مهارة في -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

  القدرات المطلوبة : 

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل .  -

 :  المعارف

 الوزارة وعمل المديرية.معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل  -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 / األسرة مرشد اجتماعي  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 )أ + ب(مديرية التنمية االجتماعية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 )قسم االسرة وال مايـــــــــــــة / مديريات التنمية االجتماعيـــــــــة/ أ(  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 االسرة واال داا وال ماية / مديريات التنمية االجتماعية /ب( أو )قسم

 قسم )االسرة وال مايـــــــــة / مديريات التنمية االجتماعيـــــــــة/ أ( رئيل  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 أو )االسرة واال داا وال ماية / مديريات التنمية االجتماعية /ب(          

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 4 الرمز: ال انية الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 3 الرمز: ال الا  الـمـسـتـوى

 113 الرمز: مرشد  الا  المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: / األسرة مرشد اجتماعي  مسمى الوظيفة الفعلي

 428311311 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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ال اصة بتقديم الرعاية وال ماية لمنتفعي مؤسسات قطاع االسرة  متابعة اإلجراءات واألنشطة يساةم في  غرض الوظيفة:-1

 و فظ الو ائق والمعجومات ال اصة بالعمل. والطفولة ،

 المهام والواجبــــات :-1

يعمل عجى اسااتقبال طجبات ترا يل قطاع األساارة من ال ضااانات ودور المساانين ودور الرعاية االجتماعية لأليتام بما فيها  .1

 النهارا واإليوائي والتش يصي، 

بما في ذلك الدراساااااااات ال اصاااااااة ب د ال األطفال إلى دور الرعاية يشاااااااارك في إجراء الدراساااااااات االجتماعية المطجوبة  .1

االجتماعية، واإلد ال إلى دور المسنين، ودراسة إعفاء من رسوم تصاريح العمل لجعامل غير األردني ودراسة األسر طالبة 

 اال تضان.

 واال تضان.يشارك في إجراء دراسات متابعه لكل من دور المسنين وال ضانات ودور األيتام  .1

 يشارك في إجراءات متابعة األسر ال اضنة وإجراء الزيارات الميدانية التفقدية التتبعية . 4.

تنظيم وتو يق جميل البيانات والساجالت ال اصاة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضامن الرجوع إليها بساهولة وفي  5.

 أا وقت.

 لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها.ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة  6.

 يقوم ب ية أعمال أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته. 7.

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 . ل مايةرئيل قسم األسرة وا االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( : 1.5

 التنسيق مل وزارة الص ة، التربية والتعجيم، المججل الوطني لشؤون األسرة.االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 والخبرات:المؤهل العلمي  1.7

 شهادة دبجوم كجية المجتمل في العجوم االجتماعية. المؤهل العلمي المطلوب: 

 . ( سنوات في عمل الوزارة8ل انية )الفئة ا  الخبرات العملية المطلوبة  :

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 الوظيفة.دورات فنية مت صصة في مجال  -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 .مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل -
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 .الت جيل والتفكير المنطقي ة في مهار -

 .مهارة في االتصال  -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 . مجال العمل فيمهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته  -

 : قدرات  المطلوبة ال

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل . -

 : المعارف 

معرفة تامة في التشاااااااريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضاااااااعة لعمل الوزارة وعمل  -

 المديرية.
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 41/81/4181( تاريـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تاريخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالي الوزي

   

 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 / األ داا مرشد اجتماعي  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 )أ + ب(مديرية التنمية االجتماعية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 )قسم اال داا واالمن المجتمعي / مديريات التنمية االجتماعيـــــــة/ أ(  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 االسرة واال داا وال ماية / مديريات التنمية االجتماعية /ب( أو )قسم

 قسم )اال داا واالمن المجتمعي / مديريات التنمية االجتماعيـــة/ أ( رئيل  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 أو )االسرة واال داا وال ماية / مديريات التنمية االجتماعية /ب(          

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 4 الرمز: ال انية الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 3 الرمز: ال الا  الـمـسـتـوى

 113 الرمز: مرشد  الا  المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: / األ داا مرشد اجتماعي  مسمى الوظيفة الفعلي

 428311311 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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ال اصة بتقديم  دمات الرعاية وال ماية لمنتفعي مؤسسات قطاع متابعة اإلجراءات واألنشطة المساةمة في   غرض الوظيفة:-1

 و فظ الو ائق والمعجومات ال اصة بالعمل.اال داا و ماية االسرة 

 

 المهام والواجبــــات :-1

ة ل دمات المقدمة لنزالء مراكز اإلصال  والنظارات األمنية )إدارة شرطفي متابعة امكاتب ال دمة االجتماعية  ملمشاركة  .1

 األ داا، مراكز اإلصال  والت ةيل،إدارة  ماية األسرة،نظارات األ داا( والت كد من ت مينها.

 المساةمة في تطبيق اإلجراءات والتد الت النفسية االجتماعية لأل داا ب اجة إلى الرعاية وال ماية. .1

 المساةمة في إعداد الدراسات االجتماعية الم صصة لج االت المتابعة. .1

 المساةمة في إعداد التقارير الشهرية  ول ال االت التي تم التعامل معها وتقديم ال دمات لها. .1

 تنفيذ الزيارات الميدانية لج االت المتابعة وإعداد التقارير التفصيجية لكل منها. .5

 المشاركة في مؤتمرات ال الة ب صول ال االت الصعبة. .6

 بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته.يقوم ب ية أعمال أ رء يكجف  .7

تنظيم وتو يق جميل البيانات والساجالت ال اصاة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضامن الرجوع إليها بساهولة وفي  .8

 أا وقت.

 جى سريتها.ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ ع .9

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

إدارة شااااااارطة األ داا، مراكز اإلصاااااااال   /  رئيل مكتب ال دمة االجتماعية االتصااااااااالت الداخلية )داخل الدائرة( : 1.5

 .  والت ةيل، إدارة  ماية األسرة، نظارات األ داا

 ناألمالتنسيق مل النظارات األمنية وزارة الص ة، التربية والتعجيم، الدرك ، االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 العام ، المججل الوطني لشؤون األسرة.

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 والخبرات:المؤهل العلمي  1.7

 شهادة دبجوم كجية المجتمل في العجوم االجتماعية. المؤهل العلمي المطلوب: 

 ( سنوات في عمل الوزارة .8الفئة ال انية )  الخبرات العملية المطلوبة  :

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

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

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل -

 الت جيل والتفكير المنطقي ة في مهار -

 مهارة في االتصال  -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 است دام ال اسوب وتطبيقاته فى مجال العملمهارة في  -

 : قدرات المطلوبة ال

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل . -

 :  المعارف

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 / شؤون األش ال ذوا اإلعاقة مرشد اجتماعي  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 )أ + ب(مديرية التنمية االجتماعية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم شؤون األش ال ذوا اإلعاقة  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 قسم شؤون األش ال ذوا اإلعاقة رئيل  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 4 الرمز: ال انية الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 3 الرمز: ال الا  الـمـسـتـوى

 113 الرمز: مرشد  الا  المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: / األش ال ذوا اإلعاقة مرشد اجتماعي  مسمى الوظيفة الفعلي

 428311311 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية

 
 
 
 
 
 
 
ال اصة بتقديم  دمات الرعاية وال ماية لمنتفعي مؤسسات قطاع متابعة اإلجراءات واألنشطة المساةمة في   غرض الوظيفة:-1

 و فظ الو ائق والمعجومات ال اصة بالعمل.شؤون األش ال ذوا االعاقة 
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 المهام والواجبــــات :-1

طجبات تر يل مراكز ومؤسااااااسااااااات األشاااااا ال ذوا اإلعاقة بما فيها النهارا واإليوائي  اسااااااتقباليشااااااارك في   .1

 والتش يصي وفق األنظمة والتعجيمات المعمول بها.

 لجرئيل المباشر.المراكز والمؤسسات التابعة لجقسم ويرفل التقارير الدورية يساةم في إجراءات متابعة أداء   .1

تجديد الترا يل لجمراكز التي تعنى باألش ال ذوا اإلعاقة وبعد الكشف ال سي وإشعار  يساعد في انجاز اجراءات  .1

 الوزارة بذلك.

 الل جمل المعجومات الالزمة إلجراء  من القسااااااام منالدراساااااااات االجتماعية المطجوبة  يتعاون مل البا ا في اعداد  .1

 الدراسة.

 ال دمات العينية والمساعدات اإلنسانية وتسهيل إجراءات ال دمات لألش ال ذوا اإلعاقة. تقديميساعد في إجراءات   .5

عمجية التنسيق لالجتماعات والندوات والم اضرات التوعوية لجعامجين في المراكز وأةالي األش ال ذوا يساةم في   .6

 اإلعاقة في المجتمل الم جي.

 بالتوعية والت قيف بال دمات المقدمة من قبل القسم لألش ال ذوا اإلعاقة.  شارك في الفعاليات المعنيةي  .7

 يقوم ب ية أعمال أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته.  .8

والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضااااامن الرجوع إليها تنظيم وتو يق جميل البيانات والساااااجالت ال اصاااااة بعمجه   .9

 بسهولة وفي أا وقت.

 ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها.  .11

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 شؤون األش ال ذوا اإلعاقة رئيل قسم  االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( : 5 .1

مراكز ومؤسسات األش ال ذوا اإلعاقة / وزارة الص ة / دائرة الجمارك االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 . / وزارة العمل / دائرة ال دود واألجانب

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:المتطلبات -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 شهادة دبجوم كجية المجتمل في العجوم االجتماعية. المؤهل العلمي المطلوب: 

 ( سنوات في عمل الوزارة .8الفئة ال انية )  الخبرات العملية المطلوبة  :

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 وضل ال طط والبرامر.دورة في  -
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 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة. -

 
  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل -

 الت جيل والتفكير المنطقي ة في مهار -

 مهارة في االتصال  -

 في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا .مهارة  -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته فى مجال العمل -

 : قدرات المطلوبة ال

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل . -

 :  المعارف

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 / الجمعيات  مرشد اجتماعي  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 )أ + ب(مديرية التنمية االجتماعية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الجمعيات  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 قسم الجمعيات  رئيل  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 4 الرمز: ال انية الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 3 الرمز: ال الا  الـمـسـتـوى

 113 الرمز: مرشد  الا  المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: / الجمعيات  مرشد اجتماعي  مسمى الوظيفة الفعلي

 428311311 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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اإلجراءات المتعجقة بتسجيل الجمعيات وطجبات صندوق دعم الجمعيات يوعي الجمعيات القائمة  ول  يساةم في تنفيذ  غرض الوظيفة:-1

  دمات التي يقدمها الصندوق ضمن نطاق المنطقة الجغرافي التي ت دمها المديرية .

 

 

 المهام والواجبــــات :-1

النماذو واألوراق المطجوبة يرفعها لجرئيل ويدققها ويت كد من اسااااتكمال اسااااتقبال طجبات تسااااجيل الجمعيات  يشااااارك في .8

 المباشر.

 الفعاليات واألنشطة التي تنفذةا الجمعيات التابعة لجوزارة والتي تقل ضمن ا تصال المديرية.  يشارك في متابعة .4

 .ق دعم الجمعيات وصناديق االئتمانطجبات الجمعيات لالستفادة من صندو يشارك في إجراءات تدقيق .3

تقييم أداء وأنشاااااطة الجمعيات التي تشااااارف عجيها الوزارة والتابعة لمديرية التنمية وفقاً  إجراءات متابعة ويشاااااارك في  .2

 ويرفعها لجرئيل المباشر.لجمعايير واألسل التي يضعها سجل الجمعيات 

ولة من صاااندوق دعم الجمعيات  سااامتابعة تنفيذ  يسااااةم في اجراءات .5 ت ب االتفاقياالمشااااريل المنفذة من الجمعيات المم 

ولة.  الموقعة مل الجهات المم 

لتوصيات ويرفل ابالتعاون مل البا ا المرتكبة من قبل الجمعيات لجقانون والنظام األساسي  الم الفاتيشارك في دراسة  .2

 لجرئيل المباشر

م المعجومات إرشااااد الجمعية ومفوضااايها  ول إجراءات تساااجيل الجمعية والو ائق المطجوبة، وتقدي يسااااةم في اجراءات .7

 الالزمة عن أ كام القانون واألنظمة والتعجيمات الصادرة بمقتضاه.

 الجمعيات القائمة  ول  دمات صندوق دعم الجمعيات ومجاالت عمجه وانجازاته.شارك في توعية ي .1

ظمة الجمعيات والمنق مل المعنيين في مركز الوزارة لاعداد لجندوات والمؤتمرات الص فية عن نشاطات ينسساةم بالتي .9

 بالتعاون مل مديرية التنمية االجتماعية المعنية.

تنظيم وتو يق جميل البيانات والسااجالت ال اصااة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضاامن الرجوع إليها بسااهولة  .81

 وفي أا وقت.

 قوم ب ية أعمال أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته.ي .88

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 رئيل وموظفي قسم الجمعيات  االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( : 1.5

 الجمعيات المسججة ضمن نطاق عمل المديرية االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7



129 
 ـمـيـدان ـــتـمـاعـيـة / الــــبــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي فـــي وزارة الــتــنـمـيـة االج

 41/81/4181( تاريـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تاريخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالي الوزي

 شهادة دبجوم كجية المجتمل في العجوم االجتماعية. المؤهل العلمي المطلوب: 

 ( سنوات في عمل الوزارة .8الفئة ال انية )  الخبرات العملية المطلوبة  :

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة. -

 
  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل -

 الت جيل والتفكير المنطقي ة في مهار -

 مهارة في االتصال  -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته فى مجال العمل -

 : قدرات المطلوبة ال

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل . -

 :  المعارف

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 / تعزيز اإلنتاجية ومساكن االسر الفقيرة مرشد اجتماعي  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 )أ + ب(مديرية التنمية االجتماعية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم تعزيز اإلنتاجية ومساكن االسر الفقيرة  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 تعزيز اإلنتاجية ومساكن االسر الفقيرةرئيل  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجاتدائـمـة/غـيـر  نــوع الــوظـيـفـة

 4 الرمز: ال انية الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

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

 3 الرمز: ال الا  الـمـسـتـوى

 113 الرمز: مرشد  الا  المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: تعزيز اإلنتاجية ومساكن االسر الفقيرة/ مرشد اجتماعي  مسمى الوظيفة الفعلي

 428311311 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 
 ـمـيـدان ـــتـمـاعـيـة / الــــبــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي فـــي وزارة الــتــنـمـيـة االج
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تنفيذ المهام واألنشطة الهادفة إلى رفل إنتاجية األسر الفقيرة وت سين أوضاعها وذلك ضمن  يشارك في  غرض الوظيفة:-1

 نطاق عمل المديرية.

 

 المهام والواجبــــات :-1

 استقبال طجبات االنتفاع من برنامر األسر المنتجة.  يشارك في .8

 إعداد الدراسات االجتماعية لألسر طالبة االنتفاع.يتعاون مل البا ا في  .4

 تنفيذ مشاريل األسر المنتجة و سب الدراسة المعدة مسبقاً. يساةم في متابعة .3

من المشااارع المنتجة ويرفل التوصاايات لجرئيل ت صاايل األقساااط المساات قة من األساار المسااتفيدة يساااعد في اجراءات  .2

 المباشر.

شارك في .5 ستقبال  ي سة ا ستديق االئتمان وطجبات الجمعيات لالستفادة من مشاريل الجمعيات وصناودرا كمالها الت كد من ا

 األوراق المطجوبة.

  ورفعها لجرئيل المباشروإعداد تقارير متابعة تنفيذ المشاريل اإلنتاجية وصناديق االئتمان يشارك في  .2

 مكتمجة الو ائق.  الت كد من انها طجبات إنشاء وصيانة مساكن األسر الفقيرة و استقباليشارك في  .7

إجراء الدراساااات االجتماعية الالزمة إليصاااال ال دمات الضااارورية لمسااااكن األسااار الفقيرة من مياه  يسااااعد البا ا في .1

 وكهرباء وصرف ص ي.

إعداد  يساعد البا ا فيطجبات صرف وتجديد بطاقات الت مين الص ي واإلعفاء من نفقات العالو و استقباليشارك في  .9

 الدراسات االجتماعية لألسرة.

  دراسة تسوية  قوق الور ة التقاعدية )المدية والعسكرية(المشاركة في اعداد  .81
إعداد اإل صااائيات ألعداد  االت الت مين الصاا ي لألساار األشااد فقراً من غير المنتفعين بالمعونة الوطنية  المشاااركة في .88

 واإلعفاء من نفقات العالو وتسوية  قوق الور ة.

ساااةمة لمات الم جية وت ديد ا تياجاتها واالت الفقر في المجتمعإجراء الدراسااات الالزمة لتقصااي  ا يساااعد البا ا في .84

 تجبيتها من  الل برامر المديرية او من  الل مؤسسات المجتمل المدني في المنطقة. في

تنظيم وتو يق جميل البيانات والسجالت ال اصة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضمن الرجوع إليها بسهولة  .83

 .وفي أا وقت

 قوم ب ية أعمال أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته.ي .82

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 رئيل وموظفي قسم تعزيز اإلنتاجية وال د من الفقر االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( : 1.5

ن وم وبرامر مساكن األسر الفقيرةاألسر المستفيدة من مشاريل األسر المنتجة االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(  1.5

 .ال دمات ا  رة المقدمة لمتجقي ال دمة

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 والخبرات:المؤهل العلمي  1.7

 شهادة دبجوم كجية المجتمل في العجوم االجتماعية. المؤهل العلمي المطلوب: 
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 ( سنوات في عمل الوزارة .8الفئة ال انية )  الخبرات العملية المطلوبة  :

 

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في وضل ال طط والبرامر. -

 الوظيفة.دورات فنية مت صصة في مجال  -

 
  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في انتقاء المعجومات وت جيجها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل -

 الت جيل والتفكير المنطقي ة في مهار -

 مهارة في االتصال  -

 مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذةا . -

 است دام ال اسوب وتطبيقاته فى مجال العملمهارة في  -

 : قدرات المطلوبة ال

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل . -

 :  المعارف

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية

 الفعليبطاقة الوصف الوظيفي 

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 

 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 الشؤون اإلدارية  كاتب : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التنمية االجتماعية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ة والموارد البشرية قسم الشؤون المالية واإلداري :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 والموارد البشرية  رئيل قسم الشؤون المالية واإلدارية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

818/814/8 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

41 

 4 الرمز: ال انية  الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية النوعية العامةالمجموعة 

 8 الرمز: الوظائف اإلدارية والتو يق المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 004 الرمز: كاتب  الا المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: كاتب الشؤون اإلدارية  مسمى الوظيفة الفعلي

 428311211 للوظيفة الرقم الرمزي

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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يعمل عجى تنفيذ كافة إجراءات تصاااادير وتوريد وتصاااانيف و فظ الم اطبات الرساااامية وفق األصااااول المتبعة  غرض الوظيفة:-1

 . إجازتهمبمهام الرقابة عجى دوام الموظفين وترصيد باإلضافة إلى القيام 

 

 المهام والواجبــــات :-1

تنظيم اسااااتالم البريد اليومي الوارد إلى المديرية وفهرسااااته وتصاااانيفه ومتابعة عمجية تسااااجيجه في سااااجل الوارد المعتمد مل  .1

 إعطائها أرقاما متسجسجة مبيناً موضوعها عجى سجل الوارد.

 ومتابعة تسجيجه في سجل الصادر.تنظيم استالم البريد اليومي الصادر عن الوزارة  .1

 استالم وإرسال الفاكسات الواردة إلى المديرية والصادرة عنه.  .1

 ت ويل البريد الوارد لجمدير الت اذ القرار الالزم عجيه او ت ويجه لجقسم المعني. .1

 اال تفاظ بنس ة من البريد الوارد من  الل فتح مجف  ال بذلك. .5

 الصادر وعنونته.تغجيف البريد  .6

  فظ نسخ المراسالت الصادرة لججهات المعنية ومتابعة تصويرةا وتوزيعها عجى المعنيين و فظها بالمجف العام. .7

 توزيل البريد الوارد اليومي عجى األقسام وتوزيل نسخ من المراسالت لججهات المعنية دا ل المديرية و ارجها. .8

 م اطبة  سب نظام تو يق الم اطبات الرسمية في سجالت الصادر والوارد.تدوين الرمز التصنيفي لكل  .9

 التعامل مل الم اطبات السرية وفق األنظمة والتعجيمات.  .11

تنظيم وتو يق جميل البيانات والساجالت ال اصاة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضامن الرجوع إليها بساهولة وفي  .11

 أا وقت.

 ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها.  .11

 يقوم ب ية أعمال أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته. .11

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 /  موظفي المديرية . الشؤون المالية واإلداريةرئيل قسم االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 ال يوجد .  الدائرة( : االتصاالت الخارجية )خارج  1.5

 

 اإلشراف :-6

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

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 دبجوم متوسط في العجوم اإلدارية.المؤهل العلمي المطلوب: 

 ( سنه في عمل الوزارة .8الفئة ال انية )الخبرات العملية المطلوبة  : 

 التدريب:  1.7

 دورات تدريبية مت صصة في مجال الوظيفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في تنظيم المجفات -

 مهارة في االتصال  -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

 القدرات المطلوبة : 

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل .  -

 :  المعارف

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 كاتب ال دمات المساندة : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التنمية االجتماعية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الشؤون المالية واإلدارية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيل قسم الشؤون المالية واإلدارية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 4 الرمز: ال انية  الــفــئــة

 2 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 8 الرمز: الوظائف اإلدارية والتو يق المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 004 الرمز: كاتب  الا المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: كاتب ال دمات المساندة مسمى الوظيفة الفعلي

 428311211 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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يعمل عجى تنفيذ كافة إجراءات تصااادير وتوريد وتصااانيف و فظ الم اطبات الرسااامية وفق األصاااول المتبعة   غرض الوظيفة:-1

  .إجازتهمبمهام الرقابة عجى دوام الموظفين وترصيد باإلضافة إلى القيام 

 المهام والواجبــــات :-1

 متابعة تقديم  دمات ال راسة و فظ أمن المديرية. .1

 متابعة ت مين  دمات الكهرباء والمياه لجمديرية ومتابعة دفل الفواتير. .1

 متابعة تنفيذ مهام الصيانة لمبنى المديرية ومكاتبها. .1

  األوراق والمجفات والتقاريراإلشراف عجى تامين أعمال التصوير وتججيد  .1

 . اإلشراف عجى الطباعة والمراسالت الدا جية و ال ارجية .5

 اإلشراف عجى عمجيه تنفيذ أعمال النظافة العامة لجمديرية والت كد من قيام المست دمين بواجبهم. .6

سجالت ال اصة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة  .7 سهتنظيم وتو يق جميل البيانات وال ولة منظمة تضمن الرجوع إليها ب

 وفي أا وقت.

 ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها. .8

 يقوم ب ية أعمال أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته. .9

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 /  موظفي المديرية . رئيل قسم الشؤون المالية واإلداريةاالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 ال يوجد .  الدائرة( : االتصاالت الخارجية )خارج  1.5

 اإلشراف :-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: 

 الوظيفة:المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 دبجوم متوسط في العجوم اإلدارية.المؤهل العلمي المطلوب: 

 ( سنه في عمل الوزارة .8الفئة ال انية )الخبرات العملية المطلوبة  : 

 التدريب:  1.7

 دورات تدريبية مت صصة في مجال الوظيفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 مهارة في تنظيم المجفات. المطلوبة: المهارات

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته في مجال العمل. الفعال/ مهارة في االتصال القدرات المطلوبة:

معرفة تامة في التشاااااااريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضاااااااعة لعمل الوزارة وعمل المعارف: 

 المديرية.

 عجى ت مل ضغط العملالقدرة المميزات الشخصية : 
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 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مد ل بيانات  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التنمية االجتماعية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ة والموارد البشرية واإلداريقسم الشؤون المالية  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ة والموارد البشرية رئيل قسم الشؤون المالية واإلداري : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 4 الرمز: ال انية  الــفــئــة

 5 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية الت صصية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: وظائف تكنولوجيا المعجومات واالتصاالت المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 004 الرمز: مد ل بيانات  الا  المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: مد ل بيانات  مسمى الوظيفة الفعلي

 451311211 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 واست رجها عند ال اجة.إد ال كافة البيانات والمعجومات المطجوبة عجى جهاز ال اسوب   غرض الوظيفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

طباعة وإد ال كافة البيانات والمعجومات ال اصاااة بالمديرية عجى جهاز ال اساااوب بما فيها بيانات الكتب وتدقيقها و فظ  .1

 المعامالت في مجفات  اصة وإعادة است راجها عند ال اجة

  صر وفهرسة المعجومات المد جة إلى ال اسوب لتسهيل عمجية استرجاعها عند الطجب. .1

 عمل نسخ ا تياطية لجمعجومات والبيانات المد جة عجى جهاز ال اسوب والم افظة عجى سرية المعجومات.  .1

 تنظيم عمجيات إعطاء المجفات لججهات الطالبة وإعادتها وتسجيجها وتزويد المعنيين بالمديرية بالبيانات  ال طجبها. .1

 عجومات التي يعمل بها .ات اذ اإلجراءات اال تياطية لجم افظة عجى سرية الم .5

 اإلشراف عجى عمجيه تنفيذ أعمال النظافة العامة لجمديرية والت كد من قيام المست دمين بواجبهم. .6

تنظيم وتو يق جميل البيانات والسااجالت ال اصااة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضاامن الرجوع إليها بسااهولة  .7

 وفي أا وقت.

 أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته. يقوم ب ية أعمال .8

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 /  موظفي المديرية . رئيل قسم الشؤون المالية واإلداريةاالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 ال يوجد .  الدائرة( : االتصاالت الخارجية )خارج  1.5

 اإلشراف :-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 دبجوم متوسط في العجوم اإلدارية.المؤهل العلمي المطلوب: 

 ( سنه في عمل الوزارة .8الفئة ال انية )الخبرات العملية المطلوبة  : 

 التدريب:  1.7

 دورات تدريبية مت صصة في مجال الوظيفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

مهارة في اسات دام ال اساوب وتطبيقاته في  ،مهارة في الطباعة، مهارة في تنظيم المجفات المهارات المطلوبة:

 مجال العمل.

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل . القدرات المطلوبة : 

معرفة تامة في التشاااااااريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضاااااااعة لعمل الوزارة وعمل  المعارف : 

 المديرية.
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 
 

 

 

 

 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 موظف استقبال   : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التنمية االجتماعية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 3 الرمز: ال ال ة  الــفــئــة

 3 الرمز: وظائف ال دمات المساعدة المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: وظائف الفندقية والسيا ة  المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: ال الا  الـمـسـتـوى

 181 الرمز: موظف استقبال  المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: موظف استقبال  الوظيفة الفعليمسمى 

 331318111 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تسااااهيل مهمة اسااااتقبال وتوجيه المراجعين والزوار ومساااااعدة ذوا اال تياجات ال اصااااة منهم ومرافقتهم  غرض الوظيفة:-1

 لمواقل تقديم ال دمات. 

 والواجبــــات :المهام -1

 ومساعدتهم وتوجيههم لجقسم الم تل.استقبال المراجعين ومعرفة ا تياجاتهم الم تجفة  .1

 .لسن لجوصل الى مكان تقديم ال دمةمرافقة ومساعدة ذوا اال تياجات ال اصة وكبار ا .1

 مرافقة الزوار وتوجيههم إلدارة الو دة وارشادةم لمواقل الزيارة  سب الطجب. .1

 الم افظة عجى سرية الو ائق والمعجومات. .1

 تنسيق وترتيب وتنظيم عمجيات الد ول وال روو وسا ة االنتظار. .5

 المساعدة في كتابة االستدعيات لغير القادرين وضمان توفر النماذو المطجوبة عند الطجب. .6

باإلضافة لجشكاوء ووضعها في أماكن تقديم ال دمة العمل عجى توفير النماذو الالزمة لسير ب جراءات تقديم ال دمة  .7

  سب ا تصاصها.

 يعمل عجى متابعة تسجيم المعامالت لجمراجعين  سب متطجبات ال دمات واجراءاتها. .8

 يساةم في تقديم أا إجراءات لتسهيل سبل العمل. .9

 مات.يشارك في م تجف البرامر االرشادية والتدريبية المتعجقة با تصال ال د .11

 ضمن ا تصال الوظيفة. ل أ رء بتكجيف من الرئيل المباشرقوم ب ية أعماي .11

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 كافة موظفي المديرية.االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

كافة المراجعين والزوار من المواطنين ك فراد ومؤساااساااات المجتمل المدني  االتصااااالت الخارجية )خارج الدائرة( : 1.5

 ال كومي والتطوعي ال ال . 

 اإلشراف :-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 ال انوية العامة.المؤهل العلمي المطلوب: 

 سنه في مجال عمل الوزارة . 8 الخبرات العملية المطلوبة  :

 التدريب:  1.7
 دورة في مجال مهارات االتصال الفعال وفن التعامل مل الجمهور . -

 دورة في است دام ال اسوب في مجال العمل .  -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 . مهارة في است دام ال اسوب في مجال العمل ارة في إعداد التقارير وتنفيذةا  ، ومه المهارات المطلوبة:

 .القدرة عجى المتابعة  القدرات المطلوبة:

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.ارف: ــــــــــــــالمع
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 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 

وزارة التنمية االجتماعية :  الدائرة  
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة .1

 دوام باقمر ــــة:ــالوظيفمسمى  1.1

 تنمية االجتماعيةمديرية ال ة:ـــاالدارة/ المديري 1.1

 واالدارية والموارد البشريةالشؤون المالية قسم  ة:ــــــــالقسم/الشعب 1.1

 الشؤون المالية واالدارية والموارد البشريةرئيل قسم  :مسمى وظيفة الرئيس المباشر 1.1

 ترميز الوظيفة .1

 818/814/841 الرمز: دائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظيفة: 

 3 الرمز: ال ال ة الفئـــــــــة  :                                        

 3 الرمز: وظائف ال دمات المساعدة المجموعـة النوعية العامة :

 2 الرمز: وظائف ال دمات االدارية المجموعة النوعية الفرعية :

 3 الرمز: ال الا المستـــــــوى :                                        

 184 الرمز: مراقب دوام المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: مراقب دوام شؤون الموظفين مسمى الوظيفـــة الفعلي

 332318411 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنية:
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 . بها سب التعجيمات المعمول  متابعة ومراقبة دوام الموظفين  : غرض الوظيفة-3

 
 المهام والواجبــــات :-1

 
 ينظم سجالت دوام الموظفين  سب التعجيمات المعمول بها. .8

 يراقب التزام الموظفين بالدوام وفق ساعات العمل الرسمية. .4

 يرفل كشوفات يومية بدوام الموظفين. .3

ال اصة بها وتوقيل    يستجم نماذو مغادرات الموظفين )ال اصة والرسمية( والت كد من استكمال اإلجراءات  .2
 المرجل الم تل عجيها.

 ينفذ إجراءات برنامر مراقبة دوام الموظفين  سب توجيهات وتعجيمات رؤساء العمل. .5

 يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة و اصة المتعجقة بالوظيفة .2

 ال اصة بالقسم. يقتر  وسائل تطوير أساليب العمل والتقيد ب جراءات العمل المعيارية .7

 االجتماعات الدورية لجقسم لتدارل ا راء و ل  المشكالت ونشر المعرفةيشارك في  .1

 يو ق كافة التقارير والمعجومات والتقارير والبيانات ال اصة بعمجه في القسم . .9

 يقوم ب ية أعمال أ رء بتكجيف من قبل الرئيل المباشر ضمن ا تصال الوظيفة . .81

 )االتصاالت( عالقات الوظيفة-5
           مديرية الموارد البشرية، مديرية التطوير المؤسسي، كافة موظفي المديريةالداخلية )داخل الدائرة(:  االتصاالت 1.5 

 ال يوجد الخارجية )خارج الدائرة(: االتصاالت 1.5   

                 
 االشراف-6

 ال يوجد مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:
       

 

 المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 -

 دبجوم لمدة سنة بعد ال انوية العامة فما دونالمؤةل العجمي المطجوب :             

 ال برات العمجية المطجوبة  : ال يوجد           

 التدريب:  1.7 -

 االتصال.دورة في مهارات  -

 دورة مت صصة في مجال العمل . -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 -

 

  ةـالمهارات المطلوب                 
 مهارة التعامل مل الكمبيوتر-    مهارة االتصال والتعامل مل الجمهور. -

ةـــالقدرات المطلوب                   
 اال تبار الوظيفي المقرر اجتياز-    إجادة القراءة والكتابة -     القدرة عجى المتابعة. -

ــارفـــــــــــــــالمع                  معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات الناظمة لعمل الوزارة وعمل  - 

 المديرية.
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 ديوان الخدمة المدنية

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

: وزارة التنمية االجتماعيةالدائرة  

 معلومات اساسية عن الوظيفة .1

 مراقب األبنية   مسمى الوظيفــــة: 1.1

 التنمية االجتماعية مديرية  االدارة/ المديرية: 1.1

 تعزيز اإلنتاجية ومساكن االسر الفقيرة قسم   :القسم/الشعبة 1.1

 اإلنتاجية ومساكن االسر الفقيرةتعزيز رئيل قسم  :مسمى وظيفة الرئيس المباشر 1.1

 ترميز الوظيفة .1

 818/814/841 الرمز: دائمة مصنفة/غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظيفة: 

 4 الرمز:  انية الفئـــــــــة  :                                        

 3 الرمز: مجموعة الوظائف الهندسية  المجموعـة النوعية العامة : 

 المجموعـة النوعية الفرعية :
 1 الرمز: الوظائف الهندسية

 3 الرمز: ال الا المستـــــــوء :                                        

 117 الرمز: مراقب  الا المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: مراقب أبنية  الا مسمى الوظيفـــة الفعجي

 431311711 الرقم الرمزا لجوظيفة: 
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 الكشف ومتابعة تنفيذ كافة أنشطة المتعلقة بصيانة االبنية.   الوظيفية: غرض-3

 والواجبــــات: المهام-4

 يكشف على أعمال الصيانة.  .8

 يشترك في لجان استالم العطاءات.  .4

 يتابع تنفيذ عطاءات الصيانة.  .3

 يتابع أعمال الصيانة.  .2

 تنفيذ أعمال ورش صيانة المساكن الفقيرة. يتابع  .5

 باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة يتقيد  .2

 االجتماعات الدورية للقسم لتدارس اآلراء وحّل المشكالت ونشر المعرفةيشارك في   .7

 الوظيفة .يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص   .1

 (االتصاالت) الوظيفة عالقات-5

 (:الدائرة داخل) الداخلية اإلتصاالت 5.5 - 

 موظفي المديرية والوحدات االدارية التابعة لها.      

 (:الدائرة خارج) الخارجية اإلتصاالت 5.5 - 

 دائرة األبنية الحكومية/ أمانة عمان الكبرى –دائرة األراضي والمساحة / وزارة األشغال العامة  -وزارة المالية      
 

 االشراف-6

 ال يوجد    :للوظيفة المباشر لالشراف الخاضعة الوظائف مسميات
 

 الوظيفة الشغال واالضافية االساسية المتطلبات-7

 :والخبرات العلمي المؤهل 5.7 

 دبلوم متوسط في مجال االختصاص.: المؤهل العلمي المطلوب              

  ( سنوات في مجال اختصاص الوظيفة8):  الخبرات العملية المطلوبة             

 : التدريب 5.7     

 دورة في إعداد التقارير. -

 دورة في استخدام الحاسوب. -

 دورة فنية مخصصة في مجال الوظيفة . -

 :والقدرات والمهارات المعارف 3.7 

:المهارات المطلوبة  هارات االتصالم،  مهارة في استخدام الحاسوب 

 القدرة على تحسس المشكالت وإيجاد الحلول     درات :ـــــــــــــــالق

:ارفــــــــــــــالمعــ  واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل تمعرفة بالقوانين والتشريعا 
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 المدنيةديوان الخدمة                                                              

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي   

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 
 

 

 

 

 

 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 م مور مجفــــــــــــــــــــات   : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التنمية االجتماعيـة  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الشؤون المالية واإلدارية والموارد البشرية  :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيل قسم الشؤون المالية واإلدارية والموارد البشرية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 3 الرمز: ال ال ة  الــفــئــة

 3 الرمز: وظائف ال دمات المساعدة المجموعة النوعية العامة

 2 الرمز: وظائف ال دمات اإلدارية  المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: ال الا  الـمـسـتـوى

 119 الرمز: م مور مجفات  المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: م مور مجفات  مسمى الوظيفة الفعلي

 332311911 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية



147 
 ـمـيـدان ـــتـمـاعـيـة / الــــبــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي فـــي وزارة الــتــنـمـيـة االج

 41/81/4181( تاريـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تاريخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالي الوزي

تصاادير وتوريد وتصاانيف و فظ الم اطبات الرساامية وفق األصااول المتبعة وتوزيعها لجمعنيين باإلضااافة الى القيام   غرض الوظيفة:-1

 بمهام الرقابة عجى دوام الموظفين وترصيد اجازاتهم . 

 

 المهام والواجبــــات :-1

 القيام بفهرسة المجفات، وأرشفتها   .1

 وإعادتها وتسجيجها في سججها ال ال.تنظيم عمجيات إعطاء المجفات لججهات الطالبة   .1

 ترقيم النسخ وفهرستها و فظها في المجفات ال اصة بها.  .1

سااجل الوارد  في المشاااركة في تسااجيجهتنظيم اسااتالم البريد اليومي الوارد الى المديرية وفهرسااته وتصاانيفه والمساااعدة في   .1

 الوارد.المعتمد مل إعطائها أرقاما متسجسجة مبينا موضوعها عجى سجل 

  الصادر.تنظيم استالم البريد اليومي الصادر عن الوزارة ومتابعة تسجيجه في سجل المساعدة في   .5

 عنه.استالم وارسال الفاكسات الواردة الى المديرية والصادرة المساعدة في   .6

 المعني.ت ويل البريدا الوارد لجمدير الت اذ القرار الالزم عجيه او ت ويجه لجقسم المشاركة في   .7

 اال تفاظ بنس ة من البريد الوارد والصادر من  الل فتح مجف  ال بذلك .  .8

  المعنية.تغجيف البريد الصادر وعنونته وإرساله لججهات القيام ب  .9

  فظ نسخ المراسالت الصادرة لججهات المعنية ومتابعة تصويرةا وتوزيعها عجى المعنين و فظها بالمجف العام .  .11

توزيل البريد الوارد اليومي عجى األقسااااااام وتوزيل نسااااااخ من المراسااااااالت لججهات المعنية دا ل المديرية المشاااااااركة في   .11

 و ارجها . 

 تدوين الرمز التصنيفي لكل م اطبة  سب نظام تو يق الم اطبات الرسمية في سجالت الصادر والوارد . المشاركة في   .11

 والتعجيمات .التعامل مل الم اطبات السرية وفق األنظمة   .11

تنظيم وتو يق جميل البيانات والسجالت ال اصة بعمجة والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضمن الرجوع اليها بسهولة وفي   .11

 أا وقت . 

 ات اذ كافة اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها .  .15

 يقوم ب ية اعمال أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته .   .16

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 رئيل قسم الشؤون المالية واإلدارية والموارد البشرية / موظفين القسماالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 يوجد .ال  االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( : 1.5

 

 اإلشراف :-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 ال انوية العامة.المؤهل العلمي المطلوب: 
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 سنه في مجال عمل الوزارة . 8 الخبرات العملية المطلوبة  :

 

 التدريب:  1.7
 دورة تدريبية مت صصة في مجال الوظيفة . -

 دورة تدريبية في مجال التنظيم و فظ وتو يق الو ائق.  -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

  المهارات المطلوبة:

 مهارة في تنظيم المجفات . -

 مهارة في االتصال والتعامل مل الجمهور . -

 مهارة في است دام ال اسوب وتطبيقاته في مجال العمل .  -

 القدرات المطلوبة : 

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل . -

 المعارف : 
 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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 الخدمة المدنيةديوان 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية         

 

 

 

 

 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مـــــــــــــــــــم مور المقس : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التنمية االجتماعية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الشؤون المالية واإلدارية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيل قسم الشؤون المالية واإلدارية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 3 الرمز: ال ال ة  الــفــئــة

 4 الرمز: الوظائف المهنية وال رفيةمجموعة  المجموعة النوعية العامة

 8 الرمز: اعمال االلكترونيات واالتصاالت المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 115 الرمز: م مور المقسم المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: م مور المقسم مسمى الوظيفة الفعلي

 348311511 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية



150 
 ـمـيـدان ـــتـمـاعـيـة / الــــبــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي فـــي وزارة الــتــنـمـيـة االج
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 استقبال وت ويل المكالمات الواردة لجمديرية وت مين كافة طجبات المديرية من اتصاالت. غرض الوظيفة:-1

 المهام والواجبــــات:-1

 لججهات المعنية.استقبال المكالمات الواردة إلى المديرية وت ويجها  .1

 ت مين طجبات الموظفين من المكالمات األرضية أو ال جوية. .1

 تدقيق فواتير الهاتف وإعداد كشوف بالمكالمات ال اصة، ورفعها إلى رئيل القسم إلجراء الالزم. .1

 التبجيغ عن أية أعطال قد ت صل لجمقسم.  .1

الدا جية لموظفي المديرية وأةم األرقام ال ارجية لججهات والمؤسااااسااااات إعداد وت ديا دليل ةاتف دا جي يتضاااامن األرقام  .5

الرساااااامية التي يتكرر االتصااااااال بها من قبل موظفي المديرية وتعميمه عجى األقسااااااام، واال تفاظ بارقام الهواتف ال ارجية 

 والدا جية ذات العالقة بطبيعة عمل المديرية.

 فاءة العمل في المقسم ورفعها لرئيل القسم.تقديم االقترا ات ب صول تطوير وت سين ك .6

 تنظيم وإدامة و فظ سجالت المكالمات الهاتفية ال ارجية في مجفات  اصة بذلك. .7

تنظيم وتو يق جميل البيانات والساجالت ال اصاة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضامن الرجوع إليها بساهولة وفي  .8

 أا وقت.

 اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها.ات اذ كافة  .9

 يقوم ب ية أعمال أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته. .11

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 /  موظفي المديرية . المالية واإلداريةرئيل قسم الشؤون االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 ال يوجد .  الدائرة( : االتصاالت الخارجية )خارج  1.5

 اإلشراف :-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

  انوية عامة فما دون + شهادة مزاولة مهنة.المؤهل العلمي المطلوب: 

 سنة في نفل مجال الوظيفة 8يفضل  بره الخبرات العملية المطلوبة  : 

 التدريب:  1.7

 دورات تدريبية مت صصة في مجال الوظيفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 والتعامل مل الجمهور بجباقة وكياسة.مهارات اتصال  المهارات المطلوبة:

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل . القدرات المطلوبة:

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.المعارف: 
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 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 م مور تصوير      مسمى الوظيفــــة: 1.1

 التنمية االجتماعية مديرية    االدارة/ المديرية: 1.1

 م الشؤون المالية واالدارية والموارد البشريةقس     القسم/الشعبة: 1.1

 م الشؤون المالية واالدارية والموارد البشريةرئيل  قس :  مسمى وظيفة الرئيس المباشر 1.1

 ترميز الوظيفة -1

 818/814/841 الرمز: دائمة مصنفة/ غير مصنفة/ وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظيفة: 

 3 الرمز:  ال ة الفئـــــــــة  :                                        

 3 الرمز: وظائف ال دمات المساعدة المجموعـة النوعية العامة : 

 2 الرمز: وظائف ال دمات االدارية المجموعـة النوعية الفرعية :

 3 الرمز: ال الا المستـــــــوى :                                        

 118 الرمز: م مور التصوير المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: م مور التصوير الوظيفـــة الفعليمسمى 

 332311811 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 دا ل المديرية.تنفيذ كافة أعمال التصوير والنسخ والتججيد غرض الوظيفة: -3
 

 المهام والواجبــــات :-1
 بجميل أعمال النسخ والتصوير لألوراق ال اصة ب عمال المديرية.يقوم   .8

 والنشرات .يججد الكتيبات   .4

 ي افظ عجى آالت النسخ والتصوير.  .3

 يوفر ال بر والمواد الالزمة لجنسخ والتصوير.  .2

 يفصل آالت النسخ والتصوير عن التيار الكهربائي في نهاية الدوام.  .5

 يت مل المسؤولية مباشره عن أية أعطال ت دا في آالت النسخ والتصوير.   .2

بها في المديرية  و اصة المتعجقة بالوظيفة يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول  .7  

.يقتر  وسائل  تطوير أساليب العمل والتقيد ب جراءات العمل المعيارية ال اصة بالقسم   .1  

االجتماعات الدورية لجقسم لتدارل ا راء و ل  المشكالت ونشر المعرفةيشارك في   .9  

ضمن ا تصال الوظيفة .يقوم ب ية أعمال أ رء بتكجيف من قبل الرئيل المباشر   .81  

 
 عالقات الوظيفة )االتصاالت(- 5

 اإلتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5 

التنسيق الدا جي مل موظفي المديرية  لغاية تصوير ونسخ الو ائق                    
 اإلتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5 

 الشركات ال اصة ذات العالقة بصيانه ماكينات الطباعة            

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

 
 المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة -7 

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7   

 المؤةل العجمي المطجوب : ال انوية العامة.               

 ( سنة في أعمال التصوير.8ال برات العمجية المطجوبة  : )               

 التدريب:  1.7         

 .دورة في مجال تشغيل واست دام آالت التصوير والس ب والطباعة -

 دورة في صيانة آالت التصوير. -

 والمهارات والقدرات:المعارف  1.7        

 المهارات المطلوبة
 المهارة في التعامل مل آالت التصوير. -

 القدرات المطلوبة
 القدرة عجى المتابعة. -

  المعــارف

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

 الوظيفي الفعليبطاقة الوصف 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 
 

  

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 استعالمات م مور      مسمى الوظيفــــة: 1.1

 التنمية االجتماعية مديرية    االدارة/ المديرية: 1.1

 م الشؤون المالية واالدارية والموارد البشريةقس     القسم/الشعبة: 1.1

 م الشؤون المالية واالدارية والموارد البشريةرئيل  قس :  وظيفة الرئيس المباشرمسمى  1.1

 ترميز الوظيفة -1

 818/814/841 الرمز: دائمة مصنفة/ غير مصنفة/ وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظيفة: 

 3 الرمز:  ال ة الفئـــــــــة  :                                        

 3 الرمز: وظائف ال دمات المساعدة المجموعـة النوعية العامة : 

 1 الرمز: والسيا ية الفندقية وظائف المجموعـة النوعية الفرعية :

 3 الرمز: ال الا المستـــــــوى :                                        

 182 الرمز: استعالماتم مور  المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: استعالماتم مور  الوظيفـــة الفعليمسمى 

 332311811 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 االعمال التي تساةم في االرتقاء بمستوء ال دمات المقدمة لمتجقيها واالجابة عجى استفساراتهم.تنفيذ كافة غرض الوظيفة: -3

 

 المهام والواجبــــات :-1

 اسئجتهم واستفساراتهم.يستقبل مراجعي الوزارة ويرد عجى   .8

 يوجه ويرشد متجقي ال دمة الى أماكن تقديم ال دمة.   .4

 يوزع النشرات والمطويات والنماذو واالستدعاءات الالزمة لمعامالت متجقي ال دمة.  .3

و اصة المتعجقة بالوظيفة تشريعات المعمول بها في المديريةيتقيد باألنظمة وال  .2  

لجقسم لتدارل ا راء و ل  المشكالت ونشر المعرفة االجتماعات الدوريةيشارك في   .5  

الوظيفة.يقوم ب ية أعمال أ رء بتكجيف من قبل الرئيل المباشر ضمن ا تصال   .2  

 
 عالقات الوظيفة )االتصاالت(- 5

 اإلتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5 

كافة موظفي المديرية                    

 )خارج الدائرة(:اإلتصاالت الخارجية  1.5 

 متجقي ال دمة           

 االشراف- 6

 مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:   

 ال يوجد -      

 

 المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة -7 

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7   

 .فما دون المؤةل العجمي المطجوب : ال انوية العامة               

 .سنة ( 1ال برات العمجية المطجوبة  : )               

 التدريب:  1.7         

 مهارات االتصال.دورة في  -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7        

 

 المهارات المطلوبة

 مهارات اتصال وتواصل مل الجمهور -

 القدرات المطلوبة

 التعامل مل الجمهور القدرة عجى  -

  المعــارف

 اتقان القراءة والكتابة -

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

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

  ازن : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التنمية االجتماعية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ة والموارد البشريةقسم الشؤون المالية واإلداري :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 والموارد البشرية رئيل قسم الشؤون المالية واإلدارية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 تـرمـيـز الـوظـيـفـة. 1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 3 :الرمز ال ال ة الــفــئــة

 3 الرمز: وظائف  دمات مساعدة المجموعة النوعية العامة

 8 الرمز: البيل والمستودعاتوظائف  المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 111 الرمز:  ازن المسمى القياسي الدال

 11 الرمز:  ازن مسمى الوظيفة الفعلي

 338311111 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 تو يق كافة البيانات ال اصة بذلك . في المديرية، والمستودعاتكافة إجراءات الجوازم  المشاركة في  غرض الوظيفة:-1

 

 المهام والواجبــــات :-1

 استالم المواد  سب طجب الشراء وصرفها عجى ا تالف انواعها لجمديرية والمراكز والمكاتب التابعة لها.  .1

 ال اصة.تدوين وقائل  ركة الم زون من المواد عجى السجالت   .1

 جرد المواد والت كد من الكمية  سب طجب الشراء.  .1

 مطابقة المواد المستجمة مل الم زنة.  .1

 وتوقيعها من المدير عن طريق الرئيل المباشر والموظف المست دم لها قبل تسجيمها له. الموادتنظيم بطاقات استالم   .5

 االتصال مل لجنة االستالم لمعاينة المواد.  .6

 الوصوالت والر ل والسجالت والمستندات المالية والم افظة عجيها.استالم سجل   .7

 الم افظة عجى نظافة وترتيب المستودع ضمن نطاق المسؤولية.   .8

 مراقبة  ركة معدل م زون المستودعات وإعالم الرئيل المباشر بالنتائر.  .9

 التي ب اجة لاتالف.  الموادمال ظة   .11

 .ترتيب وتصفيف المواد بشكل الئق  .11

 و سب الطجب. الموادصياغة مذكرات  طية باال تياجات من   .11

 المشاركة في عمجية الت زين والجرد.  .11

 المشاركة في لجان االستالم.  .11

تنظيم وتو يق جميل البيانات والسجالت ال اصة بعمجه والت كد من  فظها بطريقة منظمة تضمن الرجوع إليها بسهولة   .15

 وفي أا وقت.

 اإلجراءات الالزمة لجم افظة عجى سرية المعجومات والبيانات التي يتطجب ال فاظ عجى سريتها.ات اذ كافة   .16

 يقوم ب ية أعمال أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته.  .17

 

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 /  موظفي المديرية . والموارد البشرية واإلداريةرئيل قسم الشؤون المالية االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 

 ال يوجد . الدائرة( : االتصاالت الخارجية )خارج  1.5

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:   

 



157 
 ـمـيـدان ـــتـمـاعـيـة / الــــبــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي فـــي وزارة الــتــنـمـيـة االج

 41/81/4181( تاريـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تاريخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالي الوزي

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

   المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 التوجيهي فما دون المؤهل العلمي المطلوب: 

 مجال العمل.في ه ( سن8) المطلوبة :الخبرات العملية 

 

 التدريب:  1.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 الكمبيوتردورة في  -

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة. -

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلوبة:المهارات                   

 مهارة في االتصال      -              

 التقارير.مهارة في إعداد      -              

 القدرات المطلوبة :                   

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل.  - -

 القدرة عجى التعامل مل ال االت الطارئة  -

 :  المعارف                   

 معرفة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.      -                   
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 ديوان الخدمة المدنية
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

وزارة التنمية االجتماعية :  لدائرةا  
 
 

 
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة .1

صيانةفني  مسمى الوظيفــــة: 1.1  

      مديرية التنمية االجتماعية المديرية:اإلدارة/  1.1

 : قسم الشؤون المالية واالدارية والموارد البشرية       القسم/الشعبة 1.1

 قسم الشؤون المالية واالدارية والموارد البشرية        رئيل مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة .1

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

101/101/110 الرمز:  

 الفئـــــــــة  :                                        
 ال ال ة

  3 الرمز:

 المجموعـة النوعية العامة:
 الوظائف المهنية وال رفية

  1 الرمز:

 المجموعة النوعية الفرعية:
 اعمال الكهرباء

 0 الرمز:

 المستـــــــوى :                                        
 ال اني

  1 الرمز:

 المسمى القياسي الدال: 
 فني صيانة  الا

 000 الرمز:

 مسمى الوظيفـــة الفعلي
 فني صيانة

 00 الرمز:

 3411411711 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنية:



159 
 ـمـيـدان ـــتـمـاعـيـة / الــــبــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي فـــي وزارة الــتــنـمـيـة االج

 41/81/4181( تاريـخ 48542رقم ) ش م /و  4181/  7/  4( تاريخ 84921ش م /ر رقم )ــــــــــــمعتمدة بموجب كتاب معالي الوزي

 

 كافة اجراءات متابعة وصيانة المرافق في المديرية والمراكز والمؤسسات التابعة لهاتنفيذ غرض الوظيفة :   .1

 

  المهام والواجبــات: .1

 يقوم بعمل التمديدات الص ية والصيانة العامة لجمرافق الص ية بشكل عام في المركز .  .8

 تشغيل مض ات المياه من األبار الى األسطح يوميا .  .4

 يقوم عجى صيانة دورية عجى  زانات المياه  .3

 يتابل صهرير الماء عند  ضورة والت كد من التعبئة .  .2

 يتابل ال ط المغذا لجمياه عند تشغيل المياه من سجطة المياه .  .5

 ) تفقد البويجرات والرديترات في كافة أقسام المركز وصيانتها(ايقوم بعمل صيانة لجتدفئة المركزية من  ي .2

 يتابل تعبئة مادة السوالر .  .7

 يقوم بعمل صيانة لجكهرباء واألجهزة الكهربائية ب سب امكانياته .  .1

 يتابل جميل أنواع االضاءة في المركز .  .9

 يتابل تشغيل كل ما يجزم من أجهزة في اال تفاالت الرسمية واألعياد  .81

 يتابل أعمال النجارة وال دادة و سب ال اجة .  .88

 باألنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة و اصة المتعجقة بالوظيفةيتقيد   .84

 يقوم ب ية أعمال أ رء بتكجيف من قبل الرئيل المباشر ضمن ا تصال الوظيفة . .83

 العالقات الوظيفية-5

 والموارد البشرية رئيل قسم الشؤون المالية واالداريةاالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5 -

 ال يوجداالتصاالت الخارجية)خارج الدائرة(: 1.5 -
 

 االشراف-6

 ال يوجدمسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:    

 المتطلبات االساسية واالضافية إلشغال الوظيفة -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 

 المؤةل العجمي المطجوب :  انوية عامة )صناعي( او شهادة مزاولة مهنة            

( سنة في مجال العمل8ال برات العمجية المطجوبة: )                    

 التدريب:  1.7 

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة -

 دورة تدريبية في مجال الصيانة العامة -

 ات الكهربائيةدورة اساسية في اعمال التمديد -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 مهارات فنية مت صصة في مجال الصيانةمهارة في االتصال،  -                    

 القدرة عجى ت سل المشكالت الوظيفية والمبادرة باقترا  ال جول المناسبة لها. -                    
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 ديوان الخدمة المدنية

 الفعلي الوظيفيبطاقة الوصف 

 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

 

 

 
 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة .1

طابل     مسمى الوظيفــــة:  1.1  

      مديرية التنمية االجتماعية المديرية:اإلدارة/  1.1

 : قسم الشؤون المالية واالدارية والموارد البشرية       القسم/الشعبة 1.1

 قسم الشؤون المالية واالدارية والموارد البشرية        رئيل الرئيس المباشر:مسمى وظيفة  1.1

 ترميز الوظيفة .1

818/814/841 الرمز: دائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نوع الوظيفة:   

  3 الرمز: ال ال ة الفئـــــــــة  :                                        

  3 الرمز: وظائف ال دمات المساعدة :المجموعـة النوعية العامة

 2 الرمز: وظائف ال دمات اإلدارية :المجموعة النوعية الفرعية

  3 الرمز: ال الا المستـــــــوى :                                        

 113 الرمز: طابل المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: طابل مسمى الوظيفـــة الفعلي

 332311311 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنية:
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 يطبل ويدقق الكتب والتقارير والمعامالت والكتب ال اصة في المديرية  سب الطجب.غرض الوظيفة :  -1

 المهام والواجبات: -1

 يطبل الكتب والتقارير والمعامالت الم تجفة  سب الطجب   .8

 الكتب والتقارير التي طبعها قبل تسجيمها لججهات الم تصةيدقق  .4

 ي افظ عجى نظافة آالت الطباعة ويت كد من تغطيتها باستمرار .3

 يجرا الصيانة ال فيفة  الت الطباعة وإبالغ المسؤولين عن أية أعطال   .2

 التمكن من الد ول عجى النظام وال روو منه باستعمال لكجمات السر  .5

 الم افظة عجى سرية المعجومات المطبوعة وعدم السما  لآل رين باالطالع عجيها  .2

 القيام ب ا مهام يكجفه بها المدير ضمن ا تصاصه .7

 تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعجيمات الصادرة من الوزارة .1

 :) االتصاالت(عالقات الوظيفية -5

 :االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( 1.5

 رئيل قسم الشؤون المالية واالدارية والموارد البشرية/الموظفين                      

 االتصاالت الخارجية ) خارج الدائرة(: 1.5             

 ال يوجد                    

 اإلشراف:  -6

 مسميات الوظيفة الخاضعة لألشراف المباشر للوظيفة :      

 دال يوج -

 واالضافية إلشغال الوظيفة:المتطلبات األساسية  -7   

 المؤهل العلمي المطلوب 1.7        

 المؤةل العجمي المطجوب  :  انوية عامة               

( سنوات في مجال العمل8ال برات العمجية المطجوبة:)                 

  التدريب:  1.7   

 دورات فنية مت صصة في مجال الوظيفة -

 / انججيزا دورة تدريبية في الطباعة عربي -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7   

في سرعة الطباعةعالية ت مهاراو  مهارة في است دام ال اسوب            

 القدرة عجى ت سل المشكالت الوظيفية والمبادرة باقترا  ال جول المناسبة لها.            
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 ديوان الخدمة المدنية

 الفعليبطاقة الوصف الوظيفي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مراسل : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التنمية االجتماعية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ة والموارد البشرية قسم الشؤون المالية واإلداري :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ة والموارد البشرية إلداريالشؤون المالية وارئيل قسم  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 3 الرمز: ال ال ة  الــفــئــة

 3 الرمز: وظائف ال دمات المساعدة المجموعة النوعية العامة

 2 الرمز: وظائف ال دمات اإلدارية المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 188 الرمز: مراسل المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: مراسل مسمى الوظيفة الفعلي

 332318811 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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عامة لموظفي المديرية من توزيل البريد والمعامالت وتصاااااااوير الو ائق وتقديم الضااااااايافة عند   دمات تقديم الوظيفة:غرض -1

 الطجب.  

 المهام والواجبــــات :-1

 فتح وإغالق المديرية قبل وبعد إنهاء دوام الرسمي. .1

 الرسمية لجموظفين وتوزيل البريد الوارد إلى جميل األقسام في المديرية بعد توريدةا وتسجيجها.توزيل المعامالت  .1

تقديم الضاااايافة الالزمة لجمدير وموظفي المديرية وفقاً لجتوجيهات ال اصااااة بهذا الشاااا ن، وتقديم الضاااايافة  الل االجتماعات  .1

 الرسمية.

 المطجوب تغجيفها بالوسائل المناسبة والمتا ة. المساةمة في تغجيف وتججيد الو ائق والكتب .1

 تطبيق تعجيمات وقواعد السالمة العامة والت كد من أمور السالمة العامة قبل مغادرة العمل .5

 نقل القرطاسية واأل اا والجوازم والمعدات واألجهزة في المديرية. .6

 الت كد من نظافة وترتيب المكاتب. .7

 التامة في نقل البريد والتعامل مل الو ائق.مراعاة السرية  .8

 يقوم ب ية أعمال أ رء يكجف بها من قبل الرئيل المباشر وضمن ا تصال وظيفته. .9

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 /  موظفي المديرية . رئيل قسم الشؤون المالية واإلداريةاالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 ال يوجد .  الدائرة( : االتصاالت الخارجية )خارج  1.5

 اإلشراف :-6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

  انوية عامة فما دون .المؤهل العلمي المطلوب: 

 ( سنه في عمل الوزارة .8الفئة ال انية )الخبرات العملية المطلوبة  : 

 التدريب:  1.7

 دورات تدريبية مت صصة في مجال الوظيفة. -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 مهارات اتصال والتعامل مل الجمهور بجباقة وكياسة. المهارات المطلوبة:

 القدرة عجى ت مل ضغط العمل . القدرات المطلوبة:

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.المعارف: 
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 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 )م ورين(سائق سيارة  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مديرية التنمية االجتماعية  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ة والموارد البشرية قسم الشؤون المالية واإلداري :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 ة والموارد البشرية رئيل قسم الشؤون المالية واإلداري : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 الـوظـيـفـة. تـرمـيـز 1

 818/814/841 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 3 الرمز: ال ال ة  الــفــئــة

 3 الرمز: وظائف ال دمات المساعدة المجموعة النوعية العامة

 3 الرمز: السواقة أعمالوظائف  المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: ال الا الـمـسـتـوى

 115 الرمز: سائق  المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: سائق سيارة )م ورين( مسمى الوظيفة الفعلي

 333311511 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 وتسييرةا وفق برنامر أمر ال ركة ل دمة العمل. قيادة المركبة  غرض الوظيفة:-1

 المهام والواجبــــات :-1

 تفقد المركبة والعمل عجى ال فاظ عجى نظافتها يومياً وصيانتها وإعالم المسؤول المباشر ب ية أعطال. .1

 قيادة المركبة وتسيرةا وفق برنامر أمر ال ركة ل دمة العمل .1

  سجل ر الت المركبات  سب األصول وبطجب من الموظف المرافق.تدوين ر الت المركبة عجى  .1

 القيام بنقل موظفي المديرية وزوارةا  سب أوامر ال ركة الصادرة. .1

 القيام بتوزيل البريد الصادر عن المديرية لججهات ال ارجية المعنية و سب الطجب. .5

 صااولوال  ادا بعد ال صااول عجى موافقة رئيل القساام  إبالغ المسااؤولين بشااركة التامين الم تصااة فور ال صااول أا .6

 عجى تعزيز كروكي.

 تزويد المركبات والسيارات التابعة لجمديرية بالوقود وتر يل السيارات. .7

 تطبيق قواعد السالمة العامة وااللتزام بقواعد المرور وقانون السير. .8

 المباشر وضمن ا تصال وظيفته.يقوم ب ية أعمال أ رء يكجف بها من قبل الرئيل  .9

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

 الميدان(. –كافة الو دات اإلدارية في الوزارة )المركز االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

 .دائرة التر يل، كافة المؤسسات ال كومية الرسمية والتطوعية االةجيةاالتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5

 :اإلشراف-6

 ال يوجد.مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة: -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 

  انوية عامة ناجح ك د أدنى، ور صة سوق عمومية . المؤهل العلمي المطلوب :

 ر صة سوق عمومية سارية المفعول. الخبرات العملية المطلوبة  :

 التدريب:  1.7

 دورة في الصيانة الفنية لجمركبات.. -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في قيادة المركبات -

 إجادة القراءة والكتابة. -

 القدرات المطلوبة:

 اجتياز اال تبار المقرر.. -

 معرفة تامة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعجيمات ال اضعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. المعارف:
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 ديوان الخدمة المدنية      

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 

 الدائرة:   وزارة التنمية االجتماعية

 

 
 

 

 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة .1

 مست دم      مسمى الوظيفــــة: 1.1

 التنمية االجتماعية مديرية    االدارة/ المديرية: 1.1

 م الشؤون المالية واالدارية والموارد البشريةقس  :القسم/الشعبة 1.1

 م الشؤون المالية واالدارية والموارد البشريةرئيل  قس :  مسمى وظيفة الرئيس المباشر 1.1

 ترميز الوظيفة .1

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

 ودرجات

 818/814/841 الرمز:

 3 الرمز:  ال ة الفئـــــــــة  :

 3 الرمز: وظائف ال دمات المساعدة المجموعـة النوعية العامة:

 2 الرمز: وظائف ال دمات االدارية المجموعـة النوعية الفرعية:

 3 الرمز: ال الا المستـــــــوى :

 112 الرمز: مست دم الدال:المسمى القياسي 

 11 الرمز: مست دم مسمى الوظيفـــة الفعلي:

 332311211 الرقم الرمزي للوظيفة:
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 :الهدف العام -1

 الم افظة نظافة مبنى ومرافق المديرية وتقديم ال دمات لجموظفين والمراجعين.        

 المهام والواجبات:-1

 القيام بنظافة المرافق العامة والمكاتب في المديرية باستمرار  .8

 ترتيب وتنظيف المواد واألدوات والمعدات دا ل المطبخ والمستودعات  .4

 تجهيز طجبات القهوة والشاا والمرطبات عند الطجب  .3

 يطبق قواعد وتعجيمات السالمة العامة  .2

 يقوم ب ا أعمال أ رء يكجفه بها المدير  سب مصج ة العمل   .5

 تنفيذ كافة التعجيمات الصادرة من المديرية .2

 العالقات الوظيفية:-5

 االتصاالت الداخلية: 1.5

 رئيل قسم الشؤون المالية واالدارية والموارد البشرية/الموظفين                  

 :االتصاالت الخارجية 1.5

 ال يوجد                       

 اإلشراف:-6

 ال يوجد مسميات الوظيفة الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:                

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7 

 المؤهالت العلمي والخبرات:  1.7

 دونالمؤةل العجمي المطجوب :  انوية عامة فما                        

 

   سنة في مجال العمل 8 ال برات العمجية المطجوبة:                      

 التدريب:  1.7              

 دورة تدريبية م تصة في مجال العمل          

 

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 مهارة في التعامل مل ال االت الطارئة -           

 معرفة بالقوانين واألنظمة والتعجيمات الناظمة لجعمل -                       

 

 

 


