ٔظٛفخ لٛبدٚخ شبغشح
تؼهٍ سئبعخ انٕصساء ػٍ تٕفش شبغش اي ٍٛػبو ٔصاسح انجٛئخ  ،فؼهٗ يٍ تتٕافش ف ّٛيتطهجبد إشغبل ْزِ انٕظٛفخ انتمذو
ثطهت يٍ خالل انشاثظ االنكتشَٔ ٙػهٗ يٕلغ دٕٚاٌ انخذيخ انًذَٛخ (  ) Empreq.csb2.gov.joػهٗ اٌ ٚشفك يغ انطهت انغٛشح
انزاتٛخ ٔطٕس ػٍ انًؤْالد انؼهًٛخ ٔانشٓبداد انًُٓٛخ ٔشٓبداد انخجشح ٔانٕثبئك انًؼضصح نهكفبٚبد انمٛبدٚخ ٔاالداسٚخ انًطهٕثخ
نهٕظٛفخٔ ،عٛتى اعتجؼبد أ٘ طهت غٛش يغتٕف ٙنألٔساق انثجٕتٛخ انًطهٕثخٚٔ ،حظم كم يٍ تمذو ثطهت ػهٗ إشؼبس انكتشَٔٚ ٙفٛذ
ثبعتالو طهجّ ،ػهًب ً ثؤَّ عٛتى اإلػالٌ ػٍ انٕظٛفخ ػهٗ انًٕلغ اإلنكتشَٔ ٙنشئبعخ انٕصساء (ٔ )www.pm.gov.joانًٕلغ
اإلنكتشَٔ ٙنٕصاسح انجٛئخ (  )www.moenv.gov.joانًٕلغ االنكتشَٔ ٙنذٕٚاٌ انخذيخ انًذَٛخ (ٔ )www. csb.gov.joانًٕالغ
االنكتشَٔٛخ نهغفبساد االسدَٛخ ٔنًذح خًغخ اٚبو ػًم يٍ تبسٚخّ.
يتطهجبد ٔخظبئض انٕظٛفخ
انٓذف انؼبو
حساية البيئة وتحديؼ عشاصرىا في السسمكة والحفاظ عمى عشاصر البيئة و التشؽع الحيؽي والسداىسة في تحقيق التشسية السدتدامة مؼ خالل
تطؽير استراتيجيات وتذريعات بيئية واصدار الرخص والسؽافقات البيئية لألنذطة التشسؽية وضسان التزاميا بالتذريعات واالشتراطات البيئية،

واالستجابة لمطؽارئ البيئية ،والتؽعية والتثكيف البيئي والتؽاصل مع السجتسع ،وإحداث التغيير السطمؽب بالتذارك مع الجيات ذات العالقة
فيسا يتعمق بالقزايا البيئية واالتفاقيات البيئية .
انًٓبو ٔانًغؤٔنٛبد نهٕظٛفخ:

انًٓبو انفُٛخ
 .1متابعة تطؽير التذريعات البيئية وتشفيذ الدياسة العامة واستراتيجيات حساية البيئة واإلشراف عمى إعداد الخطط والبرامج والسذاريع
الالزمة لتشفيذىا وتحقيق التشسية السدتدامة.

 .2ضسان االلتزام بالسؽاصفات والقؽاعد الفشية مؼ خالل مراقبة وقياس عشاصر البيئة ومكؽناتيا ومتابعتيا مؼ خالل السراكز العمسية التي
تعتسدىا الؽ ازرة.
 .3ضسان حدؼ السراقبة والتفتيش عمى األنذطة االتشسؽية لمتأكد مؼ التزاميا بالتذريعات و االشتراطات البيئية الكياسية والسعايير والقؽاعد
الفشية السعتسدة.

 .4التأكد مؼ االلتزام بأسس تداول السؽاد الخطرة عمى البيئة وجسعيا وترشيفيا وتخزيشيا ونقميا وإتالفيا والتخمص مشيا وفقاً لألنعسة الشافذة.
 .5االشراف عمى رسػ الدياسات وتشفيذ االجراءات ذات العالقة باالقتراد االخزر والتغير السشاخي.
 .6اتخاذ االجراءات الالزمة لتشديق الجيؽد الؽطشية اليادفة لحساية البيئة .

 .7متابعة قزايا التشؽع الحيؽي واالشراف عمى السحسيات الطبيعية والستشزىات الؽطشية وإدارتيا ومراقبتيا .

 .8التأكد مؼ اعداد خطط إدارة الطؽارئ والكؽارث البيئية واالستجابة ليا بالتشديق مع السركز الؽطشي المؼ وادارة االزمات .
 .9االشراف عمى اصدار التقارير البيئية وضسان قياس السؤشرات البيئية .
 .11تعزيز العالقات بيؼ السسمكة والدول والييئات والسشعسات العربية واإلقميسية والدولية وصشاديق التسؽيل في مجال حساية البيئة والتؽصية
باالنزسام الييا ومتابعة تشفيذ نتائج ىذه العالقات و مخرجاتيا ( االتفاقيات الدولية ومذكرات التفاىػ وغيرىا ).
 .11تعزيز الجيؽد الؽطشية اليادفة الى التشبؤ بعسمية التغير السشاخي وتحديد القطاعات التي تذسميا آثاره.
 .12تعزيز و تشديق الجيؽد الؽطشية لتشفيذ الخطة الؽطشية لمشسؽ االخزر.

انًٓبو اإلداسٚخ
 .1االششاف ػهٗ تطٕٚش انخذيبد انت ٙتمذيٓب انٕصاسح ٔضًبٌ تحغ ٍٛجٕدتٓب.
 .2اإلششاف ػهٗ تطٕٚش ٔتُفٛز انخطظ االعتشاتٛجٛخ نهٕصاسح ٔانجشايج انتُفٛزٚخ انالصيخ.
 .3يتبثؼخ ٔتمٛٛى األداء انًؤعغ ٙنهٕصاسح ثًب ٚحمك انكفبءح ٔانفبػهٛخ اإلداسٚخ.
 .4اإلششاف ػهٗ إػذاد يششٔع انًٕاصَخ انغُٕٚخ انؼبيخ نهٕصاسح ٔجذٔل تشكٛالد انٕظبئف فٓٛب ٔسفؼٓب نهٕصٚش إللشاسْب.
 .5إداسح انجٓبص انتُفٛز٘ نهٕصاسح ٔتُظٛى انشؤٌٔ اإلداسٚخ ٔانًبنٛخ ٔانًٕاسد انجششٚخ ٔتًُٛتٓب.
 .6أ٘ يٓبو أٔ يغؤٔنٛبد أخشٖ ٚكهفّ ثٓب انٕصٚش أٔ أ٘ طالحٛبد ٚفٕضّ ثٓب.
انؼاللبد انٕظٛفٛخ:
انؼاللبد انذاخهٛخ
 يغتشبسٔ انٕصٚش. -انهجبٌ انذاخهٛخ.

 يذٚشٚبد حًبٚخ انجٛئخ ف ٙانًحبفظبد. طُذٔق حًبٚخ انجٛئخ. ثشَبيج انتؼٕٚضبد انجٛئٛخ.انؼاللبد انخبسجٛخ
 انٕصاساد ٔانًؤعغبد ٔانذٔائش انحكٕيٛخ . انمطبع انخبص ٔيؤعغبد انًجتًغ انًذَ.ٙ انًُشآد ٔاألَشطخ االلتظبدٚخ انًشخظخ ثٛئٛبً. انهجبٌ انٕطُٛخ راد انؼاللخ. انجٓبد انذٔنٛخ انؼبيهخ ف ٙيجبل انجٛئخيتطهجبد إشغبل انٕظٛفخ
 -1انًؤْالد انؼهًٛخ
 -1األعبعٛخ
 ثكبنٕسٕٚط ف ٙانُٓذعخ انجٛئٛخ أٔ ػهٕو انجٛئخ أٔ تخظض اساضٔ ٙيٛبِ ٔثٛئخ أٔ انُٓذعخ انكًٛبٔٚخ أٔ انُٓذعخ انضساػٛخ أٔ أ٘تخظض ر٘ ػاللخ.
 -2انًشغٕة ثٓب
 انًبجغتٛش أٔ انذكتٕساِ ف ٙانُٓذعخ انجٛئٛخ أٔ ػهٕو انجٛئخ أٔ تخظض اساضٔ ٙيٛبِ ٔثٛئخ أٔ انُٓذعخ انكًٛبٔٚخ أٔ انُٓذعخ انضساػٛخ. شٓبداد يُٓٛخ يتخظظخ ثًجبل انؼًم -2انخجشاد انؼًهٛخ
 -1األعبعٛخ
 ( )15عُخ خجشح ػًهٛخ يتخظظخ ػهٗ االلم ف ٙيجبل انؼًم. ( )7عُٕاد خجشح فٔ ٙظبئف لٛبدٚخ ٔ إششافٛخ .يُٓب ( )3عُٕاد ٔظبئف لٛبدٚخ . انًشغٕة ثٓبخجشح ف:ٙ
 خجشح ف ٙانتؼبيم يغ انجٓبد انًختظخ ثبالتفبلٛبد انجٛئٛخ انذٔنٛخ ٔانجٓبد انًبَحخ. خبرة في مجال التفتيش والرقابة البيئية.-

خبرة عسمية في إدارة السؽاد والشفايات الخطرة.

-

خجشح ف ٙانمضبٚب انجٛئٛخ يثم انتغٛش انًُبخٔ ٙااللتظبد األخضش.

 -3الكفايات الؽظيفية :
الكفايات العامة
تطؽير رؤية الؽ ازرة

تحقيق االىداف

بشاء العالقات والذراكات

مؤشرات تقييػ الكفاية
 يزع رؤية واضحة لالرتقاء بالعسل -يخطط لمسدتقبل ويحمل أكثر السدائل تعقيداً.

 يؽائػ بيؼ األىداف اإلستراتيجية الخاصة بالؽ ازرة واألىداف القطاعية والؽطشية. ضسان تحقيق مؤشرات ومدتيدفات واضحة لتحقيق األىداف الؽاردة في الخطة االستراتيجية. تعزيز العالقة مع الذركاء الرئيدييؼ لمؽ ازرة التذبيغ مع الذركاء السحتسميؼ. -يستمغ ميارات التفاوض وحل الشزاعات.

ادارة السؽارد السالية ،والبذرية
السداءلة

 متابعة تشفيذ خطط ادارة وتطؽير السؽارد البذرية ضسان ادارة السؽارد السالية بكفاءة وفاعمية -يتحسل كامل السدؤولية عؼ نتائج الق اررات الستخذة مؼ قبمو.

 -متابعة وتقييػ السرؤسيؼ النجاز السيام السطمؽبة مشيػ.

انكفبٚبد انفُٛخ :
السعرفة في مجال العسل

 السعرفة بالدياسات واالستراتيجيات الؽطشية ذات الرمة بحساية البيئة. معرفة باالتفاقيات الدولية والتذريعات ذات الرمة بحساية البيئة . معرفة الخطط والتؽجيات الحديثة في مجال التراخيص وحساية البيئة. السعرفة في مجال التفتيش والرقابة البيئية. معرفة بأساسيات إدارة السعمؽمات البيئية. معرفة في دراسات تقييػ األثر البيئي -معرفة بسفاليػ ومؽاضيع ومذاريع األقتراد األخزر.

 معرفة السرطمحات والتؽجيات الحديثة في مجال الرصد والتقييػ البيئي.تطبيق التذريعات الشاظسة لمعسل

 السعرفة بالتذريعات الشاظسة لمعسل. -القدرة عمى معالجة التحديات التي تؽاجو العسل وفقا لمتذريعات

رسػ الدياسات العامة لمقطاع

 السذاركة في وضع الدياسة العامة لمقطاع -اإلشراف عمى تشفيذ الدياسات بالتشديق والتعاون مع الجيات ذات العالقة.

تطبيق السؽاصفات والسقاييس والسعايير الدولية

 -السعرفة بالسؽاصفات والسقاييس والسعايير السعتسدة .

عقد وتشفيذ ومتابعة االتفاقيات

الفعالة لستابعة والتأكد مؼ حدؼ تطبيق االتفاقيات الثشائية بيؼ السسمكة
 تبشي السشيجيات ّوالدول األخرى وكذلغ االتفاقيات الدولية التي تكؽن السسمكة طرفا فييا

اعداد البحؽث والدراسات لتطؽير القطاع

 اإلشراف عمى إعداد البحؽث والدراسات الالزمة لتطؽير القطاع -االشراف عمى إصدار الشذرات والتقارير الدورية عؼ أنذطة الؽ ازرة.

تطؽير الخطط االستراتيجية

 اإلشراف عمى تطؽير وتشفيذ الخطط اإلستراتيجية لمؽ ازرة والبرامج التشفيذية الالزمةلتطبيق الدياسة العامة وتحقيق أىدافيا.

ادارة الجياز التشفيذي لمؽ ازرة

 إدارة الجياز التشفيذي لمؽ ازرة وتشعيػ الذؤون اإلدارية والسالية فييا مراقبة األداء الكمي لمؽ ازرة وتقييػ مدى تحقيق الخطط والبرامج السقترحة لألىدافالسرجؽة.
 تحديد السيام والؽاجبات السؽكؽلة إلى السرؤوسيؼ. ميارات تقييػ أداء السرؤوسيؼ بسؽضؽعية وعدالة. تشسية مؤىالت السرؤوسيؼ وتؽفير بيئة تعمػ. -تعزيز االتجاىات االيجابية في العسل.

اتخاذ القرار ومعالجة السذكالت

 طرح الحمؽل البديمة ومعالجة السذاكل بأفزل الطرق. التفكير الدريع والسعالجة الفعالة تحت ضغط العسل. ميارات التفكير السشطقي والتحميمي. تحميل السدائل السعقدة وتفديرىا لمسرؤوسيؼ السعشييؼ. -اتخاذ الق اررات عمى أساس الرأي الستؽازن والسحكػ لمسؽقف

اعداد مذروع السؽازنة وجدول التذكيالت لمؽ ازرة

 السعرفة في إعداد مذروع السؽازنة الدشؽية العامة لمؽ ازرة وجدول تذكيالت الؽظائف فيياورفعيسا لمؽزير إلقرارىسا.

استخدام تطبيقات الحاسؽب

 إتقان تطبيقات الحاسؽب (.)Word, Excel, Outlook, Internet, PowerPoint التخاطب بكفاءة عالية بالمغتيؼ العربية واإلنجميزية بؽاسطة البريد اإللكتروني واستخداموباستسرار.

إتقان المغة االنجميزية

 إتقان لمغة اإلنجميزية محادثة وكتابة. القدرة عمى إجراء البحؽث والدراسات بالمغة االنجميزية. -كتابة التقارير والسخاطبات باالنجميزية.

مالحعة :مدتؽى اتقان الكفاية السطمؽب لمؽظيفة ىؽ متقدم اي يستمغ طالب الؽظيفة معرفة واسعة في الكفاية ولديو القدرة عمى معالجة القزايا الرعبة

السترمة بيا ،ويعد خبي اًر ومرجعاً في مجال الكفاية.

انغًبد انشخظٛخ
 انثمخ ثبنُفظ. انمذسح ػهٗ انؼًم ثشٔح انفشٚك. -إداسح ضغٕط انؼًم .

