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 توصيف وظيفة

 والرتقيات واالمتحانات املهنيةمصلحة التوظيف  رئيس

تدبير مصلحة التوظيف والترقيات املساهمة في إعداد برامج ومخططات الوزارة والسهر على 

 وتحقيق األهدافإنجاز املشاريع املقررة من طرف السلطات الرئاسية و  واالمتحانات املهنية

 النتائج املتوخاة.و 

الرئيسية املهمة  

  املساهمة في إعداد برامج ومخططات الوزارة والسهر على تنفيذ األنشطة التي هي من

 مسؤولية املصلحة؛

  العمل على تحديد حاجيات اإلدارة املركزية واملصالح الخارجية للوزارة في املجال البشري

 بالتعاون مع املصلحة املختصة؛

  املساهمة في إعداد مخططات التوظيف وامتحانات الكفاءة املهنية واملباريات املهنية

 والترقيات وفق التصور العام للوزارة والتوجهات الحكومية؛

 التدبير اإلداري للملفات الخاصة باملصلحة وتدبير املوارد البشرية العاملين بها؛ 

  ملفات التوظيف وامتحانات الكفاءة املهنية واملباريات املهنية والترقيات؛ وتتبعمواكبة 

  إنجاز مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في املجاالت القانونية ذات الصلة بعمل

 املصلحة؛

  إنجاز دراسات وتقديم املساعدة والخبرة في مجال تخصص املصلحة، وكذا كيفيات تطبيق

 صة باملصلحة واملديرية؛النصوص القانونية الخا

 دراسة الشكايات والتظلمات الواردة واقتراح الحلول اإلجرائية؛ 

 تقديم االستشارة القانونية في كل ما يتعلق باختصاصات املصلحة واملديرية؛ 

 اإلجابة عن األسئلة البرملانية املتعلقة بنشاط املصلحة؛ 

 التي تدخل في مجال تخصص  إنجاز دالئل إجرائية وفق القواعد واملساطر القانونية

 ؛املصلحة

 التنسيق مع مختلف املصالح املركزية والالممركزة التي لها ارتباط بعمل املصلحة؛ 

 إعداد التقارير املتعلقة بتنفيذ البرامج املنوطة باملصلحة؛ 

 وضع خطة عمل دورية للمصلحة من أجل إنجاز األهداف وتحقيق النتائج املنوطة بها؛ 

 رقابة والتتبع املتواصلين إلنجاز األنشطة واألهداف املنوطة باملصلحة؛تنظيم وتفعيل ال 

 ...املساهمة في إعداد تقارير تركيبية من أجل توثيق أنشطة الوزارة 

 األنشطة

 ؛العدلاتية والثقافية التنظيمية لوزارة اإلملام بالنصوص املتعلقة باملهمات املؤسس 

  بالقطاع القدرة على توضيح االستراتيجيات والسياسات والتوجهات واألهداف الخاصة

 ؛وترجمتها على مستوى اختصاصات املصلحة

 الكفاءات و املهارات املطلوبة
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 توصيف وظيفة

 والرتقيات واالمتحانات املهنيةمصلحة التوظيف  رئيس

  بالنصوص التنظيمية املتعلقة بمختلف املوارد البشرية املكونة لقطاع العدل اإلملام

 -ة كتابة الضبطالنظام األساس ي الخاص بهيئ –)النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية 

 –النظام األساس ي الخاص بهيئة املهندسين واملهندسين املعماريين املشتركة بين الوزارات 

 النظام األساس ي الخاص بهيئة التقنيين املشتركة بين الوزارات...(؛

  اإلملام بالنصوص املتعلقة بالتوظيف وامتحانات الكفاءة املهنية واملباريات املهنية

 رفة الجيدة لكيفية تأويل وتطبيق القانون؛والترقيات، واملع

  املعرفة الجيدة ملرجعية الوظائف والكفاءات ومختلف املقاربات املتعلقة بتدبير املوارد

 البشرية وخاصة منها التدبير التوقعي ألعداد املوظفين والوظائف والكفاءات؛

  تدبير املشروعال – باألهدافالتحكم في األدوات والتقنيات التدبيرية واستعمالها )التدبير -

تقييم األداء  -تقنيات إجراء مقابالت  -تقنيات إعداد لوحات القيادة  - تقنيات التواصل

 الوظيفي ...(؛

 استعمال املعلوميات املكتبية وتكنولوجيا املعلومات والتواصل؛ 

 ؛كية وسرعة التفاعلياإلبداع والدينام 

  ،القيادةLeadership – ،املرافقة Coaching؛ 

 القدرة على تنشيط فرق العمل وتطوير الكفاءات؛ 

 حس التواصل والعالقات اإلنسانية؛ 

 روح العمل الجماعي؛ 

 ... النزاهة والشفافية واملوضوعية والحياد 

 


