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 2018لعام  افقة على دليل وصف الوظائفقرار المو

فاي  10/1/2018تمت الموافقة على إقرار هذا الدليل واعتمااده اعتباار ا مان تااري  

  ، والتي انعقدت بتااري2017/2018( للعام الجامعي 1جلسة مجلس الجامعة رقم )

17/10/2017. 
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 السيييييييييييييييييييد ائييييييييييييييييييور السييييييييييييييييييعد  مييييييييييييييييييدير دائييييييييييييييييييرة التنمييييييييييييييييييية والتخطيييييييييييييييييييط

 

 ارئيس  

 الخييييييييدمات الط بيييييييييةل عمييييييييادة  يييييييي ون الطلبييييييييةدائييييييييرة  السيييييييييد عميييييييير  يييييييي    مييييييييدير

 

 اعضو  

 الميييييييييييييييييوارد الب يييييييييييييييييريةدائيييييييييييييييييرة السييييييييييييييييييد خلييييييييييييييييييل إر ييييييييييييييييييدات  ميييييييييييييييييدير 
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 السيييييييييييييييييييد علييييييييييييييييييي جوارئيييييييييييييييييية  مييييييييييييييييييدير دائييييييييييييييييييرة القبييييييييييييييييييو  والتسييييييييييييييييييجيل
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 اعضو  

 الماليييييييييييييييييية دير اليييييييييييييييييدائرةالسييييييييييييييييييد محميييييييييييييييييود عبيييييييييييييييييدالعا   مسييييييييييييييييياعد مييييييييييييييييي

 

 اعضو  

 السيييد ئجييدت ترعييائي  رمة ائحميية الحابييو  وال ييب/ات والايييائة  مرعييم الحابيي  والمعلومييات

 

 اعضو  

 قسيييييييييء ال/يمييييييييييا   عليييييييييية العليييييييييوم  فيييييييييي السييييييييييد ا/ميييييييييد ع وئييييييييية  م ييييييييير  مختبييييييييير

 

 اعضو  

 دائييييييييييييييييييرة ال يييييييييييييييييي ون القائوئييييييييييييييييييية /السيييييييييييييييييييدة بييييييييييييييييييامية ابييييييييييييييييييو بييييييييييييييييييويد

 

 للسر اامين  
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بتييييياري  بيييييتاك اليييييدعتور رئيييييي  الجامعييييية عليييييى عتيييييا  األ بنيييييا   

ي تعييديل علييى الوظييائف اللنحيير فييي  لجنيية ت يي/يل تييء   2020 12 20

 دليييل وصييف الوظييائف اإلدارييية والفنييية فييي الجامعييةفييي الموجييودة 

 ما ق  عتمد بابـ  الم

 ةــ/لفـ  لما ةــنجللاا  ـــعضا

 دارييية  إلالييدعتور ئائيي  رئييي  الجامعيية لل يي ون ابييتاك ألا

 ريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  المييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييومني مدما

 

 ارئيس  

ست ييار الييرئي   مييدير م/تيي  ال يي ون مالييدعتور بييتاك ألا

 الفيييييييييييييييييييييييييييي درادعييييييييييييييييييييييييييية مدماائوئيييييييييييييييييييييييييييية  الق

 

 اضو  ع

 المييييوارد الب ييييريةدائييييرة السيييييد خليييييل إر يييييدات  مييييدير 

 

 اعضو  

 ميييييييييييييييييييدير دائيييييييييييييييييييرة التنميييييييييييييييييييية والتخطييييييييييييييييييييط

 

 اعضو  

 لتنميييية والتخطييييطادائيييرة  /يميييان خليفييية ربابعيييةإالسييييدة 

 

 للسر امين  ا
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 Job Descriptionsالوظيفي  فالوص

 

  ctionudoIntr  ةـــالمقدم

يل الذاي اد هذاا الذدلفقد تّم إعد ،داري والفني بالجامعةإلف الوظيفي من أثر في رفع كفاءة وفاعلية العمل اصولما لل انظر  

  ارف والقذدراخذل  حرذر المذتهل  العلميذة والخبذرا  العمليذة والمعذمذن مسذميا  الوظذائف بالجامعذة  وصذفيحتوي على 

س والمذروو  رتبذا  الذوظيفي بذين الذرئيترذا  واالوكالك تحديد قنوا  اال ،فر في شاغل الوظيفةاوالمهارا  التي يجب أن تتو

 لكل منهما. رئيسةوليا  التوبيان المهام والمس

 مذن مسذميا  ل مسذمىفي هاا الدليل تّم تحديد الحد األدنذى مذن المذتهل  العلميذة والخبذرا  العمليذة المقبولذة ل ذ ل كذو

ذاديد أهذم المعذارف والقذدرا  والمهذارا  التذي يجذب أن تتذوحوكالك تم ت ،الوظائف  ترذا ا  االا قنذوفر فذي شذاغل الوظيفذة، أم 

ديذد ، ومذن أجذل تحلهيكل التنظيمي للجامعذة ب ذكل عذامرتبا ا  الوظيفية التي يحددها اتعتمد عادة على االف ،رتبا  الوظيفيواال

 رئيسذةلا الواجبذا  استرشاد بالهيكل التنظيمي المعتمد في الجامعذة. أمذالوظيفي فقد تّم اال الوصففية كأحد عناصر العلقة الوظي

يذ  مذن خذل  التذي يذتم وهذعها موهذع التطب ،فقد تّم تحديدها لكل وظيفة على أسا  التركيذ  علذى المهذام والواجبذا  األساسذية

دة لجامعة والوح  همن هاه الواجبا  ومن خل  وهع اإلجراءا  اللزمة من قبل ابالمفاهيم العلمية التي ورد المعرفة الجيدة

اد بالمسذميا  وكذالك االسترشذ ،مذن مسذميا  الوظذائف الحاليذة فذي الجامعذة اانطلق ذ الوصفإعداد وقد تّم  ،والموظفالتنظيمية 

 المعتمدة في معظم الجامعا  األجنبية والعربية والمحلية. 

    Job DescriptionOf  Genesis فيالوظي الوصفئ أة 

 ةيميذذوالتنظ ةيليذذإلذذى الدراسذذا  التحل ااسذذتناد   ةالذذوظيفي كأحذذد أهذذم ركذذائ  اإلدارة العلميذذة الحدي ذذ الوصذذفن ذذأ االهتمذذام ب

 اوفق ذوترذنيف التذي ي ذ لونها. أمذا ال الوظذائفسذميا  معلقذة تبذين مهذام المذوظفين وفذي السذاب  لم يكن  ألنهلمختلف الوظائف 

 ةإهذاف ةخذدما  المقدمذللمهذام وال اوفق ذة الرتبذفذي  اهاعلى أسا  الوظيفة وتحديد مسذتو افهو قائم كلي   ةلمقاربا  اإلدارية الجديدل

 إلى الكفاءا  المطلوبة بررف النظر عن شاغل الوظيفة. 

   Definition Of Job Descriptions تعريف الوصف الوظيفي 

مذل. للعمل الاي يتديه الموظف والمتضمن عناصذر بيانذا  أساسذية تحذدد الع ي ير الوصف الوظيفي إلى وصف مكتوب

لواجذب اويتكون بوجه عام من معلوما  عن العمل. تتضمن مسمى العمل الوظيفي فقرة ملخرة قريرة عن األهداف األساسذية 

ويبذين  في فقرة منفرلة،على الموظف تحقيقها، وعبارا  تفريلية عن الواجبا  والمستوليا  مع وصف كل واجب ومستولية 

 علقا  الوظيفة والمعرفة والمهارا  اللزم توفرها بالقائم بأعما  الوظيفة. االوصف الوظيفي أيض  

 

  The Objectives Of Job Description    الوظيفي الوصفا دا  

ابذة لوظيفي بم ايعتبر الوصف يتضمن هاا الدليل الوصف الكامل لكافة الوظائف اإلدارية والفنية المعتمدة في الجامعة، و

 االستخداما  التالية:  فيإلدارة الموارد الب رية ويتضح ذلك  ةالركي ه األساسي

 Manpower Planning Or Human Resource Planning تخطيط القوى الب رية .1

د األهذداف تحديذو ،يسذاعد فذي التحديذد السذليم لعذدد ونوعيذة الوظذائف المطلوبذة ،وجود نظام متكامل لتحليل الوظذائفإن 

ر تذوفيلاللزمذة  المطلوبة ل  ل تلك الوظائف حتى يمكن اتخاذ التدابيروالمتهل  ، وما هي ال رو  والمستقبليةالحالية 

 . خارجهاالجامعة أو من  داخلاالحتياجا  من القوى الب رية سواء من 

 Selection And Appointment االختيار والتعيين .2

ل  ل الوظائف ال اغرة بالجامعة، وحتى يتحقذ  ذلذك يتطلذب الب رية دف انتقاء أفضل العناصر إن عملية االختيار تسته

وميو  ال خص بال رو  الموجودة في الوصف الوظيفي حتى يمكن الحكم ب ذكل سذليم  ،مقارنة متهل  وقدرا األمر 
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المتقذدم وال بذد مذن  ةكفذاءعلذى مذدى ل  ل الوظيفة، فعنوان أو اسم الوظيفذة وحذده ال يكفذي عنذد الحكذم  كفاءتهعلى مدى 

 المعلوما  التفريلية التي يتضمنها الوصف الوظيفي. 

  Appropriate And Fair Structuring وضع  ي/ل مناب  وعاد  .3

ئف، تقذويم الوظذاالقيمة النسبية لكل وظيفة بالمقارنة مع الوظائف األخرى من خل  ما يسمى ب ويتطلب هاا الهيكل تحديد

، يا المسذذتولليذذة التقذذويم ب ذذكل سذذليم فذذل بذذد مذذن وزن كذذل العناصذذر المتعلقذذة بكذذل وظيفذذة  الواجبذذا ، وحتذذى تذذتم عم

ومذذا  لذذ و وبذذالطبع فذذصن الوصذذف الذذوظيفي هذذو المرذذدر األساسذذي لكذذل تلذذك المعلإالمذذتهل ، الخبذذرا ، القذذدرا ..... 

 التفريلية.

  Training And Development التدري  والتنمية .4

يمكن  علوما  التيفصن الوصف الوظيفي يوفر الم ،ر بالنسبة للموظفين الجدد أو القدامى أو إدارة الجامعةفسواء كان األم

ائج االعتمذذاد عليهذذا فذذي تحديذذد المجذذاال  أو الموهذذوعا  التذذي يجذذب أن ي ذذملها التذذدريب فذذي هذذوء مذذا تسذذفر عنذذه نتذذ

يذ  حن القذدامى، مية المسذار المهنذي بالنسذبة للمذوظفيوتقارير األداء وخطط تن ،والمقابل  للموظفين الجدد ،االختبارا 

 حتياجا  التي ينب ي أن يلبيها التدريب.اليك ف ا

   Developing A Career Path تنمية المسار المهني .5

لوظيفيذة أن التذي يسذتطيع العذاملون مذن خللهذا إشذباا  موحذاتهم ا، ينب ي أن تكذون الفذرا الوظيفيذة المتاحذة بالجامعذة

يقومذوا  ال ذرو  والمذتهل  المطلوبذة وذلذك حتذى يسذتطيع العذاملون أن اة بوجود تحليل لكل وظيفة موهح  تكون مقترن

 بتخطيط مسارهم المهني على أسا  سليم.

  Performance Evaluation  األدا  تقييء .6

داء لذى مسذتوى أحكذم عن إدارة الجامعة مذن خذل  مقارنتذه بذاألداء الفعلذي والالبيانا  التي يوفرها الوصف الوظيفي يمّك  

 العاملين.

  Job Re-Evaluationالعمل يءيتقإعادة  .7

كن االعتماد عليها يمكن والتي  ،إن توافر المعلوما  األساسية عن الوظيفة  سذين وتطذوير  ذرقإدارة الجامعذة مذن تحيـُم 

 لعمل.  ل جديدة وأساليب

   Relocation And Promotionةيقالنقل والتر .8

الموظذف أو  نقذلالقرار فذي  مـُتخاقدرة مدى يوفرها الوصف الوظيفي تساعد إلى حد كبير في تحديد المعلوما  التي إن 

 ت يير مسمى وظيفته إلى مكان أو وظيفة أخرى.

 

   Uses Of Job Description   ابتخدام الوصف الوظيفي

 ة. ة للوظائف داخل الجامعتقييم الوظيفة: يعتبر الوصف الوظيفي األسا  المتين الوحيد لتحديد القيم النسبي -

 تحديد المرتبا  واألجور.  -

 الوظيفذةن في عمليتي تعيين واختيار الموظفين حي  أنه يساعد في اإلعلن ع االتوظيف: يعتبر الوصف الوظيفي هروري   -

 . على تحديد دافعيتهم نحو تنفيا األعما  وقيا  قدرا  األفراد لتحقي  متطلبا  العمل وفي إ لعهم كامل  

ر يذ  أنذه يذـُ حقييم األداء: يعتبر الوصف الوظيفي أداة مفيده للرئيس المباشر عند تقييمذه ألداء موظذف فذي موقذع العمذل ت - اّك 

 ء الموظف. من الرئيس المباشر والموظف بجميع األمور التي يجب أخاها في اإلعتبار ومناق تها أثناء تقييم أدا كل  

 ن المهذارا التدريب من خل  ردم الفجوة ما بذين المذتهل  الحاليذة، ومذا بذي التدريب: يمكن أن يكون األسا  في تخطيط -

 والخبرا  المطلوبة ل اغل الوظيفة.

ن عناصذر مذ اهام   االاي ي كل عنرر  يوفر وصف الوظائف كالك الخطط الكفيلة لتطوير الهيكل التنظيمي تطوير اإلدارة:  -

 .اإلدارة
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 فيةمجموعة الوظائف اإل را: اوال  

Supervisory Job Titles 
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 مدير الدائرة اإلدارية او اية وظيفة بمستوا ا ام

Director of Administratrative Department or Any Equivalent Position 

 

   Position: First Degree or Second Degree (A Full FillMinimum Degree to( الدرجة األدئى إل غا   ذه الوظيفة:

 الدرجة األولى.راتب على  أن يكون حاصل   -

 راتب الدرجة ال انية  أو على األقل. على  يكون حاصل  أن أو  -

 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 سذنة )15 ال تقذل عذن  خبذرة مذعالمرشح لتولي إدارتها  الدائرةبعمل  علقةرا  ذا  الدرجة الماجستير في أحد التخر -

 .الجامعةسنوا  منها في و 10 شريطة أن يكون  علقةذا  ال اإلداريةما  عفي األ

 و20 ن ال تقذل عذ خبذرة مذعالمرشذح لتذولي إدارتهذا  ةبعمذل الذدائر ةالبكالوريو  في أحد التخررا  ذا  العلقذ درجة -

 .  الجامعةسنوا  منها في  و10 شريطة أن يكون  علقةذا  ال اإلداريةفي األعما   سنة

 . ةخل  عمله في الجامعسنوا   و3 ال تقل عن  ةمساعد مدير/ مد /ةإشرافي ةأن يكون قد اش ل وظيف -

 . اسنوا  بمستوى ال يقل عن جيد جد   ثلثتقاويم األداء آلخر أن تكون  -

إلترذا  ومهذارا  ا ةاإلنجلي يذ ةبالل ذ ةعلذى التعامذل مذع اآلخذرين ومعرفذ قذدرة، وةقياديذ ةأن تتوفر فيه صذفا  شخرذي -

 . ةواستخدام أجه ة الحاسوب تمكنه من القيام بمهام الوظيف

 ليها في نظامعإليه عقوبة من العقوبا  المنروا  وجهتلوظيفي بالن اهة واإللت ام وأن ال تكون قد أن ي هد له سجله ا -

 سنوا  من خدمته باست ناء عقوبة التنبيه. و3 ريين والفنيين خل  آخر الموظفين اإلدا

 

  DirectorFor Duties And Main Responsibilities : لوظيفة المدير رئيسةوالواجبات ال المس وليات

ير التنظيمذي طذوعذن الت وال  تتعذداها ليكذون مسذتبذل  ،فحسذب الرقابذةو والتوجيذهال تقترر وظيفة المدير على التخطيط والتنظذيم 

 على التنبت واستقراء المستقبل.  ةواتخاذ القرارا  المبني

 التالية:  ةظائف واألن طوتتم ل في الو

يكذل التنظيمذي تحقيقها من خذل  الهعلى تتم ل الوظيفة التخطيطية للمدير في تحديد مجموعة األهداف والعمل : التخطيط .1

ن مذجذ ء تنظيميذة الفذي الذدائرة/ الوحذدة أعمذالهم التخذاذ القذرار المناسذب  ومساعدة العاملين في الوحدة التنظيمية إلنجاز

ن خذل  مذتم ذلذك إالّ يذإلنجاز أعمالهم التخاذ القرار المناسب وال التنظيمية الهيكل ومساعدة العاملين في الدائرة/ الوحدة 

 التخطيط السليم.

يذه ووهذع ف ةالمذدير، وت ذخيص العوامذل المذتثر بذهل : وهو ن ا  ذهني، يقوم على فهم حقذائ  الواقذع الذاي يعمذالتنظيم .2

ه ي تنفيذا الخطذ، وهاه الترتيبذا  تضذمن أن يعمذل جميذع األفذراد الم ذاركين فذةلتنفيا ما جاء في الخط اللزمةالترتيبا  

 .  ةفي الخط ةاألهداف المحدد ل، بحي  تنتهي جميع الجهود إلى تحقي همن إ ار متكام

بالمعذايير  ،ن بالتنفيذاوتدخله في سير العمل للتعذرف علذى مذدى التذ ام القذائمي ،لعمل أثناء التنفيا: قيادة االتوجيه والتنسي  .3

رارا  لتذذ ام بذذالقهتمذذام بالتنسذذي  الذذدائم بذذين جهذذود العذذاملين وتذذوجيههم للالوعليذذه ا ،ومعذذدال  اإلداء المرتبطذذه بالتنفيذذا

 .، وتباد  المعلوما  فيما بينهمةوالتعليما  المحدد

 الجامعة. يقوم بها المدير بهدف التأكد من أن النتائج تطاب  أهداف  ة: وهي وظيفبةالرقا .4

 الذربط بذين تكذون ةوليته األساسذيت: المدير الفعّا  هذو الذاي يذتفهم حاجذا  ورغبذا  ودوافذع العذاملين معذه، ومسذالتحفي  .5

بذا  لدفذع العامذل  حتى يذتم اأو معنوي   ادي  واختيار األسلوب المناسب للتحفي  والحاف  قد يكون ما ،ورغباته العاملحاجا  

  .جهد كبير

وسذذين : مذذن األدوار التذذي يمارسذذها المذذدير هذذو أنذذه مرذذدر رئذذيس للمعلومذذا ، وناشذذر لهذذا بذذين المرومرذذدر المعلومذذا  .6

عمذل لها لمعرفذة اوت ويد العاملين ب للمعلوما  فعاال   ا. وعلى المدير الاي يضع لنفسه وعلى مستوى إدارته نظام  وغيرهم

 . الاي يجب تأديته
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هذا ومذدى تتوقذف علذى نوعيذة وجذودة القذرارا  التذي تذم اتخاذتنظيميذة  وحذدة: إن درجذة نجذاأ أو ف ذل أي اتخاذ القرار .7

 اتلذف وفق ذملءمتها للموقف. ويمكن القو  أن جوهر عمل أي مذدير هذو اتخذاذ القذرارا ، ولكذن أهميذة هذاه القذرارا  تخ

هذود كبيذر التذي ال تحتذال لمج ةتخاذ قرارا  ب أنها حي  يوجذد بعذا الم ذكل  البسذيطلطبيعة الم كل  التي تتطلب ا

 تمذاد المذديروال بذد مذن اع ة،وقذرارا  مبرمجذ ةفي حلها ويتم ترنيف القرارا  التي يتخاها المدير إلى قذرارا  روتينيذ

لمعمذو  التعليمذا  والقذرارا  بحيذ  ال تتعذارم مذع األنظمذة وا وكافية التخاذ القرار المناسذب ةعلى معلوما  صحيح

  بها.

 تقييم أداء العاملين: يقوم المدير بتقييم األداء للعاملين في وحدته التنظيمية. .8
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  م مساعد مدير الدائرة اإلدارية او اية وظيفة بمستوا ا

Assistant Director of Administratrative Department or Any Equivalent Position 

 

  egree (BDPosition: Second  Full FillMinimum Degree to(                          إل غا   ذه الوظيفة: الدرجة األدئى

 و على األقل.ب  ال انيةأن يكون قد حرل على راتب الدرجة  -

 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

اريذة ذا  سذنوا  فذي األعمذا  اإلد و10 ال تقل عذن  خبرة مع ةدرجة الماجستير في التخررا  ذا  العلقة بعمل الدائر -

 .سنوا  على األقل في الجامعة و5 منها شريطة أن يكون  ،العلقة

ا  سذذنة فذذي األعمذذ و13 ال تقذذل عذذن  خبذذرة مذذعالبكذذالوريو  فذذي أحذذد التخررذذا  ذا  العلقذذة بعمذذل الذذدائرة  درجذذةأو  -

 سنوا  منها في الجامعة.  و5 ذا  العلقة شريطة أن يكون  ،اإلدارية

و سذنة 15كذون  و سنة في األعما  اإلدارية، ذا  العلقذة شذريطة أن ي20مع خبرة ال تقل عن  أو شهادة الدبلوم  ال املو  -

 منها في الجامعة.

هذا خذل  المنقذو  ل الذدائرةمجذا  فذي  سذنوا  و3 و لمذدة ال تقذل عذن مذدق  /ة  رئيس قسذمأن يكون قد اش ل وظيفة إشرافي -

 . عمله في الجامعة

 . اسنوا  بمستوى ال يقل عن جيد جد   ثلثخر تقاويم األداء آلأن تكون  -

ترذذا  اإلومهذارا  ومعرفذذة بالل ذة اإلنجلي يذذة  ،، وقذدرة علذذى التعامذل مذذع اآلخذرينةأن تتذوفر فيذه صذذفا  شخرذية قياديذذ -

 واستخدام أجه ة الحاسوب تمكنه من القيام بمهام الوظيفة. 

 يهذا فذي نظذامإليه عقوبة من العقوبا  المنرذوا عل وجهتأن ي هد له سجله الوظيفي بالن اهة واإللت ام وأن ال تكون قد  -

 سنوا  من خدمته باست ناء عقوبة التنبيه. و3 الموظفين اإلداريين والفنيين خل  آخر 

 كون من ي ذ لالوحدا  التنظيمية ذا   بيعة األعما  الهندسية والفنية يجوز إش ا  وظيفة مساعد مدير شريطة أن يوأما  -

 سم.و سنة حي  يُست نى شر  رئيس الق12هاه الوظيفة يتمتع بخبرة عملية في األعما  الهندسية والفنية لمدة  

 

 Assistant Director forDuties  andn Responsibilities Mai لوظيفة مساعد المدير رئيسةوالواجبات ال المس وليات

علذى  امباشذر   اوينوب عنه أثناء غيابه وي ذرف إشذراف   ،ال اني في الدائرة اإلدارية بعد المدير المستو يعتبر مساعد المدير  

اء دأع كفذاءة ير ورفذيسذا  تواتخذاذ مذا يلذ م مذن إجذراء ،روساء األقسام وغيرهم من الموظفين ويقوم بمتابعة أعمالهم وتوجيههم

  اه.أثناء غيابه وكما هو مدرل أدن كافةالعمل في المجاال  المختلفة وله نفس صلحيا  المدير في ترريف األمور 

 يساهم في وهع الخطط والبرامج العلمية والفنية بالدائرة.  .1

 يساعد المدير في انجاز المهام الموكلة إليه.  .2

 .ألي سبب كان غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منربه وذلك القيام بأعباء المدير في حالة .3

 . تواجههم أدائهم وتنسي  األعما  الم تركة بينهم للمساهمة في حل م اكل العمل التيلرفع مستوى توجيه العاملين  .4

  دير.ييم برامج العمل الخاصة بالدائرة في حا  غياب المء األقسام في تنفيا وتقاالت اور مع روس .5

 في حا  غياب المدير. الوحدة التنظيميةالعاملين في  داءأاالشتراك في  .6

 .بالتنسي  مع مدير الدائرة بالوحدة التنظيميةإعداد المي انية الخاصة  .7

 متابعة التقارير الدورية التي يقدمها روساء األقسام ورفعها إلى المدير.  .8

 ن التي يقدمها روساء األقسام ورفعها إلى المدير. داء الموظفيآقتراحا  تطوير العمل وتطوير امتابعة  .9

 مع المدير. بالتنسي  داء الموظفين آتدار  التقارير المختلفة واقتراحا  تطوير العمل وتطوير  .10

 . اوحسب ما هو مـُكلف به رسمي   اإلشتراك في اللجان المختلفة وتم يل الدائرة أمام األ راف المختلفة .11

بالتنسي  مع  داء الموظفينآوتطوير ة الوحدة التنظيميوالخطط والبرامج اللزمة لتطوير المساهمة في وهع السياسا   .12

 . المدير

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .13
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 وظيفة بمستوا ا ايةجم رئي  قسء إداري او 

Head Section, Administratration or Any Equivalent Position 

   ree (B)Position: Third Deg Full FillMinimum Degree To           الثالثة ) (  الدرجة األدئى إل غا   ذه الوظيفة:

 و على األقل.بأن يكون قد حرل على راتب الدرجة ال ال ة   -

 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

ا بعذذد حرذذوله علذذى هذذاو سذذنوا  5خبذذرة ال تقذذل عذذن   مذذعدرجذذة الماجسذذتير فذذي التخررذذا  ذا  العلقذذة بعمذذل الذذدائرة  -

 .في الجامعة تكون جميعهافي األعما  اإلدارية ذا  العلقة شريطة أن المتهل 

اإلداريذة  و سنوا  فذي األعمذا 10 عن ال تقل  خبرة مع  العلقة بعمل الدائرة البكالوريو  في التخررا  ذا درجةأو  -

 .و سنوا  منها في الجامعة5شريطة أن يكون  ذا  العلقة 

علقذة بعمذل فذي التخرذص ذا  الال انويذة العامذة  سذنوا  بعذد ثذلث املو أو دبلوم متوسذط الشهادة الدبلوم المتوسط   أو -

 .جميعها في الجامعة و سنة15ن  خبرة ال تقل ع معالدائرة 

و 21 تقذل عذن  وإذا تعار عدم وجود شهادة البكالوريو  والدبلوم يتم تعيين حاملي ال انوية العامذة  تذوجيهيو مذع خبذرة ال -

 سنه جميعها في مجا  عمل الدائرة.

 . اسنوا  السابقة بمستوى ال يقل عن جيد جد   ثلثتقاويم األداء آلخر تكون  أن -

ترذا  ومهذارا  االعلذى التعامذل مذع اآلخذرين ومعرفذة بالل ذة اإلنجلي يذة  قذدرةيه صفا  شخرذية وإشذرافية وأن تتوفر ف -

 ومهارا  استخدام الحاسوب.

 مهارا  عالية في القيادة واإلشراف.  -

 مهارة عالية في االترا  وإعداد التقارير.  -

 يهذا فذي نظذامإليه عقوبة من العقوبا  المنرذوا عل وجهتأن ي هد له سجله الوظيفي بالن اهة واإللت ام وأن ال تكون قد  -

 الموظفين اإلداريين والفنيين خل  آخر ثلث سنوا  من خدمته باست ناء عقوبة التنبيه.

 

 رئي  قسء إداري  للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

Main Responsibilities and Duties for the Job/ Section Head Administration 

 القيام بالتخطيط والتوجيه والمراقبة لجميع ن ا ا  وخدما  العاملين في القسم الاي يعمل به.  .1

 حدي ه بين الحين واآلخر. تإعداد دليل إجراءا  وسياسا  العمل الخاصة بالقسم و .2

 التي يعمل بها.  الوحدة التنظيميةالتنسي  مع مختلف األقسام في  .3

 مر لتأهيل وتدريب العاملين في القسم. وهع برنامج التعليم والتدريب المست .4

 تقييم مستوى أداء العاملين في القسم ورفع التوصيا  بالك.  .5

 . ذا  العلقة بعمله ام والمهام األخرىوبالد ةالخاصة بالقسم المتعلق داإلشراف على السجل  والقيو .6

 حضور االجتماعا  والندوا  الخاصة بعمل القسم. .7

  ا ا  القسم. رفع التقارير الدورية عن ن .8

 مراجعة م روا المي انية السنوية للقسم.  .9

 االشتراك في برنامج الجودة النوعية واإلشراف على تطبي  مايخص القسم. .10

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .11
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 رية  اعاديمية:المهام والواجبات لوظيفة رئي  قسء ديوان  و/دة تنحيمية إدا

Section Head of Office Tasks & Duties 

 . بالوحدة الخاصةوالمراف   متابعة األمور الخاصة بالريانة والخدما  واللوازم والمختبرا  العلمية، .1

 . لمعنيابالتنسي  مع رئيس القسم  في الوحدة والتأكد من الت امهم بالدوام الرسمي اإلشراف على دوام الموظفين .2

 المعامل  الرادرة والواردة والتأكد من صحتها.  متابعة .3

 اإلشراف على صياغة المراسل  الخاصة بالكليا  األكاديمية. .4

 التنظيمية.  بالوحدةإعداد التقارير السنوية الخاصة  .5

  ورفع التوصيا  للرئيس األعلى.تقييم أداء الموظفين لكادر الديوان  .6

 والرحل  العلمية والمتتمرا  والندوا . الم اركة والتنسي  للنتخابا  الطلبية،  .7

 اإلشراف على السلف المالية المتقته.  .8

 . والخاصة بعمل وحدته التنسي  مع المتسسا  الخارجية التي تربطها علقة عمل مع الجامعة .9

 اقتراأ الدورا  التدريبية التي ترفع من مستوى الكادر اإلداري والفني.  .10

لخاصذذة إعذذداد األعمذذا  اتذذولي أمانذذة سذذر مجلذذس الكليذذة للجذذان ومجذذالس الكليذذا  وتنظذذيم المقذذابل  واالجتماعذذا  وا .11

 بالمجلس اللزمة. 

 .مع متابعة الموظفين التابعين له إجادة استخدام األرشفة اإللكترونية والبريد اإللكتروني .12

 االحتفاظ باألختام. .13

 ئيس المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الر .14
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 رئي  قسء إداري في األئ طة الحرفية او الخدميةدم 

Section Head Administratration of Craft and Services Activities 

ن ذطة وفي حا  عدم توفر المتهل العلمي المطلوب إلشذ ا  وظيفذة رئذيس قسذم إداري يجذوز تعيذين رئذيس قسذم إداري فذي األ

 ل رو  التالية:الحرفية أو الخدمية وف  ا

ا  العلقذة حذد التخررذا  ذأفذي ال انويذة العامذة  سذنوا  بعذد ثذلث املو أو دبلذوم متوسذط الشهادة الدبلوم المتوسط   -

و سذنوا  7ن  ذا  العلقذة شذريطة أن يكذو الحرفيذة أو المهنيذةسنة في األعما   و15ال تقل عن   خبرة معبعمل الدائرة 

 .في الجامعة منها

يطة أن يكذون ذا  العلقذة شذر الحرفيذة والمهنيذةو سذنة فذي األعمذا  20ال تقذل عذن   خبذرة مذعنوية العامذة أو شهادة ال ا -

 في الجامعة. منهاو سنوا  10 

 . اسنوا  السابقة بمستوى ال يقل عن جيد جد   ثلثتقاويم األداء آلخر  تكون أن -

 .بالوظيفة المرنفة درجة ال ال ة  بوعن راتب أدنى مربو  البالراتب المقطوا أن ال يقل راتبه األساسي  -

را  استخدام ومعرفة في الل ة اإلنجلي ية ومها ،قدرة على التعامل مع اآلخرينو ،إشرافية ةأن تتوفر فيه صفا  شخري -

 الحاسوب.

 مليها في نظاعإليه عقوبة من العقوبا  المنروا  وجهتأن ي هد له سجله الوظيفي بالن اهة واإللت ام وأن ال تكون قد  -

 الموظفين اإلداريين والفنيين خل  آخر ثلث سنوا  من خدمته باست ناء عقوبة التنبيه.
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  Head Of Administrative Branch   او اية وظيفة بمستوا ا رئي  فرع إداري  ـم

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree (A)                (ا) رابعةالالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

اا هذو سذنوا  بعذد حرذوله علذى 5الذدائرة مذع خبذرة ال تقذل عذن   ذا  العلقذة بعمذلدرجة الماجستير في التخررذا   -

 عما  اإلدارية ذا  العلقة شريطة أن تكون جميعها في الجامعة.المتهل في األ

ي األعما  سنوا  ف و7 خبرة ال تقل عن  مع الوحدة التنظيميةالبكالوريو  في التخررا  ذا  العلقة بعمل  درجةأو  -

 سنوا  منها في الجامعة.  و3 اإلدارية ذا  العلقة شريطة أن يكون 

ل   العلقة بعمفي التخررا  ذاال انوية العامة  سنوا  بعد ثلث املو أو دبلوم متوسط الشهادة الدبلوم المتوسط  أو  -

شذريطة أن يميذة الوحذدة التنظسنوا  في األعما  اإلدارية ذا  العلقة بعمل  و10 خبرة ال تقل عن  مع الوحدة التنظيمية

 سنوا  منها في الجامعة. و7 يكون 

شذريطة التنظيمية  الوحدةفي األعما  اإلدارية ذا  العلقة بعمل  سنة و15  تقل عن خبرة ال معال انوية العامة  شهادةأو  -

 سنوا  في الجامعة.  و10 أن يكون منها 

 . اسنوا  السابقة بمستوى ال يقل عن جيد جد   و3تقاويم األداء آلخر  تكون أن  -

االترذا   بالل ذة اإلنجلي يذة ومهذارا  أن تتوفر فيه صفا  شخرية وإشرافية وقدرة على التعامل مذع اآلخذرين ومعرفذة -

 ومهارا  استخدام الحاسوب.

 ليها في نظامعإليه عقوبة من العقوبا  المنروا  وجهتأن ي هد له سجله الوظيفي بالن اهة واإللت ام وأن ال تكون قد  -

 سنوا  من خدمته باست ناء عقوبة التنبيه. و3 الموظفين اإلداريين والفنيين خل  آخر 

  

 Main Responsibilities And Duties For Position ات والمس وليات الرئيسة  للوظيفةالواجب

اي فذي الفذرا الذ على المذوظفين ةالمباشروالمتابعة القيام بالتخطيط والتوجيه والمراقبة لجميع ن ا ا  العمل واإلشراف  .1

 يعمل به. 

 آلخر. إعداد دليل إجراءا  العمل الخاصة بالفرا وتحدي ه بين الحين وا .2

 وهع برنامج التعليم والتدريب المستمر لتأهيل وتدريب العاملين في الفرا ورفع التوصيا  بالك. .3

 اإلشراف على السجل  والقيود الخاصة بالفرا.  .4

 رفع التقارير الدورية عن ن ا ا  الفرا للرئيس المباشر.  .5

 أية أعما  أخرى يكلف بها من مدير الدائرة أو رئيس القسم. .6
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 In craft and artistic activities     Head Of                     في األئ طة الخدمية والحرفية والفنية ي  فرع إداري ـم رئ

Administrative Branch                                                                       

 ادلها بالرات  المقطوع او ما يع رابعة )ا(الالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 
                                                        

or Equivalent Salary Lump   Minimum Degree to fullfill the Position: Fourth Degree (B) 

 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to fullfill the Position 

لعلقذة بعمذل اسنوا  بعد ال انوية العامذة فذي التخررذا  ذا   ثلث املو أو دبلوم متوسط الشهادة الدبلوم المتوسط    -

ظيميذة شذريطة أن و سنوا  في األعما  اإلدارية ذا  العلقة بعمل الوحذدة التن10خبرة ال تقل عن   معالوحدة التنظيمية 

 و سنوا  منها في الجامعة.7يكون  

ة التنظيمية شذريطة و سنة في األعما  اإلدارية ذا  العلقة بعمل الوحد17خبرة ال تقل عن   معأو شهادة ال انوية العامة  -

 و سنوا  في الجامعة.10أن يكون منها  

 . او سنوا  السابقة بمستوى ال يقل عن جيد جد  3أن تكون تقاويم األداء آلخر   -

االترذا   فيه صفا  شخرية وإشرافية وقدرة على التعامل مذع اآلخذرين ومعرفذة بالل ذة اإلنجلي يذة ومهذارا أن تتوفر  -

 ومهارا  استخدام الحاسوب.

م ليها في نظاعأن ي هد له سجله الوظيفي بالن اهة واإللت ام وأن ال تكون قد وجهت إليه عقوبة من العقوبا  المنروا  -

 و سنوا  من خدمته باست ناء عقوبة التنبيه.3ل  آخر  الموظفين اإلداريين والفنيين خ

  

 Main Responsibilities And Duties For Position الواجبات والمس وليات الرئيسة  للوظيفة

اي فذي الفذرا الذ على المذوظفين ةالمباشروالمتابعة القيام بالتخطيط والتوجيه والمراقبة لجميع ن ا ا  العمل واإلشراف  .1

 يعمل به. 

 إعداد دليل إجراءا  العمل الخاصة بالفرا وتحدي ه بين الحين واآلخر.  .2

 وهع برنامج التعليم والتدريب المستمر لتأهيل وتدريب العاملين في الفرا ورفع التوصيا  بالك. .3

 اإلشراف على السجل  والقيود الخاصة بالفرا. .4

 امة. هم اليومية وتأمين أدوا  السلمة العتوجيه الحرفيين ومساعدتهم في مواقع العمل ومتابعة تنفيا أعمال .5

  إعداد قوائم باحتياجا  المواد إلنجاز األعما  المطلوبة. .6

 رفع التقارير الدورية عن ن ا ا  الفرا للرئيس المباشر.  .7

 أية أعما  أخرى يكلف بها من مدير الدائرة أو رئيس القسم. .8
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26 
 

  



27 
 

 Senior Administrator   الوظيفة: إداري او  

 Minimum Degree To Full Fill Position: Second Degree (A)       )ا( الثائيةالدرجة : الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

 :الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

 Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . الوظيفةفي مجا   سنوا و 10 عن ال تقل  خبرةالماجستير مع  درجة -

 . الوظيفةفي مجا   سنةو 15ال تقل عن   خبرةالبكالوريو  مع  درجةأو  -

فذي  سذنةو 20ن  عال تقل  خبرةمع  انوية العامة ال سنوا  بعد ثلث املو أو دبلوم متوسط الشهادة الدبلوم المتوسط  أو  -

 . الوظيفةمجا  

 . الوظيفةفي مجا   سنةو 25ال تقل عن   خبرةمع  العامة ال انوية الدراسةأو شهاده  -

 . وظيفةالتمكنه من القيام بمهام  الحدي ةومهارا  االترا  وخبرة باستخدام الحاسوب اإلنجلي ية  ةمعرفة بالل  -

 

    PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال ولياتالمس الواجبات و

 المعامل  ومراجعتها وتدقيقها.  متابعة .1

 التي تقتضيها  بيعة العمل.   رئيسةالإعداد الكتب والمراسل   .2

 افه. قي  أهدالتي يعمل فيها وخارجها إلنجاز العمل وتح ةاآلخرين داخل الوحداالترا  والتنسي  والتعاون مع  .3

 ا. ب أنه ةفي إتخاذ القرارا  المناسب الم اركةإلنجاز المعامل  و اللزمةتقديم االقتراحا  والتنسيبا   .4

 ،ألقسذاماعلى المذدى الطويذل بالتنسذي  مذع المذدير ومسذاعد المذدير وروسذاء  الوحدةوهع خطط التدريب للعاملين داخل  .5

 تدريب العاملين وتنمية قدراتهم. و

 .بها الرئيس المباشروإبلغ م كل  التي تعترم سير العمل ت خيص ال .6

 . في الوحدا  ذا  العلقة صياغة وتحرير األخبار والمقاال  وتدقي  األبحاث المعده للن ر .7

  عمذل والتعذديلبال المتعلقةوبمقتضاها  الرادرةالقرارا  األسس ووالتعليما  و األنظمةالقوانين ومتابعة اإل لا على  .8

 . ة في هوء ذلكوالتأكد من مدى انسجام اإلجراءا  والقرار  المتخا ،رأ عليهاالتي تط

 ةيذعلقذا  اإلداروتنسذي  ال فذي تطذوير ةوالمسذاهم ولكافة دوائر الجامعذة، للدائرة ةواإلعلمي اإلداريةتقديم اإلست ارا   .9

 . ةالمختلف ةبين دوائر الجامع

 .ائرة إلى الرئيس المباشراللزمة المتعلقة بالد الدوريةتقديم التقارير  .10

 داء.تحسين مستوى األو زيادة فاعلية العمل التي تكفل اللزمةالنماذل والبطاقا  والسجل   إعداد .11

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .12
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 Councils Secretary  الوظيفة: امين بر المجال 

 Minimum Degree To Full Fill Position: First Degree or Second Degree (A)  غا  الوظيفة:  الدرجة األدئى إل

 على راتب الدرجة األولى. أن يكون حاصل   -

 على راتب الدرجة ال انية  أو على األقل.  أو أن يكون حاصل   -

 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة:

    Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا  في مجا  الوظيفة. 7درجة الماجستير مع خبرة ال تقل عن   -

 و سنوا  في مجا  الوظيفة. 10أو درجة البكالوريو  مع خبرة ال تقل عن   -

 القدرة على صياغة القرارا  والمراسل .  -

 لوظيفة.باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ا عرفةوممعرفة بالل ة اإلنجلي ية  -

   

     

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة:  

 اإلعداد الجتماعا  المجالس التالية:  مجلس العمداء، مجلس الجامعة، مجلس األمناءو. .1

 الجتماعا  اللجان  لجنة قضايا المبعوثين، لجنة الخطة الدراسية، لجنة التعيين والترقيةو. اإلعداد  .2

عضذاء إعداد دعوا  حضور جلسا  المجالس وجداو  أعمالها وتوقيعها من روسذاء المجذالس، وتذأمين ارسذالها إلذى األ .3

 بحي  ت تمل جداو  األعما  على جميع القضايا المطلوب عرهها على كل مجلس. 

العمذل إعداد المحاهر الخاصة بجلسا  المجالس وعرهها في بداية كذل جلسذة علذى المجذالس ذا  العلقذة لترذديقها و .4

 بموجبها. 

 . اتنظيم وترتيب محاهر جلسا  المجالس لكل عام ب كل متسلسل ومتدرل زمني   .5

 لة ويسر. الرجوا إليها بسهوإعداد القرارا  المنب قة عن المجالس واللجان حسب الجهة المعنية بها، برورة تضمن  .6

عذذن  اعتمذذاد نظذذام األرشذذفة اإللكترونيذذة والتذذي تتضذذمن توثيذذ  جميذذع المحاهذذر والموهذذوعا  والقذذرارا  التذذي تنب ذذ  .7

 االجتماعا  وجميع البيانا  المطلوبة من نظام آلي متكامل يُس هل الحرو  على المعلومة المطلوبة.

 عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة .8
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 Executive Secretary  الوظيفة: ب/رتيره تنفيذية

  Minimum Degree To Full Fill Position: Third Degreeالدرجه األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الثالثة                    

  :الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا  في مجا  الوظيفة. 10درجة الماجستير مع خبرة ال تقل عن   -

 في مجا  الوظيفة.  سنوا و 15أو درجة البكالوريو  مع خبرة ال تقل عن   -

 اتقان الطباعة بالل تين العربية واالنجلي ية. -

 نجلي ية قراءة وكتابة ومحادثة. في الل ة العربية والل ة اإل ةيدمعرفة ج -

 . تمكنه من القيام بمهام الوظيفة االترا  الحدي ة ووسائلإجادة استخدام الحاسوب  -

 لباقة وحسن المظهر.الياقة والل -

 

  Main Responsibilities And Duties For Position الواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة:

 لقي المراسل  والتقارير ومتابعة تنفيا األمور المتعلقة بها بالتنسي  مع الجها  ذا  العلقة. ت .1

 خاصة بأعما  رئيس الجامعة.الالتحضير للجتماعا  بوهع جداو  األعما   .2

 إجراء االتراال  داخل الجامعة وخارجها بقرد تنسي  العمل ومتابعة التنفيا.  .3

 ئ  المهمة والمكتومة. توثي  وحفظ المراسل  والوثا .4

 تقديم االقتراحا  والتنسيبا  اللزمة لتطوير وتحدي  أعما  السكرتاريه في الجامعة.  .5

 لكترونيو. إإجادة العمل على مهارا  استخدام الحاسوب   باعة، أرشفة إلكترونية، بريد  .6

 استقبا  المراجعين والرد على استفساراتهم وتسهيل مراجعاتهم.  .7

 ما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.القيام بأية أع .8
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   Trainer /Sports Coachالوظيفة: مدر   م ر  رياضي 

 Minimum Degree To Full Fill Position: Third Degree                   الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الثالثة 

 برات المطلوبة إل غا  الوظيفة: الحد األدئى للم   ت والخ

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا  في مجا  الوظيفة.  5درجة الماجستير في مجا  االختراا مع خبرة ال تقل عن   -

 جا  الوظيفة.  و سنوا  في م10درجة البكالوريو  في مجا  اختراا الوظيفة مع خبرة ال تقل عن   -

 التمتع برحة جيدة وبلياقة بدنية عالية.  -

 مهارا  مناسبة في استعما  األدوا  واآلال  المستعملة في التدريب.  -

 مهارا  جسدية عالية. و –دارية وإجتماعية ونفسية إ –التمتع بمهارا  ذهنية  -

 القدرة على قيادة الفري  الاي يديره. -

 التمتع باألخلق الحميدة. -

 لوظيفة.باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ا ومعرفةبالل ة اإلنجلي ية معرفة  -

   

 * يخضع المتقدم الختبار فني في مجا  الوظيفة المطلوبة.

 

 Main Responsibilities And Duties For Position الواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة:

 لعاب والمهارا  الفردية والجماعية. تدريب الطلبة على األ .1

 الم اركة في اختيار أعضاء الفرق الرياهية والفنية وتدريبها.  .2

 الم اركة في تنظيم البطوال  واللقاءا  الرياهية للطلبة والعاملين في الجامعة.  .3

 الم اركة في تحكيم وتقييم الن ا ا  الرياهية لفرق الجامعة وغيرها.  .4

ياهذي تي يذدربها، وتنظذيم سذجل  واسذتمارا  أعضذاء الفذرق المعتمذدة، وسذجل  التذدريب الراإلشراف على الفرق ال .5

 للفري . 

جذا  للفريذ  الرياهذي مذن حيذ  اإلعذداد البذدني، والمهذاري والخططذي، وتحديذد االحتيا ةوهع خطذط التذدريب السذنوي .6

 رياهيةو. الرياهية للفري  الاي يدربه في بداية كل عام جامعي  أدوا ، ملبس، أجه ة 

 الم اركة في إجراء اختبار التفوق الرياهي للعبة التي يكلف باإلشراف عليها.  .7

 إعداد األدوا  واألجه ة الرياهيه قبل التدريب، وحفظها بعد التدريب.  .8

 توجيه النرح واإلرشاد للعبين بين الحين واآلخر.  .9

 من الرئيس المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف  .10
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  Administrator  الوظيفة: إداري

 Minimum Degree To Full fill Position: Fourth Degree (A)        الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة )ا(

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة:  

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 سنوا  في مجا  الوظيفة. و3 الماجستير مع خبرة ال تقل عن  درجة -

 سنوا  في مجا  الوظيفة. و5 البكالوريو  مع خبرة ال تقل عن  درجة -

سذنوا  فذي  و10 مذع خبذرة ال تقذل عذن ال انويذة العامذة  سذنوا  بعذد ثذلث ال املو أو دبلذوم أو شهادة الدبلوم المتوسط  -

 مجا  الوظيفة. 

 سنة في مجا  الوظيفة.  و15 أو شهادة الدراسة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن  -

 .وظيفةبالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ال معرفة -

  

 ibilities And Duties For PositionMain Respons للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 المتابعة وإجراء االتراال  اللزمة والتنسي  مع اآلخرين داخل الوحدة النجاز العمل.  .1

 امعة.تدقي  المعامل  والتأكد من انسجامها مع األنظمة والتعليما  والقرارا  النافاة المعمو  بها في الج .2

 مل  وتدقيقها بعد  باعتها. إعداد الكتب الرسمية المتعلقة بانجاز المعا .3

ها لمناسذذب ب ذذأناالتخذذاذ القذذرار  اتحديذذد الملفذذا  التذذي تعذذود إليهذذا المعذذامل  واسذذتخرال المراسذذل  المتعلقذذة بهذذا تمهيذذد   .4

 وتسهيل حفظها بعد انجازها. 

 الماكرا  والملخرا  والتقارير المتعلقة بالعمل.  إعداد .5

 ة المناسبة التي تقع همن واجبا  الوظيفة. استقبا  المراجعين وتقديم الخدمة اإلداري .6

 القيام بالعمل في أحد المجاال  التالية:  .7

ا إعذذداد بذذرامج الن ذذا ا  الرياهذذية، ومتابعذذة تنفيذذا حجذذوزا  الملعذذب والرذذاال ، ومراقبذذة حسذذن اسذذتخدامه -

 وتوفير الهدوء والنظام فيها وتنظيم الرحل  واإلشراف عليها. 

 تهيئة المستل ما  اللزمة إلقامة العروم المسرحية. متابعة احتياجا  المسرأ و -

 . صياغة وتحرير ومراجعة األخبار والمقاال  على مونتال المواد المطبوعة بالتنسي  مع المخرل الفني -

 ن ر.مراجعة وتدقي  األبحاث المعدة للن ر/ ومتابعة  باعتها وإخراجها والتأكد من مطابقتها لقواعد ال -

 رى. لجامعة وملحقاته لتأمين احتياجاته من اللوازم وأعما  الريانة والخدما  األخمتابعة شتون مسجد ا -

اد األعمذا  متابعة المعامل  الخاصة بأمور الطلبة في جميع المراحل مذن حيذ  المقذابل  واالجتماعذا  واللجذان وإعذد .8

 الخاصة بالعمادة.

 الم اركة في لجان جرد عهد العاملين.  .9

 د الدوري للمستودعا . الم اركة في لجان الجر .10

 الم اركة في لجان دراسة العروم وتفري ها وتدقيقها والتنسيب باإلحالة.  .11

 متابعة الكفاال   الدخو / حسن التنفيا/ الريانةو. .12

 احتياجا  الجامعة من اللوازم وترصيدها في المستودعا .  تدقي  .13

يذة أمذور اكس أو الهاتف للحرذو  علذى العذروم وأمراسلة المتعهدين والموردين عن  ري  البريد اإللكتروني أو الف .14

 أخرى تتعل  باللوازم سواء من داخل المملكة األردنية الهاشمية أو خارجها. 

 البح  عن مرادر التوريد.  .15

ينار وبيذع و خمسة آالف د5000اإلعلن بالرحف المحلية عن مناقرا   لبا  ال راء التي ت يد قيمتها على  متابعة  .16

 لمناقرين ودعوة لجنة الم تريا  للجتماا التخاذ القرارا  اللزمة. نس  المناقرا  ل

 إعداد قرارا  ال راء و لبا  التوريد واالتفاقيا  الخاصة بدائرة اللوازم.  .17

 تدقي  تقارير اللجان الفنية و لبا  اللوازم وال راء والمستندا  الخاصة بدائرة اللوازم.  .18

 ة العروم/ االستلم/ الجرد السنوي .......... ال و.تأليف اللجان  الفنية لدراسالتنسيب ب .19

 المتابعة مع شركة التأمين وشركة التخليص وال ركا  المتعاقد معها لريانة األجه ة وتقديم الخدما . .20

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .21
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 Trainerدر  الوظيفة: م  

    eePosition: Fourth Degr Full FillMinimum Degree To (A)ئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة )ا(       الدرجة األد

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

    Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا  في متسسا  تدريبية معتمدة.5أدنى وخبرة ال تقل عن  درجة البكالوريو  كحد  -

 دورة تدريبية في مجا  إعداد األدلة التدريبية.  -

 دورة متخررة في مجا  التدريب العملي  تدريب مدربينو من جهة معتمدة.  -

.ظيفةم بمهام الومن القياباستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه  معرفةو إجادة الل تين العربية واالنجلي ية -

   

    

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 تنفيا البرامج التدريبية الموكلة إليه.  .1

 الم اركة في إعداد الخطط والبرامج التدريبية.  .2

 الرئيس المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة الوظيفة بتكليف من .3
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 Administrative Researcher إداري  الوظيفة: با/ث 

   e(B)Position: Fourth Degre Full FillMinimum Degree To     الرابعة ) ( الدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 البكالوريو  كحد أدنى في مجا  الوظيفة. درجة -

 في متسسا  أو مراك  بح ية متخررة. سنتينخبرة كباح  ال تقل عن  -

    مباستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ةوإلمام بالل ة اإلنجلي ية  معرفة -

 

 Main Responsibilities And Duties For Position  للوظيفة: ةالواجبات والمس وليات الرئيس

د التقذذارير تنفيذذا البحذذوث والدراسذذا  المكلذذف بهذذا والمعتمذذدة مذذن إدارة المركذذ ، وتنسذذي  األن ذذطة المترذذلة بهذذا، وإعذذدا .1

 المخترة والملخرا  الدورية وتقديمها لرئيسه المباشر. 

 عداد وتنفيا األبحاث والدراسا  المتف  عليها وتنفياها.المساهمة مع الباح ين لوهع اإل ار العام إل .2

 المساهمة في تقديم اقتراحا  هادفة لتطوير أعما  المرك  البح ية.  .3

 ر األداء.اإل لا على التطورا  التي تطرأ على أساليب البح  العلمي والبرامج الحاسوبية المتعلقة ل ايا  تطوي .4

 يعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطب .5
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 Program Coordinator  *الوظيفة: منسق برامج

  B( Position: Fourth Degree Full FillMinimum Degree To(     الرابعة ) (الدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .سنتينخبرة ال تقل عن مع  البكالوريو  كحد أدنى في مجا  الوظيفة درجة -

  .باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة ومعرفةبالل ة اإلنجلي ية  معرفة -

   

 sponsibilities And Duties For PositionMain Re للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 تنسي  اإلجراءا  اللوجستية المتعلقة بالتدريبا  والتنسي  مع المتدربين.  .1

 الت بيك مع المتسسا  المختلفة لتنفيا برامج تدريبية.  .2

 اإلشراف على إعداد قاعا  التدريب من حي  األجه ة والمعدا .  .3

اخذل دة بالتذدريب ياجا  التدريب الب رية والمالية، والتنسي  مذع الجهذا  المعنيذالتنسي  مع الجها  المختلفة لترتيب احت .4

 الجامعة وخارجها  ت طية إعلمية، إعداد شهادا  التدريب، متابعة الكتب الرسمية ذا  العلقة...و.

 .بالبرامج إعداد التقارير الفنية والمالية الخاصة .5

 الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل .6

 

  

                                                           
 هذه الوظيفة من ضمن وظائف )مركز الملكة رانيا، مركز األميرة بسمة وأية وحدات لها عالقة بطبيعة الوظيفة(. *
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 Journal Editor *الوظيفة: محرر صحفي

   B( Position: Fourth Degree Full FillMinimum Degree To(الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة ) (     

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا  في مجا  الوظيفة.3درجة البكالوريو  في الرحافة مع خبرة ال تقل عن   -

 إجادة الل تين العربية واإلنجلي ية.  -

 معرفة استخدام الحاسوب وأنظمة الن ر اإللكتروني و/ أو المطبوا. -

 دي ة.معرفة جيدة بمهارا  االترا  الح -

   

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

ل صذذياغة وتحريذذر ومراجعذذة األخبذذار والفنذذون الرذذحفية علذذى أنواعهذذا بحيذذ  تكذذون صذذالحة للن ذذر فذذي مختلذذف الوسذذائ .1

 اإلعلمية.

 تحرير األخبار والتقارير المستقاة من أك ر من مردر.  .2

 جودة المادة الرحفية من خل  تحريرها واخترارها وصقلها.  تحسين .3

 متابعة استكما  المعلوما  الناقرة في بعا الموهوعا  الرحفية.  .4

 ترحيح األخطاء المعلوماتية والل وية والنحوية واألسلوبيه. .5

 قة. مراعاة دقة المعلوما  المستقاة من المرادر مع الربط بين المعلوما  والموهوعا  ذا  العل .6

 االهتمام بتحرير العناوين بما يحق  عوامل جاب االنتباه واإلثارة واألهمية. .7

 اختيار الرور والرسوما  الملئمة المراحبة للموهوعا . .8

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .9

 

  

  

                                                           
 الوظيفة في الوحدات التنظيمية التالية: كلية اإلعالم، عمادة شؤون الطلبة، دائرة العالقات العامة واإلعالم.تندرج هذه  *
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 Program Supervisor  الوظيفة: م ر  برامج

    B( Position: Fourth Degree Full FillMinimum Degree To(جة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة ) (     الدر

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا  في مجا  الوظيفة.3اإلذاعة والتلف يون مع خبرة ال تقل عن  درجة البكالوريو  في  -

 اللياقة وحسن المظهر. -

 مهارا  في الكتابة واإلعداد الرحفي واإلذاعي. -

 إجادة برامج المونتال والمكيال.  -

 إجادة الل تين العربية واإلنجلي ية. -

 قدرة على اإلبداا وإعداد الملفا  اإلخبارية الخاصة.  -

   .تخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ةباس معرفة -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 إعداد الدورة البرامجية لإلذاعة واإلشراف على تنفياها ومتابعتها. .1

 برامج اإلذاعية. توجيه الطلب إلى المرادر العلمية التي يمكن االستعانة بها في إعداد ال .2

 مراجعة المواد اإلذاعية مراجعة دقيقة قبل إذاعتها.  .3

 تدريب الطلب على اإللقاء وأساليب األداء الجيد.  .4

 المستولية الفنية عن تجهي  وتحضير المواد ب كل نهائي لإلذاعة.  .5

 متابعة وتنسي  عمل إدارة البرامج مع اإلدارا  األخرى. .6

 إلخرال اإلذاعي وإدارة البرامج.اإلشراف على أعما  المكيال وا .7

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .8
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 News Supervisor  الوظيفة: م ر  اخبار

  B( Position: Fourth Degree Full FillMinimum Degree To(     الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة ) (

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا  في مجا  الوظيفة.3درجة البكالوريو  في الرحافة أو في اإلعلم مع خبرة ال تقل عن   -

 اتقان الل تين العربية واإلنجلي ية. -

 درة على التحرير وصياغة األخبار والتقارير اإلخبارية. الق -

   .والمختلفة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة معرفة -

   

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 كتابة األخبار وإعادة تحريرها ومتابعتها. .1

 إعداد األخبار.تدريب الطلبة على  .2

 خبار.صياغة التقارير اإلذاعية المتنوعة واإلشراف على مهام الطلبة أثناء ظهورهم على الهواء في قراءة األ .3

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .4
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 Translatorالوظيفة: مترجء 

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree (B) جة الرابعة ) (    الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدر

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة:

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 سنة في مجا  الوظيفة.  تقل عن ال درجة الماجستير في الترجمة أو أي تخرص م ابه مع خبرة -

 درجة البكالوريو  في الترجمة أو أي تخرص م ابه مع خبرة ال تقل عن سنتين في مجا  الوظيفة.  -

 إجادة الل تين العربية واإلنجلي ية بطلقة.  -

 القدرة على الترجمة من الل ة العربية إلى الل ة اإلنجلي ية والعكس والترجمة الفورية. -

 ي التعامل واالترا  مع اآلخرين. مهارا  عالية ف -

 مهارا  الكتابة في الل تين العربية واإلنجلي ية.  -

 معرفة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة.  -

  

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

لذى إ ذة العربيذة عن تقديم خدما  الترجمة إليه من الل اسة ويكون مستوال  يعمل المترجم القانوني تحت إشراف دائرة الرئ .1

 اإلنجلي ية والعكس. 

ي الحالي عمل القانونعن تطبي  معايير الترجمة ومطابقتها مع المعايير والنظم الحالية التي يتطلبها إ ار ال يكون مستوال   .2

 مع الدولة األردنية. 

 جعتها بدقة عالية. كتابة الوثائ  المترجمة ونسخها ومرا .3

 و  بها.اإللت ام بسر المهنة وعدم ن ر الوثائ  التي ترجمها أو صادق عليها إال همن القوانين واألنظمة المعم .4

ل واألجهذ ة عن الوثائ  المترجمذة سذواء كانذت محذررة باألدلذة الكتابيذة أو مطبوعذة أو مستنسذخة بالوسذائ يكون مستوال   .5

 المناسبة. 

 كتب والعقود وماكرا  التفاهم من الل ة اإلنجلي ية إلى الل ة العربية وبالعكس. يترجم المراسل  وال .6

 تحرير المراسل  بالل ة اإلنجلي ية عند الحاجة لها م ل كتابة الرسائل اإللكترونية.  .7

 ترجمة الوثائ  والتقارير إلى الل ة العربية وبالعكس.  .8

 ظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الو .9
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 Mentor  *الوظيفة: مر د اجتماعي

    Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree (B)الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة ) (   

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . واحدة درجة الماجستير أو الدبلوم العالي بعد الماجستير في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن سنة -

 . سنتنيندرجة البكالوريو  في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن  -

 حسن السيرة والسلوك. -

 لوظيفة.ستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ابا ومعرفةمعرفة بالل ة اإلنجلي ية  -

   

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

فذي  لطلبذةاتقديم خدما  اإلرشاد الفردي والجماعي لطلبة الجامعة من خل  جلسا  إرشادية منظمة تهدف إلى مسذاعدة  .1

 حل م كلتهم. 

طذوير الذاا  تإلقاء المحاهرا  وعقد الندوا  والدورا  لطلبذة الجامعذة لت ويذدهم بالمهذارا  الحياتيذة التذي تسذاهم فذي  .2

 وصقل ال خرية وتنمية المهارا . 

 تقديم التوعية للطلبة المستجدين للتعرف على أنظمة وتعليما  الجامعة.  .3

 ة. األكاديمية، المهنية، النفسية، االجتماعية، األسرية والخدماتي تقديم االست ارا  في مختلف المجاال  .4

نميذذة تنظذذيم الن ذذا ا  الطلبيذذة والمبذذادرا  واكت ذذاف أصذذحاب المواهذذب وتذذوجيههم للجهذذا  المخترذذة فذذي الجامعذذة لت .5

 مهاراتهم.

 التعامل بسرية تامة في قضايا الطلبة. .6

 ظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الو .7

  

                                                           
 هذه الوظيفة من ضمن الوظائف اإلدارية في عمادة شؤون الطلبة. *
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  Assistant Trainer Assistant Coach    الوظيفة: مساعد مدر   مساعد م ر  رياضي

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree (B) الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة ) (    

   ة إل غا  الوظيفة:الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوب

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة البكالوريو  في مجا  اختراا الوظيفة.   -

ا الوظيفذة مذع فذي مجذا  اخترذاالعامذة سنوا  بعد ال انوية  ثلثمتوسط الدبلوم الشهادة الدبلوم المتوسط  ال املو أو  -

 و سنوا  في مجا  الوظيفة.5ن  خبرة ال تقل ع

 و سنه في مجا  الوظيفة.20أو شهادة الدراسة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 المساعدة في تدريب الطلبة في األلعاب والمهارا  الفردية والجماعية.  .1

 المساعدة في تنظيم الفرق الرياهية والن ا ا  والمعارم الفنية.  .2

 المساعدة في تنظيم وتقييم الن ا ا  الرياهية للطلبة والعاملين في الجامعة.  .3

  لتوجيها  الرئيس المباشر. امتابعة أعما  التدريب الرياهي للفرق والطلبة والعاملين في الجامعة وفق   .4

 استمارا  أعضاء الفري  المعتمدة، وسجل  التدريب الرياهي للفري . المساعدة في تنظيم سجل  و .5

 الم اركة في وهع خطط التدريب للفري  الرياهي من حي  اإلعداد البدني، والمهاري والخططي.  .6

 إعداد األدوا  واألجه ة الرياهيه قبل التدريب، وحفظها بعد التدريب.  .7

 مل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة ع .8
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  Dorm Supervisor  الوظيفة: م رفة ب/ن جامعي 

   Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree (B) الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة ) (    

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 البكالوريو  مع خبرة ال تقل عن سنة واحدة في مجا  الوظيفة.  درجة -

و 5قذذل عذذن  تمذذع خبذذرة ال ال انويذذة العامذذة  سذذنوا  بعذذد ثذذلثمتوسذذط الدبلوم الذذأو شذذهادة الذذدبلوم المتوسذذط  ال ذذاملو أو  -

 يفة. سنوا  في مجا  الوظ

 و سنوا  في مجا  الوظيفة. 10أو شهادة الدراسة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

 ونهارية والمبيت.  ةالقدرة على تحمل ه و  العمل والدوام لفترا   ويلة ليلي -

 مهارا  حاسوبية مرتبطة في برامج الكمبيوتر.  -

 . ترا  الحدي ةالطالبا  غير العربيا  ومعرفة بوسائل االمعرفة أساسية في الل ة اإلنجلي ية للتواصل ب كل فعّا  مع  -

 

 Main Responsibilities And Duties For Position  الواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة:

 تكون الم رفة مستولة عن إيجاد بيئة معي ية ملئمة والمحافظة عليها.  .1

  المرونة واالبتكار في االستجابة الحتياجا  الطالبا . .2

 توزيع  البا  الجامعة على  واب  وغرف السكن وعمل ملف لكل  البة.  .3

 مراقبة م ادرا  الطالبا  وخاصة في حالة المبيت خارل السكن وأثناء العطل.  .4

 اإلشراف على نظافة مراف  السكن ومتابعة صيانته وتأمين لوازمه.  .5

  كلتهن. متابعة أوهاا الطالبا  االجتماعية والنفسية ومساعدتهن في حل م .6

 اإلشراف على رحل  الطالبا . .7

 متابعة تنفيا تعليما  اإلقامة في السكن.  .8

 متابعة الحاال  المرهية الطارئة ومرافقتها المست فى أو المرك  الرحي. .9

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .10
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  Legal Researcherالوظيفة: با/ث قائوئي 

  Minimum Degree To Full Fill Position :Fourth Degree (B)   الرابعة ) (الدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 لوريو  في القانون من جامعة معترف بها.درجة البكا -

 لحدي ي التعيين. ةم اولة المهن -

 

 Main Responsibilities And Duties For Position الواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة:

 صياغة العقود واالتفاقيا  من الناحية القانونية.  .1

 تقديم الم ورة القانونية في كافة األمور التي تحا  إليه.  .2

 إعداد الماكرا  والمطالعا  القانونية في القضايا التي تخص الجامعة.  .3

 أمانة سر لجان التحقي  والمجالس التأديبية.  .4

 فهرسة القضايا واللجان.  .5

 حفظ ملفا  التحقي  في القضايا التحقيقية المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس والموظفين.  .6

 امعة وحفظ ملفاتها. متابعة قضايا الجامعة بالتنسي  مع محامي الج .7

 متابعة تعديل القوانين واألنظمة والتعليما  المعمو  بها في الجامعة.  .8

الت ذريعا   الم اركة في وهع م اريع القوانين والنظمة والتعليما  للجامعة ومراجعاتها للتأكذد مذن عذدم تعارهذها مذع .9

 النافاة. 

 الم اركة في وهع لوائح االتهام بح  المتهمين.  .10

  ورة القانونية للمجالس التأديبية في الجامعة.تقديم الم .11

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .12
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   Senior Clerk  او   : عات  الوظيفة

   Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree (B)     رابعه ) (الدرجة ال: الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . البكالوريو  درجة -

 و5 قذذل عذذن تال مذذع خبذذرة ال انويذذة العامذذة  سذذنوا  بعذذدثذذلث متوسذذط الدبلوم الذذأو   ذذاملوال أو شذذهادة الذذدبلوم المتوسذذط  -

 سنوا  في مجا  الوظيفة.

 . الوظيفةسنوا  في مجا   و10 ال تقل عن  خبرةمع  العامةال انوية  الدراسةأو شهادة  -

    معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة. -

 

   PositionFor Duties  AndMain Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 استلم المعامل  الرسمية المحولة وانجازها وف  توجيه الرئيس المباشر. .1

 التعامل مع الملفا  والسجل  ذا  العلقة بطبيعة عمله.  .2

 توثي  مرادر المعلوما  التي تساعد على انجاز المعامل  ب كل يسهل الرجوا إليها.  .3

 يها  بيعة العمل.إعداد المراسل  والماكرا  التي تقتض .4

مذو  لرذادرة المعالقذرارا  والتوجيهذا  ااألسس وتنفيا اإلجراءا  المتعلقة بالعمل وف  القوانين واألنظمة والتعليما  و .5

 بها في الجامعة.

 مراجعة وتدقي  الجداو  والك وفا  واإلحرائيا  المتعلقة بالعمل.  .6

 م. استقبا  المراجعين وتقديم الخدمة اإلدارية المناسبة له .7

 لكترونيو. إالحاسوب   باعة، أرشفة إلكترونية، بريد استخدام مهارا   ىإجادة العمل عل .8

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .9
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 Language Signs Interpreter  مترجء لغة إ ارةالوظيفة: 

  Minimum Degree To Full Fill Position Fifth Degree                  لخامسة الدرجة االدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  الوظيفة. و سنوا  10شهادة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

 أن يكون لديه الخبرة في استخدام الحاسوب وأجه ة االترا  الخاصة باألشخاا ذوي اإلعاقة.  -

 القدرة على التعامل مع أشخاا من ذوي االحتياجا  الخاصة.  -

 علذى رخرذة م اولذة المهنذة لمترجمذي ل ذة اإلشذارة صذادرة عذن المجلذس األعلذى ل ذتون األشذخاا أن يكون حاصل   -

 وقين. المع

 

 Main Responsibilities And Duties For Position الواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة:

 شرأ المساقا  التي يسجلها  لبة ذوي االحتياجا  الخاصة بل ة اإلشارة  ترجمةو.  .1

 تدريب الطلبة العاديين على ل ة اإلشارة للتعامل مع ذوي االحتياجا .  .2

 ى استخدام الحاسوب. تعليم ذوي االحتياجا  عل .3

 فيها لترجمة الكلم.  امساعدة اللجان المختلفة التي يكون فيها ذوي االحتياجا  الخاصة  رف   .4

ة م ذذل جامعذذهجيذذة واللمنهجيذذة التذذي تنظمهذذا المسذذاعدة الطلبذذة مذذن ذوي االحتياجذذا  الخاصذذة فذذي كافذذة الن ذذا ا  المن .5

 االحتفاال  والمقابل  ال خرية. 

 ي االحتياجا  الخاصة في عملية التسجيل.مساعدة الطلبة ذو .6

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .7

  



45 
 

 Clerk  الوظيفة: عات 

  Minimum Degree To Full Fill Position: Fifth Degree                  خامسةالدرجة الالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 د األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: الح

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

فذي  سذنتينل عذن مذع خبذرة ال تقذال انويذة العامذة  سذنوا  بعذد ثذلثمتوسذط الدبلوم الأو  املو ال  شهادة الدبلوم المتوسط -

 .الوظيفةمجا  

 سنوا  في مجا  الوظيفة.  و5 دراسة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن شهادة ال -

    معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة. -

 

   PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 اردة. تسجيل المراسل  الرادرة والو .1

 تنظيم الملفا  وحفظ البريد بعد ترقيمه وفهرسته حسب األصو .  .2

 استخدام السجل  والنماذل والبطاقا  التي تستدعيها  بيعة العمل.  .3

 اعداد الجداو  والك وفا  واإلحرائيا  المتعلقة بالعمل.  .4

 تدقيقها. إعداد مسودا  الكتب ذا  الطبيعة الروتينية المتعلقة بالعمل ومتابعة  باعتها و .5

 إ ار العمل.  همنتقديم الخدمة المناسبة للمراجعين  .6

  المعمذو لرذادرةوالقذرارا  والتوجيهذا  االقوانين واألنظمة والتعليما  واألسس تنفيا اإلجراءا  المتعلقة بالعمل وف   .7

 . بها في الجامعة

 ومراقبذذة حسذذن اسذذتخدامها، المسذذاعدة فذذي إعذذداد بذذرامج األن ذذطة الرياهذذية وتنفيذذا حجذذوزا  الملعذذب والرذذاال  .8

 والمساعدة في تنظيم الرحل  واإلشراف عليها. 

 لكترونيو. إالحاسوب   باعة، أرشفة إلكترونية، بريد  استخدام مهارا  ىإجادة العمل عل .9

 الم اركة في لجان جرد عهد العاملين.  .10

 الم اركة في لجان الجرد الدوري للمستودعا . .11

 وتفري ها وتدقيقها والتنسيب باإلحالة.  الم اركة في لجان دراسة العروم .12

 متابعة الكفاال   الدخو / حسن التنفيا/ الريانةو.  .13

 بو.إعداد وإدخا  الطلبا  الخاصة بدائرة اللوازم  م تريا / اللوازم/ اإلرجاا/ التحويل/ اإلهافة/ ال ط .14

 متابعة توريد اللوازم المحالة على الموردين.  .15

ءا  تخذذاذ اإلجذذراسذذتندا  ومطابقتهذا مذذع قذذرارا  اإلحالذذة وإرسذذالها إلذى الذذدائرة الماليذذة المتابعذة وتذذدقي  الفذذواتير والم .16

 اللزمة لررفها. 

 حالة عليهم بموجب  لب توريد. متبليغ المناقرين باللوازم ال .17

 إعداد المناقرا .  .18

 استدرال عروم.  .19

 شراء اللوازم مباشرة ذا  الطابع المستعجل والتي تكون قيمتها قليلة.  .20

 قيم وترنيف اللوازم.تر .21

 تدقي  مرروفا  اللوازم لوحدا  الجامعة.  .22

ون بعذد حفظهذا فذي أرشذيف الذدائرة بعذد ترقيمهذا وفهرسذتها لتكذوالسذجل  وملفا  الندا  وتنظيم تسالمحرر وتجميع  .23

 .ذلك في عهدته ويكون المستو  عن إخرال أي مستند

 بتكليف من الرئيس المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة .24

 

  



46 
 

 Secretary/ Typist/ Data Entry  مدخل معلومات  طابعة  ةب/رتير: الوظيفة

  Minimum Degree To Full Fill Position: Fifth  Degree                 الخامسةالدرجة : الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

 : الوظيفةا  إل غ المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 يذةالعرببذالل تين  عذةالطبامع إجادة ال انوية العامة  سنوا  بعد ثلثتوسط المدبلوم الأو  املو ال شهادة الدبلوم المتوسط  -

 .سنتينال تقل عن  خبرةإلى  باإلهافة اإلنجلي يةو

 العربيذةالل تين بذ الطباعذةمذع إجذادة  الوظيفذةفي مجذا   خبرة وا سن و5 إلى  باإلهافة العامة ال انوية الدراسة أو شهادة -

 . اإلنجلي يةو

ي وأيذة أجهذ ة واألرشفة والبريد اإللكترونذالحدي ة  بمهارا  االترا  معرفةفي استخدام الحاسوب و يكون لديه خبرةأن  -

 . أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل

 لباقة وحسن المظهر.اللياقة وال -

 

   PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

شذر، ومتابعذة والواجب عرهها علذى الذرئيس المبا ة،وتسجيل المعلوما  ذا  األهمي الهاتفيةاستقبا  وإجراء المكالما   .1

 ما يتعل  به في هوء توجيهاته ب أنها. 

 بها.  المتعلقةوتجهي  المعلوما  وتنظيم الملفا   ،اليوميةتنظيم المقابل  واالجتماعا   .2

 استقبا  المراجعين والرد على استفساراتهم وتسهيل مراجعاتهم.  .3

 . والقدرة على التعامل مع أجه ة الحاسوب اإلنجلي يةو العربيةبالل تين  الطباعة .4

تذي ال ي المواقذع ال، وتنظذيم الملفذا .... الذ و فذةالوارد والرادر، الحفظ، المتابعذتولي أعما  األرشيف والتوثي   البريد  .5

 يوجد فيها ديوان. 

 . الوظيفةوأي إجراءا  تمت ب أنها في مكان  الرادرةو الواردة الرسميةمتابعة الكتب  .6

 جيهذا  رئيسذهالها وحسذب تونتهذاء مذن اسذتعمللمعنيذين عنذد  لبهذا وإعادتهذا إلذى مكانهذا فذور اإل المطلوبةتسليم الملفا   .7

 المباشر. 

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .8
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  Dorm Supervisor Assistant  : مساعدة م رفة ب/ن جامعيالوظيفة

  Minimum Degree To Full Fill Position: Sixth Degree                 السادبةالدرجة : الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

قذل مذع خبذرة ال ت ةالوظيففي مجا  ال انوية العامة  سنوا  بعد ثلثمتوسط الدبلوم الشهادة الدبلوم المتوسط  ال املو أو  -

  .في مجا  الوظيفة سنتينعن 

 . الوظيفةسنوا  في مجا   و3 ال تقل عن  خبرةمع  العامةال انوية  الدراسةأو شهادة  -

 . الحاسوبواستخدام  الحدي ة ترا ومعرفة بمهارا  االمام بالل ة االنجلي ية لإإل -

 

 PositionFor Duties And es Main Responsibiliti للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 طالبا . الحتياجا  ال ةواالبتكار في االستجاب ةوإظهار نوا من المرون ةملئم ةمعي ي ةبيئ إيجادفي  المساعدة .1

 في السكن والتأكد من نظافة غرف الطالبا  وترتيبها.  النظافةمتابعة أعما   .2

 في السكن.  الريانةمتابعة أعما   .3

 بعد إغلق الباب الرئيسي في الموعد المحدد.  ةليل تفقد  البا  السكن في كل .4

 . ةمرافقة الطالبا  في الرحل  والن ا ا  اللمنهجي .5

 يقع في السكن. ئأو  ار ةالمباشر عن أية م كل المستو إبلغ  .6

 بتكليف من الرئيس المباشر.  الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .7
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ة ـــالمدربف ـــوعة وظائـــمجم: اثالث  

                                                                                                         ةـــالنموكجي

Model School Job Titles 
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 Director Model School Principal  : مدير المدربة النموكجيةالوظيفة

لذذى أن يكذذون قذد حرذل علذى مربذذو  راتذب الدرجذة األولذى  بو أو يكذذون قذد حرذل علذى أع: الوظيفيةئيى إل يغا  الدرجية األد

 مربو  راتب الدرجة ال انية  أو  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

كذون يسذنوا  شذريطة أن  و5 في أحد التخررا  التعليمية مذع خبذرة فذي مجذا  التذدريس ال تقذل عذن  ةالدكتورا درجة -

 . أو المدرسة سنوا  منها في الجامعة و3 

أن  سذنوا  شذريطة و10 أو درجة الماجستير في أحدى التخررا  التعليمية مع خبرة فذي مجذا  التذدريس ال تقذل عذن  -

 .أو المدرسة األقل في الجامعة سنوا  على و5 يكون منها 

ن أشذريطة  ةسذن و15 البكالوريو  فذي أحذد التخررذا  التعليميذة مذع خبذرة فذي مجذا  التذدريس ال تقذل عذن  درجةأو  -

 . ويفضل من يحمل متهل دبلوم التأهيل التربوي المدرسةسنوا  على األقل في  و7 يكون منها 

 . اوى ال يقل عن جيد جد  ثلث سنوا  بمستألخر أن تكون تقاريره السنوية  -

مهذذارا  أن تتذذوفر فيذذه صذذفا  شخرذذية قياديذذة، وقذذدرة علذذى التعامذذل مذذع اآلخذذرين ومعرفذذة بالل ذذة اإلنجلي يذذة ومعرفذذة ب -

ام القيذام بمهذ تمكنذه مذن الحدي ذة المسذتخدمة فذي التربيذة والتعلذيم والتقنيذا  اإلترا  الحدي ذة واسذتخدام أجهذ ة الحاسذوب

 الوظيفة. 

 .تنفيا جميع البرامج واألن طة الرفية واللصفيةاإلشراف على  -

 

  Positionor fDuties nd aMain Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال 

 Leadership and Planning  : القيادة والتخطيطاوال  

 يمار  القيادة التربوية للمدرسة كما ي ارك في م روا تطوير المناهج.  .1

 برسالة المدرسة بما يتماشى مع الروية وأهداف التعليم.  ايضع بيان   .2

ن الطويذل ألجلذيلقيادة العاملين بالمدرسة في عمليذة وهذع رويذة مسذتقبلية تسذاعده فذي تحديذد األهذداف التعليميذة  .3

 والقرير. 

مذور وأوليذاء األ الطذلبمع األولويا  التي تحذدد  فذي هذوء احتياجذا   تتماشىالتأكد أن األهداف الموهوعة  .4

 وغيرهم.

توجيهذذا  اللذذوائح والوالقذذوانين والتعليمذذا  تتماشذذى األنظمذذة ولتحقيذذ  األهذذداف  ةأن السياسذذا  المختذذارالتأكذذد  .5

 التربوية الحدي ة. 

 

 Curriculum and Teaching  : المنهج والتدري اثائي  

 أهيل المدرسة. تتطوير و للتعليم ويعمل ب كل مستمر على المتبعةأن يكون على علم تام بالمعايير  .1

مناهج بالمدرسة والحرو  على دعمهم في م روعا  تطوير وتنفيا الت ييرا  في ال المعلمينيعمل على إشراك  .2

 المدرسية. 

 يحرا على المتابعة المستمرة ألية ت يرا  أو تحسينا  في المناهج و رق التدريس واإلدارة. .3

 .يقوم بتخطيط وتوجيه جميع عمليا  التدريس .4

 .واالختبارا ى أعما  التقويم اإلشراف عل .5

 ين المدرسة.واإلستعانة بها في تحسين عملية التعليم والتعلم ودعم جهود تحس الطلباإلشراف على تحليل نتائج  .6

 اإلشراف على استخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة في زيادة فاعلية عملية التدريس.  .7

 التابعة لها. الطلبا  اإلشراف على تنمية وتطوير أن طة المدرسة وم روع .8
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 Students Affairs and School Discipline  واالئضباط المدربي الط  ون  :  اثالث  

 الجدد ودمجهم في مجتمع المدرسة.  الطلبأن يقوم بوهع برنامج استقبا  وتوعية  .1

 .اوشخري   اوتعليمي   امهني   اينس  وي رف على برنامج إرشادي يوفر توجيه   .2

 قبل إنتقالهم إلى المرحلة األعلى.  الطلبنتقا  وهع برنامج ا .3

 شى مع فلسفة اإلدارة وسياسة الجامعة والقوانين السائدة. اللنضبا  الطلبي يتم انظام  يضع  .4

 .الطلبم اكل  لحل ةنضبا يايقوم باتخاذ قرارا   .5

 للمتسسا  العلجية أو اإلصلحية عندالحاجة. الطلبيقوم بتحويل  .6

 

  Staff Affairs in the School لعاملين في المدربة:   ون اارابع  

 .يقوم بتفسير سياسا  الجامعة للعاملين .1

 التي تتثر على المدرسة إلى إدارة الجامعة.  العاملين في المدرسة نقل هموم وم اكل واحتياجا  .2

 يقوم باإلشراف على العاملين بالمدرسة وتقويم أدائهم ب كل دوري.  .3

   باختيار المدرسين ونقلهم وفرلهم وت بيتهم. علتيقدم توصيا  فيما ي .4

 يضع وينفا نظام تهيئة واستيعاب للعاملين الجدد بالمدرسة.  .5

يعمذذل علذذى خلذذ  منذذا  إيجذذابي للعذذاملين بالمدرسذذة ويحذذرا علذذى إبذذراز مسذذاهمتهم فذذي نجذذاأ خطذذط وجهذذود  .6

 المدرسة.

 

 Career Development and Training : التنمية المهنية والتدري اخامس  

 عقد االجتماعا  مع العاملين بالمدرسة وإ لعهم على الت يرا  في السياسا  والبرامج الجديدة.  .1

 في عملية تحديد األهداف واألن طة الضرورية.  المعلمينإشراك  .2

 التنسي  واإلشراف على برامج االختبارا  في المدرسة. .3

 

  Financial and Administrative Affairs  : ال  ون المالية واإلداريةابادب  

ليميذة وجميذع المسذتل ما  السذلعية والكتذب والمعذدا  التعيلذ م مذن  كل ماتوفير ة بالجامعة يمن الجها  المعنطلب ال

 المواد والخدما  اللزمة للمدرسة.

 

  Field of Community Participation  : مجا  الم ارعة المجتمعيةابابع  

 . مع المجتمع ةاالحتفاظ بعلقا  جيد .1

تمذع المجتمع ويضذمن تفهذم المجتمذع لذدور المدرسذة ومسذتوى أدائهذا وي ذجع أفذراد المجمع ترا  ايضع نظام  .2

 على الم اركة وتقديم الدعم للمدرسة. 

 باء والمعلمين وغيرها من المجالس. آلا ست جيع المدرسين وأولياء األمور على الم اركة في مجال .3

 تم يل المدرسة لدى الجها  الخارجية.  .4
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 Manager of Model School Principal  المر/لة في المدربة النموكجيةل  ون  مساعد مدير: الوظيفة

  Minimum Degree to Full Fill Position: Second Degree(B)       الثائية ) (الدرجة : الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

منهذا  سذنوا  و3  سذنوا  و10 خبرة في مجا  التدريس ال تقذل عذن  معدرجة الماجستير في أحد التخررا  التعليمية  -

  في المدرسة بوظيفة معلم.

ا  سذنو و5  سذنة و12 فذي مجذا  التذدريس ال تقذل عذن خبذرة  مذعالبكالوريو  في أحد التخررذا  التعليميذة  درجةأو  -

 .منها في المدرسة بوظيفة معلم ويفضل من يحمل متهل دبلوم التأهيل التربوي

 . اثلث سنوا  بمستوى ال يقل عن جيد جد  آلخر أن تكون تقاريره السنوية  -

 سذتخدام أجهذ ةاومعرفذة بة اإلنجلي يذة بالل ذ وإلمامفر فيه صفا  شخرية قيادية وقدرة على التعامل مع اآلخرين اأن تتو -

 مكنه من القيام بمهام الوظيفة. تترا  الحدي ة الحاسوب ومهارا  اال

  

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالوالواجبات  المس وليات

 متابعة تنفيا القرارا  واالحتفاظ بها في سجل مفهر . .1

 راسية واإلشراف على توزيعها.متابعة وصو  الكتب الد .2

 رسم سياسة العمل للمرحلة التابعة له. المساهمة في  .3

يذة التعليمليذة المساهمة في المتتمرا  والندوا  وحلقا  المناق ة والتدريب واألن طة ودراسة البحوث التي تترذل بالعم .4

 . وذلك على الوجه الوارد تفريل  

تذبس ا يمكذن أن يقالمتعلقة بالنواحي التعليميذة واألن ذطة والخذدما  واقتذراأ مذإعداد التقارير ودراسة التطورا  الجديدة  .5

 منها لرفع مستوى أداء التعليم. 

 على أوهاا السلوكية والدراسية.  همإل لعمعهم عمل اجتماعا  دورية والتواصل مع أولياء أمور الطلبة  .6

 تي يكلف بها من مدير المدرسة. الم اركة في بح  ال كاوى الخاصة باإلدارة التي ي رف عليها وال .7

 حضور اإلجتماعا  والندوا  التي تعقد في مجا  تخررة.  .8

 للتعليم.  المتبعةلمعايير ل االم اركة في تحقي  الجودة ال املة  بق   .9

ي ي ذارك فذو ترةويتابع تنفياها مع الجها  المخ إشرافه الاين يعملون تحت المعلميناقتراأ حركة النقل والترقية بين  .10

 .ويم األداءتق

  . تحقي  األهداف المرسومة للتعليم المتميّ  .11

 على عمل كل الفعاليا  اإلدارية اللزمة للمدرسة م ل:  اأن يكون قادر   .12

 عمل برامج المواد والمدرسين والفرو  ب كل صحيح.  .أ

 االختبذارا بصة النهائية وكل ما يتعل  بتوزيع الطلبة على القاعا  وعمل البرامج الخا االختبارا تنظيم أعما   .ب

 . للختبارا وتوزيع الطلبة مما يضمن سير صحيح  االختبارمن توزيع مراقبين على قاعا  

 ذكل ا بهذوكيفيذة التعامذل مع (Eduwave) األيذديوويفيجب أن يكذون علذى درايذة كاملذة بالمنظومذة اإللكترونيذة  .ل

 صحيح.

 .ينهمبعلى وهع برنامج أش ا  معلمين يضمن المساواة  اأن يكون قادر   .13

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .14
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    Assistant Director Of The School For Administrative Affairs الوظيفة: مساعد مدير المدربة لل  ون اإلدارية

   Minimum Degree To Full Fill Position: Second Degree (B)     الثائية ) (الدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و3  سذنوا  و10 تقذل عذن درجة الماجستير في أحد التخررا  التعليميذة باإلهذافة إلذى خبذرة فذي مجذا  التذدريس ال  -

 سنوا  منها في المدرسة بوظيفة معلم. 

 و5 نة سذ و12 البكالوريو  في أحد التخررا  التعليمية باإلهافة إلى خبرة في مجذا  التذدريس ال تقذل عذن  درجةأو  -

 سنوا  منها في المدرسة بوظيفة معلم ويفضل من يحمل متهل دبلوم التأهيل التربوي.

 . اثلث سنوا  بمستوى ال يقل عن جيد جد  ر آلخأن تكون تقاريره  -

 ة سذتخدام أجهذامعرفذة بفر فيه صفا  شخرية قيادية وقدرة على التعامل مع اآلخرين وإلمام بالل ذة اإلنجلي يذة واأن تتو -

 مكنه من القيام بمهام الوظيفة. تالحاسوب ومهارا  االترا  الحدي ة 

  

 PositionFor Duties And n Responsibilities Mai للوظيفة: رئيسةالمس وليات والواجبات ال

لطذلب اإلشراف على جميع المراسل  اإلدارية التي تخص قبذو  وانتقذا  الطلبذة ومسذتولية إصذدار أي وثيقذة تخذص ا .1

 وكالك توزيع ال هادا  المدرسية. 

 اإلشراف على البرنامج المدرسي وحرص االحتيا  اليومية.  .2

 .امة وتأمين دفتر خدمة العلم للطلبة الاين تنطب  عليهم شرو  الخدمةاشتراكا  ال انوية العمتابعة  .3

 ذوف كونظام المدرسة المحوسب، كل مذا يتعلذ  باإلدخذا  والتذدقي  وإخذرال  وEduwave  العمل على نظام األديوويف .4

 .اوني  وكالك م ادرتهم واإلجازا  األخرى إلكتر اإلكتروني  العلما  و باعتها وإخرال ال هادا  المدرسية 

 . وإعداد التقارير اإلشراف على الحضور وال ياب اليومي للطلب والمعلمين .5

اإلشذذراف علذذى كذذل مذذا يتعلذذ  بت ذذعيب الرذذف العاشذذر األساسذذي مذذن حيذذ  جمذذع البيانذذا  وحسذذابها و باعذذة الك ذذوف  .6

 . اإلكتروني  

 اإلشراف على تدقي  قوائم األسماء النهائية للطلبة في الرفوف. .7

 رية تتضمن انجازا  المدرسة اإلدارية والتدريسية.تقارير دوإعداد  .8

 التواصل الوثي  مع وزارة التربية والتعليم في كل ما يخص المدرسة. .9

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .10
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  Assistant Director Of The School For Academic Affairs الفنيةعد مدير المدربة لل  ون الوظيفة: مسا

 Minimum Degree To Full Fill Position: Second Degree (B)     الثائية ) (الدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

منهذا  سذنوا  و3 سذنوا   و10 خبرة في مجا  التدريس ال تقذل عذن  معدرجة الماجستير في أحد التخررا  التعليمية  -

 في المدرسة بوظيفة معلم. 

ا  سذنو و5 سذنة  و12 خبذرة فذي مجذا  التذدريس ال تقذل عذن  مذعالبكالوريو  في أحد التخررذا  التعليميذة  درجةأو  -

 وظيفة معلم ويفضل من يحمل متهل دبلوم التأهيل التربوي.منها في المدرسة ب

 . اثلث سنوا  بمستوى ال يقل عن جيد جد  آلخر أن تكون تقاريره  -

 ة سذتخدام أجهذامعرفذة بفر فيه صفا  شخرية قيادية وقدرة على التعامل مع اآلخرين وإلمام بالل ذة اإلنجلي يذة واأن تتو -

 نه من القيام بمهام الوظيفة. مكتالحاسوب ومهارا  االترا  الحدي ة 

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالمس وليات والواجبات ال

 متابعة عمل وتسهيل مهام فري  اإلشراف الُمعيّن من قبل األستاذ الرئيس وإعداد التقارير اللزمة. .1

 مدير المدرسة. لسنوية التطويرية للمدرسة مع اسهم في إعداد الخطة يُ  .2

 يتابع الخطط الفرلية والسنوية للمعلمين. .3

 يتابع التحضير اليومي للمعلمين.  .4

 المنهال من خل  التحضير اليومي والخطة السنوية.  نيتابع ما تّم انجازه م .5

 يحضر الحرص الرفية للمعلمين في حا  تكليفه من قبل مدير المدرسة.  .6

   الطلبة داخل المدرسة. يتعاون مع المرشد التربوي في حل م كل .7

 حريل الدراسي. تيتابع تنفيا الخطط العلجية للطلبة هعاف ال .8

 يتابع تنفيا الخطط التنموية الخاصة بالطلبة الموهوبين داخل المدرسة.  .9

 وتحليلها ومستوى تحريل الطلبة داخل المدرسة ويضعها أمام مدير المدرسة.  االختبارا يتابع نتائج  .10

لطذلب االمراسل  اإلدارية التي تخص قبو  وانتقا  الطلبة ومستولية إصذدار أي وثيقذة تخذص  اإلشراف على جميع .11

 وكالك توزيع ال هادا  المدرسية. 

 اإلشراف على البرنامج المدرسي وحرص االحتيا  اليومية.  .12

 اإلشراف على الحضور وال ياب اليومي للطلب والمعلمين.  .13

 القاعا  وتوزيع المراقبين والمناوبين والتوقيع عليها.  المدرسية وتجهي  للختبارا اإلعداد  .14

 نجازا  المدرسة اإلدارية والتدريسية.إإعداد تقارير دورية تتضمن  .15

 التواصل الوثي  مع وزارة التربية والتعليم في كل ما يخص المدرسة. .16

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .17
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علء   Lead Teacherخبير  الوظيفة: م 

                    Minimum Degree To Full Fill Position: Second Degreeالثائيةالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

    Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .و سنة في مجا  التدريس17مع خبرة ال تقل عن    درجة البكالوريو  في مجا  التخرص -

 باألساليب التربوية والتدريسية الحدي ة.  ةمعرفة جيد -

يره أن يكون على قدر مذن المعذارف األساسذية حذو  مفهذوم المذنهج الدراسذي وأصذوله وعناصذره وعمليذا  بنذاءه وتطذو -

 تقويمه.و

ويذتفهم  اإللمام بالمعارف اللزمة لتخرره العلمذي شذاملة خرذائص العلذم ومبادئذه ومفاهيمذه وقذدر واف مذن معلوماتذه -

 المنهج الدراسي وأسسه وعناصره بما يمكنه من التعامل معه برورة تحقي  األهداف التعليمية.

 لوظيفة.اا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام اإللمام بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االتر -

 لسنتين وممتاز ل لث سنوا . اأن ال يقل تقدير أداءه في الخمس سنوا  األخيرة عن جيد جد   -

 أن تتوفر فيه شرو  إش ا  الوظيفة السابقة.  -

 

 Main Responsibilities And Duties For Position المس وليات والواجبات الرئيسة للوظيفة:

 يط الدرو  بطريقة علمية. تخط .1

 توظيف  رائ  وأساليب متنوعة تتواف  مع عناصر عملية التعلم وتحق  أهدافها.  .2

 بما يسهل عملية التعلم ويحق  األثر المطلوب.  ةوغير اللفظي ةاستخدام مهارا  اإلترا  اللفظي .3

 لدافعية. د على إثارة االنتباه واإشراك الطلبة في عملية التعلم باستخدام المهارا  واالستراتيجيا  التي تساع .4

الواقع بذعلى ربط المدرسة  تعملومجريا  احداثه وغيرها من العناصر التي  هإبراز خرائص المجتمع ومبادئه وظروف .5

 وتحقي  غايا  المجتمع وأهدافه. 

 العمل على تنمية شخرية الطالب وتطوير تفكيره واكسابه المهارا  االجتماعية اللزمة.  .6

ب وتنميذة ف الدراسي وتنظيم وترتيب عناصره ومعالجة األخطاء فيه بطريقة تساعد على زيادة تحريل الطلإدارة الر .7

 شخرياتهم. وصقل 

 إعداد الوسائل والتقنيا  التعليمية واستخدامها في الدرو  بما ي يد من فاعلية التعلم.  .8

 قويم التربوي. تقويم الطلب باستخدام األساليب واألدوا  المناسبة في القيا  والت .9

 المتنوعة التي تنفاها المدرسة.  ةفي األن ط ةاإلسهام بصيجابي .10

حقذ  روأ يوالم ذرف التربذوي بمذا  التربذويالتعاون مع العاملين في المدرسة من إدارة المدرسذة والذ ملء والمرشذد  .11

 الفري . 

 . اأن يعمل على تطوير نفسه مهني   .12

 ب التدريس. ن طة، واقتراأ السبل التي تهدف إلى تطوير المناهج وأساليإعداد خطة فرلية عن سير التدريس وأهم األ .13

بهذاه  وهع خطط علجية للطلبة هعاف التحريل الدراسي وإعلم مذدير المرحلذة ومسذاعد المذدير لل ذتون التعليميذة .14

 الخطط لمتابعتها.

مية إلعلم لمدير لل تون التعليوهع خطط علجية لمعالجة السلوكيا  غير المرغوبة وإعلم مدير المرحلة ومساعد ا .15

 ذوي أولياء أمورهم.

 وهع خطط تدريب للمعلمين الجدد والم اركة في تنفياها. .16

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .17
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علء    Main Teacher او   الوظيفة: م 

 Minimum Degree To Full Fill Position: Third Degree                 لثة   الثاالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

    Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .و سنوا  في مجا  التدريس10ن  مع خبرة ال تقل ع  درجة البكالوريو  في مجا  التخرص -

 باألساليب التربوية والتدريسية الحدي ة.  ةمعرفة جيد -

يره أن يكون على قدر مذن المعذارف األساسذية حذو  مفهذوم المذنهج الدراسذي وأصذوله وعناصذره وعمليذا  بنذاءه وتطذو -

 وتقويمه.

ويذتفهم  مذن معلوماتذه اهيمذه وقذدر واف  اإللمام بالمعارف اللزمة لتخرره العلمذي شذاملة خرذائص العلذم ومبادئذه ومف -

 المنهج الدراسي وأسسه وعناصره بما يمكنه من التعامل معه برورة تحقي  األهداف التعليمية.

 لوظيفة.ااإللمام بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام  -

 وممتاز لسنة واحدة على األقل. انوا  األخيرة عن جيد جد  أن ال يقل تقدير أداءه في ال لث س -

 أن تتوفر فيه شرو  إش ا  الوظيفة السابقة.  -

 

 Main Responsibilities And Duties For Position المس وليات والواجبات الرئيسة للوظيفة:

 تخطيط الدرو  بطريقة علمية.  .1

 ة التعلم وتحق  أهدافها. توظيف  رائ  وأساليب متنوعة تتواف  مع عناصر عملي .2

 بما يسهل عملية التعلم ويحق  األثر المطلوب.  ةوغير اللفظي ةاستخدام مهارا  اإلترا  اللفظي .3

 لدافعية. إشراك الطلبة في عملية التعلم باستخدام المهارا  واالستراتيجيا  التي تساعد على إثارة االنتباه وا .4

الواقع بذعلى ربط المدرسة  تعملحداثه وغيرها من العناصر التي أيا  إبراز خرائص المجتمع ومبادئه وظروفة ومجر .5

 وتحقي  غايا  المجتمع وأهدافه. 

 العمل على تنمية شخرية الطالب وتطوير تفكيره واكسابه المهارا  االجتماعية اللزمة.  .6

ب وتنميذة ة تحريل الطلإدارة الرف الدراسي وتنظيم وترتيب عناصره ومعالجة األخطاء فيه بطريقة تساعد على زياد .7

 شخرياتهم. وصقل 

 إعداد الوسائل والتقنيا  التعليمية واستخدامها في الدرو  بما ي يد من فاعلية التعلم.  .8

 تقويم الطلب باستخدام األساليب واألدوا  المناسبة في القيا  والتقويم التربوي.  .9

  المتنوعة التي تنفاها المدرسة. ةفي األن ط ةاإلسهام بصيجابي .10

حقذ  روأ يوالم ذرف التربذوي بمذا  التربذويالتعاون مع العاملين في المدرسة من إدارة المدرسذة والذ ملء والمرشذد  .11

 الفري . 

 . اأن يعمل على تطوير نفسه مهني   .12

 ب التدريس. إعداد خطة فرلية عن سير التدريس وأهم األن طة، واقتراأ السبل التي تهدف إلى تطوير المناهج وأسالي .13

بهذاه  ط علجية للطلبة هعاف التحريل الدراسي وإعلم مذدير المرحلذة ومسذاعد المذدير لل ذتون التعليميذةوهع خط .14

 الخطط لمتابعتها.

مية إلعلم وهع خطط علجية لمعالجة السلوكيا  غير المرغوبة وإعلم مدير المرحلة ومساعد المدير لل تون التعلي .15

 ذوي أولياء أمورهم.

 ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.القيام بأية أعما  أخرى  .16
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علء    Teacher الوظيفة: م 

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree (A)      ( االدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة )

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

    Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .و سنوا  في مجا  التدريس5مع خبرة ال تقل عن    درجة البكالوريو  في مجا  التخرص -

 باألساليب التربوية والتدريسية الحدي ة.  ةمعرفة جيد -

ويره راسذي وأصذوله وعناصذره وعمليذا  بنذاءه وتطذمذن المعذارف األساسذية حذو  مفهذوم المذنهج الد أن يكون على قدر   -

 وتقويمه.

ويذتفهم  مذن معلوماتذه اإللمام بالمعارف اللزمة لتخرره العلمذي شذاملة خرذائص العلذم ومبادئذه ومفاهيمذه وقذدر واف   -

 المنهج الدراسي وأسسه وعناصره بما يمكنه من التعامل معه برورة تحقي  األهداف التعليمية.

 لوظيفة.انجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام اإللمام بالل ة اإل -

 لمدرسة.اأو أي برنامج تدريبي مكافئ تعتمده  وICDLعلى شهادة الرخرة الدولية لقيادة الحاسوب   أن يكون حاصل   -

 . اأن ال يقل تقدير أداءه في السنتين األخيرتين عن جيد جد   -

ي مجذذا  سذذاعة تدريبيذذة لهذذا علقذذة فذذ 25د خضذذع لبذذرامج تدريبيذذة ال يقذذل عذذدد السذذاعا  التدريبيذذة فيهذذا عذذن أن يكذذون قذذ -

 تخرره أو عمله. 

 أن تتوفر فيه شرو  إش ا  الوظيفة السابقة.  -

 

 Main Responsibilities And Duties For Position المس وليات والواجبات الرئيسة للوظيفة:

 لمية. تخطيط الدرو  بطريقة ع .1

 توظيف  رائ  وأساليب متنوعة تتواف  مع عناصر عملية التعلم وتحق  أهدافها.  .2

 بما يسهل عملية التعلم ويحق  األثر المطلوب.  ةوغير اللفظي ةاستخدام مهارا  اإلترا  اللفظي .3

 دافعية. اه والإشراك الطلبة في عملية التعلم باستخدام المهارا  واالستراتيجيا  التي تساعد على إثارة االنتب .4

الواقع بذعلى ربط المدرسة  تعملحداثه وغيرها من العناصر التي أإبراز خرائص المجتمع ومبادئه وظروفة ومجريا   .5

 وتحقي  غايا  المجتمع وأهدافه. 

 العمل على تنمية شخرية الطالب وتطوير تفكيره واكسابه المهارا  االجتماعية اللزمة.  .6

ب وتنميذة ترتيب عناصره ومعالجة األخطاء فيه بطريقة تساعد على زيادة تحريل الطلإدارة الرف الدراسي وتنظيم و .7

 شخرياتهم. وصقل 

 إعداد الوسائل والتقنيا  التعليمية واستخدامها في الدرو  بما ي يد من فاعلية التعلم.  .8

 تقويم الطلب باستخدام األساليب واألدوا  المناسبة في القيا  والتقويم التربوي.  .9

 المتنوعة التي تنفاها المدرسة.  ةفي األن ط ةسهام بصيجابياإل .10

حقذ  روأ يوالم ذرف التربذوي بمذا  التربذويالتعاون مع العاملين في المدرسة من إدارة المدرسذة والذ ملء والمرشذد  .11

 الفري . 

 . اأن يعمل على تطوير نفسه مهني   .12

 ب التدريس. ل التي تهدف إلى تطوير المناهج وأساليإعداد خطة فرلية عن سير التدريس وأهم األن طة، واقتراأ السب .13

بهذاه  وهع خطط علجية للطلبة هعاف التحريل الدراسي وإعلم مذدير المرحلذة ومسذاعد المذدير لل ذتون التعليميذة .14

 الخطط لمتابعتها.

ية إلعلم يموهع خطط علجية لمعالجة السلوكيا  غير المرغوبة وإعلم مدير المرحلة ومساعد المدير لل تون التعل .15

 ذوي أولياء أمورهم.

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .16
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علءالوظيفة    Fresh Teacher جديد : م 

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree (B)     ) ( الرابعةالدرجة : الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

    Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .البكالوريو  في مجا  التخرص درجة -

 . ةالحدي  ةوالتدريسي ةباألساليب التربوي ةجيد معرفة -

يره   مفهذوم المذنهج الدراسذي وأصذوله وعناصذره وعمليذا  بنذاءه وتطذوحذو ةكون على قدر مذن المعذارف األساسذييأن  -

 وتقويمه.

ه ويذتفهم مذن معلوماتذ واف   خرذائص العلذم ومبادئذه ومفاهيمذه وقذدر   ةلتخرره العلمذي شذامل اللزمةاإللمام بالمعارف  -

 .ةتحقي  األهداف التعليمي ةالمنهج الدراسي وأسسه وعناصره بما يمكنه من التعامل معه برور

 لوظيفة.ابالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام  اإللمام -

 مدرسة. أو أي برنامج تدريبي مكافئ تعتمده ال ICDLعلى شهادة الرخرة الدولية لقيادة الحاسوب  أن يكون حاصل   -

 .اد جد  أن ال يقل تقدير أداءه في السنتين األخيرتين عن جي -

فذي مجذا   سذاعة تدريبيذة لهذا علقذةو 25عذدد السذاعا  التدريبيذة فيهذا عذن   أن يكون قد خضذع لبذرامج تدريبيذة ال يقذل -

 تخرره أو عمله.

 

  TeacherFor Duties And Main Responsibilities الجديدللمعلء  رئيسةالمس وليات والواجبات ال

 . ةعلمي ةتخطيط الدرو  بطريق .1

 تتواف  مع عناصر عملية التعلم وتحق  أهدافها.  ةأساليب متنوعتوظيف  رائ  و .2

 بما يسهل عملية التعلم ويحق  األثر المطلوب.  ةوغير اللفظي ةاستخدام مهارا  اإلترا  اللفظي .3

 . ةلدافعيفي عملية التعلم باستخدام المهارا  واالستراتيجيا  التي تساعد على إثارة االنتباه وا الطلبةإشراك  .4

الواقع بذ المدرسةعلى ربط  تعملحداثه وغيرها من العناصر التي أومجريا   ةخرائص المجتمع ومبادئه وظروف إبراز .5

 وتحقي  غايا  المجتمع وأهدافه. 

 . اللزمة ةالعمل على تنمية شخرية الطالب وتطوير تفكيره واكسابه المهارا  االجتماعي .6

ب وتنميذة تساعد على زيادة تحريل الطل ةاألخطاء فيه بطريق إدارة الرف الدراسي وتنظيم وترتيب عناصره ومعالجة .7

 شخرياتهم. وصقل 

 واستخدامها في الدرو  بما ي يد من فاعلية التعلم.  ةإعداد الوسائل والتقنيا  التعليمي .8

 في القيا  والتقويم التربوي.  ةتقويم الطلب باستخدام األساليب واألدوا  المناسب .9

 . المدرسةالتي تنفاها  ةالمتنوع ةن طفي األ ةاإلسهام بصيجابي .10

حقذ  روأ يوالم ذرف التربذوي بمذا  التربذويوالذ ملء والمرشذد  المدرسذةمن إدارة  المدرسةالتعاون مع العاملين في  .11

 الفري . 

 . اأن يعمل على تطوير نفسه مهني   .12

 ب التدريس. ر المناهج وأسالي، واقتراأ السبل التي تهدف إلى تطويةعن سير التدريس وأهم األن ط ةفرلي خطةإعداد  .13

بهذاه  وهع خطط علجية للطلبة هعاف التحريل الدراسي وإعلم مذدير المرحلذة ومسذاعد المذدير لل ذتون التعليميذة .14

 الخطط لمتابعتها. 

مية إلعلم وهع خطط علجية لمعالجة السلوكيا  غير المرغوبة وإعلم مدير المرحلة ومساعد المدير لل تون التعلي .15

 ياء أمورهم. ذوي أول

 بتكليف من الرئيس المباشر. الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .16
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  Educational Advisor/ Mentor تربويمر د : الوظيفة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree (B)     ) ( الرابعةالدرجة : الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةاألدئى للم   ت والخبرات الحد 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

االجتمذاا  رشاد التربوي والرحة النفسية أو علم النفس أو علذمأو اإل المدرسياالرشاد البكالوريو  في تخرص  درجة -

 سنوا . و3 ال تقل عن  خبرةاإلهافة إلى ب التربوييتهله لعمل اإلرشاد 

 استخدام أجه ة الحاسوب ومهارا  االترا  الحدي ة.معرفة ببالل ة االنجلي ية واإللمام  -

 

   PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 شاد التربوي ودور المرشد التربوي.ف المجتمع المدرسي والمحلي بأهداف التوجيه واإلرعرّ يُ  .1

ريذة لهيئذة اإلدايضع خطة عمل سنوية تتناسب مع حاجا  الطلبة والمراحل التعليمية والنمائية في المدرسة بالتعاون مع ا .2

 والتعليمية وأولياء األمور إن أمكن. 

 يجمع المعلوما  عن الطلبة ب كل مستمر ويستخدمها ل ايا  االرشاد والتوجيه. .3

 فيما يواجهون من م كل  وصعوبا .رشاد ابل  فردية مع الطلبة لتقديم الم ورة وااليجري مق .4

ة بل  الفرديذذيقذذدم الخذذدما  االست ذذارية واإلرشذذادية ألوليذذاء األمذذور فذذي القضذذايا التذذي تتعلذذ  بأبنذذائهم مذذن خذذل  المقذذا .5

 .في المدرسة والجماعية

فذي غرفذة  سذلوك الطلبذةرية والتعليمية في القضايا التربوية المتعلقذة بيقدم الخدما  االست ارية واإلرشادية للهيئتين اإلدا .6

 الرف. 

 يتعاون مع الهيئتين اإلدارية والتعليمية وأولياء األمور في زيادة دافعية الطلبة للتحريل الدراسي.  .7

 يخطط وينس  لعقد اجتماعا  أولياء األمور والهيئة التعليمية بصشراف مدير المدرسة.  .8

 اجة. المن لية بالتنسي  مع أولياء األمور وبصشراف مدير المدرسة وحسب الحد التربوي بال يارا  يقوم المرش .9

 يعد الن را  الت قيفية اإلرشادية لكل من المعلمين والطلبة وأولياء األمور.  .10

دلذة ألاإلذى  ا، مسذتند  ايعطي حرص التوجيه المهني والتوجيذه الجمعذي للطلبذة، بمذا ال يقذل عذن أربذع حرذص أسذبوعي   .11

 عد  على مستوى الوزارة والمديرية. أالوقائية والعلجية التي 

 يتابع حاال  ال ياب المتكرر للطلبة المحالة من قبل اإلدارة المدرسية.  .12

هذذة عي العلجذذي للطلبذذة بهذذدف تنميذذة شخرذذياتهم وإكسذذابهم المهذذارا  الضذذرورية لمواجايقذذدم خدمذذة اإلرشذذاد الجمذذ .13

 الم كل . 

 يها.   والمحاهرا  التي تتناو  قضايا الطلبة وتكون ذا  أهداف وقائية وإنمائية وي رف علينظم عقد الندوا .14

مهنيذذة، قذذدرا  الطلبذذة وميذذولهم ممذذا يسذذاعدهم علذذى تكذذوين توجهذذاتهم اليسذذاهم فذذي توظيذذف األن ذذطة المدرسذذية لتنميذذة  .15

 ويساعدهم في اتخاذ قرار مهنة المستقبل. 

 في المدرسة لبرامجها. رشاد يتولى مستولية تنفيا لجنة اإل .16

إلدارية ايجمع المعلوما  عن الطلبة ذوي الم كل  الجسمية والرحية ويوثقها في سجل  خاصة، وينس  مع الهيئة  .17

 والتعليمية في مساعدة هتالء الطلبة على التكيف المدرسي. 

تذب الضذبط، ومذن ثذم يكيقوم بدراسذة جميذع قضذايا الطلبذة، مذن حيذ  أبعادهذا وملبسذاتها، قبذل عرهذها علذى مجلذس  .18

 ويعرهه على المجلس للستئنا  برأية قبل أن ينعقد، ويحضر اجتماعا  المجلس. مفرل   اتقرير  

لذى التكيذف ي ارك بفعالية في مجالس أوليذاء األمذور والمعلمذين بمذا يضذمن التعذاون التذام فذي مجذا  مسذاعدة الطلبذة ع .19

 العام. 

عمذذل فذذي المدرسذذة علذذى اعتبذذار أن التوجيذذه المهنذذي أحذذد مجذذاال  الالمهنذذي ي ذذارك كعضذذو فذذي لجنذذة تنفيذذا التوجيذذه  .20

 رشادي. اإل

ي نهاية كذل فرشاد التربوي في مديرية التربية والتعليم بتقرير شهري عن منج ا  عمل المرشد التربوي ي ود قسم اإل .21

 . عن  ري  مدير المدرسة شهر
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متشذر ألداء   علذى اعتبذار أن السذجل  وثيقذة رسذمية وبذأو يحتفظ المرشد بسذجلته وملفاتذه ويوثذ  فيهذا أعمالذه أوال   .22

 المرشد، ووسيلة لحفظ حقه الوظيفي في حاال  المساءلة. 

تربية ي مديرية الفرشاد التربوي رشادية وي ود قسم اإليقوم بصجراء الدراسا  واألبحاث التي تخدم العملية التربوية اإل .23

 عن  ري  مدير المدرسة.بها 

 خرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.القيام بأية أعما  أ .24

 

ن العلقذا  بذي بتع ي  وت جيع الرسالة الكلية للمدرسة وذلك عن  ري  توفير الخدما  التي تعذ ز وتقذوي التربوييقوم المرشد 

لبيئذة  ظ في اإلعدادلمدرسة ب كل ملحوبا التربويالمن   والمدرسة وإزالة الحواج  التي تعي  عملية التعليم. كما يساهم المرشد 

ا  تمذع والتذأثيروأثذر األسذر والمج للطلبذةتعلم صحية وآمنه ومهتمه بالطلبذة وذلذك بذدعم النمذو والتطذور اإلنفعذالي واالجتمذاعي 

 ال قافية على نجاأ الطلبة. 

 

  فيما يخص الطلبة   Regarding Of Students 

 والفعا  لجميع الطلبة عند الضرورة. المناسب  اإلرشاد النفسي والتربويتقديم  .1

 ييم مدى تقذدم، إجراء المقابل  لتقالم اهدةاستخدام مجموعة من األساليب المناسبة الرسمية وغير الرسمية م ل  .2

 الطلبة، وكيفية أدائهم التعليمي، ومدى انتظامهم في الحضور إلى المدرسة. 

 . وإرشادهم وتوجيههمالمخالفين ألنظمة وتعليما  المدرسة  متابعة الطلبة .3

 . سلوكية م كل تقديم است ارا  للطلبة الاين يعانون من  .4

 

  المقدم لألبر التواصل مع اوليا  األمورفيما يخص 

Regarding To Communicate With Parents Presented or Offered To Families 

 الضرورة. مساعدة األهل وتقديم النرح لهم بخروا كافة المواهيع المدرسية عند  .1

 في االنتظام بالدوام المدرسي.  مخالفا  لدى أبنائهموتوجيه أولياء أمور الطلبة الاين  إرشاد .2

 أو أي صعوبا  أخرى.  سلوكيةمن صعوبا   ي أبنائهمتقديم النرح ألولياء أمور الطلبة الاين يعان .3

  التنسي  بين البيت والمدرسة. .4

 من األهل والعوامل البيئية في تخطيط البرامج. الحرو  عليها  استخدام المعلوما  التي تمّ  .5

 

  المقدم للمعلمين اإلر ادفيما يخص    Regarding To Advising Presented To Teachers 

السذذلوك فذذي  لذذوائحإلذذى جنذذب مذذع المعلمذذين ومذذدراء المراحذذل ومذذدير المدرسذذة بخرذذوا تطبيذذ   االعمذذل جنب ذذ .1

 المدرسة. 

 ا  الدعم المناسبه للطلبة الاين لديهم صعوبا . إخطار المعلمين بخطط التدخل وآلي .2

 

 Administrative Duties    الواجبات اإلدارية -4

 فرله عن الطلبة الاين يتم إحالتهم لدراسة حاالتهم. االحتفاظ بسجل  مُ  .1

 االحتفاظ بسجل  مفرلة عن دوام كافة الطلبة. ومتابعة  .2

 المدرسة.  للوائح امتابعة ال ياب  بق   .3

 رير أسبوعية لمدير المدرسة بخروا:تقديم تقا .4

  في الدوام.  ةلكل  الب لديه م كلوإحرائيا  الدوام لكل صف ومستوى 

  ّسلوكيةإحالتهم إليه بسبب القضايا ال الطلبة الاين تم . 

 م ل: مرم م من.  الطلبةعن  ةأي معلوما  أخرى مهم 

  الاين يخضعون لخطط تدخل. الطلبةمدى تقدم 
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  Additional Expectations   توقعات إضافية -5

 المدرسية وال ملء اآلخرون.  اإلدارةإلى جنب مع  االعمل جنب   .1

 . المدرسةعلى  لب مدير  بناء   المختلفةالعمل في اللجان  .2

إدارة وتقديم االست ارة بخروا المواهيع المختلفة م ذل دوام الطلبذة، وسذرية المعلومذا ، واألمذور الرذحية،  .3

 ي، والتدخل في الم اكل، وتجاهل الطفل وإساءة معاملته.السلوك، واإلنضبا  السلوك

 . المدرسةحضور كافة اجتماعا   .4

 بما تقتضيه  بيعة ومرلحة العمل.  المدرسةالقيام بأي أعما  أخرى يسندها إليه مدير  .5
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  Librarian الوظيفة: امين الم/تبة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree (B)     الرابعة ) (الدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 سنوا . و3  عنمع خبرة ال تقل  البكالوريو  تخرص مكتبا  درجة -

 .ومعرفة باستخدام أجه ة الحاسوب ومهارا  االترا  الحدي ةجلي ية نمعرفة جيدة بالل ة اإل -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 إعداد خطة عمل سنوية للمكتبة في بداية العام الدراسي. .1

 يتسلم عهدة المكتبة من أثاث وأجه ة وكتب ودوريا  ومراجع.  .2

 ة. ة في المدرسحدد احتياجا  المكتبة من الكتب والدوريا  والمواد التعليمية التي تخدم المنهال والمرحلة التعليميي .3

 واإلهداء.  ت ويد المكتبة من الكتب والدوريا  والمطبوعا  والمواد التعليمية عن  ري  ال راء من موازنة المدرسة .4

مرذادر  تبذة مذن مطبوعذا  ومذواد تعليميذة ويسذاعدهم علذى الوصذو  إلذىمكى اللذإيذرد  بكذل مذاالمعلمذين والطلبذة  يُطلع .5

 المعلوما  المناسبة. 

ير ن خذل  تذوفمذأماكنهذا  ينظم محتويا  المكتبة ويرنفها ويفهرسها ويرتبها بما يسهل على الطلبة تناولهذا وإعادتهذا إلذى .6

 البطاقا .

 المكتبة.  الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية على ارتيادوالمعلمين  جع يُ  .7

 لطلبة من خل  السجل  الخاصة باإلعارة.للمعلمين وانظم عمليا  اإلعارة يُ  .8

 د التقارير ال هرية والفرلية عن فعاليا  المكتبة وي ود مدير المدرسة بنسخة منها. ع  يُ  .9

 يسجل الكتب والدوريا  والمطبوعا  في السجل الخاا بالمكتبة.  .10

 و . نظم قوائم الت ير والنواقص للكتب ويعمل قوائم بالتالف حسب األصيجرد محتويا  المكتبة ب كل دوري وي .11

 ي.مجتمع المحليعد مجلة شهرية خاصة بالمكتبة للتعريف بالفعاليا  واألن طة التي تقدمها المكتبة داخل المدرسة وال .12

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .13
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  Laboratory Technician- Scienceتعليمي   علوم – فني مختبرفة: الوظي

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree (B)     الرابعة ) (الدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .سنوا  في مجا  الوظيفة و3 في أحد تخررا  العلوم أو المختبرا  مع خبرة ال تقل عن البكالوريو   درجة -

 .ومعرفة باستخدام أجه ة الحاسوب ومهارا  االترا  الحدي ةنجلي ية معرفة جيدة بالل ة اإل -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities ظيفة:للو رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 .خطط العمل المخبريإعداد  .1

 أ. يتسلم عهدة المختبرا  من أدوا  وأجه ة ومحاليل ومواد مع بيان حالة كل منها وما يحتال منها إلى إصل .2

بقيذة  عريال تناوله دون تها على نحو يسهيحفظ محتويا  المختبر في الخ انا  الخاصة بالك ويكتب محتوياتها وينظم .3

 األدوا  للتلف.

ة ا يكفذل سذلميحفظ المواد الكيميائية بصيداعها في الخ انا  الخاصة بها ويرنفها ويضع بطاقة تعريف على كذل منهذا بمذ .4

 مرتادي المختبر وف  األصو  العلمية للسلمة، والتعليما  الخاصة بالك. 

فذل قويتأكذد مذن  بل إجراء التجارب وبعذدها وي لذ  المختبذر بعذد الفذراغ منذهيهيئ غرفة المختبر ويرتبها ويتابع نظافتها ق .5

 وال از وف  التعليما  الخاصة بالك.  ةالنوافا والتيار الكهربائي ومحابس الميا

 ينظم استخدام معلمي العلوم في المدرسة لألجه ة المخبرية ويساعدهم في تنفيا التجارب العلمية.  .6

ب  علذى  ذلا المسذإلللمختبر قبل الدر ، مذع ملحظذة ا المعلم في سجل التحضير اليومي يحضر التجارب التي يدونها .7

ا نقذص منهذا ممقررا  العلوم واإللمام بما يتطلبه التحضير لها من تجارب أو أجه ة ويتأكد من وجودها و لب استكما  

 حينه.

ا  األمذن الرذيانة البسذيطة، وتذوفر متطلبذالحري  والتعرف إلى  رق اإلصذلأ ويتابع صيانة أدوا  السلمة و فايا   .8

 والسلمة داخل المختبر.

 ينظم السجل  والملفا  الخاصة بالمختبر بحي  تتضمن: .9

 قوائم جرد باألجه ة المختبرية واألدوا .  -

 توثي  التجارب العملية في سجل التجارب.  -

 افة. الم اركة في تنفيا المعارم واألن طة العلمية والعملية على المستويا  ك -

 تلف واالستهلك للمواد المخبرية. تنظيم قوائم اإل -

 يعد التقارير ال هرية والفرلية عن فعاليا  المختبر وي ود مدير المدرسة بنسخة منها.  -

  يساعد في محوسبة أعما  المختبر إذا أمكن. -

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .10
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 Resource Room Teacher/ Special Education  صعوبات التعلء - الوظيفة: معلء غرفة ماادر

  Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree   (B)          الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الرابعة ) (

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .العمل سنوا  في مجا  و3 مع خبرة ال تقل عن  ذا  العلقة بطبيعة الوظيفةتخررا  الالبكالوريو  في أحد  درجة  -

 .ملو سنوا  في مجا  الع5في مجا  الوظيفة وخبرة ال تقل عن   ال املو متوسط الدبلوم الأو  -

 .ومعرفة باستخدام أجه ة الحاسوب ومهارا  االترا  الحدي ةنجلي ية معرفة جيدة بالل ة اإل  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 . والرعوبا  المرادر تيد الخطة السنوية الخاصة بتفعيل غرفع  يُ  .1

 دة منها. للستفاالتعلم  صعوبا  /غرفة مرادرة في المدرسة المتخررة بصحالة الطلبة إلى ي ارك في اللجنة الم كل .2

الطلبذة مذن  داء الحذالي ومذدى اسذتفادةيطب  االختبارا  الت خيرية على الطلبة ذوي صعوبا  التعلم لتحديذد مسذتوى األ .3

 الخطة العلجية الفردية. 

 يطلع على محتوى مناهج الطلبة وعلى أهدافها.  .4

ل، ا ، والوسذذائفذذي ذلذذك النتاجذذ ايعذذد الخطذذة التربويذذة الفرديذذة، والخطذذة التعليميذذة الفرديذذة التذذي يقذذوم بتدريسذذها، مراعي ذذ .5

 واألدوا ، واالستراتيجيا ، والتقويم، والتوزيع ال مني.

 التعلم.  صعوبا  /يعد الخطط العلجية للعملية التعليمية التعلمية داخل غرفة مرادر .6

 عليمية المناسبة ويعدها، ويستخدمها في الحرة الرفية. يوفر الوسائل الت .7

 حسب  بيعة النتاجا . التعلم  صعوبا  /غرفة مرادرة داخل ييعمل على تفعيل األن طة التعليم .8

جريذا  بضذبط النظذام، وجذاب انتبذاه الطلبذة، وإدارة مالذتعلم  صذعوبا  /غرفذة مرذادريعمل على إدارة المجموعذة فذي  .9

 لم كل ، ورفع مستوى تقدير الاا  عند الطلبة.أحداث التعلم، وحل ا

 /در رفذذة مرذذابل السذذجل  الخاصذذة ب رفذذة المرذذادر  سذذجل العمذذل اليذذومي للمعلذذم، وسذذجل الطلبذذة الملتحقذذين فعّ ـُ يذذ .10

 ل ائرينو.ا، وسجل متابعة أولياء األمور، وسجل الوسائل التعليمية، وسجل ال يارا  الرفية، وسجل التعلم صعوبا 

 ل الطلبة داخل ال رفة الرفية العادية بالتعاون مع المعلمين. يتابع تحري .11

مذع  داخذل المدرسذة وخارجهذا عذن  ريذ  اللقذاءا الذتعلم  صذعوبا  /غرفذة مرذادريعمل على ن ر التوعية بفعاليا   .12

 ة المدرسية. ياء األمور، والن را ، واإلذاعالمعلمين وأول

 . التعلم صعوبا  /غرفة مرادرداخل  يستخدم التقنيا  الحدي ة لتطوير أساليب التعليم .13

 يّطلع على الن را  التربوية الواردة من اإلشراف التربوي للمعلمين.  .14

 عد التقارير الفرلية عن حالة الطالب. يُ  .15

 التي يستخدمها.التعلم  صعوبا  /غرفة مرادريتسلم لوازم  .16

 ئيس المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الر .17
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  واللوازم المالية: مجموعة وظائف ارابع  

Financial And Supplies Job Titles 
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  Primary Accountant : م حاب  او الوظيفة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Second Degree                 الثائيةالدرجة : الوظيفة غا  الدرجة األدئى ال

 : الوظيفة غا  ال المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 
Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . سنة و15 لمدة ال تقل عن  الماليةفي ال تون  خبرةمع  المحاسبةدرجة الماجستير في  -

 ةشذهاد ويفضذل مذن يحمذل سذنة و17 لمذدة التقذل عذن  الماليذةي ال ذتون فذ خبرةمع  المحاسبةفي  البكالوريو  درجةأو  -

 .Cpa المحاسبةفي  ةال مال

 . سنة و19  ال تقل عن الماليةفي ال تون  خبرةمع  اإلداريةفروا العلوم  يفي أالبكالوريو   درجةأو  -

ل ذتون فذي ا خبذرةمذع  حاسذبةمتخرذص ال انويذة العامذة  أو ثذلث سذنوا  بعذد ذاملو ال أو شهادة في الذدبلوم المتوسذط  -

 . سنة و22 لمدة ال تقل عن  المالية

مذع  اإلداريذةم مذن فذروا العلذوفذرا فذي أي ال انويذة العامذة  أو ثلث سنوا  بعذد  املوال  أو شهادة في الدبلوم المتوسط -

 . سنة و22 ال تقل عن  الماليةفي ال تون  خبرة

 . سنة و27 ال تقل عن  ةلمد اليةالمفي ال تون  خبرةمع  العامة ال انويةأو شهادة  -

 ا. الدفع والقب بتداو  ال يكا  ووسائل المتعلقة، وباألحكام علقةذا  ال الماليةوالتعليما   األنظمةب ةمناسب معرفة -

 . المحاسبيةعلى التعامل مع أجه ة الحاسوب والبرامج  قدرةال -

 . ةعلى الملحظ قدرةفي العمل وال ةالدق -

 سائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة. معرفة بولي ية وبالل ة اإلنجاأللمام  -

 

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 .لزمةالوالتأكد من صحتها ومن احتوائها على التواقيع  ذا  العلقة الواردةو الرادرةكافة المستندا   تدقي  .1

 . ةمراجعة سندا  القيد واعتمادها قبل تسجيلها في الحسابا  المعني .2

 .االامم شهري    ، وتدقي  أعماالدائنةو المدينةط ك وفا  حسابا  الامم بجمع ومتابعة وه .3

 . اإلنجازا  وتقييم األداءعن  الدوريةتقديم التقارير  .4

، وريةالضذذرصذذا  والمراجعذذا  وإجذذراء المطابقذذا  والخل المحاسذذبية الموازنذذةوالك ذذوفا  و المحاسذذبيةتذذدقي  القيذذود  .5

  ا  والقذراراوالتعليم ألنظمةل اواإلشراف على عمليا  التسجيل في السجل  والتحق  من سلمة القيود فيها وذلك وفق  

 . المطبقةوالبرامج 

، ا  ومرفقاتهذاد وال ذيكوسذندا  الرذرف والقيذ الماليذة، لك وفا  الرواتب والفواتير والتحاويل الماليةتدقي  المعامل   .6

 وحسابا  البنوك، وغيرها من حي  قانونية الررف أو القبا ودقة األرقام. 

 . اللزمة ةوإظهار الفروقا   إن وجد و، وتحضير قيود التسوي ابالبنوك شهري   الخاصة ةإعداد ك وف التسوي .7

 . حرائيةواإل الماليةالقيام بعمليا  التحليل المالي وإعداد الموازنا  والتقارير  .8

د الموقذف ، وإعذداالموازنذةفي إعداد م روا  الم اركةتكاليف، ووحسابا  ال ةقتراديدراسا  الجدوى اال الم اركة في .9

 فقاته. وعناصر ايراداته ون للجامعةالمالي  الموقفوغيرها من التقارير التي تعكس  ال هرية ةالمالي، والخلص

مادهذا مذن وتقديمها للمدير المالي مع التوصذيا  بخرذوا اعت للجامعة األجل القريرةو الطويلة الماليةوهع الخطط  .10

 . الجامعةإدارة 

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .11
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    Auditor *: مدققالوظيفة

  Minimum Degree To Full Fill Position: Third Degree(B)         ( ) الثالثةالدرجة : الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

 : )*(الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . سنوا  و10 و/ أو اللوازم لمدة التقل عن  الماليةفي ال تون  خبرةمع  المحاسبةفي  البكالوريو  درجة -

التقذل عذن  ةمذدل، و/أو اللذوازم ةفي ال تون الماليذ خبرةمع  اإلداريةمن فروا العلوم فرا في أي  البكالوريو  درجةأو  -

 . سنة و12 

 خبذرةمذع  داريذةاإلمن فروا العلذوم فرا في أي ال انوية العامة   ال املو أو ثلث سنوا  بعدأو شهادة الدبلوم المتوسط  -

  سنة. و14 ، و/أو اللوازم لمدة التقل عن يةالمالفي ال تون 

 و سنة. 21مع خبرة في ال تون المالية واإلدارية لمدة التقل عن  ال انوية العامة أو شهادة  -

 وبيان األخطاء.  الرقابةمهاره في التدقي  و -

 . ةعلقا  الذ والتعليما  األنظمةوالقوانين و/أو أنظمة اللوازم المعمو  بها  المالية األنظمةفي  معرفة -

 والتدقي .  الرقابةعلى تطوير أساليب  قدرة -

 . ظيفةالوه من القيام بمهام نتمك ووسائل االترا  الحدي ة باستخدام الحاسوب خبرةو اإلنجلي ية بالل ة معرفة -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 : التاليةأك ر من األعما  القيام بعمل أو 

 المعمو  بها.  الماليةالتأكد من سلمة وصحة تطبي  الت ريعا   .1

ة لحسذابيه وصذحوا القانونيذةو المحاسذبيةتدقي  سندا  الررف والقيد وال يكا  ومرفقاتها والتأكد من إستيفائها لل رو   .2

 بمقتضاها.  رةالرادوالتعليما  والقرارا   األنظمةللقوانين و اتوجيه القيود  بق  

 للتأكد من صحة الررف حسب األصو .  شامل   اوعلواتهم تدقيق   الجامعةتدقي  رواتب العاملين في  .3

 لها.  ال هريةتدقي  حسابا  البنوك والتأكد من صحة المطابقا  والتسويا   .4

 . اللزمة وتقديم التقارير الفرعيةعلى الرندوق العام والرنادي   ئالمفاج وأالقيام بالجرد الدوري  .5

 للتأكد من سلمة القيود وأنها تمت حسب األصو .  الماليةتدقي  السجل  والدفاتر والتقارير  .6

 ةلرقذام المتسلسذواأل تهاللتأكد مذن صذح الطباعةوال يكا  بعد  الماليةوالقسائم  الفرعيةو  رئيسةالتدقي  إيراال  القبا  .7

 تسليمها واستعمالها يتم حسب األصو . وعدد النس  ومراقبة سجلها والتأكد من أن تسلمها و

  تدقي  سجل الكفاال  للتأكد من تواري  سريانها، والتحق  من إعادتها ألصحابها بعد تحقي  ال رم منها. .8

 والتحق  من تسويتها.  اتدقي  الامم والسلف واألمانا  شهري   .9

 والتحق  من تسويتها.  ةتدقي  الحسابا  الختامي .10

  . جنة العطاءاإلى ل ةبطلبا  ال راء و لبا  تنفيا األش ا  المحول ةالمواد واألش ا  المرفقتدقي  ومطابقة مواصفا   .11

 . والمواقع اإللكترونية ةللعطاءا  قبل اإلعلن عنها في الرحف المحلي ةتدقي  البيانا  التفريلي .12

  التفريذغ، فذي جذداو الذواردة بدراسة عروم العطاءا  للتحق  مذن صذحة البيانذا  ةالمكلف الفنيةتدقي  تقارير اللجان  .13

دمذذه، ، وتذدقي  مذدة صذذلحية العذروم المقالمطلوبذذة، ومذدى مطابقتهذا لل ذذرو  والمواصذفا  اإلحالذذةوتذدقي  جذداو  

ا هذو وارد مذمذع  اإلحالذةنسذب بصحالتهذا، ومذدى صذحة ومطابقذة األسذعار لجذداو  موبلدان المن أ ومدة التسليم للمواد ال

 عليهم.  ةة المتعهدين المنسب باإلحال، ومدى أحقيةبالعروم المقدم

ا  بالعطذذاءا  مذذن حيذذ  تأهيلهذذا وحيازتهذذا لذذرخص المهذذن وال ذذهاد ةبال ذذركا  الم ذذترك الخاصذذةتذذدقي  المعلومذذا   .14

 ، والتأكد من شرائها لنسخة العطاء حسب األصو . اللزمة

 . ع اإللكترونيةوالمواق ةللمناقرا  قبل اإلعلن في الرحف المحلي ةتدقي  البيانا  التفريلي .15

                                                           
 تضم هذه الوظيفة مسميات وظيفة: مدقق مالي، مدقق لوازم، مدقق عطاءات، ومدقق رقابة إداري. *
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داو  جذبدراسذة عذروم المناقرذا  والتحقذ  مذن صذحة ومطابقذة المعلومذا  فذي  ةالمكلفذ الفنيذةتدقي  تقارير اللجان  .16

 . اإلحالةالتفريغ وجداو  

 عن لجان الم تريا .  الرادرةتدقي  التنسيبا   .17

 . ليةالما الدائرة الررف قبل إحالتها إلى، وتدقي  المطالبا  والفواتير ومع زا  مبدائرة اللواز الخاصةتدقي  النماذل  .18

 . الريانةهداء وال طب والبيع، وتدقي  عقود إلوا ةتدقي  قيود المستودعا  والعهد .19

 .دراسي الطلبة لكل فرل علىتدقي  الرسوم الجامعية المستحقه  .20

 القيام بالتدقي  على أي برنامج إداري حسب الخطة السنوية المعتمدة من األستاذ الرئيس. .21

ي، لتذأمين الرذحدقي  البرامج الخاصذة بعمذل دائذرة المذوارد الب ذرية المتعلقذة بقذرارا  اللجذان  األولذى، وال انيذة، وات .22

ي واإلسذذكانو وإجذذازا  أعضذذاء هيئذذة التذذدريس  تفذذرغ علمذذي، بذذدون راتذذب، إعذذارة، إنتذذدابو نفقذذا  التذذأمين الرذذح

 دارسين في الجامعة وغيرها. وإيراداته، وإيرادا  ونفقا  إسكان العاملين، والعاملين ال

 راتهمو.جازاتهم السنوية والمرهية واإلظطرارية والعرهية وم ادتدقي  دوام الموظفين اإلداريين والفنيين  وإ .23

 دراسة وتدقي  مدى كفاية أنظمة السلمة العامة في الجامعة، دراسة وهع النظافة في العام الجامعي.  .24

وصذندوق  ن الطلبذة  المسذاعدا  الماليذة للطلبذة، وصذندوق الطالذب المحتذال،تدقي  البرامج الخاصة بعمل عمادة شتو .25

 المساعدا  المالية الطارئة للطالبا ، ومنح وقروم الطلبة، ونفقا  اتحاد  لبة الجامعةو.

  والندوا  دراسة وتدقي  نفقا   مرك  الملكة رانيا، ومرك  الل ا  ومطاعم الجامعة، وعقود الحاهنا ، والمتتمرا .26

 ش العملو.وور

 تدقي  العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس.  .27

 ة السنوية.في خطة دائرة الرقابة اإلدارية والمالي اتدقي  أية برامج ذا  صلة بالقرارا  اإلدارية تندرل الحق   .28

 بتكليف من الرئيس المباشر.  الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .29

  



72 
 

  Accountant/ Treasurer مين صندوة عام: م حاب   االوظيفة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree(A)        (ا) الرابعةالدرجة : الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

    Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 سنوا .  و5 ال تقل عن  الماليةفي ال تون  خبرةمع  المحاسبةفي  البكالوريو  درجة -

 . سنوا  و7 ال تقل عن  الماليةفي ال تون  خبرةمع  اإلداريةفي أي من فروا العلوم  البكالوريو  درجةأو  -

 الماليذةون فذي ال ذت خبذرةمذع  محاسذبةتخرص نوية العامة ال ا  ال املو أو ثلث سنوا  بعدشهادة الدبلوم المتوسط أو  -

 سنوا . و 10 لمده ال تقل عن 

 فذي خبذرةمذع  يذةاإلدارفذي أي مذن فذروا العلذوم ال انوية العامة   ال املو أو ثلث سنوا  بعدأو شهاده الدبلوم المتوسط  -

 . ةسن و12 ال تقل عن  الماليةال تون 

 . ةسن و15 لمده ال تقل عن  الماليةفي ال تون  خبرةمع  العامة ال انوية الدراسةأو شهادة  -

 بتداو  ال يكا  ووسائل الدفع والقبا.  المتعلقةباألحكام  ةمناسب معرفة -

 وظيفة. معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ال -

 ، والتنسي  بين البرر وحركة اليدين. ةالملحظ وقوة ةوسرعة البديه ةالتمتع باللياق -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 ائها ال ذرو تنظيم وتدقي  مستندا  الررف والقيد من حي  قانونية اإلنفاق وصحة األرقذام ومراعاتهذا لألنظمذة وإسذتيف .1

 . المحاسبيةو المالية

 إعداد الكمبياال  وحسابا  التكاليف.  .2

 والم اريع التي تنفاها.  الجامعةبأعما   الخاصةإعداد مستندا  الررف  .3

 لف والحذواال واألمانذا  والذامم والسذ ةباالعتمذادا  المسذتندي الخاصذةتنفيا وتجهي  البيانا  والمسذتندا  والمراسذل   .4

 . الخاصةوالسحوبا   المالية

 وإعداد إيرا  القبا الرئيسي.  الجامعةقبا ايرادا   .5

 ها. ب وتنظيم سند قيد المقبوهةلمختلف اإليرادا   اليومية الحركةإعداد ك ف  .6

 ها. ب ، وتنظيم سند قيدالمعتمدةفي البنوك  الجامعةفي حسابا   المقبوهةإيداا األموا   .7

 . اللزمة الماليةمع البنوك وإعداد التسويا   ال هريةإجراء المطابقا   .8

 وتوجيه القيود حسب  بيعة اإلنفاق.  الماليةالمخررا  حج   .9

 ومراجعتها وتحليلها.  الماليةإدخا  البيانا  واستخرال التقارير  .10

 بتكليف من الرئيس المباشر. الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .11
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  Warehouse Keeper Or Attendant  الوظيفة: امين مستودع

 Minimum Degree To Full Fill Position: Furth Degree(B)        الرابعة ) (الدرجة دئى إل غا  الوظيفة: الدرجة األ

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  الوظيفة. سنتينتقل عن  البكالوريو  مع خبرة ال درجة -

 مجا  الوظيفة.  في سنوا  و5 مع خبرة ال تقل عن ال انوية العامة  أو ثلث سنوا  بعد املو ال شهادة الدبلوم المتوسط  -

 سنوا  في مجا  الوظيفة. و10 مع خبرة ال تقل عن  العامةشهادة الدراسة ال انوية  -

 لوظيفة. م الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام اباستخدا ومعرفةبالل ة اإلنجلي ية  معرفة -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 :وهي  اإلجراءاباستلم وتدقي  الطلبا  والمستندا  والوثائ  المبينة أدناه لتمكين أمين المستودا من السير  .1

 إشعارا  ال طب. ب.              را   لبا  اللوازم. إشعا .أ

  لبا  ال راء. د.             اإلرجاا.   لبا  ا إشعارل.  

 ك ية. حالة الرادرة عن لجنة العطاءا  المرإلقرارا  او.                        قرارا  ال راء. هـ.  

 تير وأية وثائ  أخرى. الفواأ.                         . لبا  التوريدز.   

 . ااستلم اللوازم الموردة إلى المستودا من الموردين مبدئي   .2

 دعوة لجنة االستلم، لتسلم اللوزام الموردة إلى المستودا.  .3

 تنظيم هبط تسلم لوازم وم اركة لجنة االستلم باستلم اللوازم الموردة واستكما  إجراءا  االستلم.  .4

 إرسذاله إلذى لملحظا  الواردة على هبط تسلم اللوازم وإبلغ الموردين بالمخالفذة ومذن ثذمتنظيم محضر بالمخالفا  وا .5

 الجهة التي أصدر  القرار. 

أية اليص ال حن وبووتسلم التنظيم مستندا  اإلدخا  باللوازم الموردة بعد استلمها مع زة بالوثائ  م ل الفواتير وهبط  .6

 وثائ  أخرى. 

 المستودا. تخ ين وترتيب اللوازم في  .7

 صرف اللوازم من المستودا للجها  الطالبة بموجب مستند إخرال بناء على إشعار  لب لوازم.  .8

 . اكتروني  وإل اورقي   متابعة حركة المواد المخ نة في المستودا من حي  حركا  اإلخرال واإلدخا  وال طب واإلهافة .9

 التأكد من صلحية اللوازم المخ نة في المستودا.  .10

 ة منها. تودعا  وبيان مدى صلحيتها وإمكانية االستفادسفي لجان الك ف على اللوازم الراكدة في الم اإلشتراك .11

 رير. تنظيم مستندا  إرجاا للمواد المرتجعة من وحدا  الجامعة المختلفة بناء  على إشعار إرجاا مع ز بتقا .12

 ر. تنظيم مستندا  شطب للمواد المهداة والمباعة والمتلفة مع زة بتقاري .13

 المحافظة على نظافة المستودا والمخ ون. .14

 التأكد من صلحية أجه ة السلمة العامة.  .15

 جرد المستودا ب كل دوري. .16

 المحافظة على موجودا  المستودا واإلبلغ عن أي خلل أو أعطا  تحدث في المستودا.  .17

 الم اركة في لجان الك ف على اللوازم المرتجعة للمستودعا .  .18

 ا  وتوجيههم باألعما  المطلوبة في المستودا. اإلشراف على العم .19

 .اان  مراقبة ومتابعة رصيد المستودا والحد األدنى واألعلى للمخ ون وإعداد  لبا  باحتياجا  المستودا أحي .20

 وحفظها حسب درجة خطورتها وأهميتها.في المستودعا  ترنيف المواد  .21

 ي الحاسوب. ة، وإدخا  العمليا  الخاصة بهاه الحسابا  فالترحيل إلى الحسابا  الخاصة بالسجل  الرئيسة والفرعي .22

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .23
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 Accounts/ Sub-Treasurerالوظيفة: عات  /سابات  امين صندوة فرعي 

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree(B)      الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة ) (

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة البكالوريو  في المحاسبة.  -

العلذوم  و شذهادة الذدبلوم المتوسذط  ال ذاملو فذي أي مذن فذرواأو شهادة الدبلوم المتوسذط  ال ذاملو تخرذص محاسذبة، أ -

 و سنوا . 5اإلدارية مع خبرة في ال تون المالية ال تقل عن  

 و سنوا . 7أو شهادة الدراسة ال انوية العامة مع خبرة في ال تون المالية ال تقل عن   -

 ا. باألحكام المتعلقة بتداو  ال يكا  ووسائل الدفع والقب ةمعرفة مناسب -

 باستخدام أجه ة وأنظمة الحاسوب واألنظمة المحاسبية. ةإلمام بالل ة اإلنجلي ية ومعرفة جيد -

 

 Main Responsibilities And Duties For Position للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 إعداد سندا  الررف وسندا  القيد وإعداد البيانا  الخاصة باألمانا .  .1

 الحاسوب.  سابا  الخاصة بالسجل  الرئيسة والفرعية، وإدخا  العمليا  الخاصة بهاه الحسابا  فيالترحيل إلى الح .2

 قبا ايرادا  الجامعة وإعداد إيراال  القبا الفرعية.  .3

 . للمحاسب/ أمين الرندوق مع نسخه من اإليراال  الفرعية وبموجب ك وفا  اتوريد األموا  المقبوهة يومي   .4

 ب األرقام المتسلسلة وتاريخها، وتسجيلها في الدفاتر والسجل ، ثم حفظها. ترتيب المستندا  حس .5

 إعادة صرف التأمينا  والرديا  النقدية للطلبة، وصرف القروم والمنح وأجور ت  يل الطلبة.  .6

 إعداد الك وفا  المالية ال هرية والدورية.  .7

 من الرئيس المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف .8
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  Warehouse Clerk  الوظيفة: مأمور مستودع

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fifth Degree                  الخامسةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 فة.ي مجا  الوظيمع خبرة ال تقل عن سنة واحدة فال انوية العامة  أو ثلث سنوا  بعد املو الشهادة الدبلوم المتوسط   -

 في مجا  الوظيفة. سنتينمع خبرة ال تقل عن  العامةشهادة الدراسة ال انوية  -

 رفة جيده باستخدام أجه ة وأنظمة الحاسوب واألنظمة المحاسبية.إلمام بالل ة اإلنجلي ية ومع -

 دورة في مجا  الوظيفة. -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 :وهي  جراءااإلباستلم وتدقي  الطلبا  والمستندا  والوثائ  المبينة أدناه لتمكين أمين المستودا من السير  .1

 أ. إشعارا   لبا  اللوازم.              ب. إشعارا  ال طب. 

 ل. إشعارا   لبا  اإلرجاا.            د.   لبا  ال راء. 

 مرك ية. هـ.  قرارا  ال راء.                       و. قرارا  اإلحالة الرادرة عن لجنة العطاءا  ال

 أ. الفواتير وأية وثائ  أخرى.         ز.   لبا  التوريد.                

 . ااستلم اللوازم الموردة إلى المستودا من الموردين مبدئي   .2

 دعوة لجنة االستلم، لتسلم اللوزام الموردة إلى المستودا.  .3

 تنظيم هبط تسلم لوازم وم اركة لجنة االستلم باستلم اللوازم الموردة واستكما  إجراءا  االستلم.  .4

 إرسذاله إلذى ضر بالمخالفا  والملحظا  الواردة على هبط تسلم اللوازم وإبلغ الموردين بالمخالفذة ومذن ثذمتنظيم مح .5

 الجهة التي أصدر  القرار. 

واليص ال ذحن بذوم يتسذلالتنظيم مستندا  اإلدخا  باللوازم الموردة بعذد اسذتلمها معذ زة بالوثذائ  م ذل الفذواتير وهذبط  .6

 وأية وثائ  أخرى. 

 ترتيب اللوازم في المستودا. تخ ين و .7

 صرف اللوازم من المستودا للجها  الطالبة بموجب مستند إخرال بناء على إشعار  لب لوازم.  .8

 . اكتروني  وإل اورقي   متابعة حركة المواد المخ نة في المستودا من حي  حركا  اإلخرال واإلدخا  وال طب واإلهافة .9

 مستودا. التأكد من صلحية اللوازم المخ نة في ال .10

 ة منها. تودعا  وبيان مدى صلحيتها وإمكانية االستفادساإلشتراك في لجان الك ف على اللوازم الراكدة في الم .11

 رير. تنظيم مستندا  إرجاا للمواد المرتجعة من وحدا  الجامعة المختلفة بناء  على إشعار إرجاا مع ز بتقا .12

 تلفة مع زة بتقارير. تنظيم مستندا  شطب للمواد المهداة والمباعة والم .13

 المحافظة على نظافة المستودا والمخ ون. .14

 التأكد من صلحية أجه ة السلمة العامة.  .15

 جرد المستودا ب كل دوري. .16

 المحافظة على موجودا  المستودا واإلبلغ عن أي خلل أو أعطا  تحدث في المستودا.  .17

 الم اركة في لجان الك ف على اللوازم المرتجعة للمستودعا .  .18

 اإلشراف على العما  وتوجيههم باألعما  المطلوبة في المستودا.  .19

 .اان  مراقبة ومتابعة رصيد المستودا والحد األدنى واألعلى للمخ ون وإعداد  لبا  باحتياجا  المستودا أحي .20

 ترنيف المواد وحفظها حسب درجة خطورتها وأهميتها. .21

 ي الحاسوب. رعية، وإدخا  العمليا  الخاصة بهاه الحسابا  فالترحيل إلى الحسابا  الخاصة بالسجل  الرئيسة والف .22

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .23
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 Systems Analyst  : محلل ئحءالوظيفة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Second Degree(A)        )ا( الثائيةالدرجة : الوظيفةرجة األدئى إل غا  الد

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

لبرمجذة فذي مجذا  ا سذنه و15 لمذدة  خبذرةمذع  أو هندسة الحاسذوب أو مذا يعادلهذا،الحاسوب،  لومعالماجستير في  درجة -

 وتحليل النظم. 

 ةالبرمجذ فذي مجذا  ةسن و18 لمدة  خبرةمع  في علوم الحاسوب، أو هندسة الحاسوب أو ما يعادلها،البكالوريو   درجة -

 وتحليل النظم. 

 . الحدي ةومهارا  االترا   اإلنجلي يةإجادة الل ة  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 والتطبيقا  باستخدام الحاسوب.  األنظمةدراسة احتياجا  المستفيدين لبناء وتطوير  .1

 النظام. والتعليما  التي تتعل  ب األنظمةجمع المعلوما  عن النظام من خل  المستخدمين والوثائ  و .2

 دا  النظام وخريطة تدف  البيانا . دإعداد الدراسة التحليلية للنظام بحي  تحتوي على أهداف ومح .3

 بما في ذلك إجراءا  التنفيا والت  يل.  األنظمةوهع مواصفا  برامج النظام وتوثي   .4

 ا.األنظمة وت  يلهتحديد تكاليف تطوير النظم وتحديد اإلجراءا  الرقابية ووهع الجداو  ال منية لتنفيا  .5

 . األنظمةومتابعة عمليا  التنفيا والتطوير ومتابعة عمليا  تطوير  األنظمةاختيار  .6

 وت  يلها.  األنظمةلتنفيا  ةعلى الحاسوب ووهع الجداو  ال مني ةنظماآلليه لأل الرقابةترميم وسائل  .7

 ستخدم. لمتطلبا  الم ةبحي  تكون شاملوالتحدي   الم اهدةتحديد برامج اإلدخا  والتقارير  برامج المخرجا و و .8

 فحص البرامج التي يقوم المبرمج بكتابتها والتأكد من مطابقتها للمواصفا .  .9

 . ةللحرو  على البيانا  المخ ن اللزمةوهع الحلو   .10

 التي ال تفي بمتطلبا  المستخدم والتنسيب بصعادة تطويرها.  ةالعامل األنظمةإعادة دراسة  .11

 . وتدريبهم وتنمية مهاراتهمالمرووسين توزيع العمل على  .12

 لتنفيا الم اريع.  اللزمة ةإعداد الخطط والبرامج ال مني .13

 . المهنية الرحةو السلمةتطوير إجراءا  وتأمين مستل ما   .14

 إعداد ورفع التقارير للرئيس المباشر عن سير العمل ومراحل تنفيا النظم.  .15

 بتكليف من الرئيس المباشر.  الوظيفةعمل بطبيعة  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .16
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 Senior Programmer  : مـ برمج او الوظيفة

      Minimum Degree To Full Fill Position: Second Degree(B)      ( ) الثائيةالدرجة : الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

سذنوا   و10 لمذدة  خبذرة، مذع في علوم الحاسوب، أو هندسة الحاسوب أو ما يعادلهذا أو مذا يعادلهذافي الماجستير  درجة -

 في مجا  البرمجة وتحليل النظم. 

سنوا  في  و12 لمدة  خبرة، مع و ما يعادلها أو ما يعادلهافي علوم الحاسوب، أو هندسة الحاسوب أالبكالوريو   درجة -

 وتحليل النظم.  ةمجا  البرمج

 . ومهارا  االترا  الحدي ة إجادة الل ة اإلنجلي ية -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 ا ومتابعة تنفياها. إعداد مخطط سير العمليا  للبرامج وتدقيقه .1

 كتابة البرامج واختبارها وتطويرها وتوثي  البرامج.  .2

 تجهي  البيانا  التجريبية المستخدمة في البرامج ألغرام االختبار ومتابعة إنجازها. .3

 صيانة برامج األنظمة العاملة لما يطرأ عليها من م اكل.  .4

 متابعة إنجازها. و يبية في البرامج ألغرام االختبارتجهي  البيانا  التجر .5

 تحليل مستوى إنجاز البرامج أثناء تجربتها.  .6

 وهع التعليما  المتعلقة بت  يل البرامج.  .7

 هدة. فحص البرامج للتأكد من صحة البيانا  وعمل برامج التحدي  والتقارير الرادرة عن النظام وبرامج الم ا .8

 ينها. تنفيا وسائل الرقابة على المدخل  والمخرجا  والعمل على تخ  .9

 االحتفاظ بنسخة من البرامج التي يتم التعديل عليها قبل إجراء التعديل.  .10

 تطبي  المعايير المتبعة في كتابة البرامج وإجراءا  العمل.  .11

 تدريب المستخدمين على استعما  برامج النظام.  .12

 عمل البرامج التي تساعد على تدقي  بيانا  وبرامج النظام.  .13

 تل ما  السلمة والرحة العامة. تطوير إجراءا  وتأمين مس .14

 وهع جداو  الرموز المستخدمة في بيانا  وملفا  البرامج ومتابعة تنفياها. .15

 إعداد ورفع التقارير للمحلل الم رف على أعما  البرمجة التي تم إنجازها. .16

 بتكليف من الرئيس المباشر. الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .17

  



81 
 

 Programmer  : مـ برمجالوظيفة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree(A)        )ا( الرابعةالدرجة : الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 سنوا . و3 مع خبرة ال تقل عن في علوم الحاسوب، أو هندسة الحاسوب أو ما يعادلها الماجستير  درجة -

جذذا  سذذنوا  فذذي م و5 لمذذدة  خبذذرةمذذع فذذي علذذوم الحاسذذوب، أو هندسذذة الحاسذذوب أو مذذا يعادلهذذا البكذذالوريو   درجذذةأو  -

 . ةالبرمج

 . ومهارا  االترا  الحدي ة إجادة الل ة اإلنجلي ية -

 

   PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالالواجبات والمس وليات 

 كتابة البرامج واختبارها وتطويرها وتوثي  البرامج.  .1

 في البرامج ألغرام االختبار ومتابعة إنجازها.  المستخدمة ةتجهي  البيانا  التجريبي .2

 ها من م اكل. لما يطرأ علي ةملاالع األنظمةصيانة برامج  .3

 في البرامج ألغرام االختبار ومتابعة إنجازها.  ةتجهي  البيانا  التجريبي .4

 بت  يل البرامج.  المتعلقةوهع التعليما   .5

 . الم اهدة عن النظام وبرامج الرادرةحدي  والتقارير لتفحص البرامج للتأكد من صحة تخ ين البيانا  وعمل برامج ا .6

 على المدخل  والمخرجا  والعمل على تخ ينها.  اوخروص   الرقابةتنفيا وسائل  .7

 من البرامج التي يتم التعديل عليها قبل إجراء التعديل.  ةاالحتفاظ بنسخ .8

 في كتابة البرامج وإجراءا  العمل.  ةتطبي  المعايير المتبع .9

 تدريب المستخدمين على استعما  برامج النظام.  .10

 وبرامج النظام. عمل البرامج التي تساعد على تدقي  بيانا   .11

 . العامة الرحةو السلمةتطوير إجراءا  وتأمين مستل ما   .12

 في بيانا  وملفا  البرامج ومتابعة تنفياها.  المستخدمةوهع جداو  الرموز  .13

 التي تم انجازها.  ةإعداد ورفع التقارير للمحلل الم رف على أعما  البرمج .14

 بتكليف من الرئيس المباشر.  وظيفةالبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .15
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 Main Computer & Network Technieian  /ابوالوظيفة: فني او   ب/ات واجهمة 

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth  Degree (A)الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة )ا(      

 إل غا  الوظيفة: الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 ة. سنوا  في مجا  الوظيف و5 درجة البكالوريو  علوم الحاسوب، أو هندسة الحاسوب أو ما يعادلها مع خبرة  -

 ا يعادلهذا مذعمذاسذوب، أو هندسذة الحاسذوب أو علذوم الحال انويذة العامذة  أو شهادة الدبلوم  ال املو أو ثلث سذنوا  بعذد -

 و سنوا  في مجا  الوظيفة. 10خبرة  

 .ومهارا  االترا  الحدي ة إجادة الل ة اإلنجلي ية -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 الدعم الفني للكادر األكاديمي واإلداري.  اإلشراف والمتابعة الفنية واإلدارية لألجه ة وتقديم .1

 ا.وهع الخطط والترورا  اللزمة لتطوير شبكة الجامعة وأنظمة أمن وحماية ال بكة واألنظمة العاملة عليه .2

 متابعة أجه ة الخوادم واألنظمة العاملة عليها والعمل على إدامة عملها بال كل األم ل. .3

 لحاسوب وملحقاتها.وهع المواصفا  الفنية الخاصة بأجه ة ا .4

 متابعة األعطا  التي تتثر على أداء األنظمة وتحليلها ومتابعة حلها مع المعنيين. .5

 تجهي  وتحدي  مخططا  شبكة الجامعة بأنواعها المختلفة وباستخدام البرمجيا  المناسبة. .6

 ا.وهع خطط بديلة الستخدامها حا  حدوث م كلة على شبكة الجامعة أو األنظمة العاملة عليه .7

 ة لها. متابعة صيانة أجه ة الحاسوب وملحقاتها والعمل على إدامة عمل هاه األجه ة والقيام بالريانة الوقائي .8

 .والمعلوما  اإلشراف على أجه ة التعلم عن بعد التابعة لمرك  الحاسب .9

 ت ويد األجه ة بما تتطلبه من مواد هرورية لت  يلها كاألحبار وورق الطباعة.  .10

 للجان الفنية للعطاءا  والم تريا  في الجامعة. الم اركة في ا .11

 تقديم تقارير ب كل دوري عن األعما  التي يتم إنجازها للمستو  المباشر. .12

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .13
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 Assistant Programmer  : مساعد مبرمجالوظيفة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree(B)      ) ( الرابعةالدرجة : الوظيفةا  الدرجة األدئى إل غ

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . هندسة الحاسوب أو ما يعادلها علوم الحاسوب، أوالبكالوريو  في  درجة -

 .ومهارا  االترا  الحدي ة إجادة الل ة اإلنجلي ية -

   

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 الم اركة في إعداد مخطط سير العمليا  للبرامج حسب تعليما  المحلل المستو .  .1

 البرامج واختبارها وتطويرها وتسليمها كاملة للمحلل المستو .  الم اركة في كتابة .2

 الم اركة في توثي  البرامج.  .3

 الم اركة في تجهي  البيانا  التجريبية المستخدمة في البرامج ألغرام االختبار.  .4

 الم اركة في وهع التعليما  المتعلقة بت  يل البرامج.  .5

 ي بيانا  وملفا  البرامج. الم اركة في وهع جداو  الرموز المستخدمة ف .6

 الم اهدة. فحص البرامج للتأكد من صحة تخ ين البيانا  وعمل برامج التحدي  والتقارير الرادرة عن النظام وبرامج .7

 على المدخل  والمخرجا  والعمل على تخ ينها.  اتنفيا وسائل الرقابة وخروص   .8

 إجراء التعديل. االحتفاظ بنسخة من البرامج التي يتم التعديل عليها قبل  .9

 تطبي  المعايير المتبعة في كتابة البرامج وإجراءا  العمل.  .10

 تدريب المستخدمين على استعما  البرامج. .11

 عمل برامج تساعد على تدقي  بيانا  برامج النظام.  .12

 تطوير إجراءا  وتأمين مستل ما  السلمة والرحة العامة.  .13

 إنجازها. رف على أعما  البرمجة التي تمّ المساعدة في إعداد ورفع التقارير للمحلل الم  .14

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .15
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     Computer & Network Technieian /ابو  ب/ات واجهمة الوظيفة: فني 

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree (B)     الرابعة ) (الدرجة  :الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

  .علوم الحاسوب، أو هندسة الحاسوب أو ما يعادلهاالبكالوريو   درجة -

 ا  الوظيفة. سنوا  في مج و5 مع خبرة علوم الحاسوب، أو هندسة الحاسوب أو ما يعادلها و  ال املشهادة الدبلوم أو  -

 .ومهارا  االترا  الحدي ة إجادة الل ة اإلنجلي ية -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

  ة وتقديم الدعم الفني للكادر األكاديمي واإلداري. اإلشراف والمتابعة الفنية واإلدارية لألجه .1

 متابعة أجه ة الخوادم واألنظمة العاملة عليها والعمل على إدامة عملها بال كل األم ل. .2

 وهع المواصفا  الفنية الخاصة بأجه ة الحاسوب وملحقاتها. .3

 المناسبة. تجهي  وتحدي  مخططا  شبكة الجامعة بأنواعها المختلفة وباستخدام البرمجيا  .4

 ة لها. متابعة صيانة أجه ة الحاسوب وملحقاتها والعمل على إدامة عمل هاه األجه ة والقيام بالريانة الوقائي .5

 ت ويد األجه ة بما تتطلبه من مواد هرورية لت  يلها كاألحبار وورق الطباعة.  .6

 الم اركة في اللجان الفنية للعطاءا  والم تريا  في الجامعة.  .7

 ر ب كل دوري عن األعما  التي يتم إنجازها للمستو  المباشر.تقديم تقاري .8

 بقواعد البيانا  وتحدي ها باستمرار.وتوابعها  ال بكةتوثي  كافة المعلوما  الخاصة بأجه ة  .9

 إعداد وتجهي  توصيل  الكوابل لربط األجه ة المختلفة على ال بكة واإلشراف على أعما  التمديد. .10

 األنظمة وتسجيلها وإعلم المستو  المباشر عنها.ملحظة وت خيص الخلل في  .11

 تنريب البرمجيا  المرخرة على األجه ة. .12

 متابعة أعما  النس  االحتيا ي وتقديم تقارير للمستو  المباشر. .13

  القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .14



85 
 

 Assitant  Computer & Network Technieian ابو  ب/ات واجهمة /الوظيفة: مساعد فني 

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fifth Degree                 الخامسةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 علوم الحاسوب، أو هندسة الحاسوب أو ما يعادلها. ال املو شهادة الدبلوم  -

 .ومهارا  االترا  الحدي ة إجادة الل ة اإلنجلي ية -

  

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 ب المختلفة وتحليل م اكلها وحلها. مراقبة أداء أنظمة الحاس .1

 ر ذلك. إجراء الريانة الوقائية ألنظمة الحاسب المختلفة وإجراء التحدي ا  والترقيا  اللزمة كلما ل م األم .2

زمذة ألجهذ ة إجراء الريانة الوقائية ألجهذ ة الحاسذب ال خرذي وتوابعهذا وملحقاتهذا وإجذراء التحذدي ا  والترقيذا  الل .3

 لما ل م األمر ذلك. الحاسب ال خري ك

 مراقبة أداء أجه ة ال بكة المختلفة وتحليل م اكلها وحلها.  .4

 ر ذلك. إجراء الريانة الوقائية ألجه ة ال بكة المختلفة وإجراء التحدي ا  والترقيا  اللزمة كلما ل م األم .5

  ة المختلفة.ة الجامعة المحوسبالقيام باجراءا  النس  االحتيا ي الروتينية اليومية ألنظمة الت  يل وبيانا  أنظم .6

 حل م اكل أجه ة الحاسب ال خري وتوابعها وملحقاتها.  .7

 تجهي  ال بكا  من تمديد كيبل  وما يل م وربط األجه ة المختلفة على ال بكة.  .8

 توثي  مخططا  ال بكا  المختلفة.  .9

 توفير الدعم الفني للمستخدمين.  .10

 عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة .11
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        Senior Technicianالوظيفة: فني او  *

 Minimum Degree To Full Fill Position: Second Degree الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الثائية              

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنة في مجا  الوظيفة.15درجة الماجستير في مجا  التخرص مع خبرة عملية ال تقل عن   -

 و سنة.17أو درجة البكالوريو  في مجا  التخرص مع خبرة في مجا  الوظيفة ال تقل عن   -

ة املو مذع خبذرشذف بها  سنتان أو ثلث سذنوا  بعذد ال انويذة العامذة أو دبلوم مهني من إحدى الكليا  أو المعاهد المعتر -

 و سنة. 22عملية في مجا  الوظيفة ال تقل عن  

 وي تر  في جميع الحاال  أن يكون ذا مستوى جيد في أحدى الل ا  األجنبية التي تتطلبها الوظيفة.  -

 الحدي ة. معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  -

 مباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بما يخدم مرلحة الجامعة بتكليف من الرئيس ال -

 

  Main Responsibilities And Duties For Position الواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة:

  القيام بالعمل في مجا  أو أك ر من المجاال  التالية:  .1

اف علذذى مختبذذر متخرذذص أو أك ذذر، أو ورشذذة والمسذذاعدة فذذي مختبذذرا  األبحذذاث او اإلشذذراف علذذى ت ذذ يل اإلشذذر -

 وصيانة األجه ة فيها والتدريب على استخدامها. 

  اللذوازم إعداد قوائم باحتياجا  المختبرا / الورش/ األجه ة التذي ي ذرف عليهذا وتحديذد مواصذفاتها وتنظذيم  لبذا -

 الخاصة بها. 

 ملف خاا بكل جهاز يُ رف عليه يتضمن كل ما يتعل  به كدليل ت  يله وصيانته... إل . االحتفاظ ب -

 مراجعة وتدقي  المخططا  والرسوما ، وحسابا  الكميا .  -

 متابعة وتدقي  األعما  الهندسية المختلفة في مواقع العمل وإعداد التقارير اليومية اللزمة.  -

برنذامج  ، همنةمل التي ي رف عليها لضمان إنجازهم ألعمالهم بدقة وسرعتوجيه الفنيين ومساعديهم في مواقع الع -

 عمل محدد، ومعالجة الم كل  التي تعترم العمل اليومي. 

 تدريب الفنين ومساعديهم على استعما  وت  يل وصيانة األجه ة العلمية التي ي رف عليها.  -

 وحفظهذذا وفذذ  ا فذذي الدراسذذة أو األبحذذاث العلميذذة، و/أومعالجذذة العينذذا  وترذذنيفها وتبويبهذذا وتهيئتهذذا للسذذتفادة منهذذ -

 الطرق العلمية ووهعها وفهرستها. 

 العلمية.  ة منها في الدراسة أو األبحاثدتروير أو رسم المكت فا  األثرية وترنيفها ووصفها وتهيئتها للستفا -

 اإلشراف على أجه ة الحاسوب في المختبر وت  يلها.  -

 حاسوب بأفضل الطرق الممكنة بالتنسي  مع مدر  المساق. العمل على است ل  وقت ال -

 اإلسهام في العملية التعليمية للمساقا  ذا  الرب ة العملية التي تُدر  في المختبرا  التعليمية. -

متحانذا  إعداد المختبرا  الحاسوبية وتحضيرها أثناء عملية التسجيل والسذحب واإلهذافة وامتحانذا  المسذتوى واال -

 محوسبة. العملية وال

 إدارة موقع الكلية اإللكتروني ومتابعة تحدي ه وتطويره.  -

 المساعدة في المراقبة على االمتحانا  التي تعقدها الكلية عندما تستدعي الضرورة.  -

 الحرا على االستخدام السليم للمختبرا  والمحافظة على النظام والتنظيم والنظافة. -

 يوني واإلذاعي.تدريب الطلبة على أعما  المونتال التلف  -

واد ي إنتذال المذفتعريف الطلبة المتدربين بالمفاهيم المرتبطة بعملية المونتال وخروصيتها بوصفها المرحلة النهائية  -

 اإلذاعية والتلف يونية.

 تعمي  الوعي لدى الطلبة المتدربين بالتطور التقني في مجا  اإلنتال.  -

                                                           
دسااية هااذه الوظااائف مسااميات وظااائف: فنااي مختباار أول، فنااي ورشاا  أول، فنااي صاايان  أجهاازة أول، فنااي أول/ متاااحف،  ثااار، تحناايط، مهاان هنتضاام  *

 مساعدة، وسائل تعليمية، تصوير، كما وتضم هذه الوظيفة كل مسميات وظيفة فني أول في جميع الوحدات التنظيمية في الجامعة
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المونتذال  نتال اإلذاعي والتلف يوني ومراعاة جوانب التخرص فيالعمل على اكساب الطلبة المتدربين مهارا  المو -

 ما بعد اإلنتال في مقابل المونتال الفوري أو اإللكتروني. 

 التعريف بأنما  المونتال الخطي واللخطي.  -

 للبرامج إلى جانب المخرل األساسي. اثاني   اإبراز الخروصية المهنية للمونكير بوصفه مخرج   -
 

 ا  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. القيام بأية أعم .2
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     Senior Engineer: مهندس او *الوظيفة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Third Degree(A)           الثالثة )ا(الدرجة : الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . وظيفةالفي مجا   ةسن و13 ال تقل عن  عملية خبرة في مجا  التخرصو مع  ةالماجستير في أحد فروا الهندس درجة -

ا  فذي مجذ ةسذن و15 ال تقذل عذن  عمليذة رةخبذ في مجا  التخرذصو مذع  ةأحد فروا الهندس فيالبكالوريو   درجةأو  -

بمعذد  ال  ال تقذل عذن سذتة أشذهر الوظيفذةفي مجذا   ةدورا  تدريبي /ةيكون قد اشترك خللها في دورعلى أن ، الوظيفة

 . األجه ةللعاملين في مجا  المختبرا / الورش/ صيانة  اأسبوعي   ةمعتمد ةتدريبي ةساعع رين يقل عن 

حتسذاب كذل يمكن التعويا عنها با الوظيفةيتطلبها عمل  ةدورا  تدريبي /ةفي دور الوظيفةفي حا  عدم اشتراك شاغل  -

 أشهر.  ةثلثلمدة  ةتدريبي ةتعاد  دور عملية خبرة ةسن

 ووسائل االترا  الحدي ة.الحاسوب وخبرة باستخدام معرفة بالل ة اإلنجلي ية  -

 

 PositionFor Duties And ilities Main Responsib للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 :التاليةالقيام بالعمل في مجا  أو أك ر من المجاال   .1

 في هاا المجا .  ةوتقديم الم ور الجامعةفي  الهندسيةإعداد الخطط والتراميم للم اريع  -

 . الهندسيةللم اريع  العامةتقديم االقتراحا  حو  األسس وال رو   -

ا، يع على المخططذا  والترذاميم ودراسذة العذروم، ومتابعذة مراحذل التنفيذوهع المواصفا  للعطاءا  والتوق -

 والمعدا  من المتعهدين والموردين.  األجه ةو الهندسيةواإلشتراك في تسلم اإلن اءا  والخدما  

قذدراتهم فذي  إلعداد جهاز المهندسذين والفنيذين ومسذاعديهم وتذدريبهم لتذأهيلهم وتنميذة اللزمةاقتراأ اإلجراءا   -

 جا  العمل. م

 ةا  المتحققذذعذذن سذذير العمذذل والمنجذذ  الدوريذذة، وتقذذديم التقذذارير الجامعذذةفذذي  الفنيذذةو الهندسذذيةمتابعذذة الفعاليذذا   -

 . تواجههموتقديم االقتراحا  الكفيله لحل الم كل  التي 

اف شذرفذي مختبذرا  األبحذاث أو اإل المسذاعدةفذي القسذم و ةاإلشراف على مختبر متخرص أو أك ر و/أو ورشذ -

 فيها، أو التدريب على جهاز رئيسي أو أك ر. األجه ةعلى ت  يل، و/أو صيانة 

 الخاصذةزم التي ي رف عليها وتنظذيم  لبذا  اللذوا رئيسةال األجه ةإعداد قوائم باحتياجا  المختبرا / الورش/  -

 بها. 

 لقاعة التدريس.  اللزمة ةمساعدة مدر  المساق في تأمين الوسائل التعليمي -

أثنذذاء إجذذراء  الطلبذذة، وإعذذداد المختبذذر ومسذذاعدة وLAB MANUALمذذدر  المسذذاق وإعذذداد كتيذذب   مسذذاعدة -

 . ةالتجارب والم اريع للحرو  على النتائج المتوقع

رار إلجذراء للعمل باسذتم افي المختبر والتأكد من جاه يته يةمالعل األجه ةعلى استعما  وت  يل  الطلبةمساعدة  -

 المناسبه لريانة أجه ة المختبر. التجارب واتخاذ اإلجراءا  

االحتفذذاظ بملذذف خذذاا بكذذل جهذذاز فذذي المختبذذرا  التذذي ي ذذرف عليهذذا يتضذذمن دليذذل ت ذذ يل الجهذذاز وصذذيانته،  -

دير مذدى ين عذددها ونوعهذا وتقذوتنظيم سجل خذاا يبّذ ةبالتنسي  مع الجها  المعني األجه ةومتابعة صيانة هاه 

 صلحيتها. 

لضمان  زمةاللله واتخاذ اإلجراءا   التابعة األجه ةفي المختبرا  أو الورش أو  العامة السلمةاإلشراف على  -

 . ةذلك بالتنسي  مع الجها  المعني

 اإلسهام في العملية التعليمية للمساقا  ذا  الرب ة العملية التي تدر  في المختبرا  التعليمية. -

 . بأجه ة الحاسوبعل  فيما يتبجميع أمور الت  يل وتمديد ال بكا   ةالمعرفة التام -

 على إدارتها.  قدرةوال مختلفةنظمة الت  يل الأب المعرفة -

                                                           
نة أجهزة الهندسة في جميع الوحدات التنظيمية: مهندس أول عام، مهندس مختبر أول، مهندس ورشة، مهندس صيا تضم هذه الوظيفة جميع وظائف *

 أول، وغيرها من الوظائف الهندسية المشابهة.
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 .وملحقاتهاألجه ة الحاسوب  الفنيةوهع المواصفا   -

إعذذذداد المختبذذذرا  الحاسذذذوبية وتحضذذذيرها أثنذذذاء عمليذذذة التسذذذجيل والسذذذحب واإلهذذذافة وامتحانذذذا  المسذذذتوى  -

 واالمتحانا  العملية والمحوسبة. 

 وتطويره.  هكلية اإللكتروني ومتابعة تحدي إدارة موقع ال -

لهم وتقيذذيم توزيذع األعمذا  علذذى المهندسذين والفنيذين والحذذرفيين العذاملين تحذت إشذذرافه وتذوجيههم ومراجعذة نتذذائج أعمذا .2

 أدائهم ومعالجة الم كل  التي تعترم عملهم اليومي. 

الوقذذت  وإنجازهذذا فذذي المطلوبذذةلقيذذام باألعمذذا  والتنسذذي  معهذذا لتسذذهيل ا علقذذةإجذذراء االترذذاال  مذذع الجهذذا  ذا  ال .3

 المناسب. 

 المهام الهندسية الخاصة بالمقاسم وشبكا  االتراال  في الجامعة من ترميم وتخطيط وتنفيا. .4

وهذع المواصذذفا  وإعذداد المخططذذا  ودراسذة عذذروم العطذذاءا  الخاصذة بالمقاسذذم والخطذو  وال ذذبكا  واألجهذذ ة  .5

 تلم بعد التنفيا والتأكد من مطابقتها للمواصفا . ومتابعة مراحل التنفيا واالس

 لأ األعطذا متابعة صيانة المقاسم وال بكا  الدورية والطارئة والمحافظة على صلحيتها للعمل واتخذاذ مذا يلذ م الصذ .6

 بها. 

 القدرة على متابعة األعما  الفنية التي لها علقة بالمقاسم وال بكا .  .7

 نظمتها والقدرة على متابعتها وإدارتها. المعرفة ببرمجيا  المقاسم وأ .8

 إبلغ الرئيس المباشر عن أي عطل أو تلف أو خلل في المقاسم واألجه ة وال بكا  وتحديد أسباب العطل.  .9

 تطوير وتحدي  البنية التحتية ل بكة االتراال  في الجامعة.  .10

 تحدي  أنظمة الت  يل وبرمجياتها.  .11

ل  التذذي بذذة مذذن فريقذذه ومتابعذذة عملهذذم ومراجعذذة نتذذائج أعمذذالهم ومعالجذذة الم ذذكتوزيذذع أوامذذر العمذذل والمهذذام المطلو .12

 تعترم قيامهم بعملهم اليومي. 

 إعداد عقود الريانة ومتابعتها.  .13

 تدريب الفنيين من فري  عمله على أسس وقواعد الريانة والت  يل السليم.  .14

 إعداد برامج وخطط الريانة الوقائية ومتابعة تنفياها.  .15

 اإلجراءا  اللزمة لتأمين وسائل وإجراءا  السلمة ووسائل الحماية والوقاية.اتخاذ  .16

 إعداد دليل إجراءا  العمل الخاا بريانة األجه ة الطبية وتحدي ه بين الحين واآلخر.  .17

 وهع برنامج الريانة الوقائية لجميع األجه ة الطبية.  .18

  ه ة الطبية.ن ا ا  المتعلقة بريانة وإصلأ وتركيب األجالقيام بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والمراقبة لجميع ال .19

 إعداد برنامج التعليم والتدريب المستمر للعاملين بريانة األجه ة الطبية.  .20

ذ .21 رذيانة مذع العذاملين فذي مجذا  ال االتنسي  مع مختلف فروا الريانة األخرى لوهع برنامج متكامل للرذيانة خروص 

 الكهربائية والميكانيكية. 

 ف على حفظ المعامل  والملفا  وبطاقا  الريانة الخاصة بكل جهاز.اإلشرا .22

 إعداد وتقديم تقارير العمل الفنية للمستولين.  .23

 بتكليف من الرئيس المباشر. الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .24
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    Engineer: مهندس*الوظيفة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree               ابعةالرالدرجة : الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

  .ةالبكالوريو  في أحد فروا الهندس درجة -

 معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة. -

 

   PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 : التاليةالقيام بالعمل في مجا  أو أك ر من المجاال   .1

 ة عروم العطاءا  ومتابعة مراحل التنفيا. في وهع المواصفا  وإعداد المخططا  ودراس الم اركة -

 على المستوى المهني المتقدم.  ةاالقترادي الهندسيةفي األعما   المساعدة -

ن سذير العمذل عذ الدوريذةوخذدماتها، وتقذديم التقذارير  الجامعذةمراقبة أعما  المتعهدين والعاملين المكلفذين بصن ذاءا   -

عمذذا  واإلشذذراف علذذى األ بحذذل الم ذذكل  التذذي تعتذذرم العمذذل ةفيلذذ، وتقذذديم االقتراحذذا  الكةوالمنجذذ ا  المتحققذذ

 . اإلن ائية والمعمارية

 والمن آ  والخدما  بعد إنجازها والتأكد من مطابقتها للمواصفا .  ةتسلم األبني -

، ئهذمتقيذيم أداووالحرفيين العاملين تحت إشرافه ومراجعذة نتذائج أعمذالهم،  الهندسيةتوزيع األعما  على فنيين المهن  -

 ومعالجة الم كل  التي تعترم عملهم اليومي. 

قذذدراتهم  ، وتوجيذذه وإرشذذاد العذذاملين فيهذا ومراقبذذة أعمذذالهم وتنميذذةالجامعذذةفذي  ةاإلشذراف علذذى الن ذذا ا  ال راعيذذ -

 . عمليةال

 وتحدي ها.  ةبطريقة سليم الجامعةبمقاصف  ةمراقبة عمليا  تجهي  وتخ ين المواد ال اائي -

 بر متخرص أو أك ر وت  يل جهاز/ أجه ة التدريب عليه. اإلشراف على مخت -

وتدوينها  ةالريانتسلم المواد والمحاليل والتجهي ا  في مختبرا  التدريس، وقطع ال يار والمواد األخرى ألغرام  -

 . ةفي سجل  خاص

 انةالرذذيرام مراقبذذة المذذواد والمحاليذذل والتجهيذذ ا  فذذي مختبذذرا  التذذدريس، وقطذذع ال يذذار والمذذواد األخذذرى ألغذذ -

 . ةوتدوينها في سجل  خاص

يهذا وفذ  فواقتذراأ  لذب مذا يلذ م  الورشذةمراقبة المخ ون من المواد والقطع والمحاليذل والتجهيذ ا  فذي المختبذر/  -

 اإلجراء المعتمد. 

د للتجذذارب فذذي مختبذذرا  التذذدريس ومسذذاعدة مذذدر  المسذذاق فذذي إعذذدا اللزمذذةتحضذذير المذذواد وإعذذداد التجهيذذ ا   -

 . الخاصة بالمختبرا  االمتحانا والمراقبة على  المطلوبةب التجار

 إلى أماكنها وحفظها.  مختلفةفي التجارب ال المستعملةإعادة األجه ة واألدوا   -

رب أثنذاء إجذراء التجذا الطلبة، وإعداد المختبر ومساعدة وLAB MANUALتيب  مساعدة مدر  المساق وإعداد كُ  -

 . ةلمتوقعوالم اريع للحرو  على النتائج ا

ر إلجذذراء فذي المختبذر والتأكذذد مذن جاه يتهذا للعمذل باسذتمرا العمليذةفذي اسذتعما  وت ذذ يل األجهذ ة  الطلبذةمسذاعدة  -

 لريانة أجه ة المختبر.  ةالتجارب واتخاذ اإلجراءا  المناسب

  .الورشةفي المختبر/  العمليةعلى عمل ال رائح و/أو على استعما  وت  يل األجه ة  الطلبةتدريب  -

 ترنيع ال جاجيا  اللزمة للعمل في المختبرا  وصيانة األجه ة فيها.  -

 صيانة األجه ة والمحافظة على صلحيتها للعمل.  -

 اء ذلك.ومعالجة الم كل  التي تطرأ أثن األجه ةسي  مع فنيي المختبرا  ومساعدتهم في ت  يل نالتعاون والت -

 رب ة العملية التي تدر  في المختبرا .اإلسهام في العملية التعليمية للمساقا  ذا  ال -

                                                           
كلية،  ب،مهندس في مركز الحاس تضم هذه الوظيفة مسميات وظيفة مهندس أينما وجدت في أي وحدة تنظيمية في الجامعة في مختلف التخصصات، *

 .وغيرها من الوظائف الهندسية المشابهةالدائرة الهندسية، االنتاج والصيانة، 
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 : التاليةالقيام بأعما  الحاسوب  .2

 على إدارتها.  قدرةوال مختلفةبأنظمة الت  يل ال المعرفة -

 ألجه ة الحاسوب وملحقاتها.  الفنيةوهع المواصفا   -

 ب بكا  الحاسوب وتمديدها.  المعرفة -

 ب.وجا  الحاسالقدرة على متابعة األعما  الفنية التي لها علقة بم -

متحانا  إعداد المختبرا  الحاسوبية وتحضيرها أثناء عملية التسجيل والسحب واإلهافة وامتحانا  المستوى واال -

 العملية والمحوسبة. 

 إدارة موقع الكلية اإللكتروني ومتابعة تحدي ه وتطويره.  -

 الضرورة. المساعدة في المراقبة على االمتحانا  التي تعقدها الكلية عندما تستدعي  -

 الحرا على االستخدام السليم للمختبرا  والمحافظة على النظام والتنظيم والنظافة.  -

 

 الترميم وإعداد المخططا  التنفياية:  .3

 أنظمة اإلنارة واإلهاءة.  -

 الكهربائية. والكوابلأنظمة الطاقة  -

 أنظمة المراقبة والكيبل  وشبكا  الهاتف والفاكس واإلنترنت.  -

 لحري . أنظمة إناار ا -

 اإلشراف على تنفيا األعما  الكهربائية العامة للمباني.  -

 كتابة التقارير وحساب الكميا  لألعما  الكهربائية. -

 عما  الميكانيكية لإلعمار في الجامعة. ترميم األ -

 اإلشراف على تنفيا األعما  الميكانيكية في الجامعة.  -

 . نوفحص أعما  المقاولي تدقي  -

 م اريع. مراجعة المستخلص لل -

 اإلشراف على كافة األعما  في الجامعة من حي  الترميم وإعداد المخططا  التنفياية:  -

 ف األمطار.يررتأنظمة الررف الرحي و .أ

 أنظمة التهوية.  .ب

 أنظمة الحري .  .ل

 أنظمة التمديد.  .د

 اإلشراف على األعما  ال املة للمباني.  .ه

 كتابة التقارير وحساب الكميا  لألعما . .و

 رميم مباني الجامعة من حي  إعداد التفاصيل المعمارية والتنفياية. العمل على ت .ز

 إعداد جميع الرسوما  الخاصة بالت طيبا  والترميم الخارجي وأعما  التخطيط العمراني. -

 

 ةد الجهذفذي المختبذرا / الذورش وتحديذ الموجذودة األجهذ ةإبلغ الرئيس المباشر عن أي عطذل أو تلذف يلحذ  بذالمواد و .4

 ت في ذلك. التي تسبب

 ة. من وسائل الحماية والسلمة العامما يل م  وتأمين كل وData Centerمراقبة عمل مرك  البيانا  الرئيس   .5

 و.Windows. VMS, Unix, Linux,….. Etcإدارة وصيانة نظم الت  يل المختلفة م ل   .6

 إدارة وصيانة الطابعا  النقطية والخطية وأجه ة ربطها. .7

 .Vmwareت  يل اإلفتراهية م ل: إدارة وت  يل نظم ال .8

 .SAN Storageإدارة وت  يل وحدا  التخ ين المرك ية  .9

 وWindows Server, Active Directory, DNS, DHCP, ….Etcإدارة وصيانة وت  يل أنظمة مايكروسوفت    .10

 Microsoft Exchangeإدارة وصيانة وت  يل نظام البريد االلكتروني م ل  .11

 . نظم النس  االحتيا يإدارة وصيانة وت  يل  .12
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 و.Oracle Databaseإدارة وصيانة وحل م اكل وتوليف وتحدي  نظم قواعد البيانا ، م ل:   .13

 Oracle Application Server, Oracleإدارة وصيانة وحل م اكل وتوليف خوادم تطبيقا  قواعذد البيانذا ، م ذل:   .14

Web Logic                                           و                             

باسذتخدام الوسذائل المختلفذة، م ذل: و Backup And Recovery Scenariosترذميم وإدارة وفحذص وتنفيذا وتوثيذ    .15

 RMAN, Export And Import, Data Pump, …Etc.و 

 و.Data Guard  إدارة وصيانة وحل م اكل وتوليف وتوثي  النس  االحتيا ي باستخدام البرامج الخاصة بالك، م ل: .16

 و.Oracle RACإدارة وصيانة وحل م اكل وتوليف نظم الخوادم العنقودية، م ل:   .17

 و.Windows, Linux, Unixإدارة وصيانة وحل م اكل وتوليف نظم ت  يل   .18

 بمهارة عالية.  SQLإستخدام ل ة  .19

 و.Oracle Forms And Reports Developer، استخدام   PL/SQL البرمجة بل ة .20

 أنظمة حماية ال بكا  إدارة  .21

  Firewalls, WAF, Web Getways, Intrusion, Detection/ Prevention Systems, Etcو.

 .E + Cترميم وتخطيط وتوثي  شبكا  الحاسوب بطريقة م لى  .22

 .وRouters, Switches, Wireless Access Point, Etcإدارة أجه ة ربط ال بكا  وتوابعها   .23

 األمنية المختلفة ل بكا  الحاسوب ولألنظمة المحوسبة المختلفة.تخطيط وترميم السياسا   .24

 المهام الهندسية الخاصة بالمقاسم وشبكا  االتراال  في الجامعة من ترميم وتخطيط وتنفيا. .25

وهع المواصفا  وإعداد المخططا  ودراسة عذروم العطذاءا  الخاصذة بالمقاسذم والخطذو  وال ذبكا  واألجهذ ة  .26

 يا واالستلم بعد التنفيا والتأكد من مطابقتها للمواصفا . ومتابعة مراحل التنف

 تطوير وتحدي  البنية التحتية ل بكة االتراال  في الجامعة.  .27

 تحدي  أنظمة الت  يل وبرمجياتها.  .28

ل  التذذي توزيذذع أوامذذر العمذذل والمهذذام المطلوبذذة مذذن فريقذذه ومتابعذذة عملهذذم ومراجعذذة نتذذائج أعمذذالهم ومعالجذذة الم ذذك .29

 يامهم بعملهم اليومي. تعترم ق

  لأ األعطذاصمتابعة صيانة المقاسم وال بكا  الدورية والطارئة والمحافظة على صلحيتها للعمل واتخاذ ما يل م إل .30

 بها. 

 القدرة على متابعة األعما  الفنية التي لها علقة بالمقاسم وال بكا .  .31

 وإدارتها.  المعرفة ببرمجيا  المقاسم وأنظمتها والقدرة على متابعتها .32

 إعداد وتقديم تقارير العمل الفنية للمستولين.  .33

  إبلغ الرئيس المباشر عن أي عطل أو تلف أو خلل في المقاسم واألجه ة وال بكا  وتحديد أسباب العطل. .34

 إعداد عقود الريانة ومتابعتها.  .35

 تدريب الفنيين من فري  عمله على أسس وقواعد الريانة والت  يل السليم.  .36

 برامج وخطط الريانة الوقائية ومتابعة تنفياها.  إعداد .37

 اتخاذ اإلجراءا  اللزمة لتأمين وسائل وإجراءا  السلمة ووسائل الحماية والوقاية. .38

 رسل للريانة خارل القسم. متابعة األجه ة الطبية التي تُ  .39

 توفير قطع ال يار اللزمة للريانة عن  ري  التنسي  مع األقسام المخترة.  .40

 المساعدة الفنية للفنيين المستولين عن األجه ة الطبية. تقديم  .41

 رفع التقارير الدورية عن العمل.  .42

 الم اركة في المتتمرا  الخاصة بريانة األجه ة الطبية.  .43

 اإلشراف على حفظ المعامل  والملفا  وبطاقا  الريانة الخاصة بكل جهاز. .44

د وقطذف للعنايذة باألعمذا  الخاصذة بال راعذة مذن ري وتسذمياإلشراف على أعما  ال راعذة وتوجيذه الفنيذين والعمذا   .45

 أشجار ال يتون وتقليم األشجار وحراثة األرم وزراعتها.

 إعداد الخطط لتنمية الم روعا  واألشتا . .46

 اإلشراف على تحضير التربة. .47

 بتكليف من الرئيس المباشر.  الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .48
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    Techniction: فني*الوظيفة

  Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree   الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الرابعة 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 ريو  في مجا  التخرص. البكالو درجة -

ع موية العامةو أو ثلث سنوا  بعد ال انشامل أو شهادة دبلوم مهني من إحدى الكليا  أو المعاهد المعترف بها  سنتان  -

 و سنوا . 5خبرة عملية في مجا  الوظيفة ال تقل عن  

 . سنوا  و10أو شهادة الدراسة ال انوية العامة مع خبرة عملية في مجا  الوظيفة ال تقل عن   -

 معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة. -
  

  Main Responsibilities And Duties For Position للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

  اإلشراف على مختبر متخرص أو ت  يل جهاز رئيسي أو مجموعة من اآلال  والمعدا  والتدريب عليها. .1

ا مذ نهذا و لذبتسلم اللوازم المتعلقة بعمله وتدوينها في سجل  خاصة بالك وتولي مستوليتها كعهدة عليه، ومراقبذة مخ و .2

 منها. يل م 

 القيام بالعمل في مجا  أو أك ر من المجاال  التالية:  .3

اق فذذي إعذذداد تحضذذير المذذواد وإعذذداد التجهيذذ ا  اللزمذذة للتجذذارب فذذي مختبذذرا  التذذدريس ومسذذاعدة مذذدر  المسذذ -

 التجارب المطلوبة وإعادة األجه ة واألدوا  المستعملة في التجارب المختلفة إلى أماكنها وحفظها. 

تلذذف مسذذاعدة مذذدر  المسذذاق فذذي تذذأمين الوسذذائل التعليميذذة لقاعذذة التذذدريس وتذذدريب الطلبذذة علذذى عمذذل ال ذذرائح بمخ -

 أنواعها. 

 ر  في المختبرا  التعليمية.دّ ب ة العملية التي تُ اإلسهام في العملية التعليمية للمساقا  ذا  الر -

 تدريب الطلبة على عمل ال رائح بمختلف أنواعها. -

 ترنيع ال جاجيا  اللزمة للعمل في المختبرا  وصيانة األجه ة فيها.  -

 صيانة األجه ة في المختبرا  والمحافظة على صلحيتها للعمل.  -

رأ أثنذاء   ومسذاعدتهم فذي ت ذ يل األجهذ ة ومعالجذة الم ذكل  التذي تطذالتعاون والتنسي  مع مساعدي فنيي المختبرا -

 ذلك. 

ا، جمذذع العينذذا  الجيولوجيذذة  معذذادن، صذذخور، مسذذتح ا و وفرزهذذا وتنظيفهذذا وقرذذها وترقيمهذذا، وتوهذذيح اسذذتعماله -

 وإدخالها في السجل  والبطاقا . 

وتسذجيلها  لنباتيذة وتبويبهذا وترذنيفها وحفظهذا،االعينذا  و و يور، زواحف، ثذديا ، ح ذرا  جمع العينا  الحيوانية  -

 . العلميةبحاث في سجل  خاصة والتعريف بها، وصيانتها للستفاده منها في الدراسة أو األ

 تحنيط العينا  الحيوانية وحفظها بالطرق العلمية المناسبة وتجهي  الهياكل العظمية. -

لذذ وار وهذذيوف المحطذذة، وتذذرقيم القطذذع األثريذذة  اإلشذذراف علذذى محطذذا  الدراسذذا  األثريذذة، وشذذرأ المعلومذذا  -

 والتراثية، وتنظيم السجل  والنماذل والبطاقا  لمحتويا  المتحف. 

 تروير أو رسم الحفريا  والمكت فا  األثرية والخرائط وتحميضها و بعها وتوثيقها.  -

 تهيئة األجه ة والوسائل التعليمية وتوزيعها على األماكن المخررة.  -

 في المختبر وت  يله.  الحاسوبى أجه ة اإلشراف عل -

 اإلعداد والتحضير لعقد الدورا  التدريبية واالمتحانا  المحوسبة. -

 العمل على است ل  وقت الحاسوب بأفضل السبل الممكنة بالتنسي  مع مدر  المساق.  -

لماسذذح ال الطابعذذا ، تركيذذب وت ذذ يل األجهذذ ة والوسذذائل التعليميذذة وأجهذذ ة الذذتعلم عذذن بعذذد، والوحذذدا  الطرفيذذة م ذذ -

شاشذا  و ةالضوئي، الراسم اآللي وتحميل البرمجيا  وأية أجه ة إلكترونية أخرى ومراقبة التحكم بالرو  والرذور

 العرم.

                                                           
دة، وساائل، تضم هذه الوظيفة مسميات وظائف: فني مختبر، فني ورشة، فني صيانة أجهزة، فني، متحاف، فناي  ثاار، فناي تحنايط، مهان هندساية مسااع *

نظيمياة فاي ، فني زراعة، كما وتضم هذه الوظيفة مسميات وظيفة فناي فاي جمياع الوحادات التمطبعة، مقاسم، تصميم، خياطة، إخراج، خزف، تصوير
 الجامعة.
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 تروير فعاليا  الجامعة ونس  األفلم واألشر ة.  -

 حساب الكميا  للم اريع المختلفة.  -

دودها حذذراهذذي الفذذراغ ومواقذذع الحفريذذا  األثريذذة وت بيذذت تحديذذد المسذذاحا  ومناسذذيب مواقذذع الم ذذاريع اإلن ذذائية وأ -

 واستقاماتها. 

 إعداد المخططا  والرسوما  للم اريع المختلفة.  -

 متابعة تنفيا األعما  الهندسية المختلفة في مواقع العمل وإعداد التقارير اليومية اللزمة.  -

 ت  يل أجه ة اإلذاعة والتلف يون المخررة لتدريب الطلبة.  -

ب توثي  وتدريام باألعما  المتعلقة بصصدار الرحف والمجل  وما يتطلب ذلك من تنفيا وإدخا  بيانا  ومونتال والقي -

 الطلبة على ذلك. 

 صيانة األجه ة والوسائل وتأمين جاه يتها للعمل.  -

بذع   ، مونتذال، تنسذيالقيام بجميع العمليا  الفنية أو بعضها التي تستل مها  باعة الكتب والمجل  والن را   تنفيا،  -

 الرفائح،  باعة أوفست... إل و.

 ترميم وإخرال المطبوعا .  -

 تجليد الكتب بالطريقة الفنية. -

 نتركوم وتمديد الكوابل وإجراء الريانة اللزمة لها.تركيب أجه ة الهاتف واأل -

 علنا  والرسوما  والرور والملبس والديكورا . ترميم وتجهي  اإل -

الرذحف بهذدف اءا  واألعما  الفنية المتعلقة باإلخرال المسرحي والسينمائي، وت ذكيل المجذل  والقيام بجميع اإلجر -

 إخراجها برورتها النهائية. 

الخاصذة  تحضير مستل ما  اإلنتال الخ في، وترنيع المواد الخ فية وترقيمها وحفظهذا، وت ذ يل األجهذ ة والمعذدا  -

 بها وصيانتها. 

قذود المنفذاة لع   المكتبية، وصياغة العقود واالتفاقيا  والمراسل  الفنيذة مذع ال ذركا لمواصفا  الفنية باآلالوهع ا -

 الريانة ومتابعة الت امها بتنفيا بنود هاه االتفاقيا . 

   المكتبية وتركيب قطع ال يار وحل الم كل  الفنية لهاه اآلال . صيانة اآلال -

 كترونية. لدوائر اإللكترونية، وفك وفحص وتركيب القطع اإللمعايرة وبرمجة اآلال  المكتبية وقراءة المخططا  ل -

 تدريب الطلبة على أعما  المونتال التلف يوني واإلذاعي. -

واد ي إنتذال المذتعريف الطلبة المتدربين بالمفاهيم المرتبطة بعملية المونتال وخروصيتها بوصذفها المرحلذة النهائيذة فذ -

 اإلذاعية والتلف يونية.

 الطلبة المتدربين بالتطور التقني في مجا  اإلنتال. تعمي  الوعي لدى  -

لمونتذال االعمل على اكساب الطلبة المتدربين مهارا  المونتال اإلذاعي والتلف يذوني ومراعذاة جوانذب التخرذص فذي  -

 نتال في مقابل المونتال الفوري أو اإللكتروني. ما بعد اإل

 التعريف بأنما  المونتال الخطي واللخطي.  -

 للبرامج إلى جانب المخرل األساسي. اثاني   الخروصية المهنية للمونكير بوصفه مخرج  إبراز ا -

ل المرك  تنظيم قاعدة معلوماتية وإحرائية لتسهيل الرجوا إليها وتوفيرها إلعداد الدراسا  واألبحاث في مجاال  عم .4

 . اوتنظيم الملفا  والوثائ  ومتابعة تحدي ها دوري  

 وتنظيم وحفظ البحوث والدراسا  والوثائ  لتسهيل الوصو  إليها واستخدامها.  تحدي   رق وأساليب ترتيب .5

 إعداد ن رة تعريفية بالوثائ  والدراسا  المحفوظة وتحدي ها ب كل دوري.  .6

 إعداد التقارير الفنية المطلوبة من إدارة المرك  وباقي األقسام. .7

 جه ة الموجودة في مواقع العمل. إبلغ الرئيس المباشر عن أي عطل أو تلف يلح  بالمواد واأل .8

 اإلشراف المباشر على المساعدين والعما  الفنيين العاملين معه وتوجيههم إلنجاز أعمالهم.  .9

 متابعة متطلبا  العمل والمحافظة على سلمة ونظافة األجه ة والوسائل والمواد المستخدمة في العمل.  .10

 جهها وتقديم االقتراحا  لحلها. براز الم كل  التي يواإتحديد احتياجا  العمل و .11

 لعملية. االقيام باألعما  ال راعية، وتدريب عما  ال راعة وتوزيع العمل عليهم ومراقبة أعمالهم وتنمية قدراتهم  .12

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .13
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      Assistant Technician: مساعد فني*الوظيفة

  Minimum Degree to Full Fill Position: Fifth Degree                            الخامسة: الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

 :الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .مع خبرة ال تقل عن سنتين ال املو الدبلوم المتوسط  شهادة -

 . و سنوا 5مع خبرة ال تقل عن   العامة ال انوية الدراسةأو شهادة  -

 معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة. -

 مباشر. معة بتكليف من الرئيس الالقيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بما يخدم مرلحة الجا -

 

   PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 : التاليةالمجاال   منالقيام بالعمل في مجا  أو أك ر  .1

 من المستودعا  إلى المختبرا  ومتابعة ذلك.  اللزمةتأمين المواد والتجهي ا   -

 للتجارب.  اللزمةحضير المواد والتجهي ا  في ت المساعدة -

ل ذرائح اأو عمذل ا  يذفذي ت ذكيل المعذادن أو ترذنيع ال جاج اللزمةفي ت  يل اآلال  واستعما  األدوا   المساعدة -

 وترنيفها.  حنها ووالرقل والقص و ب  العينا  

 لها.  المخررةوال رائح في األماكن  ةحفظ وترتيب النماذل ال جاجي -

 . مختلفةميا  للم اريع الحساب الك -

 .اتحديد المساحا  واستقاماته -

 . مختلفةفي إعداد المخططا  والرسوما  للم اريع ال المساعدة -

  .المكتبةب الخاصة، وتخطيط اإلعلنا  واإلشارا  افني   ةكتابة رقم الطلب على أوعية المعلوما  المعد -

 .للكتب والدوريا  مختلفةمعالجة حاال  التلف ال -

 قوائم بالكتب التي رقمت والكتب التي يتطلب تجليدها. إعداد  -

 . ةوالبرري ةمن المواد السمعي المكتبةتنظيم وحفظ مقتنيا   -

تجهي هذذا و اوتسذتاتي وترذوير بعذذا المذواد علذى أفذذلم المذايكرو فذيلم ومعالجتهذذا كيميائي ذفتقذديم خذدما  الترذذوير ال -

 لخدمة المستفيدين. 

 على المايكروفيلم والمايكرفيش.  والتروير القراءةتقديم خدما   -

 تجليد الكتب.  -

 . اللزمة اليوميةفي مواقع العمل وإعداد التقارير  مختلفةال الهندسيةمتابعة تنفيا األعما   -

 . الجامعةالتي تنظمها  ةواللمنهجي المنهجيةجميع الن ا ا  وتوثي  تروير  -

 والقاعا . ولوحا  األسماء وأرقام المكاتب  اإلرشاديةحفر اللوحا   -

 المساعدة في تركيب أجه ة الهاتف واألنتركوم وتمديد الكوابل وإجراء الريانة اللزمة لها. -

 بصشراف المستو  المباشر.  األجه ةفي صيانة  المساعدة -

ا  دوواأل األجهذذ ة وإعذذادة، الرذذيانةفذذي عمليذذة  المسذذاعدةو األجهذذ ةلرذذيانة  اللزمذذةدوا  تحضذذير القطذذع واأل -

 . المخررةأماكنها  إلى المستعملة

 اإلشراف على أجه ة الحاسوب في المختبر وت  يلها. -

 در  في المختبرا  التعليمية.اإلسهام في العملية التعليمية للمساقا  ذا  الرب ة العملية التي تُ  -

 بالتنسي  مع مدر  المساق.  الممكنةالعمل على است ل  وقت الحاسوب بأفضل الطرق  -

 والمساعدة في تدريب عما  ال راعة وتوزيع العمل عليهم.القيام بأعما  ال راعة  -

                                                           
شااائية تضاام هااذه الوظيفااة مسااميات وظااائف: مساااعد فنااي مختباار، مساااعد فنااي ورشااة، مساااعد فنااي صاايانة أجهاازة، مساااعد فنااي مواقااع المشاااريع اإلن *

ير حاادودها، فنااي مطبعااة، مقاساام، مهاان هندسااية مساااعدة، خطاااط، ماارمم كتااب، مصااور، تصااو وأراضااي الفااراو ومواقااع الحفريااات األثريااة وت بياات
 فوتستات، ومايكرو فيلم في المكتبة، مساعد فني زراعة، أو أي وظيفة مشابهة في جميع الوحدات التنظيمية في الجامعة.
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متحانذا  إعداد المختبرا  الحاسوبية وتحضيرها أثناء عملية التسجيل والسذحب واإلهذافة وامتحانذا  المسذتوى واال -

 العملية والمحوسبة.

 المساعدة في المراقبة على االمتحانا  التي تعقدها الكلية عندما تستدعي الضرورة. -

 لى االستخدام السليم للمختبرا  والمحافظة على النظام والتنظيم والنظافة.الحرا ع -

 تروير المتتمرا  والندوا  والدورا  وال يارا  الرسمية واالحتفاال  التي تعقد في الجامعة. .2

 المحافظة على أجه ة التروير من التلف.  .3

 يحا  اللزمة ألجه ة التروير.مع الجها  المستولة إلجراء الريانة الدورية وإجراء الترل  التنسي .4

 ليها. ع المحافظةفيه و الموجودةواألدوا   ةجه الم  ل وتنظيف األ /الورشةللمختبر/  العامة النظافةاإلشراف على  .5

 بتكليف من الرئيس المباشر. الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .6
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  Senior Craftsman  /رفي او الوظيفة: 

  بالرات  المقطوع          الثائية الفئةالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

Minimum Degree to Full Fill Position: The Second Category Salary lump      

 لوبة إل غا  الوظيفة: الحد األدئى للم   ت والخبرات المط

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . الحرفةو سنوا  خبرة في مجا  7باإلهافة إلى    املوال  شهادة الدبلوم المتوسط -

 . الحرفةو سنوا  خبرة في مجا  10باإلهافة إلى   العامةأو شهادة الدراسة ال انوية  -

 . الحرفةو سنة خبرة في مجا  15دة دبلوم مرك  تدريب حرفي باإلهافة إلى  أو شها -

 .الحرفةو سنة خبرة في مجا  20باإلهافة إلى  ال انوية العامة  ما دون أو -

   شهادة تحق  مهنة تناسب هاا المستوى. -

 

 ionMain Responsibilities And Duties For Posit للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 . هالقيام باألعما  المطلوبة من الحرفي في مجا  اختراص .1

المهمة  توزيع األعما  على الحرفيين وغيرهم من المرووسين همن برنامج زمني محدد وم اركتهم في إنجاز األعما  .2

 أو المستجدة وحل م كل  العمل ومتابعتهم في جميع مراحل العمل. 

سذذرعة وان قيذذامهم بواجبذذاتهم بكفايذذة وفاعليذذة وإنجذذازهم ألعمذذالهم بدقذذة توجيذذه الحذذرفيين وغيذذرهم والمرووسذذين لضذذم .3

 واقتراأ اإلجراءا  الكفيلة بتنميتهم ورفع كفائتهم وتقييم أدائهم. 

 تقديم االقتراحا  حو  المواصفا  اللزمة لألعما  الحرفية التي تقع همن حرفته.  .4

 ظة عليها. عمل من قبل مرووسيه ومتابعة صيانتها والمحافاالحتفاظ بسجل خاا باألجه ة والماكنا  المستعملة في ال .5

ة سذلمة العامذي يعمل فيه واتخاذ اإلجراءا  التذي تضذمن الااإلشراف على السلمة العامة في الم  ل أو مكان العمل ال .6

 والتنسي  مع الجها  المعنية. 

 ، والم ذكل جذازا  واالحتياجذا  مذن المذوادإعداد وتقديم التقارير الدورية إلذى الذرئيس المباشذر عذن سذير العمذل واإلن .7

 القتراحا  الكفيلة بحلها.ها واهالتي يواج

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .8
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   Craftsman   *الوظيفة: /رفي

   الثالثة بالرات  المقطوع        الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الفئة 

Minimum Degree to Full Fill Position: The Third Category Salary Lump    

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . الحرفة  خبرة في مجا  و سنوا3 املو باإلهافة إلى  الشهادة الدبلوم المتوسط   -

 . الحرفةو سنوا  خبرة في مجا  7باإلهافة إلى   العامةأو شهادة الدراسة ال انوية  -

 . الحرفةخبرة في مجا   سنوا و 10أو شهادة دبلوم مرك  تدريب حرفي باإلهافة إلى   -

 .الحرفةو سنة خبرة في مجا  15باإلهافة إلى  ال انوية العامة  ما دون أو -

 ق  مهنة تناسب هاا المستوى.  شهادة تح -

 

 Main Responsibilities And Duties For Position للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 يذة وتذدريبهماإلشراف المباشر على مساعدي الحرفيين وغيرهم من المرووسين وتوجيههم للقيذام بواجبذاتهم بكفايذة وفاعل .1

 ورفع كفاءتهم وتقييم أدائهم. 

 بالعمل في مجا  أو أك ر من المجاال  الحرفية التالية: القيام  .2

 فيها. تمديد شبكا  التدفئة والتبريد وتركيب األجه ة اللزمة لها، والتأكد من صلحيتها وإصلأ األعطاب -

 ترنيع اللوازم الخ بية واألثاث الخ بي.  -

 . وال جال ترنيع اللوازم المعدنية واألثاث المعدني -

 الكراسي، وتركيب وتبديل الموكيت، وستائر القماش لجميع مراف  الجامعة.  تنجيد مختلف أنواا -

 دهان الموبيليا واألثاث الخ بي واألبواب وال بابيك، ودهان الجدران و راشتها.  -

 ت  يل وصيانة األجه ة الكهربائية.  -

 تمديد شبكا  وخطو  اإلنارة وصيانتها.  -

 انتها. تمديد شبكا ، وتركيب لوازم الررف الرحي وصي -

 بناء المباني من الحجر أو الطوب أو االسمنت والتعديل  التي تطرأ عليها.  -

 إصلأ المركبا  واآلليا  المختلفة في الجامعة وصيانتها.  -

 تحديد احتياجا  العمل من المواد واألدوا  والماكنا .  -

 عطل أو تلف يلح  بها. المحافظة على نظافة األجه ة واألدوا  المستعملة في العمل واإلبلغ عن أي  -

من السذلمة السلمة العامة في الم  ل أو مكان العمل الاي يعمل فيه واتخاذ اإلجذراءا  التذي تضذ إستعما  أدوا  -

 العامة والتنسي  مع الجها  المعنية. 

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .3

  

                                                           
فاة أخارى ية، أو أي وظييد، تنجياد، إصاالأ أجهازة كهربائياة، تمديادات صاحنّجار، خّياط، ميكانيكي، حّداد، بناء، كهربائي، ألمنيوم، تدفئ ، تكييف وتبر *

 مشابهة في الوحدات التنظيمية في الجامعة.
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 Craftsman Assistant  /رفيالوظيفة:  مساعد 

 الرابعة بالرات  المقطوعالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الفئة 

Minimum Degree to Full Fill Position: The Fourth Category Salary Lump    

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

  املو في مجا  الحرفة. الشهادة الدبلوم المتوسط   -

 . الحرفةو سنوا  خبرة في مجا  3باإلهافة إلى   العامةأو شهادة الدراسة ال انوية  -

 . الحرفةخبرة في مجا   سنوا و 7أو شهادة دبلوم مرك  تدريب حرفي باإلهافة إلى   -

 .الحرفةخبرة في مجا   سنوا و 10باإلهافة إلى  امة ال انوية الع ما دون أو -

 شهادة تحق  مهنة تناسب هاا المستوى.   -

 

 Main Responsibilities And Duties For Position للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 القيام بالعمل في مجا  أو أك ر من المجاال  التالية:  .1

 الرحية والتدفئة والتبريد. إجراء الحفريا  اللزمة للتمديدا   -

 مراقبة شبكا  الررف الرحي وفحرها ب كل دوري. -

هذا ن أي عطل فيإجراء الحفريا  اللزمة للتمديدا  الكهربائية وتمديد األسلك ومراقبة شبكا  اإلنارة واإلبلغ ع -

 من أجل صيانتها. 

   يلها.والتأكد من جاه يتها وتوفر مستل ما  ت والتبريد أجه ة التدفئة تفقد -

من السذلمة إستعما  أدوا  السلمة العامة في الم  ل أو مكان العمل الاي يعمل فيه واتخاذ اإلجذراءا  التذي تضذ -

 العامة والتنسي  مع الجها  المعنية. 

معدنيذذة مسذذاعدة الحرفذذي فذذي إصذذلأ األعطذذا  البسذذيطة فذذي المركبذذا  وصذذيانتها وترذذنيع األثذذاث واللذذوازم الخ ذذبية وال .2

 والدهان والطراشة. وصيانته، 

 بناء الجدران واألرصفة.  .3

 المحافظة على نظافة األجه ة واألدوا  والماكنا  المستعملة في العمل. .4

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .5

  



106 
 

 Technical Worker  الوظيفة: عامل فني

    Minimum Degree To Full Fill Position: The Fifth category           لفئة الخامسةالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: ا

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 شهادة ال انوية العامة.  -

 التدريب المهني.أو شهادة دبلوم مرك   -

 .م اولة مهنة للمعينيين الجددشهادة  -

 أو خبرة في مجا  الوظيفة  ثلث سنوا و باالنتداب أو التكليف. -

   

 Main Responsibilities And Duties For Position للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 ذذبية اللذذوازم الخبريذذد أو االترذذاال  أو ترذذنيع األثذذاث وإحضذذار المذذواد اللزمذذة للتمديذذدا  الكهربائيذذة أو التدفئذذة أو الت .1

سذاعد  ذكل يسذهل ويوالمعدنية، أو ألعما  الطراشة والدهان أو البناء والقطع اللزمة للريانة وترتيبها في مكان العمل ب

 على اإلنجاز. 

بكا  بنذذاء وصذذيانة شذذالمسذاعدة فذذي أعمذذا  القذذص والقطذع والخرا ذذة وأعمذذا  الترذذنيع األخذذرى والذدهان والطراشذذة وال .2

 واإلنارة وصيانة المركبا  وتمديد الهواتف. والتبريد الررف الرحي والتدفئة 

 . والحاسوب والتمديدا  الكهربائية الحفر ألغرام التمديدا  الرحية والتدفئة واإلنارة والهاتف .3

 سمنتية اللزمة للبناء. تجهي  الخلطا  اإل .4

لم ذذ ل أو لعمذذل إلذذى أمذذاكن العمذذل وإعادتهذذا إلذذى األمذذاكن المخررذذة لهذذا فذذي انقذذل األدوا  والماكنذذا  المسذذتعملة فذذي ا .5

 الورشة وتنظيفها.

 . ةالمساعدة في جمع العينا  النباتية والحيوانية والجيولوجي .6

 العناية بالحيوانا  وت ايتها وتنظيف حظائرها.  .7

 المساعدة في أعما  تحنيط الحيوانا .  .8

 جليد على ماكنا  ال راء الساخن. العمل على آال  النس  العادية والت .9

 ام. تنظيف المواد األولية وتجهي  الخضروا  قبل  هيها، وتحضير األدوا  اللزمة لعمليا   هي وجبا  الطع .10

السذلمة  إستعما  أدوا  السلمة العامذة فذي الم ذ ل أو مكذان العمذل الذاي يعمذل فيذه واتخذاذ اإلجذراءا  التذي تضذمن .11

   المعنية. العامة والتنسي  مع الجها

 القيام بأية أعما  ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر. .12
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    Senior Library Technician ومعلومات : فني او  م/تباتالوظيفة

  Minimum Degree To Full Fill Position: Second Degree                  الثائية الدرجة: الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

قذل عذن تال  الوظيفذةفذي مجذا   عمليذة خبرةمع  الوظيفةة عمل بطبيع علقةالماجستير في أحد التخررا  ذا  ال درجة -

 .  سنة و15 

قذل عذن ال ت الوظيفذةفذي مجذا   خبذرةمذع  الوظيفذةبطبيعة عمل  علقةالبكالوريو  في أحد التخررا  ذا  ال درجةأو  -

 .سنة و17 

 و سنة.20متوسط  ال املو في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن  الدبلوم الأو شهادة  -

 .ظيفةام بمهام الواإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيالعربية و تينعرفة بالل م -

 أقسام أو أك ر من أقسام المكتبة. ثلثةالعمل في  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 . المكتبة ية ألوعية المعلوما  وف  النظم والمعايير التي تطبقهاالمعالجة الفن .1

اتهذا هذدافها وغاياقتراأ السياسة العامة والخطذط اللزمذة لمواجهذة التحذديا  اإلسذتراتيجية التذي تواجذه المكتبذة لتحقيذ  أ .2

 ولتلبية احتياجا  المستفيدين من خدماتها وبالتعاون مع بقية العاملين في المكتبة. 

 للمكتبة. تالتقارير وتقييم البرامج وأصو  تخريص الموارد اللزمة لضمان الت  يل الفعّا  والكف إعداد .3

 تحليل وتقييم أنظمة المعلوما  المستخدمة وتقديم التقارير اللزمة باإليجابيا  والسلبيا .  .4

 .وتقييم أدائهموتدريبهم  توجيه موظفي المكتبة ومتابعة أعمالهم .5

 معلوما  المكتبة. إجادة إستخدام نظام .6

 بتكليف من الرئيس المباشر.  الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .7
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 Library Technician* ومعلومات : فني م/تباتالوظيفة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Third Degree(B)        ( ) الثالثةالدرجة : الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

قذل عذن تال  الوظيفذةفذي مجذا   عمليذة خبرةمع  الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالماجستير في أحد التخررا  ذا  ال درجة -

 .سنوا  و7 

 .سنوا  و10 ال تقل عن  الوظيفةفي مجا   خبرةلوريو  مع البكا درجةأو  -

بطبيعذة عمذل  علقذةفذي أحذد التخررذا  ذا  ال العامةأو ثلث سنوا  بعد ال انوية  و ال املالمتوسط الدبلوم شهادة أو  -

 .ةسن و15 ال تقل عن  الوظيفةفي مجا   عملية خبرةمع  الوظيفة

 . و سنة20ال تقل عن  في مجا  الوظيفة رة مع خبال انوية العامة  الدراسةأو شهادة  -

 .ظيفةام بمهام الواإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيبالل تين العربية ومعرفة  -

 من أقسام المكتبة.  على األقلأقسام  ثلثةالعمل في  -

 أو حضور دورة متخررة في المكتبا  والمعلوما . -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتوالواجبات 

ال  ك ذذر مذذن المجذذابأعمذذا  المعالجذذة الفنيذذة ألوعيذذة المعلومذذا  وفذذ  الذذنظم والمعذذايير التذذي تطبقهذذا المكتبذذة فذذي مجذذا  أو أالقيذذام 

 -التالية:

، وقواعذذد الفهرسذذة الوصذذفية Marc21 21اركوفذذ   معذذايير مذذ سذذتخلاإلوالترذذنيف والتك ذذيف وا ةأعمذذا  الفهرسذذ .1

، ونظذذام ترذذنيف مكتبذذة الكذذون ر  األمريكيذذة، وقذذوائم RDAتاحتهذذا إوصذذف المرذذادر و أمريكيذذة، وقواعذذد –األنجلذذو 

  و.روو  الموهوعا  العربية وقائمة مكتبة الكون ر  األمريكية

 تنظيم  لبا  شراء أوعية المعلوما  ومتابعتها.  .2

 نترنت.تاحته على اإلإنة المحتوى واألعما  الخاصة برقم .3

 اإلسترجاا والحج  ومتابعتها.وأعما  اإلعارة  .4

 عمليا  البح  المباشر على محركا  البح  وقواعد البيانا  المختلفة.إتاحة  .5

 أعما  الخدمة المرجعية وإجابة استفسارا  المستفيدين. .6

 ترتيب وتنظيم وقراءة الكتب على الرفوف ومراقبتها.  .7

 ة الحاسوب. وأجه  ةكان  وقوائم روو  الموهوعا  والملفا  االستناديمكال المساعدة ةدوا  الببليوغرافياستخدام األ .8

 بتكليف من الرئيس المباشر.  الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .9

  

                                                           
كتبات متضم هذه الوظيفة مسميات وظائف: فني مكتبات تزويد، فني مكتبات دوريات، فني مكتبات فهرسة وتصنيف، فني مكتبات مراجع، وفني  *

  .إعارة
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 Data And Library Computer Technician  الوظيفة: فني /ابو  م/تبات ومعلومات

  ree(B)Position: Third Deg Full FillMinimum Degree Toجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الثالثة ) (         الدر

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

و 7ن  د التخررذا  ذا  العلقذة بطبيعذة العمذل مذع خبذرة عمليذة فذي مجذا  الوظيفذة ال تقذل عذدرجة الماجستير في أحذ -

 سنوا .

قذل عذن تأو درجة البكالوريو  في أحد التخررا  ذا  العلقة بطبيعة عمل الوظيفذة مذع خبذرة فذي مجذا  الوظيفذة ال  -

 و سنوا .10 

يفذة عة عمل الوظلعامة في أحد التخررا  ذا  العلقة بطبيأو ثلث سنوا  بعد ال انوية ا وأو الدبلوم المتوسط  ال امل -

 و سنة.15مع خبرة عملية في مجا  الوظيفة ال تقل عن  

   

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

اسذوب بيقذا  الحاسذوبية علذى أجهذ ة الحوجميذع التطو Windowsالقيام بأعما  ت  يل وصذيانة أنظمذة ت ذ يل وينذدوز   .1

 بالمكتبة.

 و في المكتبة. Serversالقيام بأعما  ت  يل وصيانة الخوادم   .2

 ا المعلومذا القيام بأعما  ت  يل وصيانة أجه ة الحاسوب والطباعة والمسح الضوئي وأية أجهذ ة لهذا علقذة بتكنولوجيذ .3

 بالمكتبة. 

 و.Backupالمكتبة  القيام بأعما  النس  اإلحتيا ي لملفا   .4

 القيام بأعما  ت  يل وصيانة صفحة المكتبة على الويب.  .5

 القيام بأعما  إدارة قاعدة المكتبة العربية الرقمية.  .6

 التنسي  مع مرك  الحاسب لتأمين الريانة ألجه ة تكنولوجيا المعلوما  وأنظمة معلوما  المكتبة. .7

   وف  النظم والمعايير التي تطبقها المكتبة. القيام بأعما  المعالجة الفنية ألوعية المعلوما .8

 إجادة استخدام نظام معلوما  المكتبة.  .9

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر. .10
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 Assistant Data and Library Technician   الوظيفة: مساعد فني /ابو  م/تبات ومعلومات

  ePosition: Fourth Degre Full FillMinimum Degree To (A)الوظيفة: الدرجة الرابعة )ا(      الدرجة األدئى إل غا  

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

و 7عذن   لعلقة بطبيعة عمل الوظيفة مع خبرة في مجذا  الوظيفذة ال تقذلدرجة البكالوريو  في أحد التخررا  ذا  ا -

 سنوا .

ل ة بطبيعذة عمذأو ثلث سنوا  بعد شهادة ال انوية العامة فذي أحذد التخررذا  ذا  العلقذ وأو الدبلوم المتوسط  ال امل -

 و سنوا .10الوظيفة مع خبرة عملية في مجا  الوظيفة ال تقل عن  

 .وظيفةام بمهام الربية واإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيمعرفة بالل تين الع -

    

 Main Responsibilities And Duties For Position  الواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة:

  الحاسذذوبية علذذى أجهذذ ة وجميذذع التطبيقذذاو  Windowsالمسذذاعدة بأعمذذا  ت ذذ يل وصذذيانة أنظمذذة ت ذذ يل وينذذدوز   .1

 الحاسوب بالمكتبة.

 و في المكتبة. Serversالمساعدة بأعما  ت  يل وصيانة الخوادم   .2

جيذذا المسذذاعدة بأعمذذا  ت ذذ يل وصذذيانة أجهذذ ة الحاسذذوب والطباعذذة والمسذذح الضذذوئي وأيذذة أجهذذ ة لهذذا علقذذة بتكنولو .3

 المعلوما  بالمكتبة. 

 و.Backup  المكتبة  المساعدة بأعما  النس  اإلحتيا ي لملفا .4

 المساعدة بأعما  ت  يل وصيانة صفحة المكتبة على الويب.  .5

 المساعدة بأعما  إدارة قاعدة المكتبة العربية الرقمية.  .6

 المساعدة في أعما  أقسام المكتبة المختلفة وف  النظم والمعايير التي تطبقها المكتبة.  .7

 إجادة العمل على نظام معلوما  المكتبة. .8

 بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.القيام  .9

  



113 
 

 Assistant Senior Library Technician  الوظيفة: مساعد فني او  م/تبات ومعلومات

  A(eeFourth Degr: Position Full FillTo Minimum Degree(        الرابعة )ا(الدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 حد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: ال

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

و 5عن   البكالوريو  في أحد التخررا  ذا  العلقة بطبيعة عمل الوظيفة مع خبرة في مجا  الوظيفة ال تقل درجة -

 سنوا .

يفة عة عمل الوظفي أحد التخررا  ذا  العلقة بطبي أو ثلث سنوا  بعد ال انوية العامة وال املأو الدبلوم المتوسط   -

 و سنوا .10مع خبرة عملية في مجا  الوظيفة ال تقل عن  

 . سنةو 15ال انوية العامة مع خبرة عملية في مجا  الوظيفة ال تقل عن  شهادة أو  -

 بة. من أقسام المكت على األقل قسمينالعمل في  -

  .أو حضور دورة متخررة في المكتبا  والمعلوما  -

 .ظيفةام بمهام الواإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيالعربية و بالل تينمعرفة  -

   

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 بعمل في مجا  أو أك ر من المجاال  التالية:القيام 

 المساعدة في أعما  أقسام المكتبة المختلفة وف  النظم والمعايير التي تطبقها المكتبة.  .1

 عمليا  البح  المباشر على محركا  البح  وقواعد البيانا  المختلفة.  .2

 لها على الرفوف. جمع أوعية المعلوما  المستخدمة وفرزها وإعادتها إلى أماكنها المحددة  .3

 سب األصو . جمع الكتب التي تحتال إلى تجليد أو صيانة أو ترميم وإعداد ما يل م لها من قوائم وإدخا  البيانا  ح .4

 إجادة العمل على نظام معلوما  المكتبة.   .5

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر. .6
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 Assistant Junior Library Technician  ائي م/تبات ومعلوماتالوظيفة: مساعد فني ث

   B(Fourth Degree: Position Full FillTo Minimum Degree(     الرابعة ) (الدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 البكالوريو  في أحد التخررا  ذا  العلقة بطبيعة عمل الوظيفة. درجة -

 بطبيعذة لعلقذةاأو ثلث سنوا  بعد شهادة ال انوية العامة في أحد التخررذا  ذا   وال املالدبلوم المتوسط  شهادة أو  -

 و سنوا .5 تقل عن  عمل الوظيفة مع خبرة عملية في مجا  الوظيفة ال

 و سنوا . 10ال انوية العامة مع خبرة عملية في مجا  الوظيفة ال تقل عن   شهادة أو -

 .وظيفةام بمهام المعرفة بالل تين العربية واإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القي -

   

  PositionFor Duties And Responsibilities Main للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 القيام بعمل في مجا  أو أك ر من المجاال  التالية:

 المساعدة في أعما  أقسام المكتبة المختلفة وف  النظم والمعايير التي تطبقها المكتبة.  .1

 عمليا  البح  المباشر على محركا  البح  وقواعد البيانا  المختلفة.  .2

   المستخدمة وفرزها وإعادتها إلى أماكنها المحددة لها على الرفوف. جمع أوعية المعلوما .3

 سب األصو . جمع الكتب التي تحتال إلى تجليد أو صيانة أو ترميم وإعداد ما يل م لها من قوائم وإدخا  البيانا  ح .4

  إجادة العمل على نظام معلوما  المكتبة.  .5

 بتكليف من الرئيس المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل .6
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 Library and Data Aide  الوظيفة: معاون م/تبات ومعلومات

   oryCategPosition: Fourth  Full Fill toMinimum Degree (B)     الفئة الرابعة ) (: الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 دون ال انوية. ال هادا  ما -

    

 Main Responsibilities And Duties For Position  للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 القيام في مجا  أو أك ر من المجاال  التالية:

 وفرزها وإعادتها إلى أماكنها المحددة لها على الرفوف. عية المعلوما  المستخدمة وجمع أ .1

 جمع الكتب التي تحتال إلى تجليد أو صيانة أو ترميم وإعداد ما يل م لها من قوائم حسب األصو .  .2

 أعما  مراقبة المدخل بتدقي  الدخو  والخرول.  .3

 تجميع ونقل أثاث المكتبة. .4

 ل بتكليف من الرئيس المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العم .5
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    Imam   : إمام مسجدالوظيفة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree(A)        (االرابعة )الدرجة : الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةى للم   ت والخبرات الحد األدئ

Minimum Qualifications And Experiences Requirement To Full Fill Position 

 سنوا .  و3  ال تقل عنخبرة تخررا  ال ريعة اإلسلمية مع ماجستير في ال درجة -

 سنوا .  و5 ن ال تقل ع خبرةال ريعة اإلسلمية مع تخررا  البكالوريو  في  درجةأو  -

 مع إجازة برواية حفص عن عاصم. حفظ القرآن الكريم كامل   -

 اإللمام باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة. -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 ه األسبوعية.وا  الخمس باست ناء أيام إجازته وعطلتللرلإمامة المرلين  .1

 تنسي  جدو  خطب الجمعة والعيدين.  .2

 تنسي  برنامج الدرو  األسبوعية واإلشراف على تنفياها.  .3

 تنسي  جدو  الدرو  وموعظة الظهيرة ل هر رمضان المبارك ومتابعة تنفياها.  .4

 ال ريعة.  الترتيب للحتفا  بالمناسبا  الدينية بالتنسي  مع لجنة الندوا  في كلية .5

 بتعليم القرآن الكريم وتحفيظه، والتاكير باألمور ال رعية التي تنفع النا .  االهتمام .6

 متابعة دوام العاملين في المسجد والتنسيب باإلجازا  والم ادرا .  .7

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر. .8
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 Imam Assistant: مساعد إمام مسجد الوظيفة

  B(greeFourth De: Position Full FillTo Minimum Degree(                الرابعة ) (: الوظيفةرجة األدئى إل غا  الد

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications And Experiences Requirement To Full Fill Position 

أو ثذلث  و ال ذامل ، أو شذهادة الذدبلومسذنتيني تخررا  ال ريعة اإلسلمية مع خبرة ال تقل عن البكالوريو  ف درجة -

 سنوا .  و7 في تخررا  ال ريعة اإلسلمية مع خبرة ال تقل عن  سنوا  بعد ال انوية العامة

 ية حفص عن عاصم. امن القرآن الكريم مع إجازة برو احفظ خمسة ع ر ج ء   -

 ذان وإقامة الرلة.جما  الرو  في رفع األ -

 اإللمام باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة. -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 ، باست ناء أيام إجازاته وعطلته األسبوعية. في حالة غياب المتذن وا  الخمسلرفع األذان للر .1

 ند إجازة اإلمام أو غيابه. إمامة المرلين ع .2

جذذامعي فذذتح وإغذذلق أبذذواب المسذذجد فذذي األوقذذا  المحذذددة بالتعذذاون مذذع مذذتذن المسذذجد وبالتنسذذي  مذذع مذذوظفي األمذذن ال .3

 الملحقين بالمسجد. 

 ت  يل وحدا  اإلنارة، والمراوأ والمكيفا  أو التدفئة بحسب الحاجة.  .4

 مها الكلية. تهيئة ما يل م لتنفيا الدرو  والمواعظ التي تنظ .5

 اإلشراف على أعما  النظافة اليومية، ومتابعة عما  النظافة.  .6

 الدوائر واألقسام المعنية بالجامعة إلجراء الريانة لمراف  المسجد. التنسي  مع  .7

 .ية وم ادرتهالتناوب مع المتذن في كافة مهامه أثناء األعياد والعطل الرسمية وعطلة نهاية األسبوا وإجازته السنو .8

 قيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.ال .9
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 Moathen  : م كن مسجدالوظيفة

  th DegreeFif: Position Full FillTo Minimum Degree                   الخامسةالدرجة  :الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

 : الوظيفةغا  إل  المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 تقذل عذن الاإلسذلمية مذع خبذرة  ال ذريعةتخررذا  فذي  ال انويذة العامذة أو ثلث سنوا  بعد املو ال  شهادة الدبلوم -

 . سنوا  و3 

 وا . سن و5 ال تقل عن شهادة الدراسة ال انوية العامة مع خبرة  -

 تقان التلوة. إحفظ خمسة أج اء من القرآن الكريم مع  -

 .وإقامة الرلة جما  الرو  في رفع األذان -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 سبوعية. رفع األذان بالتناوب مع مساعد اإلمام وخاصة عند إجازة مساعد اإلمام وعطلته األ .1

لجذامعي مذن افتح وإغذلق أبذواب المسذجد فذي األوقذا  المحذددة بالتعذاون مذع مسذاعد اإلمذام وبالتنسذي  مذع مذوظفي األ .2

 الملحقين بالمسجد. 

 القيام ببقية مهام مساعد اإلمام عند إجازته وعطلته األسبوعية.  .3

 العناية بالمراحف ومكتبة المسجد ومتابعة ترتيبها.  .4

 اإلمام في اإلشراف على أعما  النظافة اليومية، ومتابعة عما  النظافة.  التعاون مع مساعد .5

 التعاون مع مساعد اإلمام في متابعة الريانة اللزمة لمراف  المسجد.  .6

 ه السنوية. التناوب مع مساعد اإلمام في كافة مهامه أثناء األعياد والعطل الرسمية وعطلة نهاية األسبوا وإجازت .7

   أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.القيام بأية أعما .8
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 Mosque Servant    مسجد خادم: الوظيفة

  (بالرات  المقطوعالرابعة )الفئة : الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

Minimum Degree to Full Fill Position: Fourth Category Salary Lump 

 : الوظيفةإل غا   مطلوبةالالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .العامة دون ال انويةما شهادة  -

 اللياقة البدنية والرحية للتمكن من القيام بأعما  النظافة. -

 

  PositionFor  DutiesAnd Main Responsibilities :للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 القيام بأعما  النظافة اليومية لمراف  المسجد.  .1

 حدائ  المسجد وساحاته والعناية بنظافتها.  تفقد .2

 الحفاظ على  هارة المسجد واحترام قدسيته.  .3

 إبلغ المعنيين بأي خلل أو تلف في محتويا  المسجد ومرافقه ومتابعة صيانتها.  .4

 بيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بط .5
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 Security Supervisor  الوظيفة: م ر  امن

 Minimum Degree To Full Fill Position: Furth Degree (B)       الرابعة ) (الدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

    Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

ناسب مذع  بيعذة سنوا  تت و7 مع خبرة ال تقل عن  ال املو أو ثلث سنوا  بعد ال انوية العامة المتوسط دبلوم الشهادة  -

 الوظيفة. 

 و سنوا . 10شهادة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   أو -

  اإللمام باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة. -

   

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 لوجه المطلوب.اإلشراف على مراقبي األمن وتوجيههم للقيام بواجباتهم الوظيفية على ا .1

 اإلشراف على أعما  الحراسة لمراف  الجامعة ومن آتها.  .2

عمذل   لتطذوير التنظيم التقارير الدورية التي تعتمدها الدائرة حو  سير العمذل اليذومي وإبذداء أيذة ملحظذا  أو اقتراحذا .3

 وتحسين مستوى األداء. 

 ئيس المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الر .4
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 Security Observer         امن مراق الوظيفة: 

 بالرات  المقطوعالدرجة السادبة او ما يعادلها الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

Minimum Degree to Full Fill Position:  Sixth Degree or Equivalent Salary Lump 

  غا  الوظيفة: الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .  تتناسب مع  بيعة العمل و سنوا 3ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن  الدراسة شهادة  -

 العمل. و سنوا  تتناسب مع  بيعة7أو دون ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

  تخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة.اإللمام باس -

   

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 حراسة مراف  الجامعة ومن آتها وف  الترتيبا  التي تعتمدها الدائرة.  .1

ي رشذادا  التذظمهذا الجامعذة وفذ  التعليمذا  واإلحفظ النظام وتوفير األمن وبخاصة أثناء االحتفذاال  واألن ذطة التذي تن .2

 تردر من الدائرة أو الجها  المعنية. 

 الجامعة المختلفة.  ا هبط عملية دخو  وخرول الم اة واآلليا  من بواب .3

مذدير وتقذديمها ل إعداد تقارير خطية بم اهداتهم ال خرية المتعلقة بحاال  اإلخل  باألمن والنظام داخل الحرم الجامعي .4

 ائرة األمن الجامعي أو الرئيس المباشر بواسطة م رف األمن المستو . د

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.  .5
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   Public Safety Clerkالوظيفة: مأمور ب مة عامة 

 ت  المقطوعاو ما يعادلها بالرا ) (الرابعة الدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

Minimum Degree to Full Fill Position:  Fourth Degree or Equivalent Salary Lump 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

مجذا  العمذل  فذيو سذنوا  7ال انوية العامة مع خبذرة ال تقذل عذن  بعد ث سنوا   ال املو أو ثلالمتوسط الدبلوم شهادة  -

  بيعة العمل.  وتتناسب 

 ل.  تتناسب و بيعة العمفي مجا  العمل و سنوا  10أو شهادة الدراسة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

 واو.ة العمل  للتعيين بالراتب المقطتتناسب مع  بيع سنةو 15أو دون ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

   

 Main Responsibilities And Duties For Position للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 ونقلهم إلى أقرب مرك  صحي أو مست فى.  والعاملينإسعاف الطلبة  .1

اا تعانة بالذدفابذة تقريذر بذالك واالسذإ فاء الحرائ  التي قد تن ب في مراف  الجامعة وحسذب األدوا  المتذوفرة لديذه وكت .2

 المدني إذا تعار معالجته وداللتهم مكان الحري . 

 لها. التفتيش الدوري للتأكد من جاه ية أجه ة إناار الحري  وأجه ة السرقا  و فايا  الحري  الستمرارية عم .3

 ها. لطلبة والموظفين لمعالجتابصيااء  تتسببإعداد تقارير بأية م اهدا  من شأنها أن  .4

 .هللاتضرر ال قدر الجامعة في حالة الحروب والكوارث الطبيعية من أجل إخلء المباني التي قد ت بالعاملين فياالستعانة  .5

 القدرة على إعطاء دورا  في السلمة العامة. .6

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.  .7
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 Medical Clinic Director  الوظيفة: مدير مرعم صحي

  Degree ndSeco: Position Full FillTo Minimum Degree                 ثائيةالدرجة الالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة:  الحد األدئى للم   ت

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 سنوا  في  ب األسرة.  و10 خبرة ال تقل عن وبكالوريو  في  ب األسرة ال درجة -

 ال مالة البريطانية في  ب األسرة. أو البورد األميركي شهادة  -

 ظيفة.جلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الواإلنإجادة الل ة  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 المستولية الكاملة إلدارة وت  يل المرك .  .1

 وهع خطة سنوية وأهداف مرحلية لخدمة المرهى.  .2

 . للمرك رة األعما  اليومية إدا .3

 المرهية.السنوية ديد العقود واإلجازا  جمتابعة اإلجراءا  اإلدارية المتعلقة بت .4

 يتعاملون مع المرهى وأسرهم بطريقة مرهية والئقة.  االتأكد من أن األ باء والعاملين جميع   .5

 بالمرك .  تقييم الخطة واألهداف المرحلية واألداء السنوي لكل الموظفين العاملين .6

 توجيه وتنسي  ومتابعة كافة األن طة الطبية.  .7

 اإلشراف على برامج الت قيف الرحي.  .8

 اإلشراف على البرامج الوقائية.  .9

 متابعة برامج الجودة في القطاا الرحي والعمل على تطبيقها. .10

 الرئيس المباشر.قبل القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من  .11
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 Hospital Administration Consultant  الوظيفة: ابت اري إدارة مست فيات

  Degree rdThi: Position Full FillTo Minimum Degree                   الثالثةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 ا .سنوا  في عمل المست في و5 درجة الماجستير في اإلدارة الرحية أو إدارة المست فيا  وخبرة ال تقل عن  -

  .ست فياو سنوا  في عمل الم7البكالوريو  في اإلدارة الرحية أو إدارة المست فيا  وخبرة ال تقل عن   درجةأو  -

 وظيفة.الل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام المعرفة ب -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities  للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 وهع الخطط وتطوير الهيكل التنظيمي للمست فى واألقسام المختلفة.  .1

 الخطة االستراتيجية للمست فى. وهع  .2

 وهع خطة مكافحة الحرائ  والكوارث.  .3

 أنظمة المعلوما .   تطوير وتحدي  .4

 دراسة وتحليل الم اكل التي يواجهها المست فى بهدف وهع الحلو  المناسبة.  .5

 ألقسام. اتلف دراسة األعداد المقررة من القوى العاملة للمست فى وكالك المعدا  واألجه ة وذلك بالتنسي  مع مخ .6

مج لمستمر وبذراالم اركة بوهع البرامج المختلفة في المست فى م ل برامج الجودة النوعية وبرامج التدريب والتعليم ا .7

 التطوير والريانة. 

 التنسي  بين المست فى وشركا  الت  يل في حالة إدارة وت  يل المست فى من قبل ال ركا .  .8

 ج هبط النوعية والجودة همن خطة تنفياية للعاملين في المست فى.الم اركة في التوعية عن أهمية برام .9

 الرئيس المباشر. قبل القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من .10
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 Consultant Physician  الوظيفة: طبي  ابت اري

 ird DegreePosition: Th Full Fillimum Degree To Min                     الثالثةالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة البكالوريو  في الطب. -

 االختراا العالي في الطب. -

 عادلها باإلهافة إلى رخرة م اولة المهنة بعد االختراا. شهادة البورد األردني أو ما ي -

 و سنوا  في مجا  العمل الطبي بعد الحرو  على البورد.10خبرة ال تقل عن   -

 ظيفة.إجادة الل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الو -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة للو

 اإلشراف المباشر على األ باء المتدربين همن اختراصه والم اركة في التدريب همن اختراصة.  .1

 تقييم األ باء العاملين تحت اشرافه من الناحية الفنية ورفع التقارير اللزمة بالك.  .2

لعمليذذا  أكذذد مذذن تنفيذذا الخطذذة العلجيذذة الموهذذوعة لكذذل مذذنهم والقيذذام بااإلشذذراف المباشذذر علذذى معالجذذة المرهذذى والت .3

 واإلجراءا  الجراحية همن اختراصه.

 الم اركة في المناوبا  على هوء برامج وإجراءا  المناوبة الخاصة بالقسم.  .4

 الم اركة في برامج هبط الجودة في المست فى.  .5

 بية األخرى.إعطاء المحاهرا  لطلبة كلية الطب والتعليما  الط .6

 الم اركة في المتتمرا  العلمية.  .7

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيس المباشر.  .8
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      Specialist Physician  الوظيفة: طبي  اخاائي

 hird DegreePosition: T Full Fille To Minimum Degre                      الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الثالثة

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .سنتينال تقل عن ماجستير أو دبلوم لمدة سنتين في مجا  االختراا مع خبرة  -

 ي أو ما يعادله في االختراا.شهادة البورد األردن -

 مم اولة المهنة في االختراا -

 ظيفة.إجادة الل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الو -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 هى وإبلغ االست اري عن الحاال  الطارئة التي تحدث. متابعة علل المر .1

 متابعة علل المرهى في عيادا  االختراا.  .2

 المرور اليومي على المرهى.  .3

 شراف اإلست اري المستو . إالقيام بالعمليا  واإلجراءا  الجراحية همن إختراصه وتحت  .4

 االشتراك في وهع البرامج الطبية والتدريبية همن اختراصه.  .5

 م اركة في برامج هبط الجودة، وتدريب الطلبة في مجا  التخرص.ال .6

 الم اركة في المتتمرا  العلمية.  .7

 القيام بأية أعما  ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيس المباشر.  .8
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 Dietitian  الوظيفة: اخاائي تغذية

  Degree edTher :Position Full FillMinimum Degree To                 الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الثالثة

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا .7درجة الماجستير في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن   -

و 10عن   بكالوريو  في الت اية والتدبير المن لي أو أي تخرص ذو علقة بطبيعة الوظيفة مع خبرة ال تقلدرجة ال -

 سنوا  في مجا  العمل. 

 وظيفة.معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ال -

   

 Main Responsibilities And Duties For Positionفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة للوظي

 اإلشتراك في لجان إستلم األغاية واإلشراف على تخ ينها. .1

 اإلشراف على نظافة المطاعم ومطابخها.  .2

 متابعة ال تون الفنية من  هي وت ليف للوجبا  المختلفة التي تقدم للطلب والعاملين. .3

 جامعة. متابعة تسوية صفقا  توريد األ عمة لل .4

 . الجامعة أو المست فىمتابعة سير الخدمة ال اائية داخل  .5

 متابعة سير الوجبا  لحين وصولها للمريا.  .6

 عمل محضر إستلم مواد غاائية يومي وأسبوعي والتأكد من توفرها وجودتها.  .7

 عمل إستطلا رأي شهري للمرهى حو  الوجبا  المقدمة.  .8

 ا  وأماكن تناو  الطعام. التأكد من نظافة وصحة المعدا  والعرب .9

 المساهمة في برنامج التوعية الرحية في مجا  الت اية.  .10

 اإلشراف على تدريب العاملين على مختلف  رق التعقيم على األجه ة والمعدا  المتاحة. .11

 إعداد التقارير الدورية عن سير العمل ورفعها للرئيس المباشر.  .12

 اإلشتراك في أن طة لجنة مكافحة العدوى.  .13

 إلشتراك في برنامج همان الجودة على نطاق المست فى. ا .14

ت ذخيص التعاون مع العاملين في الحقل الرحي سواء بالمست فى أو العيادة أو المرك  الرذحي فذي عذلل المرهذى و .15

 بعا الحاال . 

 إعداد الوجبا  الخاصة المختلفة حسب نوا وعمر ووزن المريا.  .16

 . امرهى خاصة الاين تتطلب وجباتهم غااء  خاص  متابعة الخدما  ال اائية التي تقدم لل .17

الابحذذة اإلشذذتراك فذذي حمذذل  توعيذذة المجتمذذع لمكافحذذة األمذذرام ذا  العلقذذة بالت ايذذة م ذذل السذذمنة وداء السذذكري و .18

 الردرية. 

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .19
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   Physical Therapist  يعي وتأ يلالوظيفة اخاائي ع ج طب

 

Minimum degree to fullfill the position : Fourth Degreeالرابعة                    الدرجة األدئى أل غا  الوظيفة: الدرجة 

  

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة أل غا  الوظيفة:

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to fullfill the position 

 درجة الماجستير في العلل الطبيعي والتأهيل أو ما يعادلها مع خبرة لمدة سنتين. -

 سنوا . 5أو درجة البكالوريو  في العلل الطبيعي والتأهيل مع خبرة   -

 لوظيفة.ام بمهام امعرفة بالل ة االنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب  ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القي  -

 

  Main Responsibilities And Duties for Position الواجبات والمس وليات الرئيسية للوظيفة

 األشراف على الفنيين للقيام بعمليا  العلل الطبيعي وف  أسس علمية وعملية صحيحة. .1

 الطبيعي.   الرياهية، والعللمساعدة عضو هيئة التدريس في التطبيقا  العملية للمساقا  ذا  العلقة باإلصابا .2

 القيام باإلسعافا  األولية للمرابين، وتأمين نقلهم إلى المست فى. .3

والمحافظذة  العناية باألجه ة واألدوا  المستعملة في مختبذرا  وقسذم العذلل الطبيعذي، والتحقذ  مذن جاه يتهذا للعمذل .4

 على سلمتها.

 طبيعي والتأهيل الرياهي للموظفين الجدد والطلبة.الم اركة وعقد برامج ودورا  تدريبية في العلل ال .5

 تطبي  الخطة العلجية التي حددها رئيس قسم الطب الطبيعي والتأهيل والتواصل معه لمتابعة الحالة. .6

 الم اركة في برامج هبط الجودة. .7

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .8
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 Hematologist   ة: اخاائي امرا  دمالوظيف

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                 الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة الماجستير في الطب الب ري. -

 أو درجة البكالوريو  في الطب الب ري مع خبرة مناسبة في مجا  الوظيفة. -

 ظيفة.إجادة الل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الو -

 

 Main Responsibilities And Duties For Position الواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة:

 اإلشراف على العاملين باإلختراا وتقديم المساعدة الفنية لهم أثناء العمل.  .1

 القيام باألعما  المخبرية التي تتعل  بمجا  اختراصه.  .2

 تدريب العاملين باالختراا وتقديم المساعدة الفنية لهم أثناء العمل.  .3

 النوعية ومكافحة العدوى ومبادئ وقواعد السلمة العامة في مجا  اختراصه. تطبي  برامج الجودة  .4

 .القيام بالبح  العلمي في مجا  اختراصه في سبيل تطوير العمل واستخدام  رق جديدة في التحاليل الطبية .5

 تقديم الم ورة الطبية والفنية عند الحاجة إلى األقسام الطبية المختلفة.  .6

 ج التوعية الرحية في مجا  اختراصه. الم اركة في عمل برام .7

 التنسي  مع رئيس قسم المختبر وبنك الدم لتوفير ما يحتاجه العمل من أجه ة ومواد ت  يلية.  .8

 المراقبة واإلشراف على برامج هبط الجودة في القسم. .9

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من قبل الرئيس المباشر.  .10
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  Optometrist  : اخاائي بارياتالوظيفة

  th DegreePosition: Four Full FillMinimum Degree To                 الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة البكالوريو  في علم البرريا  مع خبرة ال تقل عن سنتين في البرريا .  -

 ظيفة.إجادة الل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الو -

 

 es For PositionMain Responsibilities And Dutiالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 قيا  القدرة البررية وعمى األلوان ب كل عام.  .1

 وصف قيا  قوة العدسا  اللصقة.  .2

 وصف وقيا  العدسا  الطبية للنظارا .  .3

 فحص وت خيص الخلل الوظيفي واالنكساري للعين لدى كبار السن  سن ال يخوخةو.  .4

 لك الحاال . فحص وت خيص هعف الروية ال ديدة ووصف المعاني البررية لم ل ت .5

 كتابة تقرير  بي عن القدرة البررية وروية األلوان والساحة البررية.  .6

 القدرة على تحويل المريا إلى أخرائي العيون عند ملحظة علما  سريرية مرهية في العين. .7

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من قبل الرئيس المباشر.  .8
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  Physiologist  فيميا  صحية الوظيفة: اخاائي

  th DegreePosition: Four Full FillMinimum Degree To                 الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة الماجستير في الفي ياء الرحية.  -

 و سنوا  في مجا  العمل.3مع خبرة ال تقل عن  في الفي ياء الرحية  درجة البكالوريو  -

 ظيفة.إجادة الل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الو -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionسة للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئي

 اإلشراف على عمل المسوحا  اإلشعاعية حو  أجه ة األشعة وبأقسام الطب النووي.  .1

يذع نظذائر فذي جمالقيام بالخدما  الوقائية من اإلشعاا بأقسام األشعة العلجية والت خيرية والطب النذووي ومختبذرا  ال .2

 خدم أجه ة أشعة ت خيرية. األقسام التي تست

 القيام ببرنامج اختبارا  الجودة النوعية ألجه ة األشعة الت خيرية برفة دورية.  .3

 متابعة تخ ين ونقل النظائر الم عة وكالك التخلص من النفايا  الم عة.  .4

 معايرة أجه ة المسح اإلشعاعي وأجه ة قيا  التلوث اإلشعاعي. .5

 ن وجودة في مخذلنظائر الم عة المستوردة والكميا  المستهلكة، والمتبقية منها والماإلشراف والتفتيش على السجل  با .6

 المخلفا  الم عة وعمل محاهر بالمخالفا  واتخاذ اإلجراءا  اللزمة. 

ن أخطذار فحص المرادر الم عة قبل اإلستعما  للتأكد من تذوفير جميذع ال ذرو  اللزمذة لوقايذة العذاملين والمرهذى مذ .7

 اإلشعاعا .

 تابعة توفير اللوازم الوقائية اللزمة لوقاية العاملين في مجا  اإلشعاا. م .8

 المعرفة الجيدة في الفي ياء الرحية والوقاية من اإلشعاا.  .9

 القدرة على التررف في حاال  الطوارئ عند حدوث تلوث إشعاعي.  .10

 مساندة.المساعدة في تدريس بعا المواد التي لها علقة بالتخرص في العلوم الطبية ال .11

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من قبل الرئيس المباشر. .12
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 Quality Specialist   ةالوظيفة: اخاائي جودة ئوعي

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                 الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة

 ئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: الحد األد

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة  الماجستير في اإلدارة الرحية أو السجل  الطبية أو التمريا أو الجودة.  -

 تمريا أو الجودة. أو درجة البكالوريو  في اإلدارة الرحية أو السجل  الطبية أو ال -

 خبرة لمدة ثلث سنوا  في أعما  الجودة النوعية.  -

 إجادة المرطلحا  الطبية.  -

 القدرة على تحليل المعلوما .  -

 المعرفة التامة ببرامج الجودة النوعية.  -

 .ظيفةإجادة الل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الو -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 للنظام المعمو  به في القسم. اترتيب محتويا  السجل الطبي وفق   .1

 مراجعة وتحليل السجل  الطبية واستكمالها لكافة المعلوما  والبيانا  الطبية.  .2

 لنوعية. اارنة اإلجراءا  الطبية بالمعايير الموهوعة من قبل لجنة الجودة مراجعة وتحليل المعلوما  الطبية ومق .3

 في لجنة الجودة النوعية بالقسم.  اومنسق   االعمل عضو   .4

 الم اركة في االجتماعا  والندوا  الخاصة بالجودة النوعية.  .5

 رار لتنفياها.تحليل البيانا  الرحية واإلستفادة منها والخرول بتوصيا  تنفياية تقدم ألصحاب الق .6

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيس المباشر. .7
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 Public Health Specialist  الوظيفة: اخاائي صحة عامة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                 الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة الماجستير في الرحة العامة.  -

 أو درجة البكالوريو  في الرحة العامة مع خبرة ال تقل عن سنتين.  -

 ظيفة.رة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوإجادة الل ة اإلنجلي ية وخب -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 إبلغ الجها  الرحية عن أية عدوى يتم الك ف عنها.  .1

 تباد  المعلوما  لمكافحة العدوى في المست فيا .  .2

 لقيام بالت قيف الرحي في مجاال  الرحة العامة. ا .3

 اإلشراف الرحي على مساكن العاملين والطلبة ومراف  الجامعة.  .4

 اإلشراف الرحي على مرادر المياه والتأكد من وجود مياه نظيفة حسب المواصفا  الرحية.  .5

 حية اللزمة. التفتيش على أماكن إعداد الطعام والتأكد من نظافتها ومدى تطبي  ال رو  الر .6

 وهع برنامج لمكافحة الح را  والقوارم وال واحف.  .7

 اإللمام باألمرام الُمعدية التي يجب أن يبلغ عنها لوزارة الرحة. .8

 القدرة الفنية في مجا  اختراصه.  .9

 القدرة على التحليل الوبائي لألمرام المعدية. .10

 أخا وفحص عينا  من أي مكان وتقديم تقرير عنها. .11

 أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل وبتكليف من قبل الرئيس المباشر. القيام بأية  .12
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 Parasitologist Specialist  الوظيفة: اخاائي ط فيلي ِّات

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degreeالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة                 

 والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: الحد األدئى للم   ت 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة الماجستير في الطفيليا . -

مختبرا  و سنوا  في مجا  العمل في ال5عن   لأو درجة البكالوريو  في الريدلة أو العلوم الطبية مع خبرة التق -

 الطبية السريرية.

 ظيفة.إجادة الل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الو -

 

 Main Responsibilities And Duties For Position  الواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة:

 القيام باألعما  التي تتعل  بمجا  اختراصه.  .1

 راا وتقديم المساعدة الفنية لهم أثناء العمل. اإلشراف على العاملين باإلخت .2

 تدريب العاملين من خل  التوجيه المباشر وعمل المحاهرا  واللقاءا  العلمية.  .3

 تطبي  برامج الجودة النوعية ومكافحة العدوى ومبادئ وقواعد السلمة العامة في مجا  اختراصه.  .4

 . ير العمل واستخدام  رق جديدة في التحاليل الطبيةالقيام بالبح  العلمي في مجا  اختراصه في سبيل تطو .5

 تقديم الم ورة الطبية والفنية عند الحاجة إلى األقسام الطبية المختلفة.  .6

 التنسي  مع رئيس قسم المختبر وبنك الدم لتوفير ما يحتاجه العمل من مواد ت  يلية.  .7

 الم اركة في عمل برامج التوعية الرحية في مجا  إختراصه.  .8

 يم أداء العاملين باإلختراا ورفع التوصيا  اللزمة بالك. تقي .9

 الم اركة في وهع السياسا  واألهداف واإلجراءا  الخاصة بقسم المختبر وبنك الدم.  .10

خترذاا التعاون مع أخرائي الرحة العامة على التبليغ عن األمرام الطفيلية إلذى الذرئيس المباشذر أو أصذحاب اال .11

 ووهع الخطط اللزمة لمكافحتها. ومن ثّم إلى وزارة الرحة

 المعرفة الجيدة بجميع األجه ة واألدوا  المخبرية المستعملة في مجا  اختراصه.  .12

 القدرة الفنية في مجا  اختراصه.  .13

 القدرة على تطوير اختراصه.  .14

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيس المباشر. .15
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 Prosthetic Devices Specialist  : اخاائي اجهمة تعويضيةالوظيفة

  rth DegreePosition: Fou Full FillMinimum Degree To                    الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة:الدرجة الرابعة

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا  في مجا  العمل. 3درجة البكالوريو  تخرص أجه ة تعويضية أو ما يعادلها مع خبرة ال تقل عن   -

 ظيفة.إجادة الل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الو -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionت الرئيسة للوظيفة: الواجبات والمس وليا

 وصف الجهاز التعويضي المناسب للحالة وتنفياه مع العاملين بالقسم.  .1

 مناق ة الحاال  مع األ باء المعالجين.  .2

 باألدوا  واألجه ة واالختبارا  المناسبة وأخا المقاسا  لهم.  افحص المرهى مستعين   .3

 يا على استخدام الجهاز التعويضي وصيانته والمحافظة عليه. تعليم المر .4

 تدريب الطلبة والعاملين الجدد في هاا المجا . .5

 القيام بأية أعما  ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيس المباشر.  .6
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 Prosthetic Specialist  الوظيفة: اخاائي اطرا  صناعية

  h DegreePosition: Fourt Full FillMinimum Degree Toظيفة: الدرجة الرابعة                الدرجة األدئى إل غا  الو

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا  في مجا  العمل. 5ا يعادلها مع خبرة ال تقل عن  درجة البكالوريو  تخرص أ راف صناعية أو م -

 ظيفة.إجادة الل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الو -

  

 Main Responsibilities And Duties For Positionلواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: ا

 باألدوا  واألجه ة واالختبارا  المناسبة وأخا المقاسا  لهم.  ان  فحص المرهى مستعي .1

 وصف فني للطرف الرناعي المطلوب تنفياه مع العاملين بالقسم.  .2

 تعليم المرهى على استخدام الطرف الرناعي وصيانته والمحافظة عليه.  .3

 مناق ة الحاال  التي تستدعي مع األ باء المعالجين.  .4

 ن الجدد في هاا المجا .تدريب الطلبة والعاملي .5

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيس المباشر.  .6
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 Craftsman Specialist    الوظيفة: اخاائي ع ج /رفي

  th Degree: FourPosition Full FillMinimum Degree To                  الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 البكالوريو  في مجا  التخرص مع خبرة ال تقل عن سنتين في مجا  العمل. درجة -

 ظيفة.حاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوإجادة الل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام ال -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 المعرفة الجيدة باألجه ة واألدوا  المستخدمة بالعلل الحرفي.  .1

 هوء دليل إجراءا  العمل.  باألدوا  واألجه ة المناسبة وعلى افحص المرهى مستعين   .2

 وهع خطة العلل الحرفي واإلشراف على تنفياها.  .3

 تعليم المريا أو أسرته على متابعه التمرينا  المطلوبة منه.  .4

 مناق ة الحاال  المرهية مع األ باء.  .5

 تدريب الطلبة والعاملين الجدد في هاا المجا . .6

 ظيفة بتكليف من قبل الرئيس المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الو .7
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  Speech Therapist  الوظيفة: اخاائي ئطق

  rth DegreePosition: Fou Full FillMinimum Degree To                   الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة الماجستير في علوم النط  مع خبرة لمدة سنتين.  -

 و سنوا .5أو درجة البكالوريو  في علوم النط  مع خبرة   -

 إجادة مخارل حروف الل ة العربية. -

 وظيفة.ترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام المعرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل اال -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 وهع التدريبا  اللزمة للكلم ومتابعة قيام المريا بها.  .1

 تحديد األجه ة واألدوا  اللزمة للعمل ووسائل التعلم.  .2

 عيوب النط  والكلم.  ترنيف وتحديد وت خيص .3

 اإلترا  بالطبيب المعالج وملحظة مدى تقدم المريا في العلل.  .4

 تدريب الطلبة والعاملين الجدد في هاا المجا . .5

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيس المباشر.  .6

  



147 
 

 Audiology Therapist   الوظيفة: اخاائي بمع

  h DegreePosition: Fourt Full FillMinimum Degree To                رجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعةالد

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 ص سمعيا  مع خبرة ال تقل عن سنتين. درجة الماجستير تخر -

 و سنوا .5أو درجة البكالوريو  تخرص سمعيا  مع خبرة ال تقل عن   -

 وظيفة.معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ال -

 

 s And Duties For PositionMain Responsibilitieالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 عمل اختبارا  وفحوصا  السمع والتوازن التي يطلبها الطبيب.  .1

 تحديد األجه ة واألدوا  اللزمة للعمل.  .2

 االحتفاظ بسجل نتائج االختبارا  والفحوصا .  .3

 اإلشراف على صيانة األجه ة المستعملة.  .4

 االترا  بالطبيب وملحظة مدى تقدم المريا في العلل.  .5

 حدي  وتطوير قسم السمعيا  في هوء المستجدا . ت .6

و فقذدان التنسي  مع أخرائي األنف واألذن والحنجرة على عمل ورشذا  تعليميذة علذى الوقايذة مذن األمذرام السذمعية أ .7

 السمع. 

 المساعدة في اختيار السماعا  الطبية وبرمجتها قبيل استخدامها.  .8

 أهيلية لعمليا  زراعة القوقعة. التنسي  مع األ باء على عمل برامج علجية ت .9

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيس المباشر.  .10
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 Paramedicالوظيفة: اخاائي إبعا  

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                  الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 شهادة البورد أو ال مالة في تخرص  ب الطوارئ أو ما يعادلها في تخرص الجراحة العامة أو البا نية.  -

بعذد  برة لمدة سنةخو في الجراحة العامة أو البا نية مع لمدة سنتين عالي بعد البكالوريو  أو درجة الماجستير أو  دبلوم -

 الحرو  على المتهل في قسم اإلسعاف. 

اف ي قسذم اإلسذعأو دبلوم عالي بعد البكالوريو  لمدة سنة في الجراحة العامة أو البا نية مع خبذرة ال تقذل عذن سذنتين فذ -

 بعد حروله على هاا المتهل. 

 وظيفة.عرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الم -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

ة اللزمذة عذد إجذراء الفحوصذا  الطبيذاستقبا  المرهى المراجعين لقسم اإلسعاف والطوارئ وتقييم حاالتهم المرهذية ب .1

 وتقدير مدى حاجاتهم لدخو  المست فى. 

 التنسي  مع ذوي االختراصا  الطبية المختلفة عند إدخا  الحاال  الطارئة للمعالجة في المست فى.  .2

 تحويل الحاال  المرهية غير الطارئة إلى االختراصا  األخرى.  .3

 مين والمتدربين في قسم اإلسعاف والطوارئ. اإلشراف على تدريب وتقييم األ باء المقي .4

 الم اركة في المناوبا  على هوء برنامج وإجراءا  المناوبة.  .5

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد على مبادئ اإلسعافا  األولية. .6

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيس المباشر. .7
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 Microrbiologist  علء األ/يا  الدقيقة الوظيفة: اخاائي 

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 ماجستير في علم األحياء الدقيقة الطبية. درجة ال -

 . و سنوا 3مع خبره في مجا  االختراا ال تقل عن   حياتيةالعلوم البكالوريو  في الطب والجراحة، أو ال درجةأو  -

 وظيفة.قيام بمهام الاإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من المعرفة بالل ة  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 لها.المناسبة والمضادا  الحيوية القيام بترنيف الميكروبا   .1

 كتابة النتائج والتقارير الفنية تحت إشراف الطبيب اإلست اري.  .2

بالوحذدة  ة األجنحذة، بالم ذاركة مذع روسذائهربعذة حذاال  التلذوث والجذروأ ب يذاالقيام بت خيص األمرام المعديذة ومتا .3

 والطبيب المعالج. 

 القيام بأعما  مكافحة التلوث بالمست فى.  .4

 اإلشراف العلمي والفني والتدريب على أعما  أ باء الوحدة.  .5

هذذبط الجذذودة الطبيذذة اإلشذذراف علذذى تطبيذذ  نظذذام هذذبط الجذذودة فذذي تخررذذه، والمسذذاهمة بأن ذذطة لجذذان مراقبذذة  .6

 بالمست فى. 

ين نيذين العذاملالم اركة في إعذداد البذرامج التدريبيذة التخررذية وتنفيذا بذرامج التذدريب المقذررة، وتطذوير إمكانيذا  الف .7

 تحت إشرافه. 

 اإللت ام باألن طة العلمية واالجتماعا  اإلكلينيكية والندوا .  .8

 علذى الخطذة لرسذائل واإل روحذا  العلميذة التذي تجذري فذي الوحذدة بنذاء  القيام باألبحاث العلمية واإلشراف علذى كتابذة ا .9

 المعتمدة على أن تن ر في مجاال  علمية متخررة. 

يم م ذاركة م ذذرف الرذذحة العامذذة فذذي إعذذداد الن ذذرا  المتعلقذذة بذذاألمرام السذذارية، وكذذالك عمذذل مسذذح علذذى الجذذراث .10

 المقاومة للمضادا  الحيوية.

 عدوى في المست فى وكالك في المجتمع. الم اركة في عمليا  هبط ال .11

 عمل االحرائيا  عن الجراثيم المنت رة في المست فى ومقاومتها للمضادا  الحيوية. .12

 التوعية الرحية للطلبة والموظفين في مجا  األمرام السارية و رق علجها والوقاية منها. .13

 الرئيس المباشر. قبل من القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة أعما  الوظيفة بتكليف  .14
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  Resident Physician   الوظيفة: طبي  مقيء

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                  الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 طب. أو في البكالوريو  في الطب والجراحة ال درجة -

 مم اولة المهنة في االختراا -

 ظيفة.اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوإجادة الل ة  -

  

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: ئيسةرالواجبات والمس وليات ال

 . في ملفاتهم الطبية المرور اليومي على المرهى وتدوين الملحظا  عن حاالتهم الرحية .1

مذل عمتابعة المرهى وتدوين السيرة المرهية في الملف الطبي و لب الفحوصا  اللزمة وإبلغ المرهذى بضذرورة  .2

 . اإلشعاعيةباإلهافة للفحوصا   الفحوصا  لمتابعتها

 المرهية وعينا  الفحص.  ةلفحص المريا وأخا السير اتدريب أ باء االمتياز ومساعدتهم فني   .3

 تحضير قائمة العمليا  اليومية.  .4

 خرائي للمريا.معالجة المرهى في حدود الخطة العلجية التي يرفها االست اري أو األ .5

 عند خرول المرهى واستكما  إجراءا  الخرول. المرور مع االست اري أو األخرائي  .6

طبيذة حسذب كتابة التقارير الخاصة بالمرهذى ومذنح العذاملين والطلبذة اإلجذازا  المرهذية والمرذادقة علذى التقذارير ال .7

 التعليما .

 الم اركة في متابعة حاال  المرهى في عيادا  االختراا عند الحاجة.  .8

 الم اركة في الن ا ا  العلمية للقسم.  .9

 الم اركة في المناوبا  الليلية على هوء برنامج وإجراءا  المناوبة.  .10

 تطبي  سياسا  وإجراءا  العمل الخاصة بالقسم.  .11

 إعداد التقارير الطبية والملفا  عن المرهى الاين ي ارك في علجهم. .12

 الم اركة في تدريب  لبة الطب والعلوم الطبية األخرى. .13

 تطبيقها. الم اركة في عمليا  هبط الجودة و .14

 الم اركة في المتتمرا  العلمية.  .15

 الرئيس المباشر. قبل القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من  .16
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 Radiology Resident  الوظيفة: طبي  مقيء ا عة

    rth DegreeFou: Position Fill FullTo Minimum Degree                  الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . سنتينمع خبرة ال تقل عن بكالوريو  في الطب ال درجة -

 مم اولة المهنة في االختراا -

 ظيفة.ي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الواإلنجلإجادة الل ة  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 ا. ية منهالم اركة في تقييم الفحوصا  واإلجراءا  اإلشعاعية الت خيرية المختلفة وإعداد التقارير النهائ .1

 ي. التي تطلب منه وتحت اشراف الطبيب االست اري أو األخرائ اإلشعاعيةالقيام بعمل الفحوصا  واإلجراءا   .2

 الم اركة في المناوبا  على هوء برنامج وإجراءا  المناوبا .  .3

 الم اركة في الن ا ا  التعليمية المختلفة بالقسم.  .4

 لب في مجا  األشعة.طلالم اركة في عمليا  هبط الجودة، وتدريب ا .5

 الم اركة في المتتمرا  العلمية.  .6

 الرئيس المباشر. قبل القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من  .7
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 Dental Resident  الوظيفة: طبي  مقيء )ابنان(

  th DegreeFour: Position ll FillFuTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . سنتينمع خبرة ال تقل عن  طب وجراحة الفم واألسنان مع إنهاء سنة االمتيازفي البكالوريو  ال درجة -

 م اولة المهنة في االختراام -

 ظيفة.اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوإجادة الل ة  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities  للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 شعاعية اللزمة. و لب الفحوصا  المخبرية واإلفحص المرهى وتدوين السيرة المرهية في ملفاتهم  .1

 المرور اليومي على المرهى وتدوين الملحظا  عن حالتهم الرحية في ملف المريا الطبي.  .2

 عند معالجة المرهى.  اتدريب أ باء االمتياز ومساعدتهم فني   .3

 متابعة نتائج الفحوصا  المخبرية واإلشعاعية المطلوبة للمرهى.  .4

 مناوبا  الليلية على هوء برنامج وإجراءا  المناوبه. الم اركة في ال .5

 الم اركة في الن ا ا  العلمية للقسم.  .6

 القدرة الفنية في مجا  اإلختراا.  .7

 الم اركة في برامج هبط النوعية وتدريب الطلبة في هاا التخرص. .8

 الم اركة في المتتمرا  العلمية.  .9

 الرئيس المباشر. قبل ل بتكليف من القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العم .10
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 Physician  الوظيفة: طبي 

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                  الرابعة الدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة:

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة:

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 خبرة ال تقل عن سنة واحدة في الطب العام.البكالوريو  في الطب، مع  درجة -

 مم اولة المهنة في االختراا -

 ظيفة.الل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الو إجادة -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةس وليات الالواجبات والم

 إجراء الك ف والفحص السريري على المرهى وت خيص الحالة المرهية لهم، ووصف العلل اللزم لكل حالة.  .1

 المرور اليومي على المرهى وتدوين الملحظا  عن حالتهم الرحية في ملف المريا الطبي.  .2

 رهى إلجراء الفحوصا  المخبرية، وعمل الرور اإلشعاعية عند الحاجة. تحويل الم .3

 تحويل المرهى لأل باء األخرائيين و/أو لدخو  المست فى إذا ل م األمر لمتابعة علجهم.  .4

يذة تقذارير الطبكتابة التقارير الطبية الخاصة بالمرهى، ومنح العاملين والطلبة اإلجذازا  المرهذية، والمرذادقة علذى ال .5

 لمقدمة من  لبة الجامعة حسب التعليما . ا

 التأكد من متابعة تنفيا التعليما  واإلرشادا  الطبية.  .6

 التعامل مع األجه ة اللزمة. .7

 الرحي.  والت قيفتع ي  البرامج الوقائية  .8

 توجيه التمريا والمهن الطبية.  .9

 ز.متياالم اركة في برامج هبط الجودة، وتدريب  لبة كلية الطب وأ باء اإل .10

 متابعة نتائج الفحوصا  المخبرية واإلشعاعية المطلوبة للمرهى.  .11

 الم اركة في المتتمرا  العلمية.  .12

 الرئيس المباشر. قبل القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من  .13
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 Dentist  الوظيفة: طبي  ابنان

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                   ابعةالرالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . في مجا  العمل سنة واحدةمع خبرة ال تقل عن  الماجستير في تخرص  ب األسناندرجة  -

 . و سنوا  في مجا  العمل3مع خبرة ال تقل عن   بكالوريو  في  ب وجراحة األسنانال درجةأو  -

 مم اولة المهنة في االختراا -

 ظيفة.الل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الو إجادة -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةيات الالواجبات والمس ول

 كلينيكية الطبية بالدورة المقررة لأل باء. التدريب على األعما  الفنية واإل .1

 متابعة الوسائل والطرق العلمية الحدي ة للعلل ووهع الخطط اللزمة لتطوير العمل.  .2

 الم اركة في المتتمرا  العلمية.  .3

 الم ورة الفنية لجميع العاملين في تخررة.  إعطاء .4

 تقديم كافة الخدما  الوقائية والعلجية في مجا   ب وجراحة الفم واألسنان.  .5

 تع ي  البرامج الوقائية والت قيف الرحي.  .6

 االشتراك مع الفري  الرحي في حاال  الطوارئ.  .7

 متابعة الريانة الدورية والطارئة لألجه ة.  .8

 واد والمعدا  في مجا   ب األسنان. متابعة توفير الم .9

 تدريب  اقم التمريا للمساعدة في مجا   ب األسنان.  .10

 التعليم والتدريب الطبي المستمر. .11

 عمل اإلحرائيا  وخطط العمل اللزمة. الم اركة في  .12

 الم اركة في برامج هبط النوعية وتدريب  لبة  ب األسنان، و لبة صحة الفم واألسنان. .13

 ما  ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيس المباشر. القيام بأية أع .14
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 Pharmacistالوظيفة: صيدلي 

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                  الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 يفة: الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظ

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 م اولة المهنة.وحاصل على ترخيص صيدلة تخرص بكالوريو  ال درجة -

 ظيفة.إجادة الل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الو -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةيات الالواجبات والمس ول

 لمريا. لإعطاء وتقديم الم ورة والمساعدة لأل باء والجراحين في المسائل المتعلقة بالجرعا  والوصفا  الطبية  .1

 . لهرصد وتحليل الحالة الرحية للمريا فيما يخص األدوية التي أعطيت  .2

 المرهى عن اآلثار الجانبية المحتملة وفوائد العلل باألدوية.  اإلجابة على استفسارا  .3

 فورية من الطبيب في حالة ظهور بعا اآلثار الجانبية على المريا. المساعدة الالتما   .4

 تقديم الم ورة للمرهى حو  األدوية.  .5

 اإلشراف على تخ ين الدواء.  .6

تخذ ين يدلية علذى أن يتضذمن ذلذك  لذب شذراء واسذتلم واإلشراف والتوجيه والتنسي  والم اركة في جميع أن طة الر .7

 ونقل وصرف األدوية. 

 إعداد وتطبي  نظام التعرف على التاري  المرهي للمريا لتجنب حدوث أي رد فعل دوائي أو تداخل دوائي.  .8

 بأو .  متوفرة ومتابعة المخ ون أوال  الإعداد ن رة بجميع األدوية المتوفرة واألدوية غير  .9

لذذى آخذذر التطذذورا  فذذي مجذذا  الذذدواء والمستحضذذرا  الطبيذذة للتعذذرف علذذى الحذذدي  منهذذا وأحذذدث  ذذرق اإل ذذلا ع .10

 استعمالها. 

مذن وفعّذا  آالمساهمة في إعداد قائمة لألدوية المعتمدة شاملة لكل األمرام علذى أسذس علميذة تهذدف إلذى تذوفير دواء  .11

 وبسعر مناسب وكلفة مبررة.

 بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيس المباشر.  القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة .12
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 Respiratory Therapist  الوظيفة: فني تنفسي

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

  غا  الوظيفة:الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينعن  لالبكالوريو  في التمريا مع خبرة التق درجة -

 . و سنوا  في مجا  العمل5مع خبرة ال تقل عن  معالجة في ال و املالمتوسط  الدبلوم شهادة ال -

 وظيفة.نجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام المعرفة بالل ة اإل -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

لمطلوبذة والقذراءة اتوصيل األجه ة إلذى المرهذى المحتذاجين وتطبيذ  تعليمذا  الطبيذب المعذالج ب ذأن معذايرة األجهذ ة  .1

 وأسلوب التنفس. 

 تحضير وتجهي  وت  يل أجه ة التنفس اإلصطناعي على مختلف أنواعها ومتابعة صيانتها.  .2

ألمذر بعذذد اأخذا العينذا  الدمويذة لتحليذذل غذازا  الذدم وتفسذذيرها وتعذديل نمذط التذذنفس االصذطناعي علذى الجهذذاز إذا لذ م  .3

 است ارة الطبيب المعالج. 

 من الجهاز عند تحسن حالتهم.  ادريجي  تخليص المرهى ت .4

 جديد.للعمل من  وتهيئتهامتابعة تنظيف األجه ة وتعقيمها  .5

 تطبي  مبادئ وقواعد السلمة العامة أثناء العمل.  .6

 الم اركة في عمليا  وبرامج هبط الجودة.  .7

  اركة في تدريب الطلبة والفنيين الجدد في هاا المجا .مال .8

 ا  علقة بطبيعة الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذ .9
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 Anesthesiology Technician  الوظيفة: فني تخدير

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                  الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 ا  الوظيفة:الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غ

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينالوريو  في التخدير مع خبرة ال تقل عن كالب درجة -

  و سنوا  في مجا  العمل.5مع خبرة ال تقل عن  في التخدير المتوسط  ال املو دبلوم شهادة الأو  -

 وظيفة.نجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام المعرفة بالل ة اإل -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 مساعدة  بيب التخدير في العمل وعلى هوء التعليما  التي يردرها إليه.  .1

 العمليا  والتأكد من كافة المعلوما  المطلوبة عنه. إدخا  المريا غرفة  .2

 تحضير األدوية والمحاليل المطلوبة للتخدير وإ لا الطبيب عليها.  .3

 جه ة. والت  يل وكالك تعقيم ونظافة األ التوصيل تحضير جهاز التخدير واألجه ة الملحقة والتأكد من سلمة  .4

 ءا  المناوبة. القيام بالمناوبا  الليلية وف  برنامج وإجرا .5

 الم اركة في عمليا  وبرامج هبط الجودة.  .6

 الم اركة في تدريب الطلبة والفنيين الجدد.  .7

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .8
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    Cast Technician   الوظيفة: فني )جبيره(

  Degreeth Four: Position Full FillTo Minimum Degree                 لرابعةاالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل.البكالوريو  في التمريا مع خبرة ال تقل عن سنتين  درجة -

  و سنوا .5ال تقل عن  تمريا مع خبرة المتوسط  ال املو دبلوم شهادة الأو  -

 التعامل مع مختلف أنواا الجبائر المطلوبة. معرفة ب -

 وظيفة.معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ال -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال الواجبات والمس وليات

 تحضير األجه ة واألدوا  والمواد اللزمة لرنع الجبائر.  .1

 مساعدة المريا قبل وأثناء وبعد وهع الجبيرة.  .2

 وهع الجبيرة المناسبة على هوء  لب الطبيب المعالج.  .3

 إلحرائية. االحتفاظ بسجل خاا وتسجيل المعلوما  لل ايا  ا .4

 الم اركة في عمليا  وبرامج هبط الجودة.  .5

 الم اركة في تدريب الطلبة والفنيين الجدد.  .6

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.  .7
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   Heart Pump Technician  الوظيفة: فني مضخة قل 

  rth DegreeFou: Position Full FillTo Minimum Degree                   عةالرابالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 مجا  العمل.  في سنتينالبكالوريو  في التمريا مع خبرة ال تقل عن  درجة -

  و سنوا  في مجا  العمل.5مع خبرة ال تقل عن  تمريا في ال ال املو  المتوسط دبلومشهادة ال -

 في ت  يل مضخة القلب لمدة سنة.  ةدور -

 وظيفة.معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ال -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةات الالواجبات والمس ولي

 ت  يل جهاز مضخة القلب ومراقبة المريا أثناء العملية.  .1

 تحضير جهاز مضخة القلب والتأكد من صلحيته قبل البدء بالعمل.  .2

  ركة الرانعة. ال تعليما جهاز مضخة القلب وب كل دوري حسب لاإلشراف على إجراء الريانة الوقائية  .3

 تطبي  مبادئ وقواعد السلمة العامة أثناء العمل.  .4

 الم اركة في عمليا  وبرامج هبط الجودة.  .5

 الم اركة في تدريب الطلبة والفنيين الجدد.  .6

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.  .7
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  Dental Lab Technician      الوظيفة: فني ابنان

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة  الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة:

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . سنتينالبكالوريو  في مجا  العمل مع خبرة ال تقل عن  درجة -

  و سنوا  في مجا  العمل.5في تمريا و ب األسنان مع خبرة ال تقل عن   ال املو المتوسط شهادة الدبلوم  -

 وظيفة.معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ال -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةبات والمس وليات الالواج

 الفنية في مجا  اختراصه.  المعرفة .1

 مساعدة  بيب األسنان في جميع اإلجراءا  العلجية والوقائية.  .2

 تجهي  مواد النماذل والح وا .  .3

  بع أفلم األشعة وإعدادها لطبيب األسنان.  .4

 علل وحفظ الملفا . تسجيل بنود ال .5

 اإلشراف على تعقيم أدوا  ومعدا  األسنان.  .6

 اإلشراف على نظافة وصيانة األجه ة ومعدا  عيادة األسنان.  .7

 الم اركة في عمليا  وبرامج هبط الجودة.  .8

 الم اركة في تدريب الطلبة والفنيين الجدد.  .9

 المباشر. القيام بأية أعما  ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس  .10
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  Diet Technicianالوظيفة: فني تغذية 

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل.  سنتينالبكالوريو  في الت اية مع خبرة ال تقل عن  درجة -

 و سنوا  في مجا  العمل. 5 املو مع خبرة ال تقل عن  ال المتوسط شهادة الدبلوم  -

 وظيفة.ن القيام بمهام المعرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه م -

   

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 اإلشراف على العاملين بمواقع إعداد الوجبا  وتوجيههم عند تجهي  وإعداد المواد ال اائية.  .1

 موقع لضمان أفضل جودة ممكنة. مراقبة تطبي  مبادئ وقواعد السلمة العامة وال رو  الرحية بال .2

 المرور على أقسام المرهى والتعرف على احتياجا  المريا ال اائية وإبلغ أخرائي الت اية بالك.  .3

 مراقبة تطبي  برنامج العمل اليومي في مختلف مواقع إعداد الوجبا .  .4

 عنها. مراقبة استعما  وصيانة أجه ة وأدوا  المطب  المختلفة ورفع التقارير الدورية  .5

 مسك السجل  الخاصة بقسم الت اية.  .6

 مساعدة أخرائي الت اية في مجا  التخرص.  .7

 الم اركة في عمليا  وبرامج هبط الجودة.  .8

 الم اركة في تدريب الطلبة والفنيين الجدد.  .9

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .10
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 Audio Visual Technician   بائل بمعية وباريةالوظيفة: فني و

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينمع خبرة ال تقل عن  الوظيفةالبكالوريو  في مجا   درجة -

 العمل.في مجا   و سنوا 5 مع خبرة لمدة ال تقل عن  الوظيفةمجا  في   املوال المتوسط  شهادة الدبلوم -

 وظيفة.ا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام المعرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االتر -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 . ت  يل جميع األجه ة السمعية والبررية المتاحة للتعليم والتدريب م ل أجه ة التلفاز والفيديو وغيرها .1

 معية والبررية والمحافظة عليها. متابعة إجراء الريانة لألجه ة الس .2

 تطبي  مبادئ وقواعد السلمة العامة أثناء العمل.  .3

 االحتفاظ باألسطوانا  التعليمية والمحافظة عليها من التلف.  .4

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .5
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  Medical Records Technicianالوظيفة: فني بج ت طبية 

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth  Degree                الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

في  ينسنتأو أي مجا  ذو علقة بطبيعة العمل مع خبرة ال تقل عن  بكالوريو  في إدارة الخدما  الرحيةال درجة -

 .مجا  العمل

  سنوا  في مجا  العمل. و5 عن  لمع خبرة ال تقفي السجل  الطبية  املو ال المتوسط دبلوم أو شهادة ال -

 إجادة المرطلحا  الطبية. -

 وظيفة.ة وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام المعرفة بالل ة اإلنجلي ي -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 الك. ة لمتابعة استكما  اإلجراءا  على السجل الطبي غير المكتمل مع األ باء من خل  تنظيم البطاقا  الخاص .1

 لعلمذياترنيف األمرام والعمليا  واإلجراءا  الجراحية وفذ  نظذام األمذرام والعمليذا  المعتمذد السذتخرال الرمذ   .2

 لكل مرم أو عملية أو إجراء. 

 . ماتنظيم فهر  األمرام والعمليا  وفهر  الطبيب والمحافظة عليه .3

السذجل   ميذة مذن خذل  المعلومذا  المتذوفرة فذي قسذممساعدة األ باء وتسهيل مهمتهم إلجراء البحوث والدراسذا  العل .4

 الطبية. 

 اإلشراف على نظام حفظ الملفا  الطبية وإجراء التفتيش الدوري على الملفا  المحفوظة.  .5

 تحضير أية إحراءا   بية تطلب من خل  فهار  األمرام والعمليا  واأل باء. .6

 .......و.،واا األمرامعداد المرهى، أنأإحرائيا  كاملة عن المست فى   إعداد .7

 الم اركة في برامج هبط الجودة.  .8

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد في هاا المجا . .9

 حوسبة جميع الملفا  الطبية وسجل  المرهى.الم اركة في  .10

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.  .11
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   Medical Equipment Technician  الوظيفة: فني اجهمة طبية

  Degree  hFourt: Position Full FillTo Minimum Degree                الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

  في مجا  العمل. سنتينمع خبرة ال تقل عن  الوظيفةالبكالوريو  في مجا   درجة -

  و سنوا  في مجا  العمل.5وخبرة ال تقل عن  في األجه ة الطبية  املو ال المتوسط دبلوم أو شهادة ال -

 القدرة على صيانة وإصلأ األجه ة الطبية. -

 وظيفة.الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ال معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

مذذا  تنظيذذف وفذذك األجهذذ ة الطبيذذة لفحرذذها أو صذذيانتها أو اصذذلحها وإعذذادة تركيبهذذا حسذذب إجذذراءا  الرذذيانة وتعلي .1

 انعة. ال ركة الر

 التأكد من توفر القطع االحتيا ية لألجه ة قبل البدء في إصلحها.  .2

 تحضير األدوا  وأجه ة الفحص اللزمة لفحص وصيانة وإصلأ األجه ة الطبية.  .3

 . للتأكد منها اتجريبي   اتسليم األجه ة المرانة إلى األقسام المعنية بعد إصلحها بالورش وفحرها فحر   .4

 ة الوقائية واإلصلحية همن المدة ال منية المقررة. تنفيا برامج للريان .5

 المحافظة على عدة الفحص والترليح من الضياا والتلف وتنظيفها وإعادتها إلى أماكنها بعد االستعما .  .6

 تطبي  مبادئ وقواعد السلمة العامة.  .7

 عمل بطاقا  صيانة دورية لألجه ة الطبية والريانة الوقائية.  .8

 ءا  وكتابة المواصفا  الفنية لألجه ة الطبية. الم اركة في العطا .9

 الم اركة في برامج هبط الجودة.  .10

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .11

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.  .12
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 Radiologic Technician  الوظيفة: فني ا عة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                 الرابعةرجة الدالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة:  

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينل عن مع خبرة ال تق الوظيفةالبكالوريو  في مجا   درجة -

 .و سنوا  في مجا  العمل5مع خبرة ال تقل عن   الوظيفة املو في مجا  ال  المتوسط شهادة الدبلومأو  -

 وظيفة.معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ال -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities ة:للوظيف رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 ورقذم األشذعة علذى الحاسذوبفذي دفتذر خذاا أو علذى مذنهم ونذوا الفحذص المطلذوب  هممارقذاو ىالمره اءاسمتدوين  .1

  لب الفحص. 

 ل . عين.إم دواءإبلغ الممرهين باألقسام بكل التعليما  اللزمة ألي فحص م ل حضور المريا دون إفطار أو تناو   .2

 . هالج ء المراد تروير مع تحديدالتأكد من  لب فحص األشعة المحو  من الطبيب المعالج  .3

 اسم المريا وتاري  الفحص.  و باعةح مة األشعة وعوامل التروير اللزمة للمريا  تحديد .4

 . ف على تنظيف جهاز األشعة الاي يعمل عليه والتأكد من صلحيته واإلبلغ عن أية أعطا  فيهاشراإل .5

 تعقيمها.ألداوا  والرب ا  اللزمة للفحص واتحضير األجه ة و .6

 .شراف الطبيبصبالقسا ر واألدوية والعقاقير اللزمة في حاال  فحوا ال رايين واألوعية الدموية والليمفاوية  إعداد .7

 م لها األ باء والممرهين والفنيين. متابعة بطاقة المعلوما  بخروا كمية األشعة التي تعرّ  .8

 ي  مبادئ ووسائل السلمة العامة.تطب .9

 الم اركة في برامج هبط الجودة.  .10

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .11

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.  .12
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   Dental Prostheties Technician  الوظيفة: فني ترعي  ابنان

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                  الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينتقل عن  مع خبرة ال الوظيفةالبكالوريو  في مجا   درجة -

 و سنوا  في مجا  العمل.5مع خبرة ال تقل عن   الوظيفة املو في مجا  ال المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

 القدرة الفنية في مجا  اختراصه.  -

 وظيفة.معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ال -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 صنع األ قم الج ئية والكاملة.  .1

 عمل األسنان ال ابتة والمتحركة.  .2

 صنع التيجان والجسور والسيراميك.  .3

 صنع أجه ة التقويم.  .4

 صنع األسنان الفورية.  .5

  صنع األجه ة الجراحية للفم واألسنان. .6

 الم اركة في برامج هبط الجودة.  .7

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .8

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.  .9
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   Oral Health Technician  الوظيفة: فني صحة الفء

 th DegreeFour: Position Full FillTo egree Minimum D                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينمع خبرة ال تقل عن  الوظيفةالبكالوريو  في مجا   درجة -

 و سنوا  في مجا  العمل.5مع خبرة ال تقل عن   الوظيفة املو في مجا  ال المتوسط بلوم أو شهادة الد -

 وظيفة.معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ال -

 

  Positionr FoDuties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 تنظيف الفم واألسنان من البقع الخارجية والمواد الجيرية. .1

 . بالفم واألسنانتوعية المرهى حو  كيفية العناية  .2

 يل الفلورية وح و الحفر وال قوق. لتطبي  المقاييس الوقائية على األسنان م ل المحا .3

 . بالفم واألسنانتدريب المرهى على كيفية العناية  .4

 سنان على القيام بالعلل للمرهى. مساعدة  بيب األ .5

 الم اركة في برامج الجودة.  .6

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد.  .7

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر. .8
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 Electro Encepholography Technician    الوظيفة: فني تخطيط اعاا 

                  Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree الرابعةالدرجة : الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة

   

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينرة ال تقل عن مع خب الوظيفةالبكالوريو  في مجا   درجة -

 و سنوا  في مجا  العمل.5مع خبرة ال تقل عن   الوظيفة املو في مجا  ال المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

 وظيفة.معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ال -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: ةرئيسالواجبات والمس وليات ال

 تركيب  اقية جهاز تخطيط الدماغ.  .1

 وإصلأ األعطا  البسيطة فيه. واألعراب  اغمدت  يل جهاز تخطيط ال .2

 حفظ التقارير في األماكن الخاصة بها وعمل االحرائيا  اللزمة.  .3

 تجهي  تقرير التخطيط للطبيب المعالج.  .4

 . الدماغعلى القراءة البدائية لتخطيط القدرة  .5

 الم اركة في برامج هبط الجودة.  .6

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد في هاا المجا . .7

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.  .8
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   Electro Cardiography Technician  الوظيفة: فني تخطيط قل 

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة ئى إل غا  الوظيفة: الدرجة األد

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينالوظيفة مع خبرة ال تقل عن البكالوريو  في مجا   درجة -

 و سنوا  في مجا  العمل.5مع خبرة ال تقل عن   الوظيفة املو في مجا  ال المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

 .سنةو 11أو شهادة ال انوية العامة مع دورة تدريبية لمدة سنة في أعما  تخطيط القلب مع خبرة لمدة   -

 وظيفة.ة وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام المعرفة بالل ة اإلنجلي ي -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 تحضير المريا قبل القيام بتخطيط القلب وحسب دليل إجراءا  العمل.  .1

 ماته. تحضير جهاز تخطيط القلب ومستل  .2

 عمل تخطيط القلب على هوء  لب الطبيب المعالج.  .3

 تجهي  تقرير تخطيط القلب وإرساله إلى الطبيب المعالج.  .4

 القدرة على التعامل مع أجه ة التخطيط. .5

 الم اركة في برامج هبط الجودة.  .6

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد في هاا المجا . .7

 العمل بتكليف من الرئيس المباشر.  القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة .8
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   Cardiac Catheterization Technician  الوظيفة: فني قسطرة قل 

  th DegreePosition: Four Full FillMinimum Degree Toالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة                 

 الوظيفة: الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة البكالوريو  في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن سنتين في مجا  العمل. -

 و سنوا  في مجا  العمل.5 ال املو في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن  المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

 وظيفة.لل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام المعرفة با -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 مراقبة المريا أثناء القسطرة وبعدها. .1

 ختلفة لفحص القلب. مساعدة الطبيب الم رف في تحديد المقاييس الم .2

 األجه ة واألدوا  في معمل قسطرة القلب. على استعما  الجيدة  القدرة .3

 تحضير المريا قبل إجراء القسطرة.  .4

 الم اركة في برامج هبط الجودة.  .5

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد في هاا المجا . .6

 لمباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس ا .7
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 Optometry Technician  الوظيفة: فني باريات

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة  الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة:

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينمع خبرة ال تقل عن  الوظيفةالبكالوريو  في مجا   درجة -

 و سنوا  في مجا  العمل.5 املو في البرريا  مع خبرة ال تقل عن  ال المتوسط  أو شهادة الدبلوم  -

 اإللمام بالمرطلحا  الطبية.  -

 وظيفة.ة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام المعرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبر -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 القيام بفحص النظر.  .1

 تركيب العدسا  الطبية في النظارا .  .2

 قطع العدسا  الطبية.  .3

 الجودة. الم اركة في برامج هبط  .4

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد في هاا المجا . .5

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.  .6
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   Models Technician  الوظيفة: فني عمل القوال  )ال معية(

 th DegreeFour: Position Full FillTo ree Minimum Deg                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينمع خبرة ال تقل عن  الوظيفةالبكالوريو  في مجا   درجة -

 و سنوا  في مجا  العمل.5مع خبرة ال تقل عن   الوظيفة املو في مجا  ال المتوسط وم شهادة الدبلأو  -

 وظيفة.معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ال -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 تحضير األجه ة والمواد المستعملة لرنع القوالب  المجسما و للمرهى المعالجين باألشعة.  .1

 عمل القوالب للمريا على هوء المواصفا  المطلوبة وحاجة المريا.  .2

 تطبي  مبادئ وقواعد السلمة العامة أثناء العمل.  .3

 الم اركة في برامج هبط الجودة.  .4

 لجدد في هاا المجا .تدريب الطلبة والموظفين ا .5

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.  .6
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  Central Sterilization Technicianالوظيفة: م ر  التعقيء المرعمي 

  h DegreeFourt Position: Full FillMinimum Degree To الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة                

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة البكالوريو  في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن سنتين في مجا  العمل. -

 و سنوا  في مجا  العمل.5ا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن   ال املو في مجالمتوسط أو شهادة الدبلوم  -

 المعرفة الجيدة بأجه ة التعقيم. -

 .استخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ةو الل ة اإلنجلي يةبمعرفة  -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 إجراءا  العمل الخاا بالتعقيم المرك ي والعمل على تحدي ة بين الحين واآلخر. الم اركة بصعداد دليل  .1

 الم اركة في وهع برنامج التعليم والتدريب المستمر لتأهيل العاملين بوحدة التعقيم.  .2

 التنسي  مع غرف العمليا  واألقسام األخرى ب أن تطبي  برنامج التعقيم اليومي.  .3

 وعية ومراقبة العدوى وتطبيقه بالتعاون مع األقسام األخرى. االشتراك ببرنامج الجودة الن .4

 االشراف على تطبي  برامج الريانة الوقائية ألجه ة التعقيم والتنسي  مع أقسام الريانة إلصلحها. .5

 التنسي  مع األقسام الفنية لتوفير مواد التنظيف والمستل ما  التي تحتاجها وحدة التعقيم المرك ي.  .6

 لسلمة العامة أثناء العمل. تطبي  مبادئ ا .7

 اإلشراف على السجل  الخاصة بوحدة التعقيم المرك ي.  .8

 رفع تقارير دورية عن ن ا ا  الوحدة.  .9

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .10

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .11
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  Sterlization Technician  الوظيفة: فني تعقيء

   Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                الدرجة الرابعةالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينالبكالوريو  في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن  درجة -

 و سنوا  في مجا  العمل.5 املو في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن  ال المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

 ظيفة.ام الومعرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمه -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 استلم األدوا  والمستل ما  واألجه ة ووهعها في أماكن مع ولة.  .1

 لتعقيمها.  اتنظيف األدوا  والمستل ما  واألجه ة غير المعقمة تمهيد   .2

 بطها حسب اإلجراءا  الخاصة بالك والعمل على تعقيمها. تحضير الرواني الخاصة بالتعقيم ور .3

تشذذرا  التأكذذد مذذن جذذودة خذذدما  تعقذذيم األدوا  والمسذذتل ما  الطبيذذة عذذن  ريذذ  إجذذراء االختبذذارا  البيولوجيذذة والم .4

 الميكانيكية. 

 تسليم األدوا  والمستل ما  المعقمة إلى األقسام المعنية.  .5

 أثناء العمل. تطبي  مبادئ وقواعد السلمة العامة  .6

 إبلغ م رف التعقيم عن األعطا  التي تحدث ألجه ة التعقيم.  .7

                    اجذذذد   ثيلذذذين، الحذذذرارة بدرجذذذة مرتفعذذذةكسذذذيد اإلأالمعرفذذذة الجيذذذدة بأسذذذاليب التعقذذذيم بواسذذذطة البخذذذار المضذذذ و ، غذذذاز  .8

 . والتعقيم باألشعة  الفرن الجافو

 ن المواصفا . القدرة على ت  يل أجه ة التعقيم هم .9

 الم اركة في برامج هبط الجودة.  .10

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد في هاا المجا . .11

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر. .12
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 Registered Midwife   الوظيفة: ممر  قائوئي

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة الماجستير في التمريا مع خبرة التقل عن سنة. -

 . سنوا و 3 ال تقل عن تمريا مع خبرة في الو  بكالوريال درجةأو  -

 و سنوا  في مجا  العمل.5 املو مع خبرة ال تقل عن  الدبلوم المتوسط  لأو شهادة ا -

 وظيفة.معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ال -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities يفة:للوظ رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 القيام بأعما  رئيس القسم في حا  غيابه. .1

 تقديم العناية التمريضية ال املة.  .2

 تبع وحسب المعطيا  واألولويا . الخطط التمريضية التي يجب أن تُ وتطبي  وهع  .3

 تقييم نوعية الخدما  التمريضية.  .4

 أو اجتماعية.  ةنفسيأو الرعاية ال املة لهم سواء كانت تمريضية  تقييم احتياجا  المرهى وتقديم .5

 تحضير المريا وتحضير المعدا  اللزمة لعمل الفحص السريري ومساعدة الطبيب في إجراءا  الفحص.  .6

 لتوجيها  رئيس القسم وحسب أوامر الطبيب.  اتنفيا  للمرهى إعطاء العلجا   .7

 ء المناوبا .دور االستلم والتسليم عند بد متابعة .8

 تطبي  الخطة التمريضية العامة الموهوعة حسب السياسا  واإلجراءا  التمريضية للمست فى.  .9

 ريا. في ملف الم وحفظهاالحرو  على عينا  التحاليل من المرهى وإرسالها للمختبر والتأكد من وصو  النتائج  .10

 خارجةو حسب أوامر الطبيب. تحضير وإعطاء الم اي الوريدي وتسجيل كمية السوائل  الداخلة وال .11

 المحافظة على السجل  الخاصة بالمعدا  واآلال  واللوازم الطبية في القسم  العهدةو.  .12

 الخرول.  وعندتحضير المرهى قبل إرسالهم للعمليا  والفحوصا  وكالك التحويل إلى مست فى آخر  .13

 لإلستخدام. فحص كل المعدا  الطبية الموجودة داخل القسم والتأكد من صلحيتها  .14

 في عمل دورا  اإلنعاش القلبي الرئوي.  الم اركة .15

 الحضور والم اركة في اجتماعا  القسم واالجتماعا  اإلدارية الخاصة بالقسم.  .16

 . توجيه الممرهين الجدد وإرشادهم في العمل .17

 الم اركة في برامج هبط الجودة.  .18

 .الجدد والممرهينتدريب الطلبة  .19

  ا  علقة بطبيعة أعما  الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذ .20



176 
 

 Registered Nurse   قائوئية قابلةالوظيفة: 

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

   الوظيفة: الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . سنتينبكالوريو  في القبالة القانونية مع خبرة ال تقل عن ال درجة -

 سنوا .  و5 في القبالة القانونية مع خبرة ال تقل عن  املو ال المتوسط الدبلوم  شهادة -

 وظيفة.خبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام المعرفة بالل ة اإلنجلي ية و -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 Management Of Workإدارة العمل  م1

 .االتابع لهاإلشرف على عمل الفري  التمريضي  -

 دوار بالتساوي على الجميذع وحسذب وصذفهم الذوظيفي وحسذب األولويذا  والحذرا علذىتوزيع األوتنظيم العمل  -

 عدم حرو  أي تأخير في العمل الجراحي أو باإلهتمام بالوالدة. 

 ن لي. لة التدبير المتوونظافة المعدا  والتنسي  مع مس بهاياإلشراف على نظافة القسم وغرف الوالدة وترت -

 فته.ونظااإلشراف على تعقيم القسم  -

 المست فى والخاصة بقسم التوليد.  عنتنفيا األنظمة والسياسا  واإلجراءا  والقرارا  الرادرة  -

 حضور االجتماعا  ال هرية والمحاهرا  التي تقام في المست فى.  -

 السجل  اإلدارية والفنية والملفا  الطبية.  متابعة -

 موا  المترتبة عليهم للمست فى. التنسي  مع المحاسبة عند خرول المرهى بما يضمن دفعهم لأل -

 مرهى. الالتنسي  مع قسم العناية الفائقة والعمليا  واألشعة عند نقل  -

 إلرهاعه.  إلى والدتهالطفل  إلحضارالتنسي  مع قسم الحاهنا   -

 مباشرة.بعد الوالدة  إبلغ الممرها  العامل  في قسم الحاهنة إلحضار الطفل واستقباله -

 

 Providing Care For Patients  ضىتقديء العناية للمر م2

 تقييم حاجا  المرهى واإلشراف ب كل خاا على جميع الحاال  الخطرة والخاصة.  -

 مرافقة الطبيب في الجوال  التي يقوم بها على المرهى وتباد  المعلوما  عن حالتهم وحاجتهم.  -

 ة. المخبرية واإلشعاعي ا فحوصعند أي ت يير يحرل على حالة المريا وعلى نتائج ال ااخبار الطبيب فور   -

  

 Human Resources Trainingتدري  الموارد الب رية  م3

  الممرهين الجدد.الطلبة واإلشراف على تأهيل وتدريب 

  أي علل جديد أو على كيفية استعما  جهاز جديد.  عنتوجيه وإرشاد الممرهين 

 .الم اركة في تحضير محاهرا  للممرهين 

 نها. مالتي تقام في المست فى لإلستفاده والمتتمرا  والندوا  حاث والتدريب الم اركة في برامج األب 
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 Anagement Of Resources And Equipmentsادارة الموارد والمعدات  م4

  .لب تأمين أدوية ومواد حسب حاجة القسم من الريدلية  

  ر بئذة التقذاريأو التجهيذ ا  وتع تبليغ الريانة بأي عطل قد يحدث للمعدا  أو قد يطرأ على البناء أو المرافذ

 اللزمة. 

  .استعما  األجه ة الموجودة في القسم ب كل سليم وصحيح 

 للوازم الطبية عند الحاجة. إجراء الجرد ال هري 

 

  Planning And Developing Work In Section  تخطيط و تطوير العمل في القسء م5

 تحسذين القسذم علذى جميذع األصذعدة والمبذادرة إلذى ال اقتراأ خطط لتطوير العمل في القسم عبر معرفة حاجة

 والتطوير عبر أفكار علمية وخلقة. 

 

  Improving And Developing Quality In Sectionتحسين وتطوير الجودة في القسء  م6

  .تعبئة االستمارا  الخاصة بخطة الجودة 

  اللزمة للعمل  ئياحرااإلالم اركة في عمل . 

  راءا  العملإجالم اركة في تطوير . 

  الخاصة بالمست فى عند الحاجةلجان الالم اركة في. 

 

  القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة أعما  الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. م7
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  Infection Contral Nurse  الوظيفة: ممر  م/افحة العدوى

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينالبكالوريو  في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن  درجة -

 و سنوا  في مجا  العمل.5 املو في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن  ال المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

 وظيفة.معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ال -

 

  PositionFor Duties nd AMain Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 زيارة أقسام المرهى بانتظام مع متابعة ومناق ة إجراءا  مكافحة العدوى مع هيئة التمريا.  .9

 اليومية.  ةزيارة المختبر بصنتظام ويستحسن ال يار .10

 المحافظة على سجل  مكافحة العدوى.  .11

 إعطاء التعليما  لكل هيئة التمريا عن كيفية مكافحة العدوى.  .12

 افقين وهيئة التمريا. روالتحاير السريع لمخا ر حدوث العدوى للمرهى والم التعريف .13

 جمع المعلوما  عن حاال  العدوى من مختلف أقسام المست فى وفتح ملف لكل حالة.  .14

 تحديد مكان لع   الحاال  المعدية في أقسام المست فى.  .15

ادية علذذى غذذرف العذذ   وفذذي أمذذاكن مذذن أجذذل عذذ   المرهذذى  وهذذع ملرذذقا  إرشذذ ةالتأكذذد مذذن وجذذود معذذدا  كافيذذ .16

 مخررة لوهع اإلرشادا  الرحيةو.

 أخا االحتيا ا  الضرورية لمنع انت ار العدوى بالمست فى. .17

 مراقبة وعمل اإلجراءا  الرحية لمنع حدوث العدوى.   .18

 التأكد من خلو العاملين من األمرام المعدية.  .19

 ة العدوى. تدريب العاملين بالمست فى على  رق مكافحالم اركة في  .20

 العاملين بالمست فى على  رق مكافحة العدوى.  تحاير .21

 خاصةو. التعاون مع أعضاء لجنة مكافحة العدوى  في حا  انت ار العدوى وعمل المسح الرحي ومراقبة الوحدا  ال .22

 الم اركة في برامج هبط الجودة.  .23

 الم اركة في تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .24

 ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  القيام بأية أعما  أخرى .25
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 Nursing Assistant  ممر الوظيفة: مساعد 

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fifth Degree                  الخامسةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الوظيفة:  الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 ألولية. افي أعما  التمريا واإلسعافا   سنتين في التمريا مع خبرة ال تقل عن  املوال المتوسط  شهادة الدبلوم -

عما  سنوا  في مجا  أ و5 تقل عن مع خبرة ال أو شهادة ال انوية العامة مع دورة تدريبية في مجا  التمريا  -

 التمريا.

 وظيفة.معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ال -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 . للمست فىولهم استقبا  المرهى وتنظيم عملية دخ .1

 المساعدة في مختلف األعما  التمريضية.  .2

 تحضير غرف الفحص والطوارئ الستقبا  المرهى والمحافظة على نظافتها، وترتيبها باستمرار.  .3

 ارسا  األدوا  الطبية إلى غرف التعقيم وإحضارها للقسم بعد التعقيم.  .4

 احتياجاته.  واإلبلغ عناإلستجابة لنداء المريا  .5

 ركة في برامج هبط الجودة. الم ا .6

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .7

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة أعما  الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .8
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 Physical Therapy Technicianالوظيفة: فني ع ج طبيعي  

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .العملفي مجا   سنتين  في العلل الطبيعي مع خبرة ال تقل عن والبكالوري درجة -

 .العملسنوا  في مجا   و5 في العلل الطبيعي مع خبرة ال تقل عن  املو ال هادة الدبلوم المتوسط أو ش -

 وظيفة.معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ال -

 

  PositionFor Duties  AndMain Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 بيعي وف  أسس علمية وعملية صحيحة.عمليا  العلل الطالقيام ب .1

 لطبيعي. اللمساقا  ذا  العلقة باإلصابا  الرياهية، والعلل  العمليةمساعدة عضو هيئة التدريس في التطبيقا   .2

 لية. لمساقا  الرياهية العملإلصابا  وخاصة في ا اإرشاد الطلبة الستخدام الحركا  الرياهية الرحيحة تجنب   .3

 مليذا  العذللععنذد الضذرورة، ومتابعذة  المست ذفىسعافا  األولية للمرذابين، وتذأمين نقلهذم، ومذرافقتهم إلذى القيام باإل .4

 الطبيعي لهم. 

 ا. تهظة على سلمالعناية باألجه ة واألدوا  المستعملة في مختبر العلل الطبيعي، والتحق  من جاه يتها للعمل والمحاف .5

 الت اور مع األ باء والمرشدين االجتماعيين، لوهع خطط العلل المناسبة. .6

 دورا  في البيولوجيا، الكيمياء، الفي ياء الكتساب الخبرة. برامج والم اركة في  .7

 لمتابعة الحالة.  هتطبي  الخطة العلجية التي حددها األخرائي له والتواصل مع .8

 الم اركة في برامج هبط الجودة.  .9

 يب الطلبة والموظفين الجدد.تدر .10

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .11
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 Charge Nurse  الوظيفة: م ر  تمريض

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 لحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: ا

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في التمريا مع خبرة ال تقل عن سنة واحدة في مجا  العمل. درجة الماجستير  -

 مجا  العمل. في و سنوا 5 البكالوريو  في التمريا مع خبرة ال تقل عن  درجة -

 ظيفة.الل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الو إجادة -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 مراجعة الخطط التمريضية للمحافظة على إجراء العملية.  .1

 . عملهومساندة رئيس القسم في مهام  مساعدة .2

 . للمرهى تقديم الم ورة لهيئة التمريا في األمور المتعلقة بالخدما  التمريضية المقدمة .3

 القسم. المرهى فيين وفمتابعة األمور المتعلقة بالموظ .4

 تعريف احتيال هيئة التمريا بالقسم للتعليم وعمل اللزم لتطوير ذلك.  .5

 طوير الوظيفي لهيئة التمريا بالقسم. تقييم وقيا  مستوى الت .6

الخدما   تقييم نوعية ومستوى الخدما  التمريضية المقدمة من قبل الفري  الرحي وعمل التوصيا  الضرورية لمديرة .7

 التمريضية. 

 توهيح سياسا  وإجراءا  المست فى لهيئة التمريا.  .8

 تمريضية. عمل الجوال  مع الفري  الطبي واألخرائيين لتقديم أفضل خدما   .9

يذة بذالطرق إعطاء اإلرشذادا  اللزمذة لهيئذة التمذريا والعذاملين بالقسذم عذن كيفيذة اسذتخدام األجهذ ة والمعذدا  الطب .10

 الم لى للحفاظ على األجه ة. 

 فحص المواد والمعدا  لإلصلأ والريانة.  .11

 الم اركة في برامج هبط الجودة. .12

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .13

   أخرى ذا  علقة بطبيعة أعما  الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. القيام بأية أعما .14

  



182 
 

 Training Specialist  الوظيفة: اخاائي تدري 

  h DegreePosition: Fourt Full FillMinimum Degree To                 الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة

 طلوبة إل غا  الوظيفة: الحد األدئى للم   ت والخبرات الم

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل.  سنتينتمريا مع خبرة ال تقل عن الالبكالوريو  في اإلدارة الرحية أو  درجة -

 وظيفة.ه من القيام بمهام المعرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكن -

   

 Main Responsibilities And Duties For Position للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 وهع برامج التعليم والتدريب المستمر أثناء العمل.  .1

 وهع برامج تعليم وتدريب الموظفين الجدد.  .2

 تقييم برامج التدريب والتعليم المستمر داخل المست فى.  .3

 التنسي  مع الجامعا  والمراك  والمعاهد الرحية لعقد الندوا  والدورا  التدريبية.  .4

 المعرفة الجيدة بأساليب وبرامج التعليم والتدريب المستمر.  .5

 اإللمام الكامل ببرامج هبط الجودة والعمل على تأهيل الموظفين وحسب المعايير العالمية. .6

 عة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبي .7
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 Pharmacy Assistantالوظيفة: مساعد صيدلي 

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fifth Degree                   الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الخامسة

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 شهادة الدبلوم المتوسط  ال املو في الريدلة مع خبرة ال تقل عن سنتين في مجا  العمل. -

 وظيفة.معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ال -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: الوا

 مساعدة الريدلي في صرف األدوية للمراجعين وف  الوصفا  الطبية.  .1

 الم اركة في ترنيف وتخ ين األدوية.  .2

 التعرف على نظام ترنيف الدواء وتخ ينه في الريدليه وتحديد موقع حفظ كل منها.  .3

 ة الريدلي في تجهي  وتركيب بعا العلجا . مساعد .4

 مراعاة تطبي  تعليما  الرحة والسلمة المهنية.  .5

 مراجعة الجرعا  الدوائية.  .6

 التي يقوم الريدلي القانوني بتحضيرها.  ةتعبئة األدوية واألشرب .7

 اإلدارة الطبية للدواء من تخ ين وحفظ وتحق  من صلحيته.  .8

 ها. ترتيب الريدلية واإلشراف علي .9

 حفظ السجل  الخاصة بالريدلية من أدوية واردة وأدوية صادرة تحت اشراف الريدلي. .10

 ا  وتوجيها  الريدلي فيما يخص العمل.ماتباا تعلي .11

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيس المباشر.  .12
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 Physical Therapy Assistant   الوظيفة: مساعد فني ع ج طبيعي

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fifth Degree               الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الخامسة   

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 شهادة الدبلوم المتوسط  ال املو في العلل الطبيعي مع خبرة ال تقل عن سنتين في مجا  العمل. -

 وظيفة.معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ال -

 

  Duties For PositionMain Responsibilities Andالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 المساعدة في عمليا  العلل الطبيعي وف  أسس علمية وعملية صحيحة.  .1

لرياهذية الإلصذابا ، وخاصذة فذي المسذاقا   االمساعدة في ارشاد الطلبة الستخدام الحركا  الرياهذية الرذحيحة تجنب ذ .2

 العملية. 

 تابعذة عمليذا إلذى المراكذ  الرذحية عنذد الضذرورة، ومالقيام باالسعافا  األوليذة للمرذابين، وتذأمين نقلهذم، ومذرافقتهم  .3

 العلل الطبيعي لهم. 

 المحافظة على األجه ة واألدوا  المستعملة في مختبر العلل الطبيعي، والتحق  من جاه يتها للعمل.  .4

 ملحظة المريا أثناء أداء التمرينا  وتسجيل ما يطرأ عليه من أعرام. .5

 لى تنظيفها بعد انتهاء جلسة العلل. إحضار المعدا  اللزمة والعمل ع .6

 الم اركة في برامج هبط الجودة.  .7

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .8

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .9
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 Medical Secretaryالوظيفة: ب/رتير طبي 

  h DegreePosition: Fift Full FillMinimum Degree To امسة                 الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الخ

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 تقل عن سنتين. شاملو في مجا  العمل مع خبرة ال المتوسط شهادة الدبلوم  -

ام القيام بمه معرفة بالل ة اإلنجلي ية وإجادة استخدام الحاسوب و باعة البيانا  ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من -

 الوظيفة.

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

  باعة التقارير الطبية.  .1

 مليا .  باعة تقارير الع .2

  باعة التقارير المخبرية واإلشعاعية وتقارير الفحوصا  الت خيرية األخرى.  .3

  باعة الن را  واألبحاث الطبية.  .4

  باعة الجداو  وقوائم األدوية والمستحضرا  واألجه ة واألدوا  الطبية.  .5

  باعة جداو  وفهار  األمرام والعمليا .  .6

 طبوعة قبل توقيعها من الجها  المخترة. مراجعة وتدقي  كافة التقارير الطبية الم .7

 االحتفاظ بنسخة من التقارير الطبية وحفظ التقارير في الملفا  الخاصة بالك.  .8

 استقبا  المرهى عند مراجعة العيادا .  .9

 تدوين مواعيد المرهى في عيادا  االختراا واألقسام. .10

 ية. نتهاء منها إلى قسم السجل  الطبإعادة الملفا  الطبية بعد اإل .11

 القيام بأعما  إخرال المرهى وإعداد التقرير اإلحرائي اليومي والمحافظة على السجل .  .12

 حفظ وفهرسة المعلوما .  .13

 الم اركة في برامج هبط الجودة.  .14

 الم اركة في تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .15

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.  .16
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 Medical Warehouse Attendantالوظيفة: امين مستودع طبي  

  Degree thFifPosition:  Full FillMinimum Degree To                   الخامسةالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتين املو في الريدله مع خبرة ال تقل عن ال  المتوسط شهادة الدبلوم -

 اإللمام بالمرطلحا  الطبية. -

 ظيفة.م بمهام الوإتقان الل تين اإلنجلي ية والعربية وإجادة استخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيا -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 حيته. نتهاء مدة صلإحسب األساليب الفنية لضمان سلمته من التلف والعمل على صرفه قبل  مخ ون األدويةحفظ  .1

 ما  الخاصة بالك. لألنظمة والتعلي االررف من المستودعا  بحدود االحتيال الفعلي ووفق   .2

 و المرروف والحد األدنى وتحديد نقطة إعادة الطلب.  مراقبة حركة الوارد والرادر أو/ .3

 مسك السجل  والبطاقا  والنماذل الخاصة بالمستودعا .  .4

 ا  المتعلقذذةالقيذذام بأعمذذا  الجذذرد الذذدوري، وتنظذذيم القذذوائم الدوريذذة بحركذذة األصذذناف وتقذذديم كافذذة المعلومذذا  والبيانذذ .5

 بأو .  بالمخ ون أوال  

 للقواعد المتبعة.  ا بق   اوالتررف به ااستلم المرتجعا  والمحافظة عليه .6

 ا  المست ذفىاالحتفاظ بمخ ون مستمر من األدوية، والمواد، واألدوا ، والمستل ما  الطبيذة بمذا يكفذي لت طيذة احتياجذ .7

 مع متطلبا  التخ ين. لمدة ثلثة شهور على األقل أو للمدة المنروا عليها بالمقارنة 

ر وسذذائل تطبيذ  مبذذادئ وقواعذذد السذذلمة العامذة فذذي المسذذتودعا  عنذذد تخذ ين المذذواد، والمسذذتل ما ، واألدوا ، وتذذوفي .8

 الحماية العامة داخل المستودعا . 

 اإلشراف العام على حركة العمل داخل المستودا وتدريب العاملين معه.  .9

 خل المستودعا  حسب األصو .حوسبة كافة اإلجراءا  دا الم اركة في .10

 نتهاء العمل. إبعد  االتأكد من إغلق المستودعا  يومي   .11

 الم اركة في برامج هبط الجودة. .12

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .13

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .14
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 Health Or Medical Inspector  الوظيفة: مراق  صحي

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fifth Degree                  الخامسةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 مع خبرة لمدة سنة.  في الرحة العامة ال املو المتوسط دبلوم ادة الشه -

 القدرة على المتابعة واإلشراف المستمر.  -

 وظيفة.معرفة بالل ة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ال -

 

 PositionFor Duties And bilities Main Responsi للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 إبلغ رئيس القسم عن أية عدوى يتم الك ف عنها.  .1

 التفتيش اليومي على اإلهاءة والتهوية في المست فى.  .2

 مراقبة نظافة المست فى.  .3

 أخا عينا  من المياه واألغاية والتهوية في المست فى.  .4

 المتبقي في الماء.  التأكد من نسبة الكلور .5

 طبي  برنامج مكافحة الح را  والقوارم.اإلشراف وت .6

 ية. مراقبة الجوانب الرحية في المراف  ذا  العلقة والتأكد من خلو العاملين من األمرام المعدية والسار .7

 مراقبة الجوانب الرحية في مراف  الجامعة المختلفة. .8

 الم اركة في برامج هبط الجودة.  .9

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .10

 ة أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.القيام بأي .11
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 Food And Drinks Production Lab Supervisor  الوظيفة: م ر  مختبر إئتاج األغذية والم روبات

  B(Position: Fourth Degree Full FillMinimum Degree To(     فة: الدرجة الرابعة ) (الدرجة األدئى إل غا  الوظي

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا .3عن   درجة البكالوريو  في مجا  الوظيفة وخبرة ال تقل -

و 5تقذل عذن   فذي مجذا  الوظيفذة مذع خبذرة الأو ثذلث سذنوا  بعذد ال انويذة العامذة  ال ذاملو المتوسذط أو شهادة الدبلوم  -

 سنوا  في مجا  العمل.

 معرفة باستخدام الحاسوب وإجادة الل ة اإلنجلي ية ووسائل االترا  الحدي ة. -

  

 n Responsibilities And Duties For PositionMaiالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 القيام بعمل أو أك ر من األعما  التالية:

 تدريب الطلبة على عملية إنتال األغاية والم روبا . .1

 اإلشراف على إجراءا  األمن والسلمة داخل المطب . .2

 إعداد المادة التدريبية للطلبة بالتنسي  مع إدارة القسم.  .3

 اب الطلبة والت امهم بال ي الرسمي للمطب .اإلشراف على حضور وغي .4

 اإلشراف على خ ائن الطلبة وإدارتها. .5

 اإلشراف على  ريقة استلم واستخدام الطلبة للمواد ال اائية اللزمة للطهي.  .6

 تقديم تقارير دورية للرئيس المباشر حو  سير العملية التدريبية.  .7

 سم. ع إدارة القمالمحاهرا  والبرامج التوعوية والتدريبية بالتنسي   المساهمة في خدمة المجتمع المحلي من خل  تقديم .8

 القيام بأية أعما  أخرى يملف بها من قبل الرئيس المباشر في مجا  العمل. .9
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  Service Supervisor   *الوظيفة: م ر  مرافق )خدمات(

  B( Position: Fourth Degree Full FillTo Minimum Degree(     الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة ) (

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة البكالوريو .  -

 العمل. و سنوا  في مجا  3 ال املو مع خبرة ال تقل  المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

 و سنوا  في مجا  العمل.  5مع خبرة ال تقل عن   العامة أو شهادة الدراسة ال انوية -

 معرفة باستخدام الحاسوب وإجادة الل ة اإلنجلي ية ووسائل االترا  الحدي ة. -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 ئهم. عاملين في المراف / الخدما  وتوجيههم للقيام بواجباتهم بكفاية وفاعلية، وتقييم أدااإلشراف على ال .1

 اإلشراف على تنفيا األعما  في مجا  أو أك ر من المجاال  التالية:  .2

 أعما  الحراسة لمراف  الجامعة ومن آتها المختلفة بالتنسي  مع الجها  المعنية.  -

 وأجه ة اإل فاء للستخدام والمحافظة عليها.  تأمين جاه ية المركبا  واآلليا ، -

 تهيئة القاعا  والملعب ومسبح الجامعة للستخدام، والمحافظة عليها.  -

يقاتهذا متابعة عمليا  مراقبة السذباحين، وانقذاذهم، وخاصذة أثنذاء محاهذرا  الطلبذة فذي مسذاق السذباحة، وتطب -

 العامة في مراف  السباحة. العملية، والتحق  من جاه ية األدوا  ووسائل السلمة 

 ا. تجهي  وتخ ين المواد ال اائية بطريقة سليمة، والتحق  من نظافتها واألجه ة واألدوا  الخاصة به -

 مراقبة محتويا  المتحف، والمحافظة عليها.  -

 استخدام المختبرا  وقاعا  التدريس، وإعارة واسترداد األجه ة واألشر ة للمدرسين والطلبة.  -

 وديوها  المرسم، وإجراءا  صيانتها. مراقبة است -

 اإلشراف على ن ا ا  الطلبة اللمنهجية في مجا  الفنون الت كيلية  خط عربي، خ ف، رسم، نحتو.  -

 اإلشراف على المراسم وإقامة معارم الفنون الت كيلية داخل الجامعة وخارجها.  -

 ظيم عهدة ن ا  ال راعة. األعما  ال راعية وتدريب عما  ال راعة وتوزيع العمل عليهم وتن -

 أعما  النظافة، وتأمين مواد التنظيف وتوزيعها حسب حاجة كل مرف .  -

 توفير أجه ة السلمة العامة في مراف  الجامعة المختلفة بالتنسي  مع الجها  المعنية.  -

 اقتراأ تدريب وتأهيل العاملين في المراف / الخدما  لتنمية قدراتهم.  -

  ذكل  التذية إلى الرئيس المباشر عن سذير العمذل فذي المرافذ  واحتياجاتهذا، وتحديذد المتقديم التقارير الدوري -

 تواجهها، وتقديم االقتراحا  الكفيلة بحلها.
 

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .3

  

                                                           
الجامعاة  اقب مرافق وخدمات أخرى )المتحف(، المسبح، أعمال الزراعاة، أعماال النظافاة، أو أي وظيفاة مشاابهة فاي وحاداتتضم  مشرف مرسم، مر *

 التنظيمية المختلفة.
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 Head Chef   الوظيفة: رئي  طهاة

 مقطوع(الرات  الوظيفة: الفئة األولى )بالدرجة األدئى إل غا  ال

Minimum Degree to Full Fill Position: First Category Salary Lump 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .سنوا و 10الوظيفة وخبرة ال تقل عن   البكالوريو  في مجا  درجة -

 .سنةو 17في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن   أو شهادة الدبلوم المتوسط  ال املو -

 و سنة في مجا  الوظيفة.20شهادة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

 إتقان الطب  ال رقي وال ربي والحلويا .  -

 تحمل ه ط العمل.  -

 تنفيا والسرعة باإلنجاز.الدقة والجودة في ال -

  خلو من األمرام السارية. -

 معرفة باستخدام الحاسوب وإلمام بالل ة اإلنجلي ية ووسائل االترا  الحدي ة. -

 

 Main Responsibilities And Duties For Position للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

العمذل  عمذا  المهمذة أو المسذتجدة فذي الطهذي، وحذل م ذكل نجاز األإتوزيع األعما  على المرووسين وم اركتهم في  .1

 ومتابعتهم في جميع مراحله. 

فيلة جراءا  الكتوجيه المرووسين لضمان قيامهم بواجباتهم بكفاية وفاعلية وإنجازهم ألعمالهم بدقة وسرعة، واقتراأ اإل .2

 بتنمية قدراتهم ورفع كفاءتهم وتقييم أدائهم. 

 با  الطعام التي تقدم للمستفيدين. تقديم االقتراحا  ب أن وج .3

 اإلشراف على السلمة والرحة العامة في مكان العمل واتخاذ اإلجراءا  التي تضمن توفيرها باستمرار. .4

  فيله بحلها.تقديم التقارير الدورية الى الرئيس المباشر عن سير العمل، والم كل  التي يواجهها واالقتراحا  الك .5

 تخطيط لقائمة الضيوف.  .6

وجذه حسذب  علذى أفضذلعملية ال ذراء قذد تمذت اإلشراف على كل بند من المواد ال اائية التي تم شراوها والتأكد من أن  .7

 األصو .

 إقامة علقا  جيدة مع الموردين لضمان الحرو  على أفضل الخروما  وشرو  العقد.  .8

 تحديد المعدا  والمكونا  اللزمة للحفاظ على المخ ون.  .9

   أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر. القيام بأية أعما .10
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 Senior Cooker Chef   الوظيفة: طا ي او 

 مقطوع(الرات  الالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الفئة الثائية )ب

Minimum Degree to Full Fill Position: Second Category Salary Lump 

 المطلوبة إل غا  الوظيفة: الحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .الوظيفةو سنوا  في مجا  4البكالوريو  مع خبرة التقل عن   درجة -

 .في مجا  الوظيفة و سنوا 10مع خبرة ال تقل عن    املوال المتوسط  أو شهادة الدبلوم -

 .الوظيفةفي مجا   سنةو 15ة العامة مع خبرة ال تقل عن  أو شهادة ال انوي -

 الدقة والجودة في التنفيا والسرعة باإلنجاز.  -

 تحمل ه ط العمل.  -

 إتقان الطب  ال رقي وال ربي والحلويا .  -

 خلو من األمرام السارية.  -

 معرفة باستخدام الحاسوب وإلمام بالل ة اإلنجلي ية ووسائل االترا  الحدي ة. -

 

 Main Responsibilities And Duties For Position للوظيفة: بات والمس وليات الرئيسةالواج

 إعداد وجبا  الطعام.  .1

 القيام بعملية السكب والتقطيع في الحفل  الرسمية وحفل  البوفيه.  .2

 اإلشراف على العاملين معه لتحضير وإعداد الوجبا .  .3

 ة العامة في العمل. مراعاة النظافة وال رو  الرحية وشرو  السلم .4

 وتنظيفها. واألدوا  صيانة اآلال   .5

  رفي المقاصف. التعاون مع مُ  .6

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .7
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 Senior Waiter  الوظيفة: بفرجي او 

 (الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الفئة الثائية )بالرات  المقطوع

Minimum Degree to Full Fill Position: Second Category Salary Lump 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .و سنوا  في مجا  الوظيفة4درجة البكالوريو  مع خبرة التقل عن   -

 و سنوا  في مجا  الوظيفة. 10 ال املو مع خبرة ال تقل عن  المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

 و سنة في مجا  خدما  الت اية. 15أو شهادة ال انوية العامة مع خبرة لمدة   -

 و سنة في مجا  العمل.20مع خبرة ال تقل عن  ال انوية العامة  أو شهادة دون -

 قل عن شهر. دورة تدريبية في مجا  العمل ال ت -

 اإللمام بواجبا  ومهام قسم الت اية. -

 خلو من األمرام السارية. -

 معرفة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة. -

 حسن المظهر والترتيب.  -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 توزيع األعما  على المرووسين.  .1

 إلشراف على السفرجية ومساعديهم لضمان قيامهم بواجباتهم على الوجه المطلوب. ا .2

 اإلشراف على نظافة الراال   صاال  الطعامو والتأكد من توافر النظافة واألدوا  اللزمة.  .3

 تقديم الطعام وال راب للضيوف في الحفل  الرسمية والخاصة وفي أماكن الخدمة كلما تطلب األمر ذلك.  .4

 م االقتراحا  حو  وجبا  الطعام وال راب. تقدي .5

 تطبي  مبادئ وقواعد السلمة العامة أثناء العمل.  .6

 تجميع عربا  الطعام وإعادة محتوياتها إلى منطقة ال سيل في المطب .  .7

 ازالة بقايا الطعام من العربا .  .8

 مباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس ال .9
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 Chef/ Cookerالوظيفة: طا ي 

 مقطوع(الرات  الالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الفئة الثالثة )ب

Minimum Degree to Full Fill Position: Third Category Salary Lump 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا  في مجا  الوظيفة.4درجة البكالوريو  مع خبرة التقل عن   -

 و سنوا .5مع خبرة ال تقل عن   في مجا  الوظيفة ال املو  المتوسط دبلومالأو شهادة  -

 و سنوا .10أو شهادة الدراسة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

 أصو  إعداد و هي الطعام. المعرفة الجيدة ب -

 القدرة على إقامة علقا   يبة مع اآلخرين. -

 خلو من األمرام السارية. -

  تحمل ه ط العمل. -

 وإلمام بالل ة اإلنجلي ية ووسائل االترا  الحدي ة.معرفة باستخدام الحاسوب  -

 

 ositionMain Responsibilities And Duties For P للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 تقطيع اللحوم والخضار بما يتناسب والوجبا  المقدرة.  .1

  هي الوجبا  المختلفة من الطعام وإعداد الساندوي ا .  .2

 ترتيب وتخ ين المواد داخل ال لجا  ومراقبتها. .3

 سكب الوجبا  المختلفة في األماكن المخررة لتقديم الخدمة وصرف الساندوي ا .  .4

 دوا  المستخدمة في الطهي. التأكد من نظافة األواني واأل .5

 صيانة اآلال  وتنظيفها.  .6

 مستعملة. الترشيد في استخدام المواد عند تحضير الوجبا  والتقيد بالمقادير المحددة والمحافظة على األدوا  ال .7

 اإلشراف على عمل مساعدي الطهاة خل  عملية تحضير و هي وتوزيع الطعام.  .8

 طعام. ي وإعداد النتهاء من الطهي  اإلجراءا  الرحية المطلوبة قبل وأثناء وبعد اإلالتقيد بمبادئ السلمة العامة وتطب .9

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.  .10
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 Waiter  الوظيفة: بفرجي

 الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الفئة الثالثة )بالرات  المقطوع(

Minimum Degree to Full Fill Position: Third Category Salary Lump 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا  في مجا  الوظيفة.4درجة البكالوريو  مع خبرة التقل عن   -

 و سنوا . 5 ال املو في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن   المتوسط أو شهادة الدبلوم -

 و سنوا  في مجا  الوظيفة. 10أو شهادة الدراسة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

 دورة تدريبية في مجا  العمل ال تقل عن شهر. -

 خلو من األمرام السارية.   -

  ة. معرفة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي   -

 حسن المظهر والترتيب.   -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 التأكد من وجود جميع أنواا المأكوال  والم روبا  اليومية المقررة في األماكن المخررة لتقديمها.  .1

 تنظيف وتلميع الفضيا  في صاال  الضيافة. .2

 للخدمة.  ير وترتيب الطاوال  والكراسي في صاال  الطعام وت ويدها بما تحتاجه من األدوا  اللزمةالقيام بتحض .3

 تقديم الطعام وال راب في الحفل  الرسمية والخاصة في أماكن الخدمة كلما تطلب األمر ذلك. .4

 نظيف. إلى أماكن الت جمع األواني واألدوا  المستخدمة في تقديم الطعام وال راب في صاال  الخدمة وإيرالها .5

 الحتياجا  العمل.  االتأكد من نظافة األواني واألدوا  المستخدمة وتوفرها وفق   .6

 صرف المأكوال  والم روبا   غير الوجبا و في األماكن المخررة لتقديم الخدمة.  .7

 جمع عربا  الطعام. .8

 مراعاة شرو  السلمة العامة.  .9

 العمل بتكليف من الرئيس المباشر.  القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة .10
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 Meat Handlerالوظيفة: محضر لحوم  

 الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الفئة الثالثة )بالرات  المقطوع(

Minimum Degree to Full Fill Position: Third Category Salary Lump 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

  ال املو في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن سنتين.  المتوسطدبلوم الشهادة  -

 و سنوا  في مجا  الوظيفة. 5أو شهادة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

 و سنوا  في مجا  الوظيفة.10عن  أو شهادة دون ال انوية العامة مع خبرة التقل  -

 خلو من األمرام السارية. -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 اإلشراف على الملحمة وحفظ اللحوم حسب المواصفا  الرحية.  .1

  تحضير اللحوم المختلفة للطهي حسب المقادير والمواصفا  المطلوبة. .2

 مراقبة نظافة الملحمة باستمرار واألدوا  واألجه ة المستعملة.  .3

 تطبي  مبادئ وقواعد السلمة العامة أثناء العمل.  .4

 المعرفة الجيدة بأصو  حفظ اللحوم المختلفة وتحضيرها للطهي.  .5

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .6
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 Baker  /لوائي الوظيفة:

 الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الفئة الثالثة )بالرات  المقطوع(

Minimum Degree to Full Fill Position: Third Category Salary Lump 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

  املو في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن سنتين. ال  المتوسط شهادة الدبلوم -

 و سنوا  في مجا  العمل. 5أو شهادة الدراسة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

 و سنوا  في مجا  العمل.10أو شهادة دون ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionيات الرئيسة للوظيفة: الواجبات والمس ول

 نتال الحلويا  المطلوبة. تحضير المواد واألدوا  اللزمة إل .1

 نتال الحلويا  همن المواصفا  والمقادير واألشكا  المطلوبة. إ .2

 تحضير الحلويا  المنتجة ل ايا  توزيعها.  .3

 أثناء العمل.  تطبي  مبادئ وقواعد السلمة العامة .4

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .5
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 Assistant Cooker/ Chef  الوظيفة: مساعد طا ي

 الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الفئة الرابعة )بالرات  المقطوع(

Minimum Degree to Full Fill Position: Fourth Category Salary Lump 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .سنتينمع خبرة ال تقل عن العامة شهادة ال انوية  -

 و سنوا . 5مع خبرة ال تقل عن  العامة أو شهادة دون ال انوية  -

 ريبية في مجا  الطب  ال تقل عن شهر. دورا  تد -

 المعرفة الجيدة بأصو  وإعداد الطعام.  -

 خلو من األمرام السارية.  -

 معرفة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة.  -

 

 Main Responsibilities And Duties For Position للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 د اللزمة لطهي وجبا  الطعام. تحضير وتقطيع وتجهي  الموا .1

 مساعدة الطهاة في إعداد الوجبا  وتوفير األدوا  والمواد اللزمة للطهي.  .2

 للرواد. هنقل الطعام من المطب  إلى مكان تقديم .3

 تنظيف األدوا  واألجه ة المستخدمة في إعداد الوجبا  وإعادة تركيبها.  .4

 تحضير السلطا  والوجبا  الخفيفة.  .5

  نتهاء من الطهي.وتطبي  اإلجراءا  الرحية قبل وأثناء وبعد اإلالعامة دئ وقواعد السلمة التقيد بمبا .6

 تجميع أدوا  الطهي.  .7

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .8

  



201 
 

 Assistant Waiterالوظيفة: مساعد بفرجي  

 فئة الرابعة )بالرات  المقطوع(الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: ال

Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth category salary lump 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . سنتين تقل عن مع خبرة الالعامة شهادة ال انوية  -

 و سنوا . 5أو شهادة دون ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

 و سنوا .7أو شهادة مرك  تدريب مهني مع خبرة ال تقل عن   -

 دورة تدريبية في مجا  العمل ال تقل عن شهر.  -

 خلو من األمرام السارية. -

 معرفة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة. -

 الترتيب. حسن المظهر و -

 

 Main Responsibilities And Duties For Position للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 القيام بتحضير وتن يف وتلميع كافة األواني والمعدا  اللزمة لخدمة الطعام وال راب.  .1

 لخدمة. لدوا  اللزمة حتاجه من األتالقيام بتحضير وترتيب الطاوال  والكراسي في صاال  الطعام وت ويدها بما  .2

 التأكد من نظافة أماكن الخدمة.  .3

 مساعدة السفرجي في تقديم الطعام وال راب.  .4

 ظيف. جمع األواني واألدوا  المستخدمة في تقديم الطعام وال راب في صاال  الخدمة وإيرالها إلى أماكن التن .5

 ا  لتقديم خدما  الطعام وال راب. القيام بتجهي  أماكن تقديم الخدمة بما يل مها من األواني واألدو .6

 التأكد من شرو  السلمة العامة.  .7

 جمع عربا  الطعام وإيرالها إلى أماكن التنظيف.  .8

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .9
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 Facilities, Buildings Services  ئ اط فني  الوظيفة: مراق  مرافق  مبنى  خدمات

 الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: األجور اليومية او ما يعادلها بالرات  المقطوع 

Minimum Degree to Full Fill Position: Daily Wages or Salary Equivalent Lump 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 شهادة الدراسة ال انوية العامة. -

 و سنوا  في مجا  الوظيفة. 3أو شهادة ما دون ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

 معرفة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة. -

 

 d Duties For PositionMain Responsibilities An للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 القيام بالعمل في مجا  أو أك ر من المجاال  التالية: 

 حراسة مراف  الجامعة ومن آتها ومداخلها وف  الترتيب المعتمد.  .1

 تعبئة المركبا  واآلليا  بالوقود واالحتفاظ بالسجل  الخاصة بالك.  .2

 مراقبة استوديوها  المرسم ومتابعة صيانتها.  .3

  فاء للعمل، وإ فاء الحرائ  عند حدوثها وإخلء المرابين. تهيئة أجه ة اإل .4

 متابعة أعما  "عما / عامل " النظافة وتأمين وتوزيع مواد التنظيف عليهم.  .5

 متابعة األمور المتعلقة باإلنارة في القاعا  والردها  في مواقع العمل.  .6

 دية. تجهي  القاعا  والملعب للستخدام، وحج  الملعب للطلب واألن .7

اجذة، قذاذ عنذد الحمراقبة السباحين بيقظة وإهتمام، وخاصة أثناء محاهرا  الطلبة في مساق السباحة، والقيام بعملية اإلن .8

 والتأكد من سلمة األدوا  ووسائل السلمة العامة.

 مساعدة عضو هيئة التدريس في تعليم عملية االنقاذ بتطبيقا  عملية أمام الطلبة.  .9

 لمتحف والمحافظة علية. مراقبة محتويا  ا .10

 المساعدة في استخدام المختبرا ، وإعارة واسترداد األجه ة واألشر ة للمدرسين والطلبة.  .11

 مراقبة أجه ة اإلناار واإلبلغ عن أي عطل أو خلل به.  .12

 مراقبة عمل عما  ال راعة، ومتابعة قيامهم به.  .13

متابعذة لجامعذة وتسذلم وتسذليم األمانذا  ألصذحابها، ومراقبة دخذو  أو خذرول الطلبذة وغيذرهم ل ذرف ال يذار ومسذبح ا .14

 تنظيف هاه المراف . 

 التأكد من توفر أجه ة السلمة العامة في مراف  الجامعة.  .15

 التأكد من إغلق األبواب العلوية المتدية لسطح المبنى.  .16

 التفتيش اليومي على نظافة القاعا  الدراسية والمكاتب اإلدارية.  .17

 ى للقيام باألعما  الداخلية. التنسي  داخل المبن .18

 متابعة نظافة الساحا  الواقعة حو  المبنى.  .19

 . تقديم التقارير الفورية عن أية مواد خطرة موجودة داخل المبنى ولها آثار واهحة على السلمة العامة .20

يمة وتعمذل هذا سذلالتنسي  الدائم مع مستولي الريانة لطلبهم عنذد الطذوارئ ومتابعذة إجذراءا  الرذيانة الطارئذة مذن أن .21

 حسب المطلوب. 

 ية. أنظمة الحماومراقبة معدا  المبنى الميكانيكية والكهربائية م ل التهوية واإلهاءة وأنظمة الطاقة وأنظمة الحري   .22

امذا  كن حمّ بج رافية المبنى الجامعي برفة عامة والمنا   المستو  عنها برفة خاصة مع معرفة أما ةالمعرفة التام .23

 ناار. اإلولوحا   ال از/ الحري 

 من أفراد السلمة واألمن والعمل على حل الم كل  التي تحدث أثناء العمل.  ةتلقي أية ملحوظ .24

حا  التذي كتابة تقرير كامل عن األعطذا  فذي المبذاني والمخالفذا  التذي تقذع بمختلذف أنواعهذا، واإلجذراءا  واإلصذل .25

 لة. إلى الجها  المستو الة فيتم اإلخبار عنها فور  يقوم بها الفنيون وذلك ب كل مفرل، أما األمور العاج
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 إعلم المستو  المباشر عن أية حادثة ما أو أهرار أو ظاهرة تتدي إلى األهرار بممتلكا  المبنى.  .26

شذذبكة و هالعمذذل بالتنسذذي  مذذع المسذذتو  المباشذذر علذذى  لذذب الرذذيانة الفوريذذة فذذي المبنذذى م ذذل الكهربذذاء وشذذبكة الميذذا .27

 . المجاري وغير ذلك

د وأجهذذ ة مراقبذذة مرذذادر الخطذذورة المسذذببة للشذذتعا  م ذذل تمديذذدا  الكهربذذاء الباليذذة وقطذذع القمذذاش الملوثذذة بذذالوقو .28

 . التسخين والتخلص من النفايا  القابلة للشتعا  وإخطار مستو  السلمة العامة عن أية مخا ر يكت فها

رذابيح مصذالحة للسذتخدام وخاليذة مذن العوائذ  وأن التأكد من أن مخارل الطوارئ وممذرا  الهذروب المتديذة إليهذا  .29

 إهاءة المخارل كافية في الممرا . 

 التأكد من عدم حجب معدا  الحري  عن النظر وأنها صالحة للستخدام.   .30

 .االنتقا  الفوري إلى مكان البلغ عند اخطاره بأي حادث يخل بالسلمة أو األمان والتحفظ ..... ال   .31

 يلي:  ماالقيام بـعليه  في حا  حدوث الحري  .32

  .التأكد من إخبار قسم السلمة العامة في الجامعة والدفاا المدني 

   .التأكد من قيام فني السلمة العامة بواجبه 

  نذاء عمليذا  إستقبا  رجذا  اإل فذاء والذدفاا المذدني عنذد وصذولهم إلذى المكذان وإعطذائهم البيانذا  التذي تفيذدهم أث

 المكافحة. 

   اره بالرذحة هذبعودة أفراد السلمة واألمن للمبنى إال بعد التأكد من عدم وجود أية غذازا  سذامة أو عدم السماأ

 وبعد التأكد من عودة المبنى إلى حالته الطبيعية.

 تجهي  قاعا  تدريب الفرق الفنية وأماكن العرم الفني. .33

 س المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئي .34
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 Operatorالوظيفة: مأمور مقسء 

 الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: األجور اليومية او ما يعادلها بالرات  المقطوع 

Minimum Degree to Full Fill Position: Daily Wages or Salary Equivalent Lump 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا . 3 املو في مجا  العمل مع خبرة ال تقل عن  ال المتوسط شهادة الدبلوم  -

 و سنوا  في مجا  العمل. 5شهادة الدراسة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

 و سنوا .6ال تقل عن  شهادة ما دون ال انوية العامة مع خبرة  -

 القدرة على التحدث بلباقة.  -

 المعرفة الجيدة بأصو  استعما  المقاسم. -

 معرفة باستخدام الحاسوب وإجادة الل ة اإلنجلي ية ووسائل االترا  الحدي ة. -

   

 Main Responsibilities And Duties For Position للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 الما  الو نية، والدولية الواردة وتأمينها ألصحابها. استقبا  المك .1

 تلبية  لبا  العاملين في الجامعة من المكالما  الرادرة.  .2

 . الرادرةتنظيم الك وفا  الخاصة بالمكالما   .3

 االحتفاظ بدليل هاتف ومعرفة الهواتف الضرورية للدوائر الحكومية وغيرها.  .4

 يعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطب .5
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    Driver  *الوظيفة: بائق

  الفئة الرابعة بالرات  المقطوعالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

Minimum Degree to Full Fill Position: Fourth category with lump salary 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتين املو مع خبرة ال تقل عن ال  المتوسط شهادة الدبلوم -

 و سنوا  في مجا  العمل. 3أو شهادة الدراسة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

 و سنوا  في مجا  العمل.5ال تقل عن  أو شهادة ما دون ال انوية العامة مع خبرة  -

 و.، خامسة، رابعةالحرو  على إجازة سوق لقيادة المركبا   فئة سادسة -

 الحرو  على إجازة سوق دراجة. -

 .جرافةالحرو  على إجازة سوق  -

 

 Main Responsibilities And Duties For Position للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 لتعليما  وأوامر قسم الحركة لتنفيا المهما  الرسمية.  اركبا  وفق  قيادة وت  يل الم .1

 قيادة وت  يل التراكتور ال راعي وتنفيا المهما  المطلوبة.  .2

 .الجرافة وتنفيا المهما  المطلوبةقيادة وت  يل  .3

 متابعة صيانة المركبا  والمحافظة عليها.  .4

 قيادة الدراجا  النارية. .5

 ا  والتعامل الجيد مع المرافقين  ركاب المركبةو. االلت ام بخطو  سير المركب .6

 قيادة سيارة اإلسعاف إلخلء الحاال  المرهية واإلصابا  إلى المست فى حسب التعليما . .7

 سيارة اإلسعاف إلخلء الحاال  المرهية واإلصابا  إلى المست فى حسب التعليما . تجهي  .8

 جميع األوقا .  استقبا  وإرسا  المكالما  على أهبة اإلستعداد في .9

 مساعدة المسعفين في إسعاف المرهى والمرابين.  .10

 إجراء الريانة الوقائية للسيارة والمحافظة على نظافتها وتحدي  سجلها.  .11

 إصلأ األعطا  البسيطة التي تحدث للسيارة.  .12

 التقيد بمبادئ وقواعد السلمة العامة أثناء العمل.  .13

 رية. التقيد بتعليما  الحركة والريانة الدو .14

 الم اركة في برامج هبط الجودة.  .15

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .16

                                                           
 سائق سيارات كبيرة وصغيرة وإسعاف وتراكتور ودراجة أو أي مركبة في الجامعة. *
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 Office Worker  الوظيفة: عامل م/ت 

 الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: األجور اليومية او ما يعادلها بالرات  المقطوع 

Minimum Degree to Full Fill Position: Daily Wages or Salary Equivalent Lump 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 شهادة الدراسة ال انوية العامة.  -

 سنوا .  و3مع خبرة لمدة  ال انوية العامة  شهادة ما دونأو  -

 

 Main Responsibilities And Duties For Position للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 القيام بالعمل في مجا  أو أك ر من المجاال  التالية: 

 احضار البريد من مكتب بريد الجامعة إلى الوحدة التي يعمل فيها.  .1

 ى الوحدا  األخرى. توزيع البريد الموجود في الوحدة التي يعمل فيها عل .2

 توزيع البريد بين أقسام الوحدة التي يعمل فيها.  .3

لمذن ة الناريذة "جمع البريد الرادر عن وحدا  الجامعة المختلفة، وتوزيع البريد الوارد إلى كل وحدة، واستخدام الدراج .4

 يحمل رخرة سوق دراجة" للمواقع ذا  المسافا  البعيدة في الحرم الجامعي. 

   التروير والسحب على ماكنا  التروير. القيام بأعما .5

 المحافظة على الماكنا  واألدوا  المستخدمة في العمل.  .6

 . مكان عملهتفقد مراف   .7

  .االمخررة للوحدة التي يعمل فيه احضار الرحف والن را  والمطبوعا  والقر اسية والمواد األخرى والقهوة .8

 .والضيوف للعميد/ للمديرتجهي  الضيافة وتقديمها  .9

 المساعدة في نقل األثاث المكتبي من مكتب إلى آخر في الوحدة عند الحاجة.  .10

ن ة، والعذامليالقيام بذالتخليص علذى الطذرود البريديذة الرسذمية، واسذتلمها، وتسذليمها للجهذا  ذا  العلقذة فذي الجامعذ .11

 فيها. 

 تنظيف أدوا  الضيافة التي تّم استخدامها. .12

 ة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علق .13
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 Worker Or Janitor الوظيفة: عامل جامعة

  بالرات  المقطوع ما يعادلهااو الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: األجور اليومية 

Minimum Degree to Full Fill Position: Daily Wages or Salary Equivalent Lump 

   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: الحد األدئى للم 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 ال انوية.ما دون  شهادة -

 اإللمام بالقراءة والكتابة.  -

 

 Main Responsibilities And Duties For Position للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 بعمل أو أك ر من األعما  التالية: القيام 

 تنظيف مباني الجامعة ومرافقها وساحاتها وشوارعها.  .1

 تنظيف صاال  و اوال  الطعام ومعدا  ولوازم الطهي.  .2

 تحضير التربة لل راعة والعناية بها وبالم روعا .  .3

 نقل األثاث واللوازم من وإلى مستودعا  الجامعة والمراف  األخرى فيها.  .4

 كا  الررف الرحي، والعمل مع صهاريج النضح. تنظيف شب .5

 نجاز األعما . إنقل األدوا  والمواد المستخدمة في  .6

 نقل الورق خل  مراحل أعما  الطباعة في المطبعة.  .7

 ليم وتركيب ورش. قزراعة األشجار والنباتا  والعناية بها من ري وتسميد وت .8

 جمع ونقل الكتب إلى األماكن المخررة لها.  .9

 اآلال  والماكنا  والمركبا  والتجهي ا  المكتبية والسجاد وال جال. تنظيف  .10

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .11

 


