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 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 مركز أو دار او مؤسسة ديرـــــــــــم   مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية:  مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 اإلعاقة(قطـــاع االشخاص ذوي ) نهارية مؤسسة رعاية وامركز   : القسم/الشعبة 1.1

 ةيـــمديريــــة التنميـــة االجتماع مدير     مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة -1

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

 6 :رمزال االولى الفئـــــــــة  :                                        

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

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

 9 :الرمز الثاني :                                         المستـــــــوى

قسم رئيس المسمى القياسي الدال:  611 :رمزال   

قسمرئيس  الفعليمسمى الوظيفـــة   11 :رمزال 

 101011111 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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من   وادارة شؤون المؤسسة/المركزالمركز إعداد الخطط وبرامج العمل التنفيذية الالزمة للحفاظ على حسن سير العمل في: غرض الوظيفة-3

والتأكد واإلشراف على حسن تنفيذها وتوزيع البرامج والنشاطات على العاملين م ادائهم.يقيته الموظفين فيه ويالنواحي االدارية والفنية والمالية، وتوج

 يذ القوانين واالنظمة والتعليمات الناظمة للعمل.من تنف

 
 المهام والواجبات:-4

 .وتطبيق القوانين واالنظمة والتعليمات المعمول بهاوالمالية من كافة الجوانب الفنية واالدارية  / المؤسسةالمركزادارة  .1

بشكل عام وتنظيمها بالتعاون مع الموظفين كل حسب اختصاصه واإلشراف  /المؤسسةلمركزالمشاركة في إعداد الخطة الخاصة بنشاطات ا .2

 المباشر على تنفيذها وفق الخطط والبرامج المقررة. 

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

 اليب العمل. والتطوير المستمر ألس

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

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

 طات للمنتفعين.البرامج والنشاالبيئة الداخلية ويشرف ويتاكد من مدى مناسبة  .6

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

 المتبعة.

 نسبوي  ن الطلبات التي تقع ضمن صالحياتهآالقرار المناسب بش ذالمؤسسة ويتخالمركز/ينظر في الطلبات المقدمه من الموظفين في  .8

 للرئيس المباشر بما يقع خارج تلك الصالحيات

 .المؤسسة من الموارد البشرية والماديةالمركز/يحدد احتياجات  .9

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

 توثيق الصالت االيجابية مابين المركز وأهالي المنتفعينيعمل على  .11

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

 .المؤسسة

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

 اذا تطلب االمر. وبرامجها وخدماتها

موظفين وارشادهم وحل مشاكلهم في مجال العمل وتقييم أدائهم وتوزيع العمل فيما بينهم توزيعاً عادالً ومالئماً لطبيعة توجيه ال .14

 وفق البرامج والوصف الوظيفي المعتمد.  /المؤسسةالمركزالعمل في 

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

 وتوثيقها . 

 /المؤسسةالمركزالمشاركة في اجتماعات فرق العمل لكل البرامج التي يتم تنفيذها في  .61

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

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

 الوثائق والملفات ومتابعة تحديثها دورياً.

 .ذات عالقة بطبيعة العمل في المركز او المؤسسة القيام بأية مهام اخرى يكلف بها .19
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 ة: ) االتصاالت (عالقات الوظيف -5

في المركز  / كافة الموظفين  / مدير مديرة شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة االجتماعيةمديرية التنمية مدير  الداخلية:االتصاالت 5.5

 /المؤسسة 

 مؤسسات والمنظمات ذات العالقة بطبيعة عمل المركز/المؤسسةالوزارة الصحه ، أهالي المنتفعين ،:الخارجيةاالتصاالت  5.5

 

 اإلشراف: -6

وكافة ، الطبية والفنية رئيس شعبة الشؤون اإلدارية ، رئيس شعبة الشؤون للوظيفة:مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر 

 العاملين في المركز

 

 
 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

 والخبرات: المؤهل العلمي -5.7

 او التربية الخاصة او أي تخصص ذو عالقة بطبيعة العمل االدارية او الفنية االدارية او االجتماعية الطبية او العلوم في بكالوريوس -

 (سنوات في مجال الوظيفة5خبرة ) -

 التدريب: -5.7

 دورة تدريبية واحدة على األقل في مجال ادارة المؤسسات االجتماعية -

 دورة واحدة على األقل في اعداد الخطط التدريبية والتأهيلية -

 األشخاص ذوي االعاقةتدريبية في مجال التعامل مع  اتدور -

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

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 المهارات المطلوبة

 مهارة عالية على االتصال باآلخرين. -

 مهارة في االشراف والتوجيه والتقييم. -

 مهارة ادارة الوقت وتطبيقاتها  -

 مهارة استخدام الحاسوب -

 القدرات المطلوبة

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 قدرة على تحليل المشكالت واتخاذ القرارات. -

 القدرة على ادارة المجموعات  -

  المعارف

 معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل -
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 رئيس شعبة الشؤون االدارية  مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية: مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 شعبة الشؤون االدارية / قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة()نهارية مركز او مؤسسة رعاية :  القسم/الشعبة 1.1

 مركز او مؤسسة مدير    مسمى وظيفة الرئيس المباشر:  1.1

 ترميز الوظيفة-1

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

 الفئـــــــــة  :                                        
 األولى او 

 الثانية 
 :رمزال

6 
9 

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

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

 9 :الرمز الثاني :                                         المستـــــــوى

 119 :رمزال رئيس شعبة المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال رئيس شعبة :الفعليمسمى الوظيفـــة 

 الرقم الرمزي للوظيفة: 
 101011011على الفئة األولى 

 001011011على الفئة الثانية  
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 واللوجستيه في المركز.موارد البشرية والالتنظيم والتوجيه واإلشراف على كافة الخدمات اإلدارية والمالية  : الوظيفةغرض -3

 المهام والواجبات:-4

 يشرف على أعمال الديوان ويتابعها ويقيمها . -6

 يشرف على أعمال  اللوازم والمشتريات ويتابعها ويقيمها . -9

 ويتابعها ويقيمها .يشرف على أعمال المحاسبة  -3

 يشرف على أعمال الصيانة والنظافة . -4

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

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

 يدقق السجالت اإلدارية والمالية الخاصة بعمل الشعبة. -6

 .التمام انجاز المهام والوجبات حسب األصول المركز ن الطبية والفنية وباقي الموظفين فيئيس شعبة الشؤويتعاون مع ر -1

 عقد اجتماعات دوريه مع المرؤسيين لمتابعة األمور الفنية لتحسين أداء الخدمة المقدمة في المركز -9

 يقيم أداء العاملين ضمن نطاق أشرافه الوظيفي  -61

 نطاق اشرافة الوظيفي . يحدد االحتياجات التدريبية للعاملين ضمن -66

 إعداد تقارير دورية عن تقدم سير العمل ويرفعها للرئيس المباشر -69

 تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة -63

  القيام بأية مهام يكلفه بها المسؤول المباشر وتقع ضمن نطاق عمله. -64

 ة: ) االتصاالت (عالقات الوظيف -5

 مدير المركز  / كافة الموظفينالداخلية:االتصاالت  5.5

 ال يوجد :الخارجيةاالتصاالت  5.5

 اإلشراف: -6
محاسب، أمين العهدة واللوازم، كاتب ،سائق ، مستخدم ، مراسل ، حارس ،موظف استقبال ، مدخل  مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:

 مأمور مقسم ،ربة منزل، بيانات ، طابع

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة - 7

 لحملة البكالوريوس (سنوات في مجال الوظيفة3خبرة )و  العلوم االدارية او المالية في بكالوريوس او دبلوم  والخبرات: المؤهل العلمي -5.7

 ( سنوات لحملة دبلوم كلية المجتمع5و) 

 دورة مختصة بالمتابعة واالشراف ، و العملدورة تدريبية مختصة في مجال   التدريب: -5.7

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 مهارة االدارة والتقييم،  استخدام الحاسوب مهارة في ،  اتصال فعاله مهارة :  المهارات المطلوبة

 القدرة على تحمل ضغط العمل:  ةــالقدرات المطلوب

 واألنظمة والتعليمات الناظمة للعملمعرفة بالقوانين :  ارفــــــــــــــــالمع
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 الطبية والفنيةرئيس شعبة الشؤون             مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــالتنميـــة االجتماعاالدارة/ المديرية: مديريــــة  1.1

 الطبية والفنيةشعبة الشؤون /   (االشخاص ذوي االعاقة) قطــــاع انهاريمركز او مؤسسة رعاية  :  القسم/الشعبة 1.1

 مؤسسة مركز او مدير  مسمى وظيفة الرئيس المباشر:    1.1

 الوظيفة ترمي -1

رجاتفئات وددائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات  نوع الوظيفة:   120/616/619 :رمزال 

 6 :رمزال األولى الفئـــــــــة  :                                        

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

المساندةوظائف المهن الطبية  : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة  4 :الرمز 

 9 :الرمز الثاني :                                         المستـــــــوى

 119 :رمزال رئيس شعبة المسمى القياسي الدال: 

الشؤون الفنية  رئيس شعبة الفعليمسمى الوظيفـــة   11 :رمزال 

 100011011 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

العالج الطبيعي والوظيفي التدريبية و ووالتعليمية الخدمات الطبية  التنظيم والتوجيه واإلشراف على كافة األمور الفنية في المركز مثل : غرض الوظيفة-3

 في المركز/المؤسسة التي تقدم للمنتفعين االنشطة الالمنهجيةو

 المهام والواجبات:-4
 يعد وينظم الخطط السنوية والفنية ألعمال الشعبة  .6

 على البرامج والخطط الصحية ومتابعة تنفيذها.يشرف  .9

 اإلشراف على أعمال المعالج الطبيعي والوظيفي ويدرس التقارير المقدمة منهم ويجري الالزم بشأنها .3

 ويجري الالزم بشأنها  مويدرس التقارير المقدمة منهواالخصائي النفسي يشرف على أعمال األخصائي االجتماعي  .4

 على الزيارات التتبعيه ألسر المنتفعين وتقديم تقارير عن هذه الزيارات للمدير يشرف .5

 اإلشراف والمشاركة في اجتماعات أهالي المنتفعين وتقديم تقارير عن هذه االجتماعات للمدير.يقوم ب .6

 .التي يتم تنفيذها في المركز  األنشطة الالمنهجيه يشرف ويتابع البرامج التعليمية والتدريبية و .6

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

 عن سير العمل فيها وتزويد المدير بتقارير دوريه أدائهملتقييم فيه صال همحضور حصصللمعلمين و واإلرشادالتوجيه  .9

 ضمن نطاق اشرافه الوظيفي. تقييم األداء الدوري للموظفين .61

 االحتياجات التدريبية للعاملين ضمن نطاق اشرافة الوظيفي . يحدد .66

 إعداد تقارير دورية عن تقدم سير العمل. .69

 تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة. .63

 النجاز المهام والوجبات حسب األصول,. المركز رئيس شعبة الشؤون اإلدارية وكافة الموظفين فييتعاون مع  .14

 . بأي أعمال أخرى يكلفه بها المدير حسب مصلحة العمل يقوم .15

  

 ة: ) االتصاالت (عالقات الوظيف -5

 مدير المركز  / كافة الموظفينالداخلية:االتصاالت  5.5

 ال يوجد :الخارجيةاالتصاالت  5.5

 اإلشراف: -6

 مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:

مرافق ذوي معلم ، مشرف انشطه ،،  اجتماعي، اخصائي نفسياخصائي  ،أخصائي عالج وظيفي، اخصائي عالج نطقطبيعي ، ج العاخصائي 

  احتياجات خاصة
 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

  والخبرات: المؤهل العلمي -5.7

 أي تخصص ذو عالقة بطبيعة العمل  علم االجتماع او التربية الخاصة او او الوظيفي أو الطبيعي العالجفي  بكالوريوس -

  (سنوات في مجال الوظيفة5خبرة ) -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 

 التدريب: -5.7

  دورة تدريبية مختصة في مجال العمل   -    

 دورة مختصة بالمتابعة واالشراف   -    

 

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 : المهارات المطلوبة

  اتصال فعالهمهارة  -

 استخدام الحاسوب مهارة في  -

 مهارة االدارة والتقييم -

 :  ةـالقدرات المطلوب

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

  : ارفـــــــــــــــالمع

 األنظمة والتعليمات الناظمة لمعرفة بالقوانين و -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 
 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
  

 
 

 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

عالج طبيعي تصاصياخمسمى الوظيفــــة:    1.1  

 ة التنمية االجتماعيةـــــمديري  اإلدارة/ المديرية: 1.1

 الفنية  الطبية و شعبة الشؤون/ نهاري )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة (مركز او مؤسسة رعاية  القسم/الشعبة:    1.1

 رئيس شعبة الشـــــؤون الفنية مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة -1

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

 1 الرمز: االولى الفئـــــــــة  :                                        

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

 4  وظائف المهن الطبية المساندة المجموعة النوعية الفرعية:

 3 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        

 004 الرمز: اختصاصي مساعد المسمى القياسي الدال: 

 00 الرمز: اختصاصي مساعد الوظيفـــة الفعليمسمى 

 114300400 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنية:
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 

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

والتعدريبات العالجيعة التعي تلقاهعا، والتطعورات التعي طعرأت عليهعا  فتح ملف لكل منتفع يشتمل على وضعع الحالعة عنعد دخعول المركعز  .1

 والتوصيات.

تقيعيم حالععة المنتفععع وتحديععد قدراتععه وإعععداد برنععامج عالجععي خععاص بهعا وتنفيععذه عنععد البععدء وبشععكل دوري وذلععك باشععراف وتنسععيق مععع   .1

 اختصاصي الطب الطبيعي  والتاهيل.

عمععل خطععط سععنوية  للقسععم وفرديععة خاصععة بكععل طفععل ملتحععق بععالمركز يععتم معالجتععه، والعمععل علععى إعععداد تقريععر حععول تقععدم حععاالت   .3

 الملتحقين بالمركز شهريا.

فعق وتقعدم الحالعة معن أجعل تحقيعق تنفيذ الخطة العالجية لكل منتفع ومراجعتها كل فترة حسب طبيعة الحالة وتطوير تلعك الخطعة بمعا يت  .4

 األهداف المرجوة. 

ارشاد وتوعية المنتفع وتدريب أسرته بشان تطبيق خطة الععالج والوسعائل المسعتعملة تأهيعل المععاق جسعديا ومسعاعدته علعى االعتمعاد   .5

 على الذات في خدمه نفسه وإشباع حاجاته

 . المجتمعي والتدخل المبكريشارك كعضو في فريق متعدد التخصصات في برنامج التأهيل   .6

 المسؤولية التامة عن األجهزة واألدوات في غرفة العالج الطبيعي واالبالغ عن أي عطل  .7

 حسن إدارة غرفة العالج الطبيعي، واستخدام الوسائل، والتقنية المناسبة للملتحقين بالمركز.  .8

آلرائهععم، وتقععديم اإلرشعععادات المناسععبة، أو تزويععدهم بالتعععدريب التعععاون مععع أوليععاء أمعععور الملتحقععين بععالمركز مععن خعععالل االسععتماع   .9

 والتعليمات المناسبة، ليتسنى لهم تطبيقها في المنزل.

 العمل على تطوير غرفة العالج الطبيعي من خالل األجهزة واألدوات الالزمة، واإلبالغ عن النواقص.  .10

 .ي الطب الطبيعي والتاهيلاختصاصكتابة تقارير دورية عن حالة المنتفع ومناقشتها مع   .11

 تقييم أوضاع المنتفعين وقياس مدى استفادتهم من خدمات العالج الطبيعي.   .11

 المعالج الطبيعي مسؤول مسؤولية تامة عن سالمة المنتفع وعدم تفاقم الحاالت   .13

 إتباع تعليمات األمن والسالمة لألجهزة واألشخاص.   .14

 للمنتفعين له من ابناء المجتمع المحليتقديم خدمات العالج الطبيعي   .15

 مصلحة العمل  ماتقتضيه يقوم بأي أعمال أخرى يكلفه بها المدير حسب   .16

 

 )االتصاالت(:ةيعالقات الوظيفال-5

 رئيس شعبة الشؤون الفنية/الموظفين :الداخليةالتصاالت ا1.5 -

 بالعالج الطبيعيوزارة الصحة/الجمعيات المتخصصة  :الخارجيةاالتصاالت  1.5 -

 

 االشراف-6

 ال يوجد مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 

 المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 -

 أي من مجاالت العالج الطبيعيفي المؤهل العلمي المطلوب  : الدرجة الجامعية األولى 

                + شهادة مزاولة مهنة              ( سنوات في عمل الوزارة3الفئة األولى ) الخبرات العملية المطلوبة :             

 التدريب:  1.7 -

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

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 -

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

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

معرفة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة   - المعــارف  
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 
 

 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

 
وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

  

 
 

 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

عالج وظيفي  ختصاصيا مسمى الوظيفــــة: 1.1  

 ة االجتماعيةــة التنميــــمديري اإلدارة/ المديرية: 1.1

 الفنية و الطبيةشعبة الشؤون / نهاري )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(مركز او مؤسسة رعاية  القسم/الشعبة:  1.1

 الفنيةو الطبية رئيس شعبة الشــــؤون  مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة -1

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

101/101/110 الرمز:  

 الفئـــــــــة  :                                        
 االولى

 1 الرمز:

 نوعية العامة:المجموعـة ال
 الوظائف الطبية والرعاية الصحية

 1 الرمز:

 المجموعة النوعيةالفرعية:
 وظائف المهن الطبية المساندة

 4 

 المستـــــــوى :                                        
 الثالث

 3 الرمز:

 المسمى القياسي الدال: 
 اختصاصي مساعد

 004 الرمز:

 مسمى الوظيفـــة الفعلي
 اختصاصي مساعد

 00 الرمز:

 114300400 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنية:
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 

 تخطيط وتنفيذ برامج العالج الوظيفي لالشخاص المعوقين المحتاجين لهذه الخدمة بما يكفل تقديمها بأفضل نوعية ممكنة. غرض الوظيفة: .3

  المهام والواجبــات:. 1

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

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

 .هيلأبالتنسيق مع اختصاصي الطب الطبيعي والت الملتحقين بالمركز كل شهرين

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

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

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

 لوظيفي وتطويرها .صة بالعالج ااالمحافظة على األجهزة، واألدوات، والوسائل الخ .1

التعاون مع أولياء أمور الملتحقين بعالمركز معن خعالل االسعتماع آلرائهعم، وتقعديم اإلرشعادات والنصعائح المناسعبة، أو  .6

 تزويدهم بالتدريب والتعليمات المناسبة، ليتسنى لهم تطبيقها في المنزل.

 .بيعي والتاهيلمع اختصاصي الطب الطكتابة تقارير دورية عن حالة المنتفع ومناقشتها  .1

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

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

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

 تنمية االستجابات الحركية من خالل أنشطة اللعب.  -

 تدريب المنتفعين على المهارات االستقاللية كتغيير المالبس ، والنظافة الشخصية.  -

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

كععة الدقيقععة ، والتععآزر ، وتععدريب المنتفعععين عليهععا كععل حسععب تقيععيم مهععارات مععا قبععل الكتابععة ، ومهععارات الحر -

 احتياجه. 

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

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

 . برنامج التأهيل المجتمعي والتدخل المبكريشارك كعضو في فريق متعدد التخصصات في  .63

 فتح ملف خاص بالمنتفعين من برامج العالج الوظيفي  .64

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

 

 ة: )االتصاالت(: عالقات الوظيف-5

 /الموظفينرئيس شعبة الشؤون الفنيةالداخلية: االتصاالت1.5 -

 وزارة الصحة/الجمعيات المتخصصة بالعالج الوظيفي:الخارجية االتصاالت1.5 -

 

 االشراف-6

 اليوجد مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 

 المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 -

 أي من مجاالت العالج الوظيفيفي المؤهل العلمي المطلوب  : الدرجة الجامعية األولى 

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

 التدريب:  1.7 -

 االعاقةدورة فنية بالتعامل مع األشخاص ذوي  -
 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 -

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

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

  المعــارف

معرفة في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة   -                
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 
 

 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

 

 
 

 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 ائي اجتماعيـــــــاخص مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية: مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 الفنيةو الطبية شعبة الشؤون /   ( قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة )  نهارية  رعايةمركز او مؤسسة  :القسم/الشعبة 1.1

 الفنيةو الطبية مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشؤون  1.1

 ترميز الوظيفة -1

جاتدائمة مصنفة/ غير مصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودر نوع الوظيفة:   691/616/619 :رمزال 

 6 :رمزال االولى الفئـــــــــة  :                                        

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

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

 3 :الرمز الثالث :                                         المستـــــــوى

 116 :رمزال اخصائي مساعد المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال اخصائي اجتماعي الفعليمسمى الوظيفـــة 

 101011711 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 
المشكالت االجتماعية للمنتفعين واسرهم لتحقيق التكيف المالئم للمنتفع داخل المؤسسة ومع يقدم الخدمات االجتماعية وحل  : غرض الوظيفة-3

 اسرهم الطبيعية والبديلة

 

 المهام والواجبات:-4

 لها على قوائم االنتظارالدراسات االجتماعية الجديدة عن األشخاص ذوي االعاقه والصادرة من مديريات التنمية االجتماعية وتسجي استالم-6

 .الجتماع لجنة القبول وتجهيزها

 عداد ملفات مكتملة الوثائق لكل منتفع ا -0

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

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

 .يشرف على تفقد حضور وغياب الطالب يوميا-5

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

الصالت االيجابية بين المركز و اهالي المنتفعين  ينظم برنامج تنظيم لزيارات ذوي المنتفعين الملتحقين بالمركز لتحقيق التواصل االجتماعي توثيق -7

 وفق القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها

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

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

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

 .القيام بزيارات ميدانية ألسر المنتفعين والمسجلين على قوائم االنتظار وتقديم خدمات االرشاد األسري لهم -11

 فيذ برامج األنشطة الالمنهجية الخاصة بالمنتفعين اعداد وتن-10

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

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

 .ات الداخليه ومناوبات الباص للمعلماتوضع برنامج المناوب-15

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

 .وذجية للتعامل مع ابنائهم المعوقيناالجتماع مع أولياء أمور المنتفعين وإجراء لقاءات تتبعية هدفها إرشادهم عن الكيفية النم-17

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

 ى العالقة المهنية مع المنتفعين واسرهم.االلتزام بمبدأ السرية في العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة والمحافظة علااللتزام باخالق الوظيفة العامة و -19

  .يقوم بأي أعمال أخرى يكلفه بها المدير حسب ماتقتضيه مصلحة العمل  -01

 

 عالقات الوظيفة:-5

 ، والمشرف واالخصائي النفسي وكافة موظفي المركز ن الفنيةوالشؤرئيس شعبة   الداخلية:االتصاالت  -5.5

 ال يوجد االتصاالت الخارجية: -5.5

 

 االشراف-6

 ال يوجدلالشراف المباشر للوظيفة:مسميات الوظائف الخاضعة 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 والخبرات: المؤهل العلمي -5.7
 او أي تخصص في مجال الوظيفة المؤهل العلمي المطلوب : الدرجة الجامعية االولى في مجال العلوم االجتماعية -

 في مجال الوظيفة سنه(  1الخبرات العملية المطلوبة : ) -

  التدريب: -1.7

  دورة في مجال اجراء دراسات الحالة االجتماعية -     

   دورة تدريبية مختصة في المتابعة واإلشراف -      

 متخصصة في مجال الوظيفة دورات فنية -      

 المعارف والمهارات والقدرات : -3.3

    مهارات التواصل مع مختلف الفئات -      

   القدرة على تحمل ضغط العمل و التعامل مع الحاالت الصعبة-       

 للعمل الناظمة والتعليمات واألنظمة بالقوانين معرفة -      
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
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 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 اخصائي نفســــــــــــــــــــــــــــي مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيــــاالدارة/ المديرية: مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 والفنيةالطبية / شعبة الشؤون   ( قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة ) نهاريمركز او مؤسسة رعاية  :  القسم/الشعبة 1.1

 الطبية والفنيةمسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشؤون  1.1

 ترميز الوظيفة-1

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

 6 :رمزال االولى الفئـــــــــة  :

 4 :الرمز الوظائف األساسيةمجموعة  : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

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

 3 :الرمز الثالث : المستـــــــوى

 116 :رمزال اخصائي مساعد المسمى القياسي الدال:

 11 :رمزال اخصائي نفسي الفعليمسمى الوظيفـــة 

 101011711 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

ورصد المشكالت السلوكيه للمنتفعين وبناء الخطط العالجية لحل هذه المشكالت من خالل  تقييم حاالت المنتفعين النفسية وقدرتهم العقلية ، : غرض الوظيفة-3

 برامج اعادة التاهيل النفسي

 

 المهام والواجبات:-4

 يتعاون في وضع خطط وبرامج التعليم غير النظامي التي تتفق مع األسس النفسية التصنيفية للمنتفعين .  .6

 يتعاون وينسق مع العاملين في المركز في تقديم األفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير البرامج واستحداثها .  .9

 ج المتعلقة بسلوكياتهم . ينظم ملفات خاصة بالمنتفعين ويضمنها الوثائق والخطط والبرام .3

 يشرف على تنظيم وتنفيذ برامج االرشاد النفسي والفردي والجمعي للمنتفعين واستخالص النتائج وإعداد التقارير بذلك .  .4

 ينسق ويتعاون مع األخصائي االجتماعي في متابعة تطور الخصائص النمائية للمنتفعين األطفال .  .1

 نفسية فردية أو جماعية للمنتفعين الملتحقين بالمركز .يقوم بإعداد وتنفيذ جلسات إرشادية  .1

 يرصد المشكالت السلوكية والنفسية للمنتفعين ويجرى الدراسات النفسية لهما ويضع التوصيات الالزمة .  .6

 يصمم وينفذ خطط تعديل السلوك غير المرغوب بها لدى المنتفعين بالتعاون مع األخصائي االجتماعي .  .1

 لبية على نتائج التحصيل الدراسي األكاديمي والمهني للمنتفعين ويضع الحلول المناسبة لتلك المؤثرات بالتعاون من المعنيين . يدرس المؤثرات الس .9

 تقييم المنتفعين من خالل االختبارات السلوكية بالتعاون مع أخصائي التربية الخاصة)المعلم( .61

 لمناسبة ومتابعتها وتدوين اسبابها وكيفية عالجها ومتابعتها تشخيص المشكالت السلوكية لدى العدوانيين ووضع الحلول ا .66

 تقديم تقارير شهرية لألدارة عن الحاالت التي يتابع عالج سلوكياتها غير السوية  .69

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

 الصحيحة في التعامل مع ابنائهم  ة العالجية البنائهم وارشادهم الى الطرقجراء لقاءات مع ذوي المنتفعين الشراكهم في الخطا .64

 عين واسرهم.االلتزام باخالق الوظيفة العامة وااللتزام بمبدأ السرية في العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة والمحافظة على العالقة المهنية مع المنتف .61

 .الرئيس المباشريكلفه بها  الوظيفي هضمن اختصاص مهام أخرىالقيام بأية  .61

 هتنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزار .66

 

 عالقات الوظيفة:-5

 الوحدة اإلدارية التي يعمل بها وكافة موظفي/  شعبة الشؤون الطبية والفنيةرئيس  االتصاالت الداخلية:-5.5

 ال يوجد  :الخارجيةاالتصاالت -5.5
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
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 ال يوجدمسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:  اإلشراف: -6

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات -5.7

 النفسي والتوجيه اإلرشاد أو النفس علم الدرجة الجامعية االولى في المؤهل العلمي المطلوب :

 سي في مجال اإلرشاد والتوجيه النف سنه 6خبرات العلمية المطلوبة: ال

 التدريب: -5.7

 دورة تدريبية مختصة في مجال العمل  -

 دورة في مجال اختبارات الذكاء والتكيف النفسي  -

 دورة في مجال صعوبات التعلم والكتابة لدى األطفال  -

 دورة في مجال اإلرشاد األسري -

 دورة في مجال تعديل السلوك -

 والقدرات :المعارف والمهارات  -3.7

 المهارات المطلوبة      

 مهارات التواصل مع مختلف الفئات  -

 مهارات إدارة الجلسات واإلرشاد الجماعي -

 القدرات المطلوبة     

 الحاالت الصعبة والتعامل معالقدرة على تحمل ضغط العمل  -

 القدرة على بناء العالقات المهنية االيجابية مع االطفال والراشدين -

 المعارف      

 للعمل الناظمة والتعليمات واألنظمة بالقوانين معرفة -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 

 
 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
 

جتماعيةية االموزارة التن   الدائرة:  
 
 
 

 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 اخصائي عالج نطق مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيــالمديرية: مديرية التنمية االجتماعاالدارة/  1.1

 شعبة الشؤون الطبية والفنية/   ( قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة )  نهاريمركز او مؤسسة رعاية : القسم/الشعبة 1.1

 شعبة الشؤون الطبية والفنيةمسمى وظيفة الرئيس المباشر:   رئيس  1.1

 ترميز الوظيفة -1

 نوع الوظيفة: 
جاتمصنفة/وظائف بعقود ذات فئات ودردائمة مصنفة/ غير   691/616/619 :رمزال 

 الفئـــــــــة  :                                        
 6 :رمزال االولى

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

 : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة
لوالشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعموظائف األوقاف   6 :الرمز 

 :                                         المستـــــــوى
 3 :الرمز الثالث

 المسمى القياسي الدال: 
 116 :رمزال اخصائي مساعد

 11 :رمزال اخصائي عالج نطق الفعليمسمى الوظيفـــة 

 101011711 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

عمل على تنفيذ برامج عالج النطق و الكالم لألشخاص المعوقين المحتاجين لهذه الخدمة بما يكفل تقديم خدمات لهم ي : .غرض الوظيفة3

 بأفضل نوعية ممكنة 

 

 المهام والواجبات:.4

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

 والحنجرة واألخصائي النفسي

 تقييم الحاالت  ووضع خطه عالجية فرديه لكل حاله والتدريبات الالزمة الضطرابات النطق. -9

 التنسيق مع الطبيب المعالج والمعلم لتقييم مدى التحسن الذي طرا على الحالة.  -3

 المشاركه كعضوفي برنامج التاهيل المجتمعي  .  -4

 اءات مع اسر الحاالت إلرشادهم إلى التدريب النطقي السليم ألبنائهم. إجراء اللق -1

 تقديم تقرير شهري عن إنجازات التدريب .  -1

 المتابعة المستمرة لعمليات التدريب .  -6

 عقد لقاءات ومحاضرات حول التدريب النطقي .  -1

 الطالع على الجديد في التدريب النطقي والتحديث المستمر .ا -9

 يكلفه بها المدير ضمن اختصاصهالقيام بأي مهام  -61

 البيانات والتقارير الخاصة بعملة توثيق كافة -66

 تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة -69

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

 الموظفين الطبيعي//المعالج الطبيب /االخصائي النفسي/المعلم / شعبة الشؤون الطبية والفنيةيس رئاالتصاالت الداخلية : -5.5

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

 

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

   المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7-

 او اي تخصص مشابه لمجال العمل : الدرجة الجامعية األولى في مجال النطقمؤهل العلمي المطلوبال

 + شهادة مزاولة مهنة  في مجال الوظيفة ة(سن6الخبرات العلمية المطلوبة: )

 دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي - التدريب: 5.7-

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7-

 مهارات في االتصال واعداد التقارير -  اإلعاقةمهارة التواصل مع االشخاص ذوي -:  المهارات المطلوبة      

 القدرة على التعامل مع الحاالت الصعبة والطارئة –القدرة على العمل بروح الفريق –القدرة على تحمل ضغط العمل : القدرات المطلوبة

 والقوانين والتشريعات الناظمة لعمل الوزارةالمعرفة باالنظمة المعارف: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 

 ديوان الخدمة المدنية

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 

ةوزارة التنمية االجتماعي   الدائرة  

 

 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة .1

)معلم( ـةــــــاخصــائي تربية خاصمسمى الوظيفــــة:  1.1  

 االجتماعيةة ـمديرية التنمي  اإلدارة/ المديرية: 1.1

 شعبة الشؤون الطبية والفنية/   ( قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة ) نهاريمركز او مؤسسة رعاية القسم/الشعبة:   1.1

 شعبة الشؤون الطبية والفنيةرئيس  مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة .1

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

 6 :رمزال االولى الفئـــــــــة  :                                        

 4 :الرمز مجموعة الوظائف األساسية نوعية العامة:المجموعـة ال

لوظائف األوقاف والشؤون اإلسالمية واالجتماعية والعم المجموعة النوعية الفرعية:  6 :الرمز 

 3 :الرمز الثالث المستـــــــوى :                                        

 116 :رمزال اخصائي مساعد المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال  )معلم(اخصائي تربية خاصة مسمى الوظيفـــة الفعلي

 646311611 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنية:
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 بما يكفل تقديم خدمات لهم بأفضل نوعية ممكنة ذوي االحتياجات الخاصةلألشخاص  أهيلية والتدريبيةالتبرامج اليعمل على تنفيذ   الوظيفة :غرض  .1
 

  المهام والواجبــات:. 1

 .المشاركة في تقييم األداء الحالي للمنتفعين  .1

  .الفردية التأهيلية والتدريبيةإعداد وتنفيذ الخطة التربوية  .0

رصد سلوك المنتفعين و إحالة المنتفعين الذين يعانون من مشكالت سلوكية متكررة  إلى رئيس الشعبة الفنية و المشاركة في خطة تعديل  .0

  .السلوك

 .إعداد الوسائل التعليمية بما يتناسب مع طبيعة األهداف  .0

 .المشاركة في النشاطات المنهجية والالمنهجية في المركز  .5

 .ناوبات الداخلية ومناوبات الباص حسب برنامج معد من المركزالقيام بأعمال الم .0

 .التقييم المستمر ألداء الطالب و فتح ملف خاص لكل منتفع تدون فيه جميع تقاريره .7

 اعداد تقارير دورية عن الطالب وتقديمها الى رئيس الشعبة الفنية  .8

 المشاركة في الندوات و المحاضرات واالجتماعات والورشات المختلفة .9

 .تدوين غيابات الطالب واالبالغ عن حاالت الغياب المتكررة لرئيس الشعبة الفنية .11

 اإلشراف على نظافة طالبها يومياً والتأكد من قص شعرهم وأظافرهم والهندام العام أو إرسال إي مالحظات لألهل تتعلق بذلك  .11

 المشاركة في الطابور الصباحي وتعميق االنتماء للوطن . .10

 األمور حسب ما يقتضيه برنامجه لزيادة التعاون بين المركز واألسرة  بالتعاون مع األخصائية االجتماعية .زيارة أولياء  .10

 التعاون مع االسرة في تطبيق األهداف التدريبية. .10

 األشراف على المنتفعين اثناء تنفيذ البرامج الترفيهية والالمنهجية .15

 ار اليوميهاالشراف على المنتفعين اثناء تناولهم لوجبة االفط .10

 التحضير للمشاركة في المناسبات الوطنية والدينية والمناسبات العامة .17

 يقوم بأي أعمال أخرى يكلفه بها المدير حسب ماتقتضيه مصلحة العمل   .18

 

 ة : ) التصاالت (عالقات الوظيف-5

 الموظفين / شعبة الشؤون الطبية والفنيةرئيس الداخلية: االتصاالت1.5 -

 مراكز التأهيل المتخصصة بالتربية الخاصة :الخارجية االتصاالت1.5 -

 

 

 االشراف-6

 ال يوجد مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:

 

 المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 -

 الخاصة او أي تخصص ذو عالقة بطبيعة الوظيفةفي التربية المؤهل العلمي المطلوب  : الدرجة الجامعية األولى 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
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                    ظيفةعمل الومجال في سنة  1الخبرات العملية المطلوبة :              

 التدريب:  1.7 -

 أساليب التدريس الحديثة  -
 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 -

 :  المهارات المطلوبة      

  اإلعاقةمهارة التواصل مع االشخاص ذوي  -

 مهارات في االتصال واعداد التقارير -

 :القدرات المطلوبة

 القدرة على تحمل ضغط العمل  -

 القدرة على العمل بروح الفريق -

 القدرة على التعامل مع الحاالت الصعبة والطارئة -

 المعارف: 

 والتشريعات الناظمة لعمل الوزارةالمعرفة باالنظمة والقوانين  -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 
 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
 

جتماعيةية االموزارة التن   الدائرة:  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 مشرف أنشطة مسمى الوظيفــــة: 1.1

 االدارة/ المديرية:  مديرية التنمية االجتماعية   1.1

 شعبة الشؤون الطبية والفنية/  )قطاع األشخاص ذوي اإلعاقة(نهاري مركز او مؤسسة رعاية   :القسم/الشعبة 1.1

 شعبة الشؤون الطبية والفنيةمسمى وظيفة الرئيس المباشر:رئيس  1.1

 ترميز الوظيفة-1

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

 االولى الفئـــــــــة  :                                        
 : رمزال
 

6 

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

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

 3 :الرمز الثالث :                                         المستـــــــوى

 119 :رمزال مشرف مساعد المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال مشرف أنشطة الفعليمسمى الوظيفـــة 

 101011911 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 .تصميم وتنفيذ البرامج والنشاطات الالمنهجية التي من شانها تنمية قدرات المنتفعين.غرض الوظيفة: 3

 

 المهام والواجبات:.4

 الالمنهجية للمنتفعين خطط البرامج والنشاطات يعد .6

 الرئيس المباشر. يحدد احتياجات المنتفعين من االنشطة والفعاليات الداخلية والخارجية وبالتنسيق مع .9

 . واعدادهم ترشيح المشاركين من خالل مشاركات في المسابقات والمعارض والمناسبات لل االعداد والترتيبيعمل على  .3

 رافق المنتفعين المشاركين في الفعاليات التي تنفذ.ي .4

 لرئيس المباشر.جها لاالخصائي االجتماعي ووالنفسي ويرفع نتائيتابع ويقيم نتائج النشاطات المعدة بالتعاون مع  .1

 .ورفعها للرئيس المباشرإعداد المقترحات واآلراء التطويرية لبرامج النشاط ودراسة معوقات النشاط وإيجاد الحلول المناسبة يقوم ب .1

 يحافظ على موجودات غرف االنشطة ويقيمها من اثاث واجهزة ولوازم. .6

 ينظم برامج النشاطات بشكل شهري. .1

 . االتصاالت الالزمة بالجهات ذات العالقة من أجل التنسيق لتنفيذ البرامج الطالبية يجري .9

 يقوم بأية اعمال اخرى يكلفه بها الرئيس المباشر ضمن اختصاص الوظيفة. .61

 ارير والمعلومات الخاصة باالنشطة الالمنهجيةتوثيق كافة التقب يقوم .66

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

 في موقع العمل الموظفين،االخصائي االجتماعي والنفسي ،المشرف ،وكافة  شعبة الشؤون الطبية والفنيةرئيس  الداخلية : االتصاالت -5.5

 ال يوجداالتصاالت الخارجية :  -5.5

 

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

   الوظيفةالمتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7       

او الحاسوب او الرياضة او أي تخصص ذو  او التربية الخاصة مؤهل العلمي المطلوب: الدرجة الجامعية االولى في مجال العلوم االجتماعيةال

 عالقة بطبيعة العمل

 في مجال الوظيفة ( سنه6الخبرات العلمية المطلوبة: )

 التدريب: 5.7          

 دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي -     

 دورة في اعداد البرامج -     

 دورة في اعداد التقارير -     

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7

 المهارات المطلوبة      

 ذوي االعاقةمهارة التواصل مع االشخاص  -

 التفكير االبداعيمهارة في اعداد وابتكار النشاطات والبرامج ومهارة في  -

 القدرات المطلوبة     

 العمل بروح الفريق و القدرة على تحمل ضغط العمل -
 القدرة على التعامل مع الحاالت الصعبة والطارئة -

 معرفة تامة باألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة المعارف      
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 
 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 اسبــــــــــمح مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية: مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 االدارية الشؤونشعبة /   ( قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة ) نهاريمركز او مؤسسة رعاية    :القسم/الشعبة 1.1

 االدارية مسمى وظيفة الرئيس المباشر:رئيس شعبة الشؤون 1.1

 ترميز الوظيفة -1

 نوع الوظيفة: 
 دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات

 691/616/619 الرمز:

 الفئـــــــــة  :                                        

 األولــــــى

 او الثانية 

 6 : رمزال

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

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

 3 :الرمز الثالث :                                         المستـــــــوى

 المسمى القياسي الدال: 

 مساعد الفئة األولى: محاسب

  الفئة الثانية: محاسب ثالث

 119 :رمزال

 11 :رمزال محاسب الفعليمسمى الوظيفـــة 

 الرقم الرمزي للوظيفة: 

 611311911الفئة األولى: 

 911311611الفئة الثانية :
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

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

 المنبثقه عن ذلك.

 المهام والواجبات:.4

 القيام باألعمال المحاسبية الالزمة وأعداد السجالت والقيود المالية الالزمة   -6

 استالم األقساط من المنتفعين والتأكد من التزام الجميع من دفع الرسوم المترتبة عليهم .  -9

 إعداد التقارير المالية الدورية عن وضع المركز المالي ورفعها لالدارة والجهات المختصة .  -3

 االشراف على السلف الشهرية للمركز .  -4

 متابعة المعامالت المالية الخاصة بالمركز  -1

 جان الشراء واالستالم حسب األنظمة والقوانين عضو في ل -1

 .بتسديد الرسوم الشهرية والسنوية تنظيم السجالت الخاصة -6

 استالم سلفة النفقات الدائمة واألنفاق منها على النثريات حسب األصول -1

 استالم سلف النفقات المؤقتة وتسديدها بالسرعة الممكنة  -9

 .تدقيق المطالبات المالية وتسجيلها وكتابة مستندات الصرف ورفعها الى الوزارة/ الدائرة المالية  -61

 .احضار شيكات المتعهدين من السوق المحلي من الوزارة وتسليمها لهم  -66

 للرئيس المباشر.رية والسنوية ورفعها الى اعداد كشوف شهرية ألسماء المتخلفين عن تسديد الرسوم الشه -69

 اية اعمال اخرى يتكلف بها من قبل رئيسه المباشر ضمن اختصاص الوظيفةقوم بي -63

 تنفيذ كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة -64

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

 الموظفين /واإلدارية رئيس شعبة الشؤون المالية تصاالت الداخلية : اال -5.5

 البنوك المختصة االتصاالت الخارجية : -5.5

 نطاق اإلشراف: -6

 اليوجد    مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:

 

   المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7-

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

 او دبلوم متوسط في نفس المجال 

 ( سنوات في مجال العمل للفئة الثانية3(سنوات في مجال العمل للفئة األولى )6المطلوبة: )الخبرات العلمية 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 التدريب: 5.7-   

  دورة في مسك السجالت المالية -     

 والميزانياتدورة في مجال المحاسبة الحكومية واعداد الموازنات  -  

 دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي -     

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7-    

 المهارات المطلوبة      

 مهارة في اعداد السجالت والتقارير -

  مهارة في استخدام الحاسوب  -

 القدرات المطلوبة     

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 القدرة على المتابعة  -

 العمل بروح الفريقالقدرة على  -

 المعارف     

 معرفة تامة باالنظمة والقوانين المالية. -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 
 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 امين عــــهدة ولــــــوازم  مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـالتنميـــة االجتماعاالدارة/ المديرية:  مديريــة  1.1

 ( / شعبة الشؤون اإلدارية قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة  ) نهاريمركز او مؤسسة رعاية   ::   القسم/الشعبة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر:   رئيس شعبة الشؤون االدارية 1.1

 ترميز الوظيفة-1

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

 األولــــــى الــفــئــة

 او الثانية

 الرمز:

 الرمز:

6 

9 

 1 الرمز: الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 9 الرمز: وظائف المشتريات واللوازم والمستودعات المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 للفئة األولى: أمين مساعد المسمى القياسي الدال

 للفئـة الثانية: امين ثالث

 الرمز:

 الرمز:

119 

116 

 11 الرمز: امين عهده ولوازم  مسمى الوظيفة الفعلي

 619311911للفئة األولى:  الرقم الرمزي للوظيفة

     919311611للفئة الثانية: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

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

 المهام والواجبات:-4

 يحرر مستندات اإلدخال واإلخراج حسب األصول المالية المعمول بها  .6

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

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

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

  .المستودعات التي تناسب نوعها وشكل حفظها ومن ثم صرفها حسب األصول

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

 قها في مكان بارزوالطلب منهم تعلي

ت يستلم التبرعات العينية الواردة للمركز بعد معاينتها واستالمها حسب األصول من لجان االستالم في المؤسسة ويحرر معامالت هذه التبرعا .1

 ويصرفها حسب األصول 

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

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

 والمستندات االخرى 

 تيب جميع المستودعات المسؤول عنعلى نظافة وتريحافظ  .1

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

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

 يكون حسب األصول 

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

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

 الساخن كتابة كوبونات المحروقات لجميع المركبات المتابعة للمركز وكذلك كوبونات السوالر الخاص بالتدفئة الماء .63

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

 

 عالقات الوظيفية: -5

 مركز/ موظفي الدارية اال ئيس شعبة الشؤونر االتصاالت الداخلية: 5.5-

 : ال يوجداالتصاالت الخارجية 5.5-
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 االشراف: -6

 ال يوجد  مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:  

 كفالة عدليةديم قت  المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة: -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7-

 بكالوريوس او دبلوم متوسط في احدى مجاالت العلوم المالية او االداريةالمؤهل العلمي المطلوب:             

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

 التدريب:  5.7-

 دورة فنية متخصصة في مجال الوظيفة -            

 دورة في اعداد التقارير والسجالت -            

 والمهارات والقدرات:المعارف  3.7-

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

 القدرة على العمل بروح الفريق  - القدرة على تحمل ضغط العمل- :القدرات المطلوبة     

 لعمل الوزارةمعرفة باالنظمة والتعليمات الناظمة : المعارف     
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 
 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
 

ية االجتماعيةموزارة التن   الدائرة:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 كــــــــــــاتب  مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـاالدارة/ المديريـة: مديريـــة التنميـــة االجتماع 1.1

 االداريةرئيس شعبة الشـؤون /(  قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة  ) نهاريمركز او مؤسسة رعاية :   :القسم/الشعبـــــــة 1.1

 االداريةمسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشـؤون  1.1

 ترميز الوظيفة -1

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

 691/619/616 الرمز:

 الثانية الفئـــــــــة  :                                        
 الرمز: 

 
9 

 :المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة 
 

 مجموعة الوظائف االدارية والمالية
 1 الرمز:

 المجموعـة الوظيفيـة / النوعية الفرعية :
 

 الوظائف االدارية والتوثيق
 6 الرمز:

 3 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        

 114 الرمز: كاتب ثالث المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: كاتب شؤون ادارية مسمى الوظيفـــة الفعلي

 001011011 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

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

 الرقابة على دوام الموظفين ورصد اجازاتهم.

 .المهام والواجبات:4

 عمل سجل للكتب الصادرة والواردة .  .6

 حفظ األختام الخاصة بالمركز .  .9

 ركز المختلفة لضمان سير العمل تصوير الكتب وتوزيعها على وحدات الم .3

 تصنيف وتنظيم الملفات بطريقة منظمة في الديوان .  .4

 فتح ملفات حسب األصول للمركز .  .1

 متابعة التعاميم الصادرة عن اإلدارة أو الوزارة .  .1

 متابعة حضور وانصراف الموظفين .  .6

 متابعة اإلجازات والمغادرات الرسمية .  .1

 طباعة الكتب الرسمية .  .9

 متابعة متطلبات العمل مع ادراة المركز . .61

 تنظيم العمل في المركز ومقابالت ادارة المركز .  .66

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

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

 رئيس شعبة الشؤون المالية واالدارية/الموظفيناالتصاالت الداخلية :  -5.5

 : ال يوجداالتصاالت الخارجية  -5.5

 

 اإلشراف: -6

 : ال يوجد مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة  -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7-

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

 (سنوات في مجال الوظيفة6الخبرات العلمية المطلوبة: )          

 التدريب: 5.7-

 دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي -           

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7-

 المهارات المطلوبة      

 مهارة في اعداد السجالت والتقارير -

  مهارة في استخدام الحاسوب  -

 مهارة في تنظيم الملفات -

 القدرات المطلوبة     
 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 القدرة على المتابعة  -
 القدرة على العمل بروح الفريق -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 
 

 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
 
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  

  

 
 

 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة.1

مأمور مقسم         مسمى الوظيفــــة:  1.1  

 مديرية التنمية االجتماعية     اإلدارة/ المديرية: 1.1

 / شعبة الشؤون االدارية(  قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة  ) نهاريمركز او مؤسسة رعاية   القسم/الشعبة:        1.1

 ن االدارية ورئيس شعبة الشؤ مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 1.1

 ترميز الوظيفة.1

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

 الفئـــــــــة  :                                        
 الثالثة

 الرمز:
3 

 نوعية العامة:المجموعـة ال
 مجموعة الوظائف المهنية والحرفية

 الرمز:
1  

 المجموعة النوعية الفعلية:
 اعمال االلكترونيات واالتصاالت

 الرمز:
1 

 المستـــــــوى :                                        
 الثالث

 الرمز:
3  

 المسمى القياسي الدال: 
 مأمور مقسم

 الرمز:
000 

 مسمى الوظيفـــة الفعلي
 مأمور مقسم

 الرمز:
00 

 311300000 الرقم الرمزي للوظيفة: 

  الرمز:  المجموعة المهنية:
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 

 
 وتلبية المكالمات الهاتفية وترصيدها ومتابعة اعمال الصيانة الهاتفية.العمل على استقبال  غرض الوظيفة:.1

  . المهام والواجبــات:1

  المعني.استقبال جميع المكالمات الواردة وتحويلها إلى الشخص   .1

  وموجودات المقسم.المحافظة على األجهزة   .1

  المباشر.اإلبالغ عن أي عطل أو خلل في المقسم بشكل فوري للمسؤول   .3

  المقسم.المحافظة على نظافة   .4

 مسئول مسؤولية نامة عن المكالمات الصادرة واالتصاالت   .0

والتشريعات المعمول بها في الوزارة وخاصة المتعلقة بالوظيفة باألنظمة يتقيد  .6  

الوظيفة.يقوم بأية أعمال أخرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر ضمن اختصاص   .7  

 

 (:االتصاالت )عالقات الوظيفة-5

 رئيس شعبة الشؤون االدارية والخدمات المساندة/كافة الموظفين االتصاالت الداخلية: 1.5 

 ال يوجد :الخارجيةاالتصاالت  1.5 

 

 االشراف-6

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

 المؤهل العلمي والخبرات:1.7

 + شهادة مزاولة مهنهالمؤهل العلمي المطلوب  : الثانوية العامة فما دون  -

  التدريب:  1.7 

 دورات فنية متخصصة في مجال الوظيفة -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 

 المهارات المطلوبة

 مهارة في االتصال  -

 القدرات المطلوبة 

 القدرة على التعامل مع االخرين -

 المعــارف                  

 في التشريعات/القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة  معرفة  -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 
 
 
 

 

 
 ديوان الخدمة المدنية

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
 

جتماعيةية االموزارة التن   الدائرة:  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 مرافق لذوي االحتياجات الخاصة مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية:  مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 شعبة الشؤون الطبية والفنية / (  قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة  ) نهاريمركز او مؤسسة رعاية   :    القسم/الشعبة 1.1

 شعبة الشؤون الطبية والفنية مسمى وظيفة الرئيس المباشر:  رئيس  1.1

 ترميز الوظيفة-1

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

 
 691/619/616 الرمز:

 3 الرمز:  الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 :المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة 
 

 وظائف خدمات مساعدة
 الرمز:

3 

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

 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        
3 

 الرمز: مرافق لذوي االحتياجات الخاصة المسمى القياسي الدال: 
116 

 الرمز: مرافق لذوي االحتياجات الخاصة مسمى الوظيفـــة الفعلي
11 

 005011711 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 تقديم خدمات مساندة للمنتفعين في مجال حياتهم اليومية من العناية بهم واكسابه مهارات منها )جتماعية، انفعالية، سلوكية(  :.غرض الوظيفة 3

 .المهام والواجبات:4

 إعداد سجل بأسماء الطالب وعناوينهم الذين تشملهم الجوالت .6

 افلة مع مراعاة شروط وقواعد السالمة العامةاستالم الطالب من ذويهم وتسليمهم ومرافقتهم في الح .9

 استالم وتسليم الطالب عند وصول الحافلة وداخل المركز حسب األصول .3

 تدوين المالحظات غير الطبيعية للمنتفعين عند استالمهم حسب األصول واإلبالغ عنها .4

لمهارات أالستقالليه )استخدام الحمام( عند الحاجة مساعدة المعلم واألخصائي االجتماعي في تنفيذ االنشطه والفعاليات الالمنهجيه وا .1

 بالتنسيق مع المسؤول المباشر

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

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

 الموظفينوكافة /المشرف  / شعبة الشؤون الطبية والفنيةرئيس االتصاالت الداخلية :  -5.5

  ال يوجداالتصاالت الخارجية :  -5.5

 

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

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة  -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7-

 المؤهل العلمي المطلوب: الثانوية العامة فمادون                    

 (سنوات في مجال الوظيفة6الخبرات العلمية المطلوبة: )                    

 التدريب: 5.7 -  

 دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفي -                     

 األوليةاالسعافات دوره في  -

 دوره في التعامل مع األشخاص ذوي االعاقة -

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7-  

 المهارات المطلوبة      

 الفعالهمهارة التواصل     -

 القدرات المطلوبة     

 العمل بروح الفريق و القدرة على تحمل ضغط العمل     -

 القدرة على التعامل مع الحاالت الصعبة والطارئة     -

 معرفة باالنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة : المعارف     
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 
 المدنيةديوان الخدمة 

 
 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي

 
ية االجتماعيةموزارة التن   الدائرة:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 مـــــوظــف استقبـــــال         مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيــاالدارة/ المديرية:         مديريــة التنميـــة االجتماع 1.1

 ( / شعبة الشؤون اإلدارية قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة  ) نهاريرعاية مؤسسة  مركز او             :القسم/الشعبة 1.1

 االداريةمسمى وظيفة الرئيس المباشر:   رئيس شعبة الشؤون  1.1

 ترميز الوظيفة-1

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

 
 691/619/616 الرمز:

 الثالثة الفئـــــــــة  :                                        
 الرمز: 

 
3 

 :المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة 
 

 وظائف الخدمات المساعدة

 الرمز:
3 

  المجموعـة الوظيفيـة / النوعية الفرعية :
 الوظائف الفندقية والسياحية

 الرمز:
1 

 المستـــــــوى :                                        
 الثالث

 الرمز:
3 

 161 الرمز: موظف استقبال المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: موظف استقبال مسمى الوظيفـــة الفعلي

 001011111 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

  .فئاتهم ومسمياتهم وصفاتهماستقبال الزوار بكافة : .غرض الوظيفة 3

 .المهام والواجبات:4

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

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

 توزيع نشرات تعريفية على الضيوف. .3

 ضمن اختصاصه.القيام بأي مهام يكلفه المدير بها  .4

 تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة.  .1

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

 رئيس شعبة الشؤون االدارية/الموظفيناالتصاالت الداخلية : -5.5

 ال يوجداالتصاالت الخارجية :  -5.5

 

 اإلشراف: -6

 ال يوجدمسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:    

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة  -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 5.7

 فما دون الثانوية العامةالمؤهل العلمي المطلوب:           

 (سنوات في مجال اوظيفة6الخبرات العلمية المطلوبة: )          

 التدريب: 5.7

 دورة فنية متخصصة بالعمل الوظيفة -         

 المعارف والمهارات والقدرات: 3.7

 المهارات المطلوبة      

 مهارة التعامل مع الجمهور -

  مهارة في استخدام الحاسوب  -

 مهارة التعامل مع االشخاص ذوي االعاقة -

 القدرات المطلوبة      
 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 القدرة على المتابعة  -
 القدرة على العمل بروح الفريق -

 المعارف       

 معرفة باالنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة  -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 
 

 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 

 
 
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة.1

 مراسل            الوظيفــــة:مسمى  1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية:  مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 / شعبة الشؤون االدارية رعاية نهاري )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة( مركز او مؤسسة  :  القسم/الشعبة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشؤون االدارية  1.1

 ترميز الوظيفة.1

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

 3 :رمزال الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة
 وظائف الخدمات المساعدة

 :الرمز
3 

 : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة
 وظائف خدمات ادارية

 :الرمز
1 

 :                                         المستـــــــوى
 الثالث

 :الرمز
3 

 166 :رمزال مراسل المسمى القياسي الدال: 

 11 :رمزال مراسل الفعليمسمى الوظيفـــة 

 000011111 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

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

 المهام والواجبات:-4

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

 يوزع المعامالت الرسمية بين الشعب المختلفة .9

 يحافظ على نظافة وترتيب المكاتب واألثاث في المركز .3

 يتأكد من أمور السالمة العامة قبل مغادرته المركز .4

 هأية مهمة يكلفه بها المدير ضمن اختصاص  .1

  تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة .1

 ة: ) االتصاالت (عالقات الوظيف -5

 الدارية والخدمات/الموظفينشعبة الشؤون ارئيس  الداخلية:االتصاالت  5.5

 ال يوجد  :الخارجيةاالتصاالت  5.5

 اإلشراف: -6

 اليوجد شراف المباشر للوظيفة:مسميات الوظائف الخاضعة لإل

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

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

  مختصة في مجال العمل دورة تدريبية  التدريب: -5.7

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 المهارات المطلوبة

 مهارة التعامل مع االشخاص ذوي االعاقة -

 استخدام الحاسوب مهارة في  -

 القدرات المطلوبة

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 المعارف

 معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 
 

 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 
 

 
 
 

 

 معلومات اساسية عن الوظيفة -1

 طـــــــــابع  مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية:  مديريــــة التنميـــة االجتماع 1.1

 الشؤون االداريةشعبة / رعاية نهاري )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(مركز او مؤسسة  :   القسم/الشعبة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر:    رئيس شعبة الشؤون االدارية  1.1

 ترميز الوظيفة -1

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

 3 الرمز: الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

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

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

 3 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        

 113 الرمز: طابع المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: طابع مسمى الوظيفـــة الفعلي

  الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

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

 المهام والواجبات:-4

 يطبع الكتب والتقارير والمعامالت المختلفة حسب الطلب   .6

 يدقق الكتب والتقارير التي طبعها قبل تسليمها للجهات المختصة .9

 يحافظ على نظافة آالت الطباعة ويتأكد من تغطيتها باستمرار .3

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

 يخزن بيانات مسودات الكتب والتقارير التي طبعتها في ذاكرة الحاسوب المسلم له . .1

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

 صاصهالقيام بأي مهام يكلفه بها المدير ضمن اخت .6

 تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة .1

 عالقات الوظيفة: ) االتصاالت ( -5

 الدارية /الموظفينرئيس شعبة الشؤون ا االتصاالت الداخلية: 5.5

 : ال يوجد االتصاالت الخارجية 5.5

 
 اإلشراف: -6

 اليوجدمسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة: 

 
 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

 ( سنة في مجال الوظيفة6الثانوية العامة فما دون + اجتياز امتحان الطباعه المقرر لهذه الوظيفة / )المؤهل العلمي والخبرات: -5.7

 التدريب: -5.7

 دورة في الطباعة عربي/ انجليزي  -     

 دورة تدريبية مختصة في مجال العمل    -    

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 المهارات المطلوبة

 مهارة في استعمال الحاسوب -

 مهارات السرعه والدقه في الطباعة -

 القدرات المطلوبة

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 المعارف

 معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 
 

 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 مستــــــــــــــخدم              مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية:                مديريــة التنميــة االجتماع 1.1

 اإلدارية ( / شعبة الشؤون قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة  )نهاريرعاية مؤسسة مركز او   :                  القسم/الشعبة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر:  رئيس شعبة الشؤون االدارية 1.1

 ترميز الوظيفة-1

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

 3 الرمز: الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

 وظائف الخدمات المساعدة :المجموعـة الوظيفيـة / النوعية العامة 
 الرمز:

3 

 وظائف خدمات ادارية المجموعـة الوظيفيـة / النوعية الفرعية :
 الرمز:

1 

 الثالث المستـــــــوى :                                        
 الرمز:

3 

 114 الرمز: مستخدم المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: مستخدم مسمى الوظيفـــة الفعلي

 000011011 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة -7

 المؤهل العلمي والخبرات: -5.7

 ( سنة في مجال الوظيفة6الثانوية العامة فما دون / ) -

  التدريب:  -5.7

 دورة تدريبية مختصة في مجال العمل  -

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 المهارات المطلوبة: 

 مهارة في التعامل مع الحاالت الطارئة -

 القدرات المطلوبة : 

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 المعارف : 

 معرفة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل -

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 القيام بنظافة المرافق العامة والمكاتب في المركز باستمرار  .6

 ترتيب وتنظيف المواد واألدوات والمعدات داخل المطبخ والمستودعات والصفوف  .9

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

 تجهيز طلبات القهوة والشاي والمرطبات عند الطلب  .4

 يطبق قواعد وتعليمات السالمة العامة  .1

 يساعد في تقديم الوجبات الغذائية  .1

  يقوم بأي مهام يكلفه بها المدير حسب ماتقتضيه مصلحة العمل .7

 

 عالقات الوظيفة: ) االتصاالت ( -5

 الموظفين/رئيس شعبة الشؤون االدارية االتصاالت الداخلية: 5.1

 : ال يوجداالتصاالت الخارجية 5.5

 
 اإلشراف: -6

 اليوجد-مسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 
 

 المدنيةديوان الخدمة 
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 

 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 ســـــــــــائق   مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيــاالدارة/ المديرية:  مديريــة التنميـة االجتماع 1.1

 ( / شعبة الشؤون اإلدارية قطـــاع االشخاص ذوي اإلعاقة  ) مؤسسة رعاية نهاريمركز او :  القسم/الشعبة 1.1

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشؤون االدارية 1.1

 ترميز الوظيفة-1

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

 3 الرمز: الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

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

 3 الرمز: وظائف اعمال السواقة المجموعـة الوظيفيـة / النوعية الفرعية :

 3 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        

 111 الرمز: سائق محورين المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: سائق مسمى الوظيفـــة الفعلي

 000011511 الرقم الرمزي للوظيفة: 
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

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

 المهام والواجبات:-4

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

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

 االلتزام بتوجيهات وتعليمات المسئول المباشر حسب سياسات المركز.  .3

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

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

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

 قبل وبعد انجازها . 

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

 ينظف مركبته المسلمة له ويجعلها دائما بصورة نظيفة .  .1

 التبليغ خطياً عن االعطال الطارئة تمهيداً لصيانته .9

 عدم استعمال المركبة في األعمال غير الرسمية .61

 تجديد ترخيص المركبة سنوياً في الموعد المحدد. .66

 تطبيق إجراءات السالمة والصحة المهنية . .69

 المهام اإلداريةالقيام بما يكلف به في مجال عمله من  .63

 تنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة .64

  

 الوظيفة )االتصاالت (:عالقات -5

 الموظفين/االدارية رئيس شعبة الشؤون االتصاالت الداخلية: -5.5

 : ال يوجداالتصاالت الخارجية -5.5

 

 اإلشراف:-6

 اليوجدمسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة: 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

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

 دورة متخصصة في مجال العملالتدريب: -5.7

 المعارف والمهارات والقدرات: -3.7

 المهارات المطلوبة

 مهارة التعامل مع االشخاص ذوي االعاقة  -

 التعامل مع الحاالت الطارئةمهارة  -
 القدرات المطلوبة

 القدرة على تحمل ضغط العمل -

 المعارف

 معرفة بالقوانين واالنظمة والتعليمات الناظمة للعمل -
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 بــطــاقــات الــوصــف الــوظـيـفـي لمراكــز ومؤسسات الرعاية النهارية )قطاع شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة(   
 9169/ 61/9تـــــــــــــاريخ  (    66311ش م / معتمـــــــــــــــدة بموجب كتاب معالي الوزيــــــــــــر رقم )

 

 
 

 ديوان الخدمة المدنية
 

 الفعلي بطاقة الوصف الوظيفي
 

وزارة التنمية االجتماعية   الدائرة:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات اساسية عن الوظيفة-1

 حــــــــــــــارس    مسمى الوظيفــــة: 1.1

 ةيـــاالدارة/ المديرية:      مديريــة التنميـة االجتماع 1.1

 / شعبة الشؤون اإلدارية )قطاع األشخاص ذوي اإلعاقة( نهاريرعاية  مركز او مؤسسة    :  القسم/الشعبــــــة 1.1

 االداريةمسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الشؤون  1.1

 ترميز الوظيفة-1

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

 3 الرمز: الثالثة الفئـــــــــة  :                                        

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

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

 3 الرمز: الثالث المستـــــــوى :                                        

 116 الرمز: حارس المسمى القياسي الدال: 

 11 الرمز: حارس مسمى الوظيفـــة الفعلي

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

 المهام والواجبات:-4

 الحفاظ على مبنى المركز، والمرافق الخاصة به. .6

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

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

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

 .القيام بجوالت تفقدية حول المبنى .1

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

 مة والتعليمات الصادرة من الوزارةتنفيذ كافة القوانين واألنظ .9

 عالقات الوظيفية ) االتصاالت (:-5

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

 : ال يوجدخارج الدائرة/  االتصاالت الخارجية 5.1

 اإلشراف: -6

 اليوجدمسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة: 
 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة-7

 المؤهل العلمي والخبرات:5.7

 الثانوية العامة فما دونالمؤهل العلمي المطلوب:     

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

 التدريب: 5.7

 دورة متخصصة في مجال العمل -       

 

 والمهارات والقدرات:المعارف   3.7

 المهارات المطلوبة     

 مهارة في التعامل مع الحاالت الطارئة  -

 القدرات المطلوبة     

 القدرة على تحمل ضغوط العمل  -     

 المعارف     

 معرفة بالقوانين واالنظمة والتعليمات الناظمة للعمل  -
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 ديوان الخدمة المدنية

 الفعليبطاقة الوصف الوظيفي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية           

 
 
 
 
 
 
 
 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة5

 خـــــــــــــــــــــــــــــــــــازن مـسـمـى الـوظـيـفـة: 5.5

  ةــمديرية التنمية االجتماعي اإلدارة / الــمـديـريـة: 5.5

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

 رئيس شعبة الشؤون اإلدارية  الـرئـيس المباشر :مسـمى وظيـفة  5.4

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة5

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

 3 :الرمز الثالثة الــفــئــة

 3 الرمز: مساعدةوظائف خدمات  : العامة النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 6 الرمز: البيع والمستودعاتوظائف  : الفرعية النوعية/  الوظيفيـة المجموعـة

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 111 الرمز: خازن المسمى القياسي الدال

 11 الرمز: خازن مسمى الوظيفة الفعلي

 336311111 الرقم الرمزي للوظيفة

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

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

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

 جرد المواد والتأكد من الكمية حسب طلب الشراء.  .3

 مطابقة المواد المستلمة مع المخزنة.  .4

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

 االتصال مع لجنة االستالم لمعاينة المواد.  .6

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

 المحافظة على نظافة وترتيب المستودع ضمن نطاق المسؤولية.   .8

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

 التي بحاجة لإلتالف.  الموادمالحظة   .51

 .المواد بشكل الئقترتيب وتصفيف   .55

 وحسب الطلب. الموادصياغة مذكرات خطية باالحتياجات من   .55

 المشاركة في عملية التخزين والجرد.  .53

 المشاركة في لجان االستالم.  .54

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

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

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

 
 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

  المركزمدير وموظفي االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  5.5

 ال يوجد . الدائرة( : االتصاالت الخارجية )خارج  5.5

 

 اإلشراف:-  6

 ال يوجد .  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:      

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-  7

   المؤهل العلمي والخبرات: 5.7

 التوجيهي فما دون المؤهل العلمي المطلوب:          

 مجال العمل.( سنوات في 6) الثالثة الفئةالمطلوبة : الخبرات العملية          
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    التدريب:  5.7

 دورة في إعداد التقارير. -

 الكمبيوتردورة في  -

 إدارة المستودعات دورات فنية متخصصة في  -

  المعارف والمهارات والقدرات: 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 المهارات المطلوبة:

 مهارة في االتصال -

 .مهارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها -

 مهارة في استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل -

 القدرات المطلوبة : 

 القدرة على تحمل ضغط العمل .       

 :  المعارف

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


