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 (2021/ نيسان)



 الواجب الوطني للتصدي للوباء
 

زيادة القدرة االستعابية للمرافق 
 الصحية العامة

الصحية  تعزيز المنظومة
  األردنية

تمكين الحكومة من تأمين العالج 
والعناية الصحية المناسبين 

 للمصابين

تكليف الديوان بتأمين الكوادر 
البشرية لتشغيل المستشفيات 

 11/2020خالل شهر 

ميدانية انشاء ثالثة مستشفيات 

 سرير1000بسعة 

 مستشفى الوسط

سرير400  

 مستشفى الشمال

سرير300  

 مستشفى الجنوب

سرير250  



 التحديات
 

1 2 

4 5 

3 

6 

 قصر المدة المتاحة لتأمين الكوادر البشرية

 شاغر 2200

 وظيفة 16

مطلوب تأمينها 

يوم 15خالل   

تنوع الوظائف الطبية والصحية المطلوبة 
 لتشغيل المستشفيات

وظيفة اساسية  16حيث توزعت الشواغر الكلية المطلوبة على 
:شملت ما يلي  

 طبيب عام

 ممرض قانوني

 ممرض مشارك

 صيدلي

 مساعد صيدلي

 فني أشعة

 فني مختبرات

 مساعد فني أشعة

 مساعد فني مختبرات

 إدارة سجالت طبية

 معالج تنفسي

 فني تعقيم

 فني ضبط عدوى

 إدارة مستشفيات

 مراقب صحي

 تنوع المناطق الجغرافية
حيث وزعت الوظائف والشواغر على ثالثة أقاليم لخدمة 

 المستشفيات الميدانية المنشئة في كل منها

تدابير الوقاية والسالمة العامة المقرة من 
 قبل الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا

أيام الحظر الشامل 
والسبتالجمعة   

 

منع التجمعات وتدابير 
 التباعد الجسدي

الحجر المنزلي 
 للمصابين

بروتوكول التعامل 
 مع المصابين

التقييد بكافة اجراءات االختيار والتعيين في 
 الخدمة المدنية

 التحدي تمثل في احداث توازن في

المحافظة 
على سالمة 
الممتحنين 
والمقابلين 
  والموظفين 

قصر الوقت 
المتاح 

واالستجابة 
 السريعة

مهنية الديوان 
واستدامة عمله 
والمحافظة على 
 قيمه ومبادئه

تطبيق الكفايات الوظيفية كأساس لعملية 
 االختيار

2020لعام ( 9)أقر نظام الخدمة المدنية رقم   

 
انتقال الديوان لمفهوم 
إدارة الموارد البشرية 
 المبنية على الكفايات

 استشراف المستقبل

اعطاء أولوية العمل على 
الكفايات للمهن الصحية 

 2020خالل 



 االمتحانات التنافسية
 

قاعات مجهزة لعقد  3

االمتحانات التنافسية بآن واحد 
 في األقاليم الثالثة

جلسة امتحان تنافسي  29

ايام 5عقدت على مدار   

جلسات في اليوم الواحد 
 موزعة على األقاليم

6 

مرشح تم دعوتهم  5348

للخضوع لالمتحانات موزعة على 
 كافة التخصصات والوظائف

  (تم التجهيز على أساس عدد المدعوين لالمتحانات)

عدد الممتحنين الكلي 

4303 

عدد العاملين في إدارة 
وتنظيم االمتحانات التنافسية 

على المواقع موزعين  75

 الثالث

عدد لجان وضع وتدقيق 
 األسئلة لكافة التخصصات 

متخصص25   

 عدد نماذج االمتحانات 

28 



 المقابالت الشخصية
 

 مرشح2332

 الشخصية مدعو للمقابالت 

 لجنة 60

 موزعة على الوظائف واألقاليم

 عضو 300

 الشخصيةالمقابالت لجان في 

498 
العاملين في الدعم الفني 

 ووزارة الصحةمن الديوان واالداري 

 قاعة 20

 للمقابالت الشخصية تم تجهيزها
 األقاليم موزعة على

5 
 تابلــــــت

لتوثيق نتائج 
المقابالت 
 الكتروني

كاميرا 
لتصوير 
 المقابالت

1 

 معدل اللجان16-20

المنعقدة يوميا تعمل بالتوازي 
 على مستوى االقاليم

 دقيقة 20

الوقت المخصص لكل 
 مقابلة

 أيام عمل10

عقدت المقابالت على 
 مدارها 

18 
عدد االعالنات المنشورة 
 لالمتحانات والمقابالت

8000 
عدد الرسائل النصية المرسلة للمرشحين 

 لالمتحانات والمقابالت الشخصية 
إلعالمهم بموعد امتحاناتهم ومقابالتهم وموقعها 

 وارشادات السالمة العامة الواجب اتباعها

 رسالة تقريبا  



 اإلجراءات المتخذة للتعامل مع التحديات



اإلدارة الرشيقة والكفؤة/ السريعة االستجابة : المحور األول  

3 4 1 2 

6 

التخطيط السليم والتجهيز 
المسبق باعتبارها عملية 

كبيرةولوجستية تنظيمية   

:متكاملة مستندة على خطـة اعداد   

التحتيةالبشرية والتقنية والبنية االحتياجات   

والمقابلين لكل وظيفةاعداد الممتحنين   

لتأمين الكوادرالمدة الكلية المتاحة   

المخصصة لعقد االمتحانات والمقابالتالمدد   

لإلدارة فرق تشكيل 
وتدريبهاوالتنفيذ   

الجهات التشاركية مع  
الديوان وخارجهالمعنية داخل   

وزارة الصحة و الجامعات بما فيها 
والتي وفرت الموارد البشرية 
والبنية التحتية والتقنية الالزمة 

 لتنفيذ عملية االختيار

االمتحانات مركزية اعداد 
عقدهاوال مركزية التنافسية   

االمتحانات عقدت 
االولى للمرة االلكترونية 

 خارج قاعات الديوان

7 

االمتحانات بآن قاعات لعقد 
االقاليم  الثالثة في واحد 

بعدة جلسات مما زاد العبء 
 االداري

 إجراءات لضمان
المساواة وتكافؤ الفرص 

 بين الممتحنين

 الحد من تنقل الممتحنين
 وتوفير الجهد والوقت 

،والتكلفة  
للمناطق مشكلة وتالفي 

 والمحافظات المعزولة

إعطاء أولوية للوظائف التي  
االكبر تمثل شواغرها الحجم 

 من الشواغر المطلوبة

قانونيممرض  38%  

طبيب عام%  24  

ممرض مشارك%  14  

الشخصية لكل المقابالت عقد 
االقاليم واحد في بآن تخصص 

 الثالث
حدد عدد اللجان العاملة لكل وظيفة 

:وفقاعلى مستوى االقاليم   

عدد 
 المدعوين
 للمقابلة

الوقت 
 المخصص 
 لكل مقابلة 

دقيقة 20  

االيام عدد 
 المخصصة
لمقابالت 
 الوظيفة

5 

العمل بشكل متوازي لعقد 
االمتحانات والمقابالت 

 الشخصية

حسب تسلسل إجراءاتللوظائف   
بحيث يتم البدء بعقد ، االختيار

الشخصية للوظائف التي المقابالت 
االمتحانمن عقد االنتهاء تم   

 التنافسي وهكذا



االمتحانات والمقابالتعقد الوقاية والسالمة العامة في تدابير  :المحور الثاني  

 االمتحانات التنافسيةالعامة لعقد السالمة سياسة بإجراءات اصدار •

م بها فهالوثيقة شملت كافة اإلجراءات التفصيلية لكل مرحلة من مراحل عقد االمتحانات والمقابالت الشخصية، حيث تم تعميمها على المعنيين لتعري 
 والمتابعة على تطبيقها

 في اليوم الواحد لمنع التجمعات وتعقيم القاعاتاالمتحانات التباعد الزمني بين جلسات عقد •

 لتحقيق التباعد الجسدياالستيعابية للقاعات الطاقة من % 50استخدام •



 تنظيم طوابير لدخول القاعات يراعى ترك مسافة متر للتباعد الجسدي بين المصطفين•

االمتحانات والمقابالتعقد الوقاية والسالمة العامة في تدابير : المحور الثاني  

 االمتحاناتاجراء الفحص الطبي للكوادر البشرية العاملة على عقد •

 ((Mask Faceتوفير مستلزمات الوقاية من ادوات التعقيم والقفازات والكمامات  •

 شروط البرتوكول الصحييستوفوا المصابين بالكورونا وفقا للبيانات الوطنية ولم للمرشحين االعتذار من حضور االمتحان  •



 الكمامة والقفازاتدخولهم والتأكد من لبس اجراء فحص حرارة للممتحنين قبل  •

االمتحانات والمقابالتعقد الوقاية والسالمة العامة في تدابير : المحور الثاني  

واجباتهم وفقا لشروط المدنية، وتوضيح في الخدمة لالمتحان التنافسي الصحية للخضوع بالبرتوكوالت الممتحنين اعالم •
 العامةالسالمة 

 المنزليفترة الحجر انهوا للمرشحين للذين معزولة بالقاعات مناطق تخصيص •

 العامة والوقائيةمعايير السالمة عملية الدخول والخروج ضمن مراحل يراعي في كل منها التأكد من مرور الممتحن خالل •



لالمتحانات والمقابالتوفاعلية عملية التواصل مع المرشحين كفاءة : المحور الثالث  

1 

2 

3 

4 

اليوميةبالصحف االعالن   
االمتحانات موعد ومكان عقد عن 

التنافسيةوالمقابالت   

نصيةارسال رسائل    
امتحانه ومكان عقد بموعد 

 التنافسي والمقابلة الشخصية

الكترونية آلية استعالم توفير 
خاللها يتمكن المرشح من 

عن المواعيداالستفسار   

تخصيص خط ساخن خاص 
 لالستعالم



والجدارةالمحافظة على مبادئ التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص واالستحقاق : المحور الرابع  

 تطوير اطر الكفايات الوظيفية المتخصصة للوظائف الصحية•

 التنافسية للوظائف الصحية االمتحانات تطوير  •

 الوظيفيةالشخصية المبنية على الكفايات المقابالت تطوير أدوات •
 ((Competences Based Structured Interviewعلى ما يسمى والمستند  

 الفرصالمساواة وتكافؤ الشخصية بما يضمن المقابالت قدرات المقيمين وتزويدهم بالمهارات لعقد بناء •

 المقابالتالحاكمية في توزيع المرشحين على لجان •

 على عملية تعبئة الشواغرلجنة للنظر باالعتراضات تم تشكيل •



والجدارةالمحافظة على مبادئ التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص واالستحقاق : المحور الرابع  

 خالل المقابالت الشخصيةاعداد نظام الكتروني لتقييم المرشحين •
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صوت وصورةالشخصية وتسجيلها توثيق كافة المقابالت •



 شكرًا الستماعكم


