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شاغر    توفر  الوزراء عن  رئاسة  العامةتعلن  االحصاءات  دائرة  عام  هذه    مدير  إشغال  متطلبات  فيه  تتوافر  فعلى من   ،

( على ان يرفق مع   Empreq.csb2.gov.joالوظيفة التقدم بطلب من خالل الرابط االلكتروني على موقع ديوان الخدمة المدنية )  

للكفاي المعززة  والوثائق  الخبرة  وشهادات  المهنية  والشهادات  العلمية  المؤهالت  عن  وصور  الذاتية  السيرة  القيادية  الطلب  ات 

تقدم بطلب على   المطلوبة، ويحصل كل من  الثبوتية  استبعاد أي طلب غير مستوفي لألوراق  للوظيفة، وسيتم  المطلوبة  واالدارية 

الوزراء   لرئاسة  اإللكتروني  الموقع  على  الوظيفة  عن  اإلعالن  سيتم  بأنه  علماً  طلبه،  باستالم  يفيد  الكتروني  إشعار 

(www.pm.gov.joوالموقع ا )  لدائرة االحصاءات العامة  إللكتروني  (www.dos.gov.jo  الموقع االلكتروني لديوان الخدمة )

 ( والمواقع االلكترونية للسفارات االردنية ولمدة خمسة ايام عمل من تاريخه.www. csb.gov.joالمدنية )

 

 متطلبات وخصائص الوظيفة
 الهدف العام 

الموثويوة ونرو  ا بالويو  موات الدييقوة و المعلو  وتووفي   واستخدامها االحصائيةتحسين جودة البيانات و في المملكة  االرتقاء بالعمل اإلحصائي    
توحيوود موون لوو    دون تحيو   موون راسوومي السياسوات واوونار القوو ار والمسووترم نن والدارسوين والبوواحرين و يوو   المناسو  لكوول مسووتخدمي البيانوات 

نروو  ا تلبيووة الحتياجووات   جمووو وتصوونيح وتحليوول البيانووات و فووي مجووا اإلحصووائية المواووا دهووا دوليووا   المنهجيوواتتطبيووأ ضف وول الممارسووات و و 
  مستخدمي البيانات بفاعلية وكفاءة

 : للوظيفةالمهام والمسؤوليات 

 المهام الفنية 

 المملكة.المسا مة في تحديد مؤش ات ضداء رئيسية علا مستوى است اتيجيات العمل االحصائي في   .1

التخطوويا االسوووت اتيجي ورسوو  السياسووات المتعلقوووة  ضولونوووات ومجوواالت العموول اإلحصوووائي للمسووا مة فوويلتحديوود تقوود   االيت احووات  .2
 في المملكة. اإلحصائيبالعمل 

فوي جمو وتصنيح وتخ نن وتحليل ونر  اإلحصاءات ال سومية بموا  ضمانو كل كفؤ والمحافظة على ديمومتها إدارة البياناات بش  .3
 .وفأ التع نفات والتصنيفات والمعايي  واألسالي  والتقنيات المتعارف عليها المختلفة المتعلقة بمجاالت الحياة  اتذلك المسوح

تنسوووويأ العموووول اإلحصووووائي وتنكيموووول بالمروووواركة مووووو الوووودوائ  الح وميووووة المختلفووووة لتطووووون  السووووج ت  التأكوووود موووون حسوووون وكفوووواءة .4
أ موو األسوالي  والمعوايي  الدوليوة ويموا   ومن التوييو  المناسو  وتلبيوة احتياجوات مسوتخدمي اإلحصائية اإلدارنة لها بصورة تتفو

  .البيانات بفاعلية وكفاءة

 في ضي من المجاالت المحددة في القانون.  دورنا  عام التعداد الج اء إ متابعة .5

ً الشراكة    القاتتعزيز ع .6 مجوا  اإلحصواء  مو األجه ة والمؤسسات العلمية الع ييوة والدوليوة العاملوة فوي التنسيأ والتشبيك متضمنا
 .لتغطية النفقات إج اء المسوح  ودوليا   السعي للحصو  علا الدع  المالي محليا  و  الدولية وفأ المعايي  والمتطلبات

 ووضع الجدر النارية وغيرها.على أمن وسرية البيانات  على المستويات التقنية وأنظمة التشغيل والشبكة  المحافكة .7

وتفعيلهوا  اإلحصائيةبيانات ال إعداد ويناء وتطون  يواعد ضمانوير المنهجيات واألساليب االحصائية ورفع كفايات العاملين وتط .8
  واستدامتها.

 .الندوات والمؤتم ات والنراطاتنر  الوعي االحصائي ويأ مية استخدام البيانات االحصائية في اناعة الق ار من ل   عقد  .9

 .لطا وي امج التدرن  ال زمة لهذه الغا ة  وإعدادم اك  للتدرن  اإلحصائي وتطون  انراء متابعة  .10

 المهام اإلدارية  

 وضمان تحسين جودتها.   الدائ ةاالش اف علا تطون  الخدمات التي تقدمها  .1



 والب امج التنفيذ ة ال زمة. للدائ ةاإلش اف علا تطون  وتنفيذ الخطا االست اتيجية  .2

 بما  حقأ الكفاءة والفاعلية اإلدارنة. للدائ ةمتابعة وتقيي  األداء المؤسسي   .3

 إلي ار ا.  للوزن  ورفعها  وجدو  تر ي ت الوظائح فيها للدائ ةإعداد مر ور الموازنة السنونة العامة اإلش اف علا   .4

 .وتنكي  الرؤون اإلدارنة والمالية والموارد البر نة وتنميتها للدائ ةإدارة الجهاز التنفيذي  .5

 .دها ضي مهام ضو مسؤوليات ضل ى   لفل دها الوزن  ضو ضي ا حيات  فوضل .6

 

 

 العالقات الوظيفية: 
 العالقات الداخلية 

 مركز التدريب االحصائي األردني 
 

   العالقات الخارجية
 وزارة التخطيا والتعاون الدولي.  -
 المجلس االيتصادي واالجتماعي االردني.  -
 المجلس االعلا للس ان  -
 والمؤسسات ذات الع ية.  تجميو الوزارا -
 المحلي. كافة يطاعات المجتمو  -
 األجه ة والمؤسسات العلمية الع يية والدولية العاملة في مجا  اإلحصاء وفأ المعايي  والمتطلبات الدولية. -
 البنك الم ك ي األردني.  -
 دائ ة الجمارك العامة .  -
 

 

 متطلبات إشغال الوظيفة 
 المؤهالت العلمية  -1

 األساسية  -أ
 .تخصص ذي ع يةضي ضو االيتصاد ضو  اإلحصاء في الماجستي   -
 المرغوب بها  -ب
 .ضي تخصص ذي ع ية ضو االيتصادضو  اإلحصاءالدكتوراه في  -

 شهادات مهنية متخصصة في مجا  العمل.  -
 
 
 
 

 الخبرات العملية  -2
 األساسية  -أ
 في مجا  العمل.  سنوات( 10منها )( سنة لب ة عملية 15) -



 . ( سنوات في وظيفة يياد ة3منها ) ، وإش افيةيياد ة  وظائحفي  ( سنوات لب ة7) -

   المرغوب بها  -ب
 :مجال خبرة في

 . اإلحصائي العملالممارسات الف لا في  -
 التحليل اإلحصائي.  -
 وإدارتها . اإلحصائية تطون  يواعد البيانات -
 االيتصاد ال ناضي والقياسي. -
 إدارة مؤسسات الكب ى. -
 .إدارة المرارنو ومتابعتها وتقييمها -
 

 

 الكفايات الوظيفية :  -3
 مؤشرات تقييم الكفاية  عامة الكفايات ال

 الدائ ةتطون  رؤنة 
   و رؤنة واضحة ل رتقاء بالعمل -
ا -  . خطا للمستقبل ونحلل ضكر  المسائل تعقيد 

 الدائ ة   دافتحقيأ ا 
 والوطنية.واأل داف القطاعية  الدائ ةيوائ  دين األ داف اإلست اتيجية الخااة ب -
 .الخطة االست اتيجيةاأل داف الواردة في   و مؤش ات ومستهدفات واضحة لتحقيأ  -

 دناء الع يات والر اكات  
 

 . للدائ ة حدد الرو كاء ال ئيسويين  -

 التربيك مو الر كاء المحتملين . -

 .وحل الن اعاتتفاوض المهارات  متلك  -

 البر نة و  ادارة الموارد المالية
 الموارد البر نة   و لطا الدارة وتنمية  -
 المالية ب فاءة.  الموارد يدي   -

 المساءلة 
 .تحمل كامل المسؤولية عن نتائج الق ارات المتخذة من يبللي -
 . الم ؤسين النجاز المهام المطلوية منه  نقيي و  يتابو -

 

   الكفايات الفنية -3
 . الخارجية للعمل وطبيعتل ومجالل البيئةالمع فة في  -  المعرفة في مجال العمل

الممارسات والمنهجيات اإلحصائية المواا دها دوليا  في مجا   ط ق أف ل المع فة ب -
 .جمو وتصنيح وتحليل البيانات 

تنسيأ العمل اإلحصائي وتنكيمل بالمراركة مو الدوائ  الح ومية  لمع فة باسالي  ا -
 .المختلفة

 . ك  للتدرن  اإلحصائيم اوتطون  انراء المع فة بط ق  -
 إعداد ويناء وتطون  يواعد البيانات اإلحصائية وتفعيلها واستدامتها. ق المع فة بط   -
 . العمل حقلالمستجدات والمنهجيات الحديرة في جيدة بمع فة  -

 بالتر نعات الناظمة للعمل  المع فة - تطبيق التشريعات الناظمة للعمل 



 . وفقا للتر نعاتمعالجة التحد ات التي تواجل العمل   -
 للعمل المراركة في وضو السياسة العامة  - رسم السياسات العامة 

 اإلش اف علا تنفيذ السياسات بالتنسيأ والتعاون مو الجهات ذات الع ية. -
تطبيق المواصفات والمقاييس والمعايير  

 الدولية  
في العمل  التأكد من حسن ودية تطبيأ المواافات والمقاييس والمعايي  المعتمدة  -

 وفقا للتر نعات النافذة.اإلحصائي 
 . تحديد الجهات التي يتوج  توييو اتفاييات معها - عقد وتنفيذ ومتابعة االتفاقيات 

  الدائ ةتفاييات الرنائية دين اال نفيذتبني المنهجيات الفّعالة لمتابعة والتأكد من حسن ت -
  الدو  األل ى وكذلك االتفاييات الدولية التي تكون المملكة ط فا فيهاالمؤسسات او و 
 الدائ ة. ضمن إطار عمل تع ن  الر اكة والتعاون مو القطار الخاص  -

 اإلش اف علا إعداد الدراسات ذات الع ية   - العملاعداد البحوث والدراسات لتطوير 
 االش اف علا إادار النر ات والتقارن  الدورنة عن ضنرطة الدائ ة. -

 .والب امج التنفيذ ة  للدائ ةوتنفيذ الخطا اإلست اتيجية  تطون   اإلش اف علا - تطوير الخطط االستراتيجية 
 وتنكي  الرؤون اإلدارنة والمالية فيها  للدائ ةإدارة الجهاز التنفيذي  - للدائرة ادارة الجهاز التنفيذي 

وتقيي  مدى تحقيأ الخطا والب امج المقت حة لأل داف  للدائ ةم ايبة األداء الكلي  -
 الم جوة.

 الم ؤوسين. تحديد المهام والواجبات الموكولة إلا  -
 مهارات تقيي  ضداء الم ؤوسين بموضوعية وعدالة.  -
 تنمية مؤ  ت الم ؤوسين وتوفي  ديئة تعل . -
   تع ن  االتجا ات اال جادية في العمل. -

 ط ح الحلو  البديلة ومعالجة المراكل بأف ل الط ق.  - اتخاذ القرار ومعالجة المشكالت 
 التفكي  الس نو والمعالجة الفعالة تح  ضغا العمل.  -
 مهارات التفكي  المنطقي والتحليلي.  -
 المسائل المعقدة وتفسي  ا للم ؤوسين المعنيين. تحليل -
 .اتخاذ الق ارات علا ضساس ال ضي المتوازن والمح   للمويح -

اعداد مشروع الموازنة وجدول التشكيالت  
 للدائرة 

وجدو  تر ي ت الوظائح فيها  للدائ ةإعداد مر ور الموازنة السنونة العامة المع فة في  -
 ورفعهما للوزن  إلي ار ما.

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

 الطباعة باللغتين الع يية واإلنجلي نة  -
دواسطة الب ند اإللكت وني واستخدامل  الع يية واإلنجلي نة التخاط  ب فاءة عالية باللغتين  -

 باستم ار.  
 اإلنجلي نة محادثة وكتابة.   اللغةإتقان  - إتقان اللغة االنجليزية

 القدرة علا إج اء البحوث والدراسات باللغة االنجلي نة.  -
 نجلي نة. اللغة اإلكتابة التقارن  والمخاطبات ب -

معرفة واسعة في الكفاية ولديه القدرة على معالجة القضايا  طالب الوظيفة مستوى اتقان الكفاية المطلوب للوظيفة هو متقدم اي يمتلك مالحظة: 
 ومرجعًا في مجال الكفاية.  خبيرًا ، ويعد المتصلة بها الصعبة

 
 السمات الشخصية 

 الرقة بالنفس. -



 الف نأ.القدرة علا العمل د وح  -

 .إدارة ضغوط العمل -
 


