
 وظیفة قیادیة شاغرة 
 

توفر شاغر    الوزراء عن  رئاسة  العامةتعلن  االحصاءات  دائرة  عام  ھذه   مدیر  إشغال  متطلبات  فیھ  تتوافر  فعلى من   ،
) على ان یرفق مع    Empreq.csb۲.gov.joالوظیفة التقدم بطلب من خالل الرابط االلكتروني على موقع دیوان الخدمة المدنیة (  

الذات السیرة  القیادیة الطلب  للكفایات  المعززة  والوثائق  الخبرة  وشھادات  المھنیة  والشھادات  العلمیة  المؤھالت  عن  وصور  یة 
تقدم بطلب على   المطلوبة، ویحصل كل من  الثبوتیة  لألوراق  أي طلب غیر مستوفي  استبعاد  للوظیفة، وسیتم  المطلوبة  واالداریة 

سی  بأنھ  علماً  طلبھ،  باستالم  یفید  الكتروني  الوزراء إشعار  لرئاسة  اإللكتروني  الموقع  على  الوظیفة  عن  اإلعالن  تم 
)www.pm.gov.jo  (  لدائرة االحصاءات العامة  ) والموقع اإللكترونيwww.dos.gov.jo الموقع االلكتروني لدیوان الخدمة (

 تاریخھ.) والمواقع االلكترونیة للسفارات االردنیة ولمدة خمسة ایام عمل من www. csb.gov.joالمدنیة (
 

 متطلبات وخصائص الوظیفة 
 الهدف العام 

الموثوقـة ونشـرها �الوقـت مات الدقیقـة و المعلو  وتوفیر واستخدامها االحصائیةتحسین جودة البیانات و في المملكة   االرتقاء �العمل اإلحصائي    
توحیـد مـن خـالل  دون تحیـز ین والبـاحثین وغیـرهممـن راسـمي السیاسـات وصـناع القـرار والمسـتثمر�ن والدارسـالمناسب لكـل مسـتخدمي البیانـات  

نشــرها تلبیــة الحتیاجــات ل جمــع وتصــنیف وتحلیــل البیانــات و فــي مجــا المنهجیــات اإلحصــائیة الموصــى بهــا دولیــاً تطبیــق أفضــل الممارســات و و 
   مستخدمي البیانات �فاعلیة و�فاءة

 : للوظیفةالمهام والمسؤولیات 

 المهام الفنیة 

 د مؤشرات أداء رئیسیة على مستوى استراتیجیات العمل االحصائي في المملكة.المساهمة في تحدی . ١

التخطــیط االســتراتیجي ورســم السیاســات المتعلقــة  أولو�ــات ومجــاالت العمــل اإلحصــائي للمســاهمة فــيلتحدیــد تقــد�م االقتراحــات  . ٢
 في المملكة. اإلحصائي�العمل 

جمع وتصنیف وتخز�ن وتحلیل ونشر اإلحصاءات الرسمیة �مـا فـي  ضمانو كل كفؤ والمحافظة على دیمومتھا إدارة البیاناات بش . ٣
 .وفق التعر�فات والتصنیفات والمعاییر واألسالیب والتقنیات المتعارف علیها المختلفة المتعلقة �مجاالت الحیاة اتذلك المسوح

ة المختلفــــة لتطــــو�ر الســــجالت تنســــیق العمــــل اإلحصــــائي وتنظیمــــه �المشــــار�ة مــــع الــــدوائر الحكومیــــ التأكــــد مــــن حســــن و�فــــاءة . ٤
اإلحصائیة اإلدار�ة لها �صورة تتفق مـع األسـالیب والمعـاییر الدولیـة و�مـا �ضـمن التوقیـت المناسـب وتلبیـة احتیاجـات مسـتخدمي 

  .البیانات �فاعلیة و�فاءة

 في أي من المجاالت المحددة في القانون. دور�اً عام التعداد الجراء إ  متا�عة . ٥

ً كة  الشرا  القاتتعزیز ع . ٦ مجـال اإلحصـاء  مع األجهزة والمؤسسات العلمیة العر�یة والدولیـة العاملـة فـي  التنسیق  والتشبیك متضمنا
 .لتغطیة النفقات إجراء المسوح ودولیاً  السعي للحصول على الدعم المالي محلیاً و  الدولیة  وفق المعاییر والمتطلبات

 نیة وأنظمة التشغیل والشبكة ووضع الجدر الناریة وغیرھا.على أمن وسریة البیانات  على المستویات التق المحافظة . ٧

وتفعیلهـا  اإلحصـائیةبیانـات ال إعداد و�ناء وتطو�ر قواعد ضمانویر المنھجیات واألسالیب االحصائیة ورفع كفایات العاملین وتط . ٨
  واستدامتها.

 .الندوات والمؤتمرات والنشاطاتخالل عقد نشر الوعي االحصائي و�أهمیة استخدام البیانات االحصائیة في صناعة القرار من  . ٩

 .خطط و�رامج التدر�ب الالزمة لهذه الغا�ة و�عدادمراكز للتدر�ب اإلحصائي وتطو�ر  انشاء متا�عة   .١٠

 المهام اإلدار�ة 

 وضمان تحسین جودتها.  الدائرةاالشراف على تطو�ر الخدمات التي تقدمها  . ١



 والبرامج التنفیذ�ة الالزمة. للدائرة اإلشراف على تطو�ر وتنفیذ الخطط االستراتیجیة . ٢

 �ما �حقق الكفاءة والفاعلیة اإلدار�ة. للدائرةمتا�عة وتقییم األداء المؤسسي  . ٣

 إلقرارها. للوز�رورفعها  وجدول تشكیالت الوظائف فیها للدائرةإعداد مشروع الموازنة السنو�ة العامة اإلشراف على  . ٤

 .لشؤون اإلدار�ة والمالیة والموارد البشر�ة وتنمیتهاوتنظیم ا للدائرةإدارة الجهاز التنفیذي  . ٥

 .بها أي مهام أو مسؤولیات أخرى �كلفه بها الوز�ر أو أي صالحیات �فوضه . ٦

 

 
 العالقات الوظیفیة:
 العالقات الداخلیة

 مر�ز التدر�ب االحصائي األردني
 

  العالقات الخارجیة
 وزارة التخطیط والتعاون الدولي. -
 تصادي واالجتماعي االردني.المجلس االق -
 المجلس االعلى للسكان  -
 والمؤسسات ذات العالقة.  تجمیع الوزارا -
 �افة قطاعات المجتمع المحلي. -
 األجهزة والمؤسسات العلمیة العر�یة والدولیة العاملة في مجال اإلحصاء وفق المعاییر والمتطلبات الدولیة.  -
 البنك المر�زي األردني. -
 مارك العامة . دائرة الج -
 

 
 متطلبات إشغال الوظیفة

 المؤهالت العلمیة -۱
 األساسیة  -أ

 .أي تخصص ذي عالقة أو  االقتصاد أو  اإلحصاء في الماجستیر -
 المرغوب بها -ب
 .أي تخصص ذي عالقة أو االقتصادأو  اإلحصاءالد�توراه في  -

 شهادات مهنیة متخصصة في مجال العمل.  -
 
 
 
 

 الخبرات العملیة  -۲
 األساسیة  -أ
 في مجال العمل.  سنوات) ١٠منها () سنة خبرة عملیة ١٥( -



 . ) سنوات في وظیفة قیاد�ة٣منها ( ،  و�شرافیةقیاد�ة  وظائففي  ) سنوات خبرة٧( -

  المرغوب بها  -ب
 : مجال خبرة في

 .اإلحصائي العملالممارسات الفضلى في  -
 التحلیل اإلحصائي.  -
 و�دارتها . اإلحصائیة تطو�ر قواعد البیانات -
 االقتصاد الر�اضي والقیاسي. -
 إدارة مؤسسات الكبرى.  -
 .إدارة المشار�ع ومتا�عتها وتقییمها  -
 

 
 الكفا�ات الوظیفیة : -٣

 مؤشرات تقییم الكفا�ة  عامةالكفا�ات ال

 الدائرةتطو�ر رؤ�ة 
 �ضع رؤ�ة واضحة لالرتقاء �العمل -

 . �خطط للمستقبل و�حلل أكثر المسائل تعقیًدا -

 لدائرةا هدافتحقیق ا 
 واألهداف القطاعیة والوطنیة. الدائرةیوائم بین األهداف اإلستراتیجیة الخاصة � -

 . الخطة االستراتیجیةاألهداف الواردة في �ضع مؤشرات ومستهدفات واضحة لتحقیق  -

 بناء العالقات والشراكات  

 

 .للدائرة�حدد الشـر�اء الرئیسـیین  -

 التشبیك مع الشر�اء المحتملین .  -

 .وحل النزاعاتتفاوض المهارات تلك �م -

 البشر�ة  و  ادارة الموارد المالیة 
 الموارد البشر�ة�ضع خطط الدارة وتنمیة  -

 المالیة �كفاءة. الموارد یدیر -

 المساءلة  
 . تحمل �امل المسؤولیة عن نتائج القرارات المتخذة من قبلهی -

 .المرؤسین النجاز المهام المطلو�ة منهم �قییمو  یتا�ع -
 

  الكفا�ات الفنیة -۳
 .الخارجیة للعمل وطبیعته ومجاله المعرفة في البیئة -  المعرفة في مجال العمل

الممارسات والمنهجیات اإلحصائیة الموصى بها دولیًا في مجال  طرق أفضل المعرفة � -
 .جمع وتصنیف وتحلیل البیانات 

وائر الحكومیة تنسیق العمل اإلحصائي وتنظیمه �المشار�ة مع الدلمعرفة �اسالیب ا -
 .المختلفة

 .مراكز للتدر�ب اإلحصائيوتطو�ر انشاء المعرفة �طرق  -
 إعداد و�ناء وتطو�ر قواعد البیانات اإلحصائیة وتفعیلها واستدامتها.  ق المعرفة �طر  -
 . العمل  حقلالمستجدات والمنهجیات الحدیثة في جیدة �معرفة  -

 الناظمة للعمل   �التشر�عات المعرفة - تطبیق التشر�عات الناظمة للعمل



 .معالجة التحد�ات التي تواجه العمل وفقا للتشر�عات -
 للعمل المشار�ة في وضع السیاسة العامة  - رسم السیاسات العامة 

 اإلشراف على تنفیذ السیاسات �التنسیق والتعاون مع الجهات ذات العالقة.  -
تطبیق المواصفات والمقاییس والمعاییر 

 الدولیة 
في العمل  تطبیق المواصفات والمقاییس والمعاییر المعتمدة التأكد من حسن ودقة  -

 وفقا للتشر�عات النافذة.اإلحصائي 
 .تحدید الجهات التي یتوجب توقیع اتفاقیات معها - عقد وتنفیذ ومتا�عة االتفاقیات 

 الدائرةتفاقیات الثنائیة بین اال نفیذتبني المنهجیات الفّعالة لمتا�عة والتأكد من حسن ت -
   الدول األخرى و�ذلك االتفاقیات الدولیة التي تكون المملكة طرفا فیهات او المؤسساو 

 الدائرة.  ضمن إطار عملتعز�ز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص  -
 اإلشراف على إعداد الدراسات ذات العالقة   - العملاعداد البحوث والدراسات لتطو�ر 

 أنشطة الدائرة. االشراف على إصدار النشرات والتقار�ر الدور�ة عن -
 .والبرامج التنفیذ�ة  للدائرةوتنفیذ الخطط اإلستراتیجیة  تطو�ر اإلشراف على - تطو�ر الخطط االستراتیجیة

 وتنظیم الشؤون اإلدار�ة والمالیة فیها   للدائرةإدارة الجهاز التنفیذي  - للدائرة ادارة الجهاز التنفیذي 
یق الخطط والبرامج المقترحة لألهداف  وتقییم مدى تحق للدائرةمراقبة األداء الكلي   -

 المرجوة.
 المرؤوسین. تحدید المهام والواجبات المو�ولة إلى  -
 مهارات تقییم أداء المرؤوسین �موضوعیة وعدالة.   -
 تنمیة مؤهالت المرؤوسین وتوفیر بیئة تعلم. -
  تعز�ز االتجاهات اال�جابیة في العمل. -

 البدیلة ومعالجة المشاكل �أفضل الطرق. طرح الحلول - اتخاذ القرار ومعالجة المشكالت
 التفكیر السر�ع والمعالجة الفعالة تحت ضغط العمل.   -
 مهارات التفكیر المنطقي والتحلیلي.   -
 المسائل المعقدة وتفسیرها للمرؤوسین المعنیین.  تحلیل -
 .اتخاذ القرارات على أساس الرأي المتوازن والمحكم للموقف -

التشكیالت اعداد مشروع الموازنة وجدول 
 للدائرة 

وجدول تشكیالت الوظائف فیها   للدائرةإعداد مشروع الموازنة السنو�ة العامة المعرفة في  -
 ورفعهما للوز�ر إلقرارهما. 

 ).Word ,Excel, Outlook, Internet, PowerPoint(إتقان تطبیقات الحاسوب  - استخدام تطبیقات الحاسوب 

 الطباعة �اللغتین العر�یة واإلنجلیز�ة -
بواسطة البر�د اإللكتروني واستخدامه العر�یة واإلنجلیز�ة التخاطب �كفاءة عالیة �اللغتین  -

 �استمرار. 
 اإلنجلیز�ة محادثة و�تا�ة.   اللغة إتقان  - إتقان اللغة االنجلیز�ة

 القدرة على إجراء البحوث والدراسات �اللغة االنجلیز�ة. -
  نجلیز�ة.اللغة اإلكتا�ة التقار�ر والمخاطبات � -

معرفة واسعة في الكفا�ة ولد�ه القدرة على معالجة القضا�ا  طالب الوظیفة مستوى اتقان الكفا�ة المطلوب للوظیفة هو متقدم اي �متلك مالحظة: 
 ومرجعًا في مجال الكفا�ة.   خبیرًا ، و�عد المتصلة بها الصعبة

 
 السمات الشخصیة

 الثقة �النفس. -



 القدرة على العمل بروح الفر�ق. -

 . رة ضغوط العملإدا -
 


