
 وظيفة قيادية شاغرة
، فعلى من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من  الشبابتعلن رئاسة الوزراء عن توفر شاغر أمين عام وزارة 

( على ان يرفق مع الطلب السيرة الذاتية   Empreq.csb2.gov.joخالل الرابط االلكتروني على موقع ديوان الخدمة المدنية  ) 
المؤهالت العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية واالدارية المطلوبة للوظيفة،  وصور عن 

وسيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي لألوراق الثبوتية المطلوبة، ويحصل كل من تقدم بطلب على إشعار الكتروني يفيد باستالم 
( والموقع اإللكتروني www.pm.gov.jo )عن الوظيفة على الموقع اإللكتروني لرئاسة الــوزراء   طلبه، علمًا بأنه سيتم اإلعالن 

( والمواقع االلكترونية www. csb.gov.jo( الموقع االلكتروني لديوان الخدمة المدنية )www.moy.gov.jo)  الشبابلوزارة 
 للسفارات االردنية ولمدة خمسة ايام عمل من تاريخه. 

 وخصائص الوظيفةمتطلبات 
 الهدف العام

ــي تطــــــوير  ــاركةوالم للــــــوزارةاألداء المؤسســــ ــة  شــــ ــات الوطنيــــ ــم السياســــ ــي األردن وتنمـيـــــ و فــــــي رســــ ــابات فــــ ــباب والشــــ ــة الشــــ ــاء  رعايــــ ة االرتقــــ
ـــــتعدات العصـــــر وتحدياتـــــه بمفـــــاءة وفاعليـــــةوتنظـــــيم طاقـــــاتهم واســـــتثمارها ، معـــــارفهم ومهـــــاراتهم  يمفـــــلو  بمـــــا يممـــــنهم مـــــن التعامـــــل مـــــع مـس

 مشاركتهم الفاعلة في التنمية البشرية المستدامة وترسيخ قيم العمل العماعي والتطوعي.  

 :للوظيفةالمهام والمسؤوليات 

ووضـــع الخطـــط والبـــرامل الالزمـــة لرعايـــة الناشـــ ين  المســـاهمة فـــي اقتـــرات السياســـات والخطـــط التنفيذيـــة علـــى مســـتو  قطـــا  الشـــباب .1
 .والشباب

 ات أداء رئيسية على مستو  استراتيعيات القطا .المساهمة في تحديد مؤشر  .2

ــم  إعـــدادالمســـاهمة فـــي  .3 ــاتهم و تاصـــة الفـــر  لهـ السياســـات والبـــرامل لرعايـــة الشـــباب توي االصتياتـــات الخاصـــة وتنظـــيم اســـتثمار طاقـ
 لممارسة األنشطة الشبا ية.

 ي الخطط والبرامل الكفيلة  تنميتها.إل راز قدرات الشباب المبدعين والموهوبين وتبناإلشراف على وضع وتطوير آليات  .4

والـوالء للقيـادة الهاشـمية واصتـرام  واألمـةتعميق انتمـاء الشـباب للـوطن  إلىاالستراتيعيات وتطوير الخطط الهادفة  االشراف على إعداد .5
 الدستور وسيادة القانون ومبادئ الثورة العربية الكبر .

لإلفـادة مـن التقنيـة الحديثـة  و كسـا هم المهـارات المعاصـرة مـل االتتمـاعي لـد  الشـبابقـيم العترسيخ   السياسات العامة الكفيلة اقترات .6
 وتكنولوتيا المعلومات.

 اإلشراف على إطالق توائز التميز للمشاريع الشبا ية لتوطين المبادرات الشبا ية . .7

 ت تات العالقة .للكشف عن الشباب الموهبين بالتنسيق مع العها وأدوات اإلشراف على تطوير وتطبيق نظام .8

 التنسيق مع العهات الحمومية المختلفة لوضع  رامل لتوعية الشباب باآلفات المعتمعية كالتطرف والتعصب وغيرها. .9

 .التنسيق والتعاون ما  ين المؤسسات الوطنية الحمـومية واألهلية وكـذلك العربيـة والـدولية المعـنـية بالشــباب والشابات .10

ميــة شخصــياتهم و عــدادهم للمشــاركة لرعايــة الناشــ ين والشــباب لصــقل مــواهبهم وتنالسياســات العامــة تشــريعات و اقتــرات الالمشــاركة فــي  .11
 الفاعلة في التنمية الوطنية.

بإنشاء المراكز الشبا ية واإلشراف عليها ودعمها ووضع البرامل والخطط الكفيلـة  تحقيـق أهـدافها وفقـًا للتعليمـات التـي  وزيرالتنسيب لل .12
 لهذه الغاية. وزارةالضعها ت

 االشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة وضمان تحسين تودتها.  .13



 اإلشراف على تطوير وتنفيذ الخطط االستراتيعية للوزارة والبرامل التنفيذية الالزمة. .14

 متابعة وتقييم األداء المؤسسي للوزارة بما يحقق الكفاءة والفاعلية اإلدارية. .15

 داد مشرو  الموازنة السنوية العامة للوزارة وتدول تشميالت الوظائف فيها ورفعها للوزير إلقرارها.اإلشراف على إع .16

 إدارة العهاز التنفيذي للوزارة وتنظيم الشؤون اإلدارية والمالية والموارد البشرية وتنميتها. .17

 أو أي صالصيات يفوضه  ها. الوزيرأي مهام أو مسؤوليات أخر  يملفه  ها  .18
 

 

 

 القات الوظيفية:الع
 العالقات الداخلية

 

  العالقات الخارجية
 وزارة التربية والتعليم. -
 وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية . -
 وزارة التنمية اإلتتماعية . -
 . والريادة وزارة اإلقتصاد الرقمي -
 وزارة التنمية السياسية. -
 وزارة العمل. -
 ديوان الخدمة المدنية.  -
 العامة. دائرة الموازنة -
 مديرية االمن العام .  -
 وسائل اإلعالم المختلفة .  -
 أمانة عمان الكبر . -
 المعلس االعلى لحقوق االشخا  توي اإلعاقة.  -
 العامعات وكليات التربية الرياضة.  -
 المراكز واألندية الشبا ية والرياضية.  -
   .باباألفراد والمؤسسات األهلية المحلية والمؤسسات العاملة في ميادين رعاية الش -
 العهات المحلية واإلقليمية المانحة.  -
 أي تهات أخر  تات عالقة.  -

 
 
 
 
 
 
 

 متطلبات إشغال الوظيفة
 المؤهالت العلمية -1



 األساسية  -أ
 أي تخصص تي عالقة. تربية الرياضية ال العلوم السياسية أو  أو أو علم النفس العلوم االنسانية أو تتما االعلم في  بمالوريوس

 اإلضافية   -ب
 أي تخصص تي عالقة. تربية رياضية  العلوم السياسية أوأو علم النفس العلوم االنسانية  علم اتتما  أو فيتير أو الدكتوراه الماتس

 شهادات مهنية متخصصة بمعال العمل.  -
 

 الخبرات العملية  -2
 األساسية  -أ

 في معال العمل. ( سنوات 10)( سنة خبرة عملية منها 15) -

 و إشرافية. قيادية  وظائف( سنوات خبرة في 7)  -
 

 اإلضافية   -ب
 خبرة في:

 تات العالقة بالقطا  الشبا ي والرياضي. الممارسات الفضلى  -
 إدارة التغيير. -
   .إدارة الموارد البشرية -
 . الرياديةإدارة المشاريع  -
 . الموازنة والمراقبة المالية الفاعلةإعداد  اإلدارة المالية بما فيها  -

 

 الكفايات الوظيفية :  -3
 مؤشرات تقييم الكفاية  عامةت الالكفايا

 وزارة تطوير رؤية ال
 يضع رؤية واضحة لالرتقاء بالعمل -
 .يخطط للمستقبل ويحلل أكثر المسائل تعقيًدا -

   هدافاالتحقيق 
 البي ة الداخلية  والخارتية  ناء على تحليل يطور خطة استراتيعية  -

  ارةوز ضع الخطة االستراتيعية بما يسهم في تحقيق رؤية الي  -

 يضع مؤشرات ومستهدفات واضحة لتحقيق  الخطة االستراتيعية -

 بناء العالقات والشراكات   
 

 وزارةيحدد الشـركاء الرئيسـيين لل -

 من خالل العروض التقديمية بما يضمن  ناء عالقات فعالة. الوزارةيقدم  -

 وصل النزاعات مهارات تفاوض يمتلك  -

  البشريةو ادارة الموارد المالية، 
 الموارد البشريةيضع خطط الدارة وتطوير  -
 المالية بمفاءة. الموارد يدير -

 المساءلة  
 . تحمل كامل المسؤولية عن نتائل القرارات المتخذة من قبلهي  -

 .وتقييم المرؤسين النعاز المهام المطلوبة منهم يتابع -
 

 

 

 : الكفايات الفنية

 . ارتية للعمل وطبيعته ومعالهالخ المعرفة بالبي ة -   المعرفة في مجال العمل



المعرفة بالخطط والبرامل المتعلقة  رعاية الناش ين الشباب , وبرامل رعاية الشباب توي  -
 االصتياتات الخاصة و ستثمار طاقاتهم.

المعرفة باالليات والبرامل الخاصة  رفع قدرات الشباب المبدعين والموهوبين ووسائل صقل  -
 .المواهب وتنمية شخصياتهم

 .دة االعمالريا -
 . العمل صقلالمستعدات والمنهعيات الحديثة في ب معرفة ال -

 .بالتشريعات الناظمة للعمل المعرفة - تطبيق التشريعات الناظمة للعمل 
 .معالعة التحديات التي تواته العمل وفقا للتشريعات -

 قطا   للالمشاركة في وضع السياسة العامة  - رسم السياسات العامة للقطاع 
 تنفيذ السياسات بالتنسيق والتعاون مع العهات تات العالقة. اإلشراف على -
 قطا  الاقترات البرامل واآلليات لتنظيم  -

التأكد من صسن ودقة تطبيق المواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة وفقا للتشريعات  - تطبيق المواصفات والمقاييس والمعايير الدولية  
 النافذة.

 تحديد العهات التي يتوتب توقيع اتفاقيات معها - قياتعقد وتنفيذ ومتابعة االتفا
تفاقيات الثنائية  ين االتبني المنهعيات الفّعالة لمتابعة والتأكد من صسن تطبيق  -

 المملكة والدول األخر  وكذلك االتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها 
 

 قطا   الد البحوث والدراسات الالزمة لتطوير اإلشراف على إعدا - اعداد البحوث والدراسات لتطوير القطاع
 االشراف على إصدار النشرات والتقارير الدورية عن أنشطة الوزارة. -

وتنفيذ الخطط اإلستراتيعية للوزارة والبرامل التنفيذية الالزمة   تطوير اإلشراف على - تطوير الخطط االستراتيجية
 لتطبيق السياسة العامة وتحقيق أهدافها. 

 إدارة العهاز التنفيذي للوزارة وتنظيم الشؤون اإلدارية والمالية فيها   - جهاز التنفيذي للوزارةادارة ال
وتقييم مد  تحقيق الخطط والبرامل المقترصة لألهداف   للوزارةمراقبة األداء الكلي  -

 المرتوة.
تحديد المهام والواتبات الموكولة إلى المديرين والمستشارين ورؤساء الوصدات   -

ألقسام وتحديد العالقة وأساليب االتصال والتنسيق  ين المديريات والوصدات ورؤساء ا
 واألقسام في الوزارة. 

 مهارات تقييم أداء المرؤوسين بموضوعية وعدالة.   -
 تنمية مؤهالت المرؤوسين وتوفير  ي ة تعلم. -
 تعزيز االتعاهات االيعا ية في العمل.  -

 ل البديلة ومعالعة المشاكل بأفضل الطرق.طرت الحلو  - اتخاذ القرار ومعالجة المشكالت 
 التفكير السريع والمعالعة الفعالة تحت ضغط العمل.   -
 مهارات التفكير المنطقي والتحليلي.   -
 المسائل المعقدة وتفسيرها للمرؤوسين المعنيين. تحليل -
 اتخات القرارات على أساس الرأي المتوازن والمحمم للموقف  -

إعداد مشرو  الموازنة السنوية العامة للوزارة وتدول تشميالت الوظائف فيها ورفعهما  - التشكيالت للوزارةاعداد مشروع الموازنة وجدول 
 للوزير إلقرارهما.

 ,Word ,Excel, Outlook, Internet)إتقان تطبيقات الحاسوب  - استخدام تطبيقات الحاسوب

PowerPoint.) 



 مهارات التعامل مع وسائل التواصل اإلجتماعي.  -

 اطب بمفاءة عالية باللغتين  واسطة البريد اإللكتروني واستخدامه باستمرار. التخ -
 .إتقان تام للغة اإلنعليزية  - إتقان اللغة االنجليزية

 القدرة على إتراء البحوث والدراسات باللغة االنعليزية. -
 كتابة التقارير والمخاطبات باالنعليزية.  -

معرفة واسعة في الكفاية ولديه القدرة على معالجة طالب الوظيفة وظيفة هو متقدم اي يمتلك مستوى اتقان الكفاية المطلوب للمالحظة: 
 ومرجعا  في مجال الكفاية. خبيرا  ، ويعد المتصلة بها القضايا الصعبة

 

 السمات الشخصية 
 قوة الشخصية.  -
 الثقة بالنفس. -

 اللباقة والكياسة في التعامل مع اآلخرين. -
 الفريق الواصد.القدرة على العمل  روت  -

 تقبل النقد والمالصظات من اآلخرين. -
 


