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 2018لعام  قرار الموافقة على دليل وصف الوظائف

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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 السييييييييييييييييييييد ئريييييييييييييييييييور السيييييييييييييييييييعد  ميييييييييييييييييييدير دائيييييييييييييييييييرة التنميييييييييييييييييييية والتخطييييييييييييييييييييط

 

 ارئيس  

 الط بيييييييييةش عمييييييييادة  يييييييي ون الطلبييييييييةالخييييييييدمات دائييييييييرة السيييييييييد عميييييييير  يييييييي    مييييييييدير 

 

 اعضو  

 المييييييييييييييييييوارد الب ييييييييييييييييييريةدائييييييييييييييييييرة السيييييييييييييييييييد خليييييييييييييييييييل إر يييييييييييييييييييدات  مييييييييييييييييييدير 

 

 اعضو  

 السيييييييييييييييييييد علييييييييييييييييييي جوارريييييييييييييييييية  مييييييييييييييييييدير دائييييييييييييييييييرة القبييييييييييييييييييو  والتسييييييييييييييييييجيل

 

 اعضو  

 السييييييييييييييد عبيييييييييييييدا النعيميييييييييييييي  ميييييييييييييدير دائيييييييييييييرة الرقابييييييييييييية اإلداريييييييييييييية والماليييييييييييييية

 

 اعضو  

 المالييييييييييييييييييية السيييييييييييييييييييد محمييييييييييييييييييود عبييييييييييييييييييدالعا   مسيييييييييييييييييياعد مييييييييييييييييييدير الييييييييييييييييييدائرة

 

 اعضو  

 السيييد رجييدت ترعيياري  رمة ئرحميية الحابييو  وال ييب/ات والايييارة  مرعييم الحابيي  والمعلومييات

 

 اعضو  

 قسيييييييييء ال/يمييييييييييا   عليييييييييية العليييييييييوم  فيييييييييي السييييييييييد ئ/ميييييييييد ع ورييييييييية  م ييييييييير  مختبييييييييير

 

 اعضو  

 دائييييييييييييييييييرة ال يييييييييييييييييي ون القارورييييييييييييييييييية /السيييييييييييييييييييدة بييييييييييييييييييامية ئبييييييييييييييييييو بييييييييييييييييييويد

 

 للسر ائمين  
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بنيييييا   عليييييى عتيييييا  األبيييييتاع اليييييدعتور رئيييييي  الجامعييييية بتييييياري  

تييءت ت يي/يل لجنيية للنحيير فييي ئى تعييديل علييى الوظييائف  2020 12 20

 دليييل وصييف الوظييائف اإلدارييية والفنييية فييي الجامعييةالموجييودة فييي 

 المـُعتمد بابق ا م

 ةــة المـُ/لفــا  اللجنـــئعض

 األبييتاع الييدعتور رائيي  رئييي  الجامعيية لل يي ون اإلدارييية  

 ئمدم رييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  الميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييومني

 

 رئيس ا

األبييتاع الييدعتور مست ييار الييرئي   مييدير م/تيي  ال يي ون 

 القاروريييييييييييييييييييييييييييية  ئمدم  فيييييييييييييييييييييييييييي درادعييييييييييييييييييييييييييية

 

ا  عضو 

 المييييوارد الب ييييريةدائييييرة السيييييد خليييييل إر يييييدات  مييييدير 

 

ا  عضو 

 ميييييييييييييييييييدير دائيييييييييييييييييييرة التنميييييييييييييييييييية والتخطييييييييييييييييييييط

 

ا  عضو 

 التنميييية والتخطييييطدائيييرة  /إيميييان خليفييية ربابعيييةالسييييدة 

 

 ئمين ا للسر
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 Job Descriptionsالوظيفي  الوصف

 

  ctionudoIntr  ةـــالمقدم

يل الداي اد هداا الددلفقد تّم إعدد ،داري والفني بالجامعةإلف الوظيفي من أثر في رفع كفاءة وفاعلية العمل اصولما لل انظر  

ا  خدل  حردر المدتهل  العلميدة والخبدرا  العمليدة والمعدارر والقددرمدن مسدميا  الوظدائف بالجامعدة  وصدفيحتوي على 

س والمدروو  رتبدا  الدوظيفي بدين الدرئيتردا  واالوكالك تحديد قنوا  اال ،فر في شاغل الوظيفةاوالمهارا  التي يجب أن تتو

 لكل منهما. رئيسةوليا  التوالمسوبيان المهام 

 ى مدن مسدميا في هاا الدليل تّم تحديد الحدد األدندى مدن المدتهل  العلميدة والخبدرا  العمليدة المقبولدة لسد ل كدل مسدمو

داديدد أهدم المعدارر والقددرا  والمهدارا  التدي يجدب أن تتدوحوكالك تم ت ،الوظائف  تردا ا  االا قندوفر فدي شداغل الوظيفدة، أم 

ديدد ، ومدن أجدل تحلهيكل التنظيمي للجامعدة بسدكل عدامرتبا ا  الوظيفية التي يحددها اتعتمد عادة على االف ،رتبا  الوظيفيواال

 رئيسدةلا الواجبدا  استرشاد بالهيكل التنظيمي المعتمد في الجامعدة. أمدالوظيفي فقد تّم اال الوصفالعلقة الوظيفية كأحد عناصر 

يد  مدن خدل  التدي يدتم وهدعها موهدع التطب ،لى أسدا  التركيدع علدى المهدام والواجبدا  األساسديةفقد تّم تحديدها لكل وظيفة ع

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

اد بالمسدميا  وكدالك االسترشد ،مدن مسدميا  الوظدائف الحاليدة فدي الجامعدة اانطلق د الوصدفإعداد وقد تّم  ،والموظفالتنظيمية 

 المعتمدة في معظم الجامعا  األجنبية والعربية والمحلية. 

    Job DescriptionOf  Genesis الوظيفي الوصفر أة 

 ةيميددوالتنظ ةيليددإلددى الدراسددا  التحل ااسددتناد   ةالددوظيفي كأحددد أهددم ركددائع اإلدارة العلميددة الحدي دد الوصددفنسددأ االهتمددام ب

 اوفق دوتردنيف التدي يسد لونها. أمدا ال الوظدائفسدميا  معلقدة تبدين مهدام المدوظفين وفدي السداب  لم يكن  ألنهلمختلف الوظائف 

 ةإهداف ةخددما  المقدمدللمهدام وال اوفق دة الرتبدفدي  اهاعلى أسا  الوظيفة وتحديدد مسدتو افهو قائم كلي   ةللمقاربا  اإلدارية الجديد

 إلى الكفاءا  المطلوبة بررر النظر عن شاغل الوظيفة. 

   Definition Of Job Descriptions تعريف الوصف الوظيفي 

مدل. يسير الوصف الوظيفي إلى وصف مكتوب للعمل الاي يتديه الموظف والمتضدمن عناصدر بياندا  أساسدية تحددد الع

لواجدب امعلوما  عن العمل. تتضمن مسمى العمل الوظيفي فقرة ملخرة قريرة عن األهددار األساسدية ويتكون بوجه عام من 

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

 فرها بالقائم بأعما  الوظيفة.علقا  الوظيفة والمعرفة والمهارا  اللزم تو االوصف الوظيفي أيض  

 

  The Objectives Of Job Description    الوظيفي الوصفئ دا  

 ابدة الوظيفي بم يتضمن هاا الدليل الوصف الكامل لكافة الوظائف اإلدارية والفنية المعتمدة في الجامعة، ويعتبر الوصف

 االستخداما  التالية:  فيإلدارة الموارد البسرية ويتضح ذلك  ةالركيعه األساسي

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

د األهددار تحديد، ويسداعد فدي التحديدد السدليم لعددد ونوعيدة الوظدائف المطلوبدة ،وجود نظام متكامل لتحليدل الوظدائفإن 

 تدوفيرلاللزمدة  الوظائف حتى يمكن اتخاذ التددابيرالمطلوبة لس ل تلك والمتهل  ، وما هي السرو  والمستقبليةالحالية 

 . خارجهاالجامعة أو من  داخلاالحتياجا  من القوى البسرية سواء من 

 Selection And Appointment ا ختيار والتعيين .2

لس ل الوظائف الساغرة بالجامعة، وحتدى يتحقد  ذلدك يتطلدب البسرية إن عملية االختيار تستهدر انتقاء أفضل العناصر 

وميو  السخص بالسرو  الموجودة في الوصف الوظيفي حتى يمكن الحكم بسدكل سدليم  ،مقارنة متهل  وقدرا األمر 
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المتقددم وال بدد مدن  ةكفداءلس ل الوظيفة، فعنوان أو اسدم الوظيفدة وحدده ال يكفدي عندد الحكدم علدى مددى  كفاءتهعلى مدى 

 المعلوما  التفريلية التي يتضمنها الوصف الوظيفي. 

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

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

، يا المسددتولوحتددى تددتم عمليددة التقددويم بسددكل سددليم فددل بددد مددن وزن كددل العناصددر المتعلقددة بكددل وظيفددة  الواجبددا ، 

ومددا  در األساسددي لكددل تلددك المعللدد و وبددالطبع فددصن الوصددف الددوظيفي هددو المرددإالمددتهل ، الخبددرا ، القدددرا ..... 

 التفريلية.

  Training And Development التدري  والتنمية .4

يمكن  علوما  التيفصن الوصف الوظيفي يوفر الم ،فسواء كان األمر بالنسبة للموظفين الجدد أو القدامى أو إدارة الجامعة

ائج االعتمدداد عليهددا فددي تحديددد المجدداال  أو الموهددوعا  التددي يجددب أن يسددملها التدددريب فددي هددوء مددا تسددفر عندده نتدد

يد  حن القددامى، وتقارير األداء وخطط تنمية المسدار المهندي بالنسدبة للمدوظفي ،والمقابل  للموظفين الجدد ،االختبارا 

 حتياجا  التي ينب ي أن يلبيها التدريب.الايكسف 

   Developing A Career Path تنمية المسار المهني .5

لوظيفيدة أن التدي يسدتطيع العداملون مدن خللهدا إشدباا  موحداتهم ا، ينب ي أن تكدون الفدرا الوظيفيدة المتاحدة بالجامعدة

يقومدوا  وبدة وذلدك حتدى يسدتطيع العداملون أنالسدرو  والمدتهل  المطل اتكون مقترنة بوجود تحليل لكل وظيفة موهح  

 بتخطيط مسارهم المهني على أسا  سليم.

  Performance Evaluation  األدا  تقييء .6

اء لدى مسدتوى أدعن إدارة الجامعة مدن خدل  مقارنتده بداألداء الفعلدي والحكدم البيانا  التي يوفرها الوصف الوظيفي يمّك  

 العاملين.

  Job Re-Evaluationالعمل يءيتقإعادة  .7

كن االعتماد عليها يمكن والتي  ،إن توافر المعلوما  األساسية عن الوظيفة  سدين وتطدوير  درقإدارة الجامعدة مدن تحيـُم 

 لعمل.  ل جديدة وأساليب

   Relocation And Promotionةيقالنقل والتر .8

الموظدف أو  نقدلالقدرار فدي  مـُتخاقدرة مدى المعلوما  التي يوفرها الوصف الوظيفي تساعد إلى حد كبير في تحديد إن 

 ت يير مسمى وظيفته إلى مكان أو وظيفة أخرى.

 

   Uses Of Job Description   ابتخدام الوصف الوظيفي

 ة. تقييم الوظيفة: يعتبر الوصف الوظيفي األسا  المتين الوحيد لتحديد القيم النسبية للوظائف داخل الجامع -

 تحديد المرتبا  واألجور.  -

 الوظيفدةن 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 يد  أنده يدـُ حالمباشر عند تقييمده ألداء موظدف فدي موقدع العمدل  تقييم األداء: يعتبر الوصف الوظيفي أداة مفيده للرئيس - اّك 

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

 المهدارا  ة، ومدا بدينالتدريب: يمكن أن يكون األسا  في تخطيط التدريب من خل  ردم الفجوة ما بدين المدتهل  الحاليد -

 والخبرا  المطلوبة لساغل الوظيفة.

د االاي يسكل عنرر  يوفر وصف الوظائف كالك الخطط الكفيلة لتطوير الهيكل التنظيمي تطوير اإلدارة:  - ن عناصدر مد اهام 

 .اإلدارة
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 مجموعة الوظائف اإل رافية: ئو   

Supervisory Job Titles 
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 مدير الدائرة اإلدارية ئو ئية وظيفة بمستوا ا ئم

Director of Administratrative Department or Any Equivalent Position 

 .دناهأن يحق  شرو  المتهل  والخبرا  الواردة ن وأعلإتعيينة عن  ري  يكون  .أ

م ليدتج الددائرة لن تندافس مدن خدارإعديجدوز  ،فدي الددائرة المعنيدة ،وأ ذا لم يتوفر الموظف المناسب للسرو  الواردة فدي إو .ب

 .ناهأدرا  الواردة وهمن شرو  المتهل  والخب، صو ألتعيين الموظف المناسب حسب ا

 

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

 األولى.الدرجة راتب على  أن يكون حاصل   -

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

 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 سدنة )15 ال تقدل عدن  خبدرة مدعالمرشح لتولي إدارتهدا  الدائرةبعمل  علقةدرجة الماجستير في أحد التخررا  ذا  ال -

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

 و20 ن ال تقدل عد خبدرة مدعالمرشدح لتدولي إدارتهدا  ةبعمدل الددائر ةالبكالوريو  في أحد التخرردا  ذا  العلقد درجة -

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

 . هاسفلدائرة ناخل  عمله في  ةحداو هنس و1 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  -

إلتردا  ومهدارا  ا ةاإلنجليعيد ةبالل د ةعلدى التعامدل مدع اآلخدرين ومعرفد قددرة، وةقياديد ةأن تتوفر فيه صدفا  شخردي -

 . ةواستخدام أجهعة الحاسوب تمكنه من القيام بمهام الوظيف

 ليها في نظامعإليه عقوبة من العقوبا  المنروا  وجهتلوظيفي بالنعاهة واإللتعام وأن ال تكون قد أن يسهد له سجله ا -

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

 

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

ير التنظيمدي عدن التطدو وال  تتعدداها ليكدون مسدتبدل  ،فحسدب الرقابدةو والتوجيدهال تقترر وظيفة المدير على التخطديط والتنظديم 

 على التنبت واستقراء المستقبل.  ةواتخاذ القرارا  المبني

 التالية:  ةظائف واألنسطوتتم ل في الو

يكدل التنظيمدي تحقيقها من خدل  الهعلى تتم ل الوظيفة التخطيطية للمدير في تحديد مجموعة األهدار والعمل : التخطيط .1

ن مدجدعء تنظيميدة الفدي الددائرة/ الوحددة ومساعدة العاملين في الوحدة التنظيمية إلنجاز أعمدالهم التخداذ القدرار المناسدب 

 ن خدل مدتم ذلدك إالّ يدإلنجاز أعمالهم التخاذ القرار المناسب وال التنظيمية الهيكل ومساعدة العاملين في الدائرة/ الوحدة 

 التخطيط السليم.

يده ووهدع ف ةالمددير، وتسدخيص العوامدل المدتثر بده: وهو نسا  ذهني، يقوم على فهدم حقدائ  الواقدع الداي يعمدل التنظيم .2

ه ي تنفيدا الخطد، وهداه الترتيبدا  تضدمن أن يعمدل جميدع األفدراد المسداركين فدةلتنفيا ما جاء في الخط اللزمةالترتيبا  

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

بالمعدايير  ،ن بالتنفيداوتدخله في سير العمل للتعدرر علدى مددى التدعام القدائمي ،: قيادة العمل أثناء التنفياالتوجيه والتنسي  .3

رارا  لتددعام بددالقم للهتمددام بالتنسددي  الدددائم بددين جهددود العدداملين وتددوجيههالوعليدده ا ،ومعدددال  اإلداء المرتبطدده بالتنفيددا

 .، وتباد  المعلوما  فيما بينهمةوالتعليما  المحدد
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 الجامعة. يقوم بها المدير بهدر التأكد من أن النتائج تطاب  أهدار  ة: وهي وظيفلرقابةا .4

 ينالدربط بد تكدون ةوليته األساسديت: المدير الفعّدا  هدو الداي يدتفهم حاجدا  ورغبدا  ودوافدع العداملين معده، ومسدالتحفيع .5

بدا  لدفدع العامدل  حتى يدتم اأو معنوي   اواختيار األسلوب المناسب للتحفيع والحافع قد يكون مادي   ،ورغباته العاملحاجا  

  .جهد كبير

وسددين : مددن األدوار التددي يمارسددها المدددير هددو أندده مردددر رئدديس للمعلومددا ، وناشددر لهددا بددين المرومردددر المعلومددا  .6

عمدل ها لمعرفدة الوتعويد العاملين ب للمعلوما  فعاال   النفسه وعلى مستوى إدارته نظام  . وعلى المدير الاي يضع وغيرهم

 . الاي يجب تأديته

هدا ومددى تتوقدف علدى نوعيدة وجدودة القدرارا  التدي تدم اتخاذتنظيميدة  وحددة: إن درجدة نجداأ أو فسدل أي اتخاذ القدرار .7

 اتلدف وفق داذ القدرارا ، ولكدن أهميدة هداه القدرارا  تخملءمتها للموقف. ويمكن القو  أن جوهر عمدل أي مددير هدو اتخد

هدود كبيدر التدي ال تحتداج لمج ةلطبيعة المسكل  التي تتطلب اتخاذ قرارا  بسأنها حي  يوجدد بعدا المسدكل  البسديط

 رتمداد المدديوال بدد مدن اع ة،وقدرارا  مبرمجد ةفي حلها ويتم ترنيف القرارا  التي يتخاها المدير إلى قدرارا  روتينيد

لمعمدو  ابحيد  ال تتعدارم مدع األنظمدة والتعليمدا  والقدرارا   وكافية التخاذ القرار المناسدب 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 ئو ئية وظيفة بمستوا ا

Assistant Director of Administratrative Department or Any Equivalent Position 

 

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

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

 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

اريدة ذا  سدنوا  فدي األعمدا  اإلد و10 ال تقل عدن  خبرة مع ةدرجة الماجستير في التخررا  ذا  العلقة بعمل الدائر -

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

ا  سددنة فددي األعمدد و13 ال تقددل عددن  خبددرة مددعالبكددالوريو  فددي أحددد التخررددا  ذا  العلقددة بعمددل الدددائرة  درجددةأو  -

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

و سدنة 15كدون  و سنة في األعما  اإلداريدة، ذا  العلقدة شدريطة أن ي20عن  مع خبرة ال تقل أو شهادة الدبلوم  الساملو  -

 منها في الجامعة.

هدا خدل  المنقدو  ل الددائرةمجدا  فدي  سدنوا  و3 و لمددة ال تقدل عدن مددق  /أن يكون قد اش ل وظيفة إشرافية  رئديس قسدم -

 . عمله في الجامعة

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

ترددا  ومهددارا  اإلومعرفددة بالل ددة اإلنجليعيددة  ،، وقدددرة علددى التعامددل مددع اآلخددرينةأن تتددوفر فيدده صددفا  شخرددية قياديدد -

 واستخدام أجهعة الحاسوب تمكنه من القيام بمهام الوظيفة. 

يهدا فدي نظدام إليه عقوبة من العقوبدا  المنردوا عل وجهتأن يسهد له سجله الوظيفي بالنعاهة واإللتعام وأن ال تكون قد  -

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

ل كون مدن يسد وأما الوحدا  التنظيمية ذا   بيعة األعما  الهندسية والفنية يجوز إش ا  وظيفة مساعد مدير شريطة أن ي -

 سم.و سنة حي  يُست نى شر  رئيس الق12عملية في األعما  الهندسية والفنية لمدة   هاه الوظيفة يتمتع بخبرة

 

  Assistant Director forDuties  andMain Responsibilities لوظيفة مساعد المدير رئيسةوالواجبات ال المس وليات

علدى  امباشدر   اوينوب عنه أثناء غيابده ويسدرر إشدراف   ،ال اني في الدائرة اإلدارية بعد المدير المستو يعتبر مساعد المدير  

اء دأع كفداءة ير ورفديسدواتخداذ مدا يلدعم مدن إجدراءا  ت ،روساء األقسام وغيرهم من الموظفين ويقوم بمتابعة أعمالهم وتوجيههم

  ه.ج أدناأثناء غيابه وكما هو مدر 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 القيام بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منربه وذلك .3

 . تواجههم المستركة بينهم للمساهمة في حل مساكل العمل التيأدائهم وتنسي  األعما  لرفع مستوى توجيه العاملين  .4

  ييم برامج العمل الخاصة بالدائرة في حا  غياب المدير.ء األقسام في تنفيا وتقاالتساور مع روس .5

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

 .بالتنسي  مع مدير الدائرة بالوحدة التنظيميةإعداد الميعانية الخاصة  .7

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

 داء الموظفين التي يقدمها روساء األقسام ورفعها إلى المدير. آقتراحا  تطوير العمل وتطوير امتابعة  .9

 مع المدير. بالتنسي  ين داء الموظفآتدار  التقارير المختلفة واقتراحا  تطوير العمل وتطوير  .10

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

بالتنسي  مع  داء الموظفينآوتطوير ة الوحدة التنظيميالمساهمة في وهع السياسا  والخطط والبرامج اللزمة لتطوير  .12

 . المدير

 ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. القيام بأية أعما  أخرى .13
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 وظيفة بمستوا ا ئيةجم رئي  قسء إدارى ئو 

Head Section, Administratration or Any Equivalent Position 

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

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

 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

ا بعددد حرددوله علددى هدداو سددنوا  5خبددرة ال تقددل عددن   مددعدرجددة الماجسددتير فددي التخررددا  ذا  العلقددة بعمددل الدددائرة  -

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

اإلداريدة  و سنوا  فدي األعمدا 10 عن ال تقل  خبرة معالبكالوريو  في التخررا  ذا  العلقة بعمل الدائرة  درجةأو  -

 .و سنوا  منها في الجامعة5شريطة أن يكون  ذا  العلقة 

علقدة بعمدل فدي التخردص ذا  الال انويدة العامدة  سدنوا  بعدد ثدلثساملو أو دبلدوم متوسدط الشهادة الدبلوم المتوسط   أو -

 .جميعها في الجامعة و سنة15خبرة ال تقل عن   معالدائرة 

و 21 تقدل عدن  عدم وجود شهادة البكالوريو  والدبلوم يتم تعيين حاملي ال انويدة العامدة  تدوجيهيو مدع خبدرة الوإذا تعار  -

 سنه جميعها في مجا  عمل الدائرة.

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

تردا  ومهدارا  االعلدى التعامدل مدع اآلخدرين ومعرفدة بالل دة اإلنجليعيدة  قددرةأن تتوفر فيه صفا  شخردية وإشدرافية و -

 ومهارا  استخدام الحاسوب.

 مهارا  عالية في القيادة واإلشرار.  -

 مهارة عالية في االترا  وإعداد التقارير.  -

 يهدا فدي نظدامإليه عقوبة من العقوبدا  المنردوا عل وجهتأن يسهد له سجله الوظيفي بالنعاهة واإللتعام وأن ال تكون قد  -

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

 

 رئي  قسء إدارى  للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

Main Responsibilities and Duties for the Job/ Section Head Administration 

 القيام بالتخطيط والتوجيه والمراقبة لجميع نسا 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

 وهع برنامج التعليم والتدريب المستمر لتأهيل وتدريب العاملين في القسم.  .4

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

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

 القسم. حضور االجتماعا  والندوا  الخاصة بعمل .7

 رفع التقارير الدورية عن نسا ا  القسم.  .8

 مراجعة مسروا الميعانية السنوية للقسم.  .9

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

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

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 التعامهم بالدوام الرسمي اإلشرار على دوام الموظفين .2

 متابعة المعامل  الرادرة والواردة والتأكد من صحتها.  .3

 اإلشرار على صياغة المراسل  الخاصة بالكليا  األكاديمية. .4

 التنظيمية.  بالوحدةإعداد التقارير السنوية الخاصة  .5

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

 المساركة والتنسي  للنتخابا  الطلبية، والرحل  العلمية والمتتمرا  والندوا .  .7

 اإلشرار على السلف المالية المتقته.  .8

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

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

لخاصددة إعددداد األعمددا  اتددولي أمانددة سددر مجلددس الكليددة تنظدديم المقددابل  واالجتماعددا  واللجددان ومجددالس الكليددا  و .11

 بالمجلس اللزمة. 

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

 االحتفاظ باألختام. .13

 علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  .14
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 رئي  قسء إدارى في األر طة الحرفية ئو الخدميةدم 

Section Head Administratration of Craft and Services Activities 

نسدطة إداري فدي األوفي حا  عدم توفر المتهل العلمي المطلوب إلشد ا  وظيفدة رئديس قسدم إداري يجدوز تعيدين رئديس قسدم 

 الحرفية أو الخدمية وف  السرو  التالية:

ا  العلقدة حدد التخرردا  ذأفدي ال انويدة العامدة  سدنوا  بعدد ثدلثساملو أو دبلدوم متوسدط الشهادة الدبلوم المتوسط   -

و سدنوا  7ن  ذا  العلقدة شدريطة أن يكدو الحرفيدة أو المهنيدةسنة في األعما   و15ال تقل عن   خبرة معبعمل الدائرة 

 .في الجامعة منها

يطة أن يكدون ذا  العلقدة شدر الحرفيدة والمهنيدةو سدنة فدي األعمدا  20ال تقدل عدن   خبدرة مدعأو شهادة ال انوية العامدة  -

 في الجامعة. منهاو سنوا  10 

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

 .بالوظيفة المرنفة عن راتب أدنى مربو  الدرجة ال ال ة  بوبالراتب المقطوا أن ال يقل راتبه األساسي  -

را  اسدتخدام ومعرفة في الل ة اإلنجليعية ومها ،قدرة على التعامل مع اآلخرينو ،إشرافية ةأن تتوفر فيه صفا  شخري -

 الحاسوب.

 ليها في نظامعإليه عقوبة من العقوبا  المنروا  وجهتأن يسهد له سجله الوظيفي بالنعاهة واإللتعام 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   ئو ئية وظيفة بمستوا ا رئي  فرع إدارى  ـم

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree (A)                (ئ) رابعةالالدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

اا هدو سدنوا  بعدد حردوله علدى 5الددائرة مدع خبدرة ال تقدل عدن   ذا  العلقدة بعمدلدرجة الماجستير فدي التخرردا   -

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

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 بعمدفي التخررا  ذاال انوية العامة  سنوا  بعد ثلثساملو أو دبلوم متوسط الشهادة الدبلوم المتوسط  أو  -

شدريطة أن يميدة الوحددة التنظي األعما  اإلدارية ذا  العلقة بعمل سنوا  ف و10 خبرة ال تقل عن  مع الوحدة التنظيمية

 سنوا  منها في الجامعة. و7 يكون 

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

 سنوا  في الجامعة.  و10 أن يكون منها 

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

االتردا   أن تتوفر فيه صفا  شخرية وإشرافية وقدرة على التعامدل مدع اآلخدرين ومعرفدة بالل دة اإلنجليعيدة ومهدارا  -

 ومهارا  استخدام الحاسوب.

 ليها في نظامعإليه عقوبة من العقوبا  المنروا  وجهتأن يسهد له سجله الوظيفي بالنعاهة واإللتعام وأن ال تكون قد  -

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

  

 Main Responsibilities And Duties For Position الواجبات والمس وليات الرئيسة  للوظيفة

اي فدي الفدرا الد على المدوظفين ةالمباشروالمتابعة  ا  العمل واإلشرار القيام بالتخطيط والتوجيه والمراقبة لجميع نسا .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

 اإلشرار على السجل  والقيود الخاصة بالفرا.  .4

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

 أية أعما  أخرى يكلف بها من مدير الدائرة أو رئيس القسم. .6

  



24 
 

 In craft and artistic activities     Head Of                     في األر طة الخدمية والحرفية والفنية  ـم رئي  فرع إدارى

Administrative Branch                                                                       

 ئو ما يعادلها بالرات  المقطوع  رابعة )ئ(الالدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 
                                                        

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

 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to fullfill the Position 

لعلقدة بعمدل اسنوا  بعد ال انويدة العامدة فدي التخرردا  ذا   ثلثساملو أو دبلوم متوسط الشهادة الدبلوم المتوسط    -

ظيميدة شدريطة أن و سنوا  في األعما  اإلدارية ذا  العلقة بعمل الوحددة التن10خبرة ال تقل عن   معالوحدة التنظيمية 

 و سنوا  منها في الجامعة.7يكون  

ة التنظيمية شدريطة األعما  اإلدارية ذا  العلقة بعمل الوحدو سنة في 17خبرة 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   -

التردا  اارا  أن تتوفر فيه صفا  شخرية وإشرافية وقدرة على التعامدل مدع اآلخدرين ومعرفدة بالل دة اإلنجليعيدة ومهد -

 ومهارا  استخدام الحاسوب.

م ليها في نظاعأن يسهد له سجله الوظيفي بالنعاهة واإللتعام وأن ال تكون قد وجهت إليه عقوبة من العقوبا  المنروا  -

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

  

 Main Responsibilities And Duties For Position للوظيفة  الواجبات والمس وليات الرئيسة

اي فدي الفدرا الد على المدوظفين ةالمباشروالمتابعة القيام بالتخطيط والتوجيه والمراقبة لجميع نسا ا  العمل واإلشرار  .1

 يعمل به. 

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

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

 اإلشرار على السجل  والقيود الخاصة بالفرا. .4

 امة. توجيه الحرفيين ومساعدتهم في مواقع العمل ومتابعة تنفيا أعمالهم اليومية وتأمين أدوا  السلمة الع .5

  األعما  المطلوبة.إعداد قوائم باحتياجا  المواد إلنجاز  .6

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

 أية أعما  أخرى يكلف بها من مدير الدائرة أو رئيس القسم. .8
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 Senior Administrator   الوظيفة: إدارى ئو  

 Minimum Degree To Full Fill Position: Second Degree (A)       )ئ( الثاريةالدرجة : الوظيفةالدرجة األدرى إل غا  

 :الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدرى 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  -

فدي  سدنةو 20ن  عال تقل  خبرةمع ال انوية العامة  سنوا  بعد ثلثساملو 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 اإلنجليعية  ةمعرفة بالل  -

 

    PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 المعامل  ومراجعتها وتدقيقها.  متابعة .1

 التي تقتضيها  بيعة العمل.   رئيسةالإعداد الكتب والمراسل   .2

 دافه. التي يعمل فيها وخارجها إلنجاز العمل وتحقي  أه ةاآلخرين داخل الوحداالترا  والتنسي  والتعاون مع  .3

 ا. بسأنه ةفي إتخاذ القرارا  المناسب المساركةإلنجاز المعامل  و اللزمةتقديم االقتراحا  والتنسيبا   .4

 ،ألقسداماعلى المددى الطويدل بالتنسدي  مدع المددير ومسداعد المددير وروسداء  الوحدةوهع خطط التدريب للعاملين داخل  .5

 تدريب العاملين وتنمية قدراتهم. و

 .بها المباشرالرئيس وإبلغ تسخيص المسكل  التي تعترم سير العمل  .6

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

  عمدل والتعدديلبال المتعلقةوبمقتضاها  الرادرةالقرارا  األسس ووالتعليما  و األنظمةالقوانين ومتابعة اإل لا على  .8

 . ة في هوء ذلكوالقرار  المتخاوالتأكد من مدى انسجام اإلجراءا   ،التي تطرأ عليها

 ةيدعلقدا  اإلداروتنسدي  ال فدي تطدوير ةوالمسداهم ولكافة دوائر الجامعدة، للدائرة ةواإلعلمي اإلداريةتقديم اإلستسارا   .9

 . ةالمختلف ةبين دوائر الجامع

 .اللزمة المتعلقة بالدائرة إلى الرئيس المباشر الدوريةتقديم التقارير  .10

 داء.تحسين مستوى األو زيادة فاعلية العمل التي تكفل اللزمةالنماذج 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: ئمين بر المجال 

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

 على راتب الدرجة األولى. أن يكون حاصل   -

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

 

 الحد األدرى 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 ومعرفةمعرفة بالل ة اإلنجليعية  -

   

     

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة:  

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

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

عضداء إعداد دعوا  حضور جلسا  المجالس وجداو  أعمالها وتوقيعها مدن روسداء المجدالس، وتدأمين ارسدالها إلدى األ .3

 مجلس.  بحي  تستمل جداو  األعما  على جميع القضايا المطلوب عرهها على كل

العمدل إعداد المحاهر الخاصة بجلسا  المجالس وعرهها في بدايدة كدل جلسدة علدى المجدالس ذا  العلقدة لتردديقها و .4

 بموجبها. 

 . اتنظيم وترتيب محاهر جلسا  المجالس لكل عام بسكل متسلسل ومتدرج زمني   .5

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

عددن  اعتمدداد نظددام األرشددفة اإللكترونيددة والتددي تتضددمن توثيدد  جميددع المحاهددر والموهددوعا  والقددرارا  التددي تنب دد  .7

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

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

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

  الوظيفة: الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا 

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 واالنجليعية. -

 نجليعية قراءة وكتابة ومحادثة. في الل ة العربية والل ة اإل ةمعرفة جيد -

 . 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:

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

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

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

 توثي  وحفظ المراسل  والوثائ  المهمة والمكتومة.  .4

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

 لكترونيو. إكترونية، بريد إجادة العمل على مهارا  استخدام الحاسوب   باعة، أرشفة إل .6

 استقبا  المراجعين والرد على استفساراتهم وتسهيل مراجعاتهم.  .7

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

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

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

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

 التمتع برحة جيدة وبلياقة بدنية عالية.  -

 في التدريب.  مهارا  مناسبة في استعما  األدوا  واآلال  المستعملة -

 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 ومعرفةمعرفة بالل ة اإلنجليعية  -

   

 يخضع المتقدم الختبار فني في مجا  الوظيفة المطلوبة.* 

 

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

 تدريب الطلبة على األلعاب والمهارا  الفردية والجماعية.  .1

 المساركة في اختيار أعضاء الفرق الرياهية والفنية وتدريبها.  .2

 المساركة في تنظيم البطوال  واللقاءا  الرياهية للطلبة والعاملين في الجامعة.  .3

 المساركة في تحكيم وتقييم النسا ا  الرياهية لفرق الجامعة وغيرها.  .4

ياهدي اإلشرار على الفرق التي يددربها، وتنظديم سدجل  واسدتمارا  أعضداء الفدرق المعتمددة، وسدجل  التددريب الر .5

 للفري . 

جدا  للفريد  الرياهدي مدن حيد  اإلعدداد البددني، والمهداري والخططدي، وتحديدد االحتيا ةالتددريب السدنوي وهدع خطدط .6

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

 المساركة في إجراء اختبار التفوق الرياهي للعبة التي يكلف باإلشرار عليها.  .7

 إعداد األدوا  واألجهعة الرياهيه قبل التدريب، وحفظها بعد التدريب.  .8

 توجيه النرح واإلرشاد للعبين بين الحين واآلخر.  .9

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

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

 الحد األدرى 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 -

سدنوا  فدي  و10 مدع خبدرة ال تقدل عدن ال انويدة العامدة  سدنوا  بعدد ثدلث السداملو أو دبلدوم أو شهادة الدبلوم المتوسط  -

 مجا  الوظيفة. 

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

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

  

  PositionMain Responsibilities And Duties For 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

 . إعداد الكتب الرسمية المتعلقة بانجاز المعامل  وتدقيقها بعد  باعتها .3

ها لمناسددب بسددأناالتخدداذ القددرار  اتحديددد الملفددا  التددي تعددود إليهددا المعددامل  واسددتخراج المراسددل  المتعلقددة بهددا تمهيددد   .4

 وتسهيل حفظها بعد انجازها. 

 الماكرا  والملخرا  والتقارير المتعلقة بالعمل.  إعداد .5

 اجبا  الوظيفة. استقبا  المراجعين وتقديم الخدمة اإلدارية المناسبة التي تقع همن و .6

 القيام بالعمل في أحد المجاال  التالية:  .7

ا إعددداد بددرامج النسددا ا  الرياهددية، ومتابعددة تنفيددا حجددوزا  الملعددب والردداال ، ومراقبددة حسددن اسددتخدامه -

 وتوفير الهدوء والنظام فيها وتنظيم الرحل  واإلشرار عليها. 

 إلقامة العروم المسرحية. متابعة احتياجا  المسرأ وتهيئة المستلعما  اللزمة  -

 . صياغة وتحرير ومراجعة األخبار والمقاال  على مونتاج المواد المطبوعة بالتنسي  مع المخرج الفني -

 نسر.مراجعة وتدقي  األبحاث المعدة للنسر/ ومتابعة  باعتها وإخراجها والتأكد من مطابقتها لقواعد ال -

 رى. تياجاته من اللوازم وأعما  الريانة والخدما  األخمتابعة شتون مسجد الجامعة وملحقاته لتأمين اح -

اد األعمدا  متابعة المعامل  الخاصة بأمور الطلبة في جميع المراحل مدن حيد  المقدابل  واالجتماعدا  واللجدان وإعدد .8

 الخاصة بالعمادة.

 المساركة في لجان جرد عهد العاملين.  .9

 المساركة في لجان الجرد الدوري للمستودعا .  .10

 المساركة 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

يدة أمدور لدى العدروم وأمراسلة المتعهدين والموردين عن  ري  البريد اإللكتروني أو الفاكس أو الهداتف للحردو  ع .14

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

 البح  عن مرادر التوريد.  .15

ينار وبيع و خمسة آالر د5000اإلعلن بالرحف المحلية عن مناقرا   لبا  السراء التي تعيد قيمتها على  متابعة  .16

 مستريا  للجتماا التخاذ القرارا  اللزمة. نس  المناقرا  للمناقرين ودعوة لجنة ال

 إعداد قرارا  السراء و لبا  التوريد واالتفاقيا  الخاصة بدائرة اللوازم.  .17

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

 جرد السنوي .......... ال و.تأليف اللجان  الفنية لدراسة العروم/ االستلم/ الالتنسيب ب .19

 المتابعة مع شركة التأمين وشركة التخليص والسركا  المتعاقد معها لريانة األجهعة وتقديم الخدما . .20

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

    eePosition: Fourth Degr Full FillMinimum Degree To (A)الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة )ئ(       

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

    Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

 دورة تدريبية في مجا  إعداد األدلة التدريبية.  -

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

.وظيفةام بمهام الدي ة تمكنه من القيباستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الح معرفةو إجادة الل تين العربية واالنجليعية -

   

    

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 تنفيا البرامج التدريبية الموكلة إليه.  .1

 المساركة في إعداد الخطط والبرامج التدريبية.  .2

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

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

 الحد األدرى 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 مراكع بح ية متخررة. سنتينخبرة كباح  ال تقل عن  -

    مباستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ةوإلمام بالل ة اإلنجليعية  معرفة -

 

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

د التقددارير تنفيددا البحددوث والدراسددا  المكلددف بهددا والمعتمدددة مددن إدارة المركددع، وتنسددي  األنسددطة المترددلة بهددا، وإعدددا .1

 المخترة والملخرا  الدورية وتقديمها لرئيسه المباشر. 

 باح ين لوهع اإل ار العام إلعداد وتنفيا األبحاث والدراسا  المتف  عليها وتنفياها.المساهمة مع ال .2

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

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

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

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

 الحد األدرى 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 اإلنجليعية  معرفة -

   

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

 تنسي  اإلجراءا  اللوجستية المتعلقة بالتدريبا  والتنسي  مع المتدربين.  .1

 التسبيك مع المتسسا  المختلفة لتنفيا برامج تدريبية.  .2

 اإلشرار على إعداد قاعا  التدريب من حي  األجهعة والمعدا .  .3

اخدل دة بالتددريب التنسي  مع الجها  المختلفة لترتيب احتياجا  التدريب البسرية والمالية، والتنسي  مدع الجهدا  المعنيد .4

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

 .بالبرامج إعداد التقارير الفنية والمالية الخاصة .5

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .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 األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة ) (     

 الحد األدرى 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 واإلنجليعية.  -

 معرفة استخدام الحاسوب وأنظمة النسر اإللكتروني و/ أو المطبوا. -

 معرفة جيدة بمهارا  االترا  الحدي ة. -

   

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

ل الرددحفية علددى أنواعهددا بحيدد  تكددون صددالحة للنسددر فددي مختلددف الوسددائ صددياغة وتحريددر ومراجعددة األخبددار والفنددون .1

 اإلعلمية.

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

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

 متابعة استكما  المعلوما  الناقرة في بعا الموهوعا  الرحفية.  .4

 المعلوماتية والل وية والنحوية واألسلوبيه. ترحيح األخطاء .5

 مراعاة دقة المعلوما  المستقاة من المرادر مع الربط بين المعلوما  والموهوعا  ذا  العلقة.  .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

 

  

  

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

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

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

 اللياقة وحسن المظهر. -

 واإلعداد الرحفي واإلذاعي.مهارا  في الكتابة  -

 إجادة برامج المونتاج والمكياج.  -

 إجادة الل تين العربية واإلنجليعية. -

 قدرة على اإلبداا وإعداد الملفا  اإلخبارية الخاصة.  -

   .باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة معرفة -

 

 d Duties For PositionMain Responsibilities Anالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 إعداد الدورة البرامجية لإلذاعة واإلشرار على تنفياها ومتابعتها. .1

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

 مراجعة المواد اإلذاعية مراجعة دقيقة قبل إذاعتها.  .3

 تدريب الطلب على اإللقاء وأساليب األداء الجيد.  .4

 المستولية الفنية عن تجهيع وتحضير المواد بسكل نهائي لإلذاعة.  .5

 متابعة وتنسي  عمل إدارة البرامج مع اإلدارا  األخرى. .6

 اإلشرار على أعما  المكياج واإلخراج اإلذاعي وإدارة البرامج. .7

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

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

 الحد األدرى 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 واإلنجليعية. -

 القدرة على التحرير وصياغة األخبار والتقارير اإلخبارية.  -

   .والمختلفة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة معرفة -

   

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 كتابة األخبار وإعادة تحريرها ومتابعتها. .1

 تدريب الطلبة على إعداد األخبار. .2

 خبار.على مهام الطلبة أثناء ظهورهم على الهواء في قراءة األصياغة التقارير اإلذاعية المتنوعة واإلشرار  .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) الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة ) (    

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة:

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

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

 إجادة الل تين العربية واإلنجليعية بطلقة.  -

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

 مهارا  عالية في التعامل واالترا  مع اآلخرين.  -

 مهارا  الكتابة في الل تين العربية واإلنجليعية.  -

 معرفة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة.  -

  

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

لدى إ دة العربيدة عن تقديم خدما  الترجمة إليه من الل رار دائرة الرئاسة ويكون مستوال  يعمل المترجم القانوني تحت إش .1

 اإلنجليعية والعكس. 

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

 مع الدولة األردنية. 

 مة ونسخها ومراجعتها بدقة عالية. كتابة الوثائ  المترج .3

 و  بها.اإللتعام بسر المهنة وعدم نسر الوثائ  التي ترجمها أو صادق عليها إال همن القوانين واألنظمة المعم .4

ل واألجهدعة عن الوثائ  المترجمدة سدواء كاندت محدررة باألدلدة الكتابيدة أو مطبوعدة أو مستنسدخة بالوسدائ يكون مستوال   .5

 المناسبة. 

 المراسل  والكتب والعقود وماكرا  التفاهم من الل ة اإلنجليعية إلى الل ة العربية وبالعكس.  يترجم .6

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

 ترجمة الوثائ  والتقارير إلى الل ة العربية وبالعكس.  .8

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

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

 الحد األدرى 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.باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ا ومعرفةمعرفة بالل ة اإلنجليعية  -

   

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

لطلبدة فدي اادية منظمة تهدر إلدى مسداعدة تقديم خدما  اإلرشاد الفردي والجماعي لطلبة الجامعة من خل  جلسا  إرش .1

 حل مسكلتهم. 

طدوير الداا  تإلقاء المحاهرا  وعقد الندوا  والددورا  لطلبدة الجامعدة لتعويددهم بالمهدارا  الحياتيدة التدي تسداهم فدي  .2

 وصقل السخرية وتنمية المهارا . 

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

 ة. قديم االستسارا  في مختلف المجاال  األكاديمية، المهنية، النفسية، االجتماعية، األسرية والخدماتيت .4

نميددة تنظدديم النسددا ا  الطلبيددة والمبددادرا  واكتسددار أصددحاب المواهددب وتددوجيههم للجهددا  المخترددة فددي الجامعددة لت .5

 مهاراتهم.

 التعامل بسرية تامة في قضايا الطلبة. .6

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .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 األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة ) (    

   الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة:

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة البكالوريو  في مجا  اختراا الوظيفة.   -

ا الوظيفدة مدع فدي مجدا  اخترداالعامدة سنوا  بعد ال انويدة  ثلثمتوسط الدبلوم الشهادة الدبلوم المتوسط  الساملو أو  -

 و سنوا  في مجا  الوظيفة.5خبرة ال تقل عن  

 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 والنسا ا  والمعارم الفنية.  .2

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

  لتوجيها  الرئيس المباشر. االجامعة وفق   متابعة أعما  التدريب الرياهي للفرق والطلبة والعاملين في .4

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

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

 إعداد األدوا  واألجهعة الرياهيه قبل التدريب، وحفظها بعد التدريب.  .7

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

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

 الحد األدرى 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 5قددل عددن  تمددع خبددرة ال ال انويددة العامددة  سددنوا  بعددد ثددلثمتوسددط الدبلوم الددأو شددهادة الدددبلوم المتوسددط  السدداملو أو  -

 سنوا  في مجا  الوظيفة. 

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

 ونهارية والمبيت.  ة ويلة ليليالقدرة على تحمل ه و  العمل والدوام لفترا   -

 مهارا  حاسوبية مرتبطة في برامج الكمبيوتر.  -

 ة. ترا  الحدي معرفة أساسية في الل ة اإلنجليعية للتواصل بسكل فعّا  مع الطالبا  غير العربيا  ومعرفة بوسائل اال -

 

 or PositionMain Responsibilities And Duties F  الواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة:

 تكون المسرفة مستولة عن إيجاد بيئة معيسية ملئمة والمحافظة عليها.  .1

 المرونة واالبتكار في االستجابة الحتياجا  الطالبا .  .2

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

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

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

 متابعة أوهاا الطالبا  االجتماعية والنفسية ومساعدتهن في حل مسكلتهن.  .6

 اإلشرار على رحل  الطالبا . .7

 متابعة تنفيا تعليما  اإلقامة في السكن.  .8

 متابعة الحاال  المرهية الطارئة ومرافقتها المستسفى أو المركع الرحي. .9

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

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

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة البكالوريو  في القانون من جامعة معترر بها. -

 لحدي ي التعيين. ةمعاولة المهن -

 

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

 صياغة العقود واالتفاقيا  من الناحية القانونية.  .1

 تقديم المسورة 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

 معة وحفظ ملفاتها. متابعة قضايا الجامعة بالتنسي  مع محامي الجا .7

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

التسدريعا   المساركة في وهع مساريع القوانين والنظمة والتعليما  للجامعة ومراجعاتها للتأكدد مدن عددم تعارهدها مدع .9

 النافاة. 

 المساركة في وهع لوائح االتهام بح  المتهمين.  .10

 المسورة القانونية للمجالس التأديبية في الجامعة.تقديم  .11

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

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

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدرى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . البكالوريو  درجة -

 و5 قددل عددن تمددع خبددرة ال ال انويددة العامددة  سددنوا  بعدددثددلث متوسددط الدبلوم الددأو  سدداملوال أو شددهادة الدددبلوم المتوسددط  -

 سنوا  في مجا  الوظيفة.

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

    معرفة بالل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة. -

 

   PositionFor Duties And Main 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  بسكل يسهل الرجوا إليها.  .3

 المراسل  والماكرا  التي تقتضيها  بيعة العمل.إعداد  .4

مدو  لردادرة المعالقدرارا  والتوجيهدا  ااألسس وتنفيا اإلجراءا  المتعلقة بالعمل وف  القوانين واألنظمة والتعليما  و .5

 بها في الجامعة.

 مراجعة وتدقي  الجداو  والكسوفا  واإلحرائيا  المتعلقة بالعمل.  .6

 م الخدمة اإلدارية المناسبة لهم. استقبا  المراجعين وتقدي .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                  الدرجة الخامسة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

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

 القدرة على التعامل مع أشخاا من ذوي االحتياجا  الخاصة.  -

 علدى رخردة معاولدة المهندة لمترجمدي ل دة اإلشدارة صدادرة عدن المجلدس األعلدى لسدتون األشدخاا أن يكون حاصدل   -

 المعوقين. 

 

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

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

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

 تعليم ذوي االحتياجا  على استخدام الحاسوب.  .3

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

ة م ددل جامعددواللمنهجيددة التددي تنظمهددا ال هجيددةمسدداعدة الطلبددة مددن ذوي االحتياجددا  الخاصددة فددي كافددة النسددا ا  المن .5

 االحتفاال  والمقابل  السخرية. 

 مساعدة الطلبة ذوي االحتياجا  الخاصة في عملية التسجيل. .6

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

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

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

فدي  سدنتينل عدن مدع خبدرة ال تقدال انويدة العامدة  سدنوا  بعدد ثدلثمتوسدط الدبلوم الأو ساملو ال  شهادة الدبلوم المتوسط -

 .الوظيفةمجا  

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

    معرفة بالل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة. -

 

   PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 تسجيل المراسل  الرادرة والواردة.  .1

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

 استخدام السجل  والنماذج والبطاقا  التي تستدعيها  بيعة العمل.  .3

 اعداد الجداو  والكسوفا  واإلحرائيا  المتعلقة بالعمل.  .4

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

 إ ار العمل.  همنتقديم الخدمة المناسبة للمراجعين  .6

  المعمدو لردادرةوالقدرارا  والتوجيهدا  اسس القوانين واألنظمة والتعليما  واألتنفيا اإلجراءا  المتعلقة بالعمل وف   .7

 . بها في الجامعة

 المسددداعدة فدددي إعدددداد بدددرامج األنسدددطة الرياهدددية وتنفيدددا حجدددوزا  الملعدددب والرددداال  ومراقبدددة حسدددن اسدددتخدامها، .8

 والمساعدة في تنظيم الرحل  واإلشرار عليها. 

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

 المساركة في لجان جرد عهد العاملين.  .10

 المساركة في لجان الجرد الدوري للمستودعا . .11

 المساركة في لجان دراسة العروم وتفري ها وتدقيقها والتنسيب باإلحالة.  .12

 متابعة الكفاال   الدخو / حسن التنفيا/ الريانةو.  .13

 بو.وإدخا  الطلبا  الخاصة بدائرة اللوازم  مستريا / اللوازم/ اإلرجاا/ التحويل/ اإلهافة/ السطإعداد  .14

 متابعة توريد اللوازم المحالة على الموردين.  .15

ءا  تخدداذ اإلجددرامتابعددة وتدددقي  الفددواتير والمسددتندا  ومطابقتهددا مددع قددرارا  اإلحالددة وإرسددالها إلددى الدددائرة الماليددة ال .16

 ا. اللزمة لررفه

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

 إعداد المناقرا .  .18

 استدراج عروم.  .19

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

 ترقيم وترنيف اللوازم. .21

 تدقي  مرروفا  اللوازم لوحدا  الجامعة.  .22

ون بعدد حفظهدا فدي أرشديف الددائرة بعدد ترقيمهدا وفهرسدتها لتكدوالسجل  و ملفا الندا  وتنظيم تسالمحرر وتجميع  .23

 .ذلك في عهدته ويكون المستو  عن إخراج أي مستند

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .24
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 Secretary/ Typist/ Data Entry  مدخل معلومات  طابعة  ةب/رتير: الوظيفة

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

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدرى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 يدةالعرببدالل تين  عدةالطبامع إجادة ال انوية العامة  سنوا  بعد ثلثتوسط المدبلوم الأو ساملو ال شهادة الدبلوم المتوسط  -

 .سنتينال تقل عن  خبرةإلى  باإلهافة اإلنجليعيةو

 العربيدةالل تين بد الطباعدةمدع إجدادة  الوظيفدةفي مجدا   خبرة وا سن و5 إلى  باإلهافة العامة ال انوية الدراسةأو شهادة  -

 . اإلنجليعيةو

ي وأيدة أجهدعة واألرشفة والبريد اإللكتروندالحدي 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

شدر، ومتابعدة والواجب عرهها علدى الدرئيس المبا ة،وتسجيل المعلوما  ذا  األهمي الهاتفيةاستقبا  وإجراء المكالما   .1

 ما يتعل  به في هوء توجيهاته بسأنها. 

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

 استقبا  المراجعين والرد على استفساراتهم وتسهيل مراجعاتهم.  .3

 . والقدرة على التعامل مع أجهعة الحاسوب اإلنجليعيةو العربيةبالل تين  الطباعة .4

لتدي ال ي المواقدع ايم الملفدا .... الد و فد، وتنظدةتولي أعما  األرشيف والتوثي   البريد الوارد والرادر، الحفدظ، المتابعد .5

 يوجد فيها ديوان. 

 . الوظيفةوأي إجراءا  تمت بسأنها في مكان  الرادرةو الواردة الرسميةمتابعة الكتب  .6

 وجيهدا  رئيسدهنتهداء مدن اسدتعمالها وحسدب تللمعنيدين عندد  لبهدا وإعادتهدا إلدى مكانهدا فدور 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 األدرى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدرى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

قدل مدع خبدرة ال ت ةالوظيففي مجا  ال انوية العامة  سنوا  بعد ثلثمتوسط الدبلوم الشهادة الدبلوم المتوسط  الساملو 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 االنجليعية لإإل -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

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

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

 في السكن.  الريانةمتابعة أعما   .3

 بعد إغلق الباب الرئيسي في الموعد المحدد.  ةتفقد  البا  السكن في كل ليل .4

 . ةمرافقة الطالبا  في الرحل  والنسا ا  اللمنهجي .5

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

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

                                                                                                         ةـــالنموعجي
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 Director Model School Principal  : مدير المدربة النموعجيةالوظيفة

لددى أن يكددون قددد حرددل علددى مربددو  راتددب الدرجددة األولددى  بو أو يكددون قددد حرددل علددى أع: الوظيفييةالدرجيية األدرييى إل ييغا  

 مربو  راتب الدرجة ال انية  أو  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدرى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

كدون يسدنوا  شدريطة أن  و5 في أحد التخررا  التعليميدة مدع خبدرة فدي مجدا  التددريس ال تقدل عدن  ةدرجة الدكتورا -

 . أو المدرسة سنوا  منها في الجامعة و3 

أن  سدنوا  شدريطة و10 أو درجة الماجستير في أحدى التخررا  التعليمية مع خبرة فدي مجدا  التددريس ال تقدل عدن  -

 .أو المدرسة سنوا  على األقل في الجامعة و5 منها  يكون

ن أشدريطة  ةسدن و15 البكدالوريو  فدي أحدد التخرردا  التعليميدة مدع خبدرة فدي مجدا  التددريس ال تقدل عدن  درجةأو  -

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

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

مهددارا  أن تتددوفر فيدده صددفا  شخرددية قياديددة، وقدددرة علددى التعامددل مددع اآلخددرين ومعرفددة بالل ددة اإلنجليعيددة ومعرفددة ب -

ام القيدام بمهدد تمكنده مدن الحدي دة المسدتخدمة فدي التربيددة والتعلديم والتقنيدا  اإلتردا  الحدي دة واسدتخدام أجهدعة الحاسددوب

 وظيفة. ال

 .اإلشرار على تنفيا جميع البرامج واألنسطة الرفية واللصفية -

 

  Positionor fDuties nd aMain Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال 

 Leadership and Planning  : القيادة والتخطيطئو   

 يمار  القيادة التربوية للمدرسة كما يسارك في مسروا تطوير المناهج.  .1

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

ن الطويدل ألجلديلقيادة العاملين بالمدرسة فدي عمليدة وهدع رويدة مسدتقبلية تسداعده فدي تحديدد األهددار التعليميدة  .3

 والقرير. 

مدور وأوليداء األ الطدلبمع األولويا  التي تحددد  فدي هدوء احتياجدا   تتماشىر الموهوعة التأكد أن األهدا .4

 وغيرهم.

توجيهددا  اللددوائح والوالقددوانين والتعليمددا  تتماشددى األنظمددة ولتحقيدد  األهدددار  ةأن السياسددا  المختددارالتأكددد  .5

 التربوية الحدي ة. 

 

 Curriculum and Teaching  : المنهج والتدري اثاري  

 تأهيل المدرسة. تطوير و للتعليم ويعمل بسكل مستمر على المتبعةأن يكون على علم تام بالمعايير  .1

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

 المدرسية. 

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

 .يقوم بتخطيط وتوجيه جميع عمليا  التدريس .4

 .واالختبارا اإلشرار على أعما  التقويم  .5

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

 احة في زيادة فاعلية عملية التدريس. اإلشرار على استخدام الوسائل التكنولوجية المت .7

 التابعة لها. الطلباإلشرار على تنمية وتطوير أنسطة المدرسة ومسروعا   .8
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 Students Affairs and School Discipline  وا رضباط المدربي الط  ون  :  اثالث  

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

 .اوشخري   اوتعليمي   امهني   اينس  ويسرر على برنامج إرشادي يوفر توجيه   .2

 قبل إنتقالهم إلى المرحلة األعلى.  الطلبوهع برنامج انتقا   .3

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

 .الطلبمساكل  لحل ةنضبا يايقوم باتخاذ قرارا   .5

 للمتسسا  العلجية أو اإلصلحية عندالحاجة. الطلبيقوم بتحويل  .6

 

  Staff Affairs in the School :   ون العاملين في المدربةارابع  

 .يقوم بتفسير سياسا  الجامعة للعاملين .1

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

 يقوم باإلشرار على العاملين بالمدرسة وتقويم أدائهم بسكل دوري.  .3

 عل  باختيار المدرسين ونقلهم وفرلهم وت بيتهم. تيقدم توصيا  فيما ي .4

 يضع وينفا نظام تهيئة واستيعاب للعاملين الجدد بالمدرسة.  .5

نجدداأ خطددط وجهددود يعمددل علددى خلدد  منددا  إيجددابي للعدداملين بالمدرسددة ويحددرا علددى إبددراز مسدداهمتهم فددي  .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 األهدار واألنسطة الضرورية.  المعلمينإشراك  .2

 على برامج االختبارا  في المدرسة.التنسي  واإلشرار  .3

 

  Financial and Administrative Affairs  : ال  ون المالية واإلداريةابادب  

ليميدة وجميدع المسدتلعما  السدلعية والكتدب والمعددا  التعيلدعم مدن  كل ماتوفير ة بالجامعة يمن الجها  المعنطلب ال

 المواد والخدما  اللزمة للمدرسة.

 

  Field of Community Participation  الم ارعة المجتمعية : مجا ابابع  

 مع المجتمع.  ةاالحتفاظ بعلقا  جيد .1

تمدع المجتمدع ويضدمن تفهدم المجتمدع لددور المدرسدة ومسدتوى أدائهدا ويسدجع أفدراد المجمع ترا  ايضع نظام  .2

 على المساركة وتقديم الدعم للمدرسة. 

 باء والمعلمين وغيرها من المجالس. آلا سالمساركة في مجالتسجيع المدرسين وأولياء األمور على  .3

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

  Minimum Degree to Full Fill Position: Second Degree(B)       الثارية ) (الدرجة : الوظيفةالدرجة األدرى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدرى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

منهدا  سدنوا  و3  سدنوا  و10 خبرة في مجا  التدريس ال تقدل عدن  معدرجة الماجستير في أحد التخررا  التعليمية  -

  في المدرسة بوظيفة معلم.

ا  سدنو و5  سدنة و12 خبدرة فدي مجدا  التددريس ال تقدل عدن  مدعالبكالوريو  في أحد التخرردا  التعليميدة  درجةأو  -

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

 . ايقل عن جيد جد  ثلث سنوا  بمستوى ال آلخر أن تكون تقاريره السنوية  -

 سدتخدام أجهدعةاومعرفدة ببالل دة اإلنجليعيدة  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

 متابعة وصو  الكتب الدراسية واإلشرار على توزيعها. .2

 رسم سياسة العمل للمرحلة التابعة له. المساهمة في  .3

يدة التعليميدة بالعمل المساهمة في المتتمرا  والندوا  وحلقا  المناقسة والتدريب واألنسطة ودراسة البحوث التي تتردل .4

 . وذلك على الوجه الوارد تفريل  

قتدبس ا يمكدن أن يإعداد التقارير ودراسة التطورا  الجديدة المتعلقة بالنواحي التعليميدة واألنسدطة والخددما  واقتدراأ مد .5

 منها لرفع مستوى أداء التعليم. 

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

 المساركة في بح  السكاوى الخاصة باإلدارة التي يسرر عليها والتي يكلف بها من مدير المدرسة.  .7

 حضور اإلجتماعا  والندوا  التي تعقد في مجا  تخررة.  .8

 للتعليم.  المتبعةلمعايير ل االمساركة في تحقي  الجودة الساملة  بق   .9

 يسدارك فديو ترةويتابع تنفياها مع الجها  المخ إشرافه الاين يعملون تحت المعلمينوالترقية بين اقتراأ حركة النقل  .10

 .تقويم األداء

 ع. تحقي  األهدار المرسومة للتعليم المتميّ  .11

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

 عمل برامج المواد والمدرسين والفرو  بسكل صحيح.  .أ

 باالختبدارا  النهائية وكل ما يتعل  بتوزيع الطلبة على القاعا  وعمل البرامج الخاصدة االختبارا تنظيم أعما   .ب

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

سدكل ا بهدوكيفيدة التعامدل مع (Eduwave) األيدديوويفيجب أن يكدون علدى درايدة كاملدة بالمنظومدة اإللكترونيدة  .ج

 صحيح.

 .بينهمعلى 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 مساعد مدير المدربة لل  ون اإلداريةالوظيفة: 

   Minimum Degree To Full Fill Position: Second Degree (B)     الثارية ) (الدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و3  سدنوا  و10 درجة الماجستير في أحد التخررا  التعليميدة باإلهدافة إلدى خبدرة فدي مجدا  التددريس ال تقدل عدن  -

 سنوا  منها في المدرسة بوظيفة معلم. 

 و5 نة سد و12 البكالوريو  في أحد التخررا  التعليمية باإلهافة إلى خبرة في مجدا  التددريس ال تقدل عدن  درجةأو  -

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

 . اال يقل عن جيد جد  ثلث سنوا  بمستوى آلخر أن تكون تقاريره  -

عة سدتخدام أجهدامعرفدة بفر فيه صفا  شخرية قيادية وقدرة على التعامل مع اآلخرين وإلمام بالل دة اإلنجليعيدة واأن تتو -

 مكنه من القيام بمهام الوظيفة. تالحاسوب ومهارا  االترا  الحدي ة 

  

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالمس وليات والواجبات ال

لطدلب اإلشرار على جميع المراسل  اإلدارية التي تخدص قبدو  وانتقدا  الطلبدة ومسدتولية إصددار أي وثيقدة تخدص ا .1

 وكالك توزيع السهادا  المدرسية. 

 اإلشرار على البرنامج المدرسي وحرص االحتيا  اليومية.  .2

 .ة العلم للطلبة الاين تنطب  عليهم شرو  الخدمةاشتراكا  ال انوية العامة وتأمين دفتر خدممتابعة  .3

سدور كونظام المدرسة المحوسب، كل مدا يتعلد  باإلدخدا  والتددقي  وإخدراج  وEduwave  العمل على نظام األديوويف .4

 .اوكالك م ادرتهم واإلجازا  األخرى إلكتروني   اإلكتروني  العلما  و باعتها وإخراج السهادا  المدرسية 

 . وإعداد التقارير الحضور وال ياب اليومي للطلب والمعلميناإلشرار على  .5

اإلشددرار علددى كددل مددا يتعلدد  بتسددعيب الرددف العاشددر األساسددي مددن حيدد  جمددع البيانددا  وحسددابها و باعددة الكسددور  .6

 . اإلكتروني  

 اإلشرار على تدقي  قوائم األسماء النهائية للطلبة في الرفور. .7

 لمدرسة اإلدارية والتدريسية.تقارير دورية تتضمن انجازا  اإعداد  .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)     الثارية ) (الدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

منهدا  سدنوا  و3 سدنوا   و10 خبرة في مجا  التدريس ال تقدل عدن  معدرجة الماجستير في أحد التخررا  التعليمية  -

 في المدرسة بوظيفة معلم. 

ا  سدنو و5 سدنة  و12 خبدرة فدي مجدا  التددريس ال تقدل عدن  مدعالبكالوريو  في أحد التخرردا  التعليميدة  درجةأو  -

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

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

عة سدتخدام أجهدامعرفدة بفر فيه صفا  شخرية قيادية وقدرة على التعامل مع اآلخرين وإلمام بالل دة اإلنجليعيدة واأن تتو -

 مكنه من القيام بمهام الوظيفة. تالحاسوب ومهارا  االترا  الحدي ة 

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالمس وليات والواجبات ال

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

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

 يتابع الخطط الفرلية والسنوية للمعلمين. .3

 يتابع التحضير اليومي للمعلمين.  .4

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

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

 ع المرشد التربوي في حل مسكل  الطلبة داخل المدرسة. يتعاون م .7

 حريل الدراسي. تيتابع تنفيا الخطط العلجية للطلبة هعار 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

لطدلب ااإلشرار على جميع المراسل  اإلدارية التي تخص قبو  وانتقا  الطلبة ومستولية إصددار أي وثيقدة تخدص  .11

 وكالك توزيع السهادا  المدرسية. 

 اإلشرار على البرنامج المدرسي وحرص االحتيا  اليومية.  .12

 إلشرار على الحضور وال ياب اليومي للطلب والمعلمين. ا .13

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

 نجازا  المدرسة اإلدارية والتدريسية.إإعداد تقارير دورية تتضمن  .15

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

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

                    Minimum Degree To Full Fill Position: Second Degreeالثاريةالدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة 

 الحد األدرى 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 مدن المعدارر األساسدية حدو  مفهدوم المدنهج الدراسدي وأصدوله وعناصدره وعمليدا  بنداءه وتطدو -

 وتقويمه.

ويدتفهم  اإللمام بالمعارر اللزمة لتخرره العلمدي شداملة خردائص العلدم ومبادئده ومفاهيمده وقددر وار مدن معلوماتده -

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

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

 ث سنوا .لسنتين وممتاز ل ل 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:

 تخطيط الدرو  بطريقة علمية.  .1

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

 بما يسهل عملية التعلم ويحق  األثر المطلوب.  ةوغير اللفظي ةاإلترا  اللفظياستخدام مهارا   .3

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

الواقع بدلى ربط المدرسة ع 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 وتنميدة إدارة الرف الدراسي وتنظيم وترتيب عناصره ومعالجة األخطاء فيه بطريقة تساعد على زيادة تحريل الطل .7

 شخرياتهم. وصقل 

 داد الوسائل والتقنيا  التعليمية واستخدامها في الدرو  بما يعيد من فاعلية التعلم. إع .8

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

 المتنوعة التي تنفاها المدرسة.  ةفي األنسط ةاإلسهام بصيجابي .10

حقد  روأ يوالمسدرر التربدوي بمدا  التربدويالتعاون مع العاملين في المدرسة مدن إدارة المدرسدة والدعملء والمرشدد  .11

 الفري . 

 . اأن يعمل على تطوير نفسه مهني   .12

 ب التدريس. إعداد خطة فرلية عن سير التدريس وأهم األنسطة، واقتراأ السبل التي تهدر إلى تطوير المناهج وأسالي .13

بهداه  علجية للطلبة هعار التحريل الدراسي وإعدلم مددير المرحلدة ومسداعد المددير للسدتون التعليميدةوهع خطط  .14

 الخطط لمتابعتها.

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

 ذوي أولياء أمورهم.

 جدد والمساركة في تنفياها.وهع خطط تدريب للمعلمين ال .16

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .17
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   Main Teacher ئو   الوظيفة: ُمعلء

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

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

    Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .و سنوا  في مجا  التدريس10مع خبرة ال تقل عن    درجة البكالوريو  في مجا  التخرص -

 باألساليب التربوية والتدريسية الحدي ة.  ةمعرفة جيد -

يره أن يكون على قدر مدن المعدارر األساسدية حدو  مفهدوم المدنهج الدراسدي وأصدوله وعناصدره وعمليدا  بنداءه وتطدو -

 وتقويمه.

ويدتفهم  مدن معلوماتده اإللمام بالمعارر اللزمة لتخرره العلمدي شداملة خردائص العلدم ومبادئده ومفاهيمده وقددر وار   -

 ج الدراسي وأسسه وعناصره بما يمكنه من التعامل معه برورة تحقي  األهدار التعليمية.المنه

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

 وممتاز لسنة واحدة على األقل. اأن ال يقل تقدير أداءه في ال لث سنوا  األخيرة عن جيد جد   -

 أن تتوفر فيه شرو  إش ا  الوظيفة السابقة.  -

 

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

 تخطيط الدرو  بطريقة علمية.  .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. إشراك الطلبة في عملية التعلم باستخدام المهارا  واالستراتيجيا  التي تساعد على إثارة االنتباه وا .4

الواقع بدعلى 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

وتنميدة  يل الطلبإدارة الرف الدراسي وتنظيم وترتيب عناصره ومعالجة األخطاء فيه بطريقة تساعد على زيادة تحر .7

 شخرياتهم. وصقل 

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

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

 المتنوعة التي تنفاها المدرسة.  ةفي األنسط ةاإلسهام بصيجابي .10

حقد  روأ يوالمسدرر التربدوي بمدا  التربدويعاون مع العاملين في المدرسة مدن إدارة المدرسدة والدعملء والمرشدد الت .11

 الفري . 

 . اأن يعمل على تطوير نفسه مهني   .12

 ب التدريس. إعداد خطة فرلية عن سير التدريس وأهم األنسطة، واقتراأ السبل التي تهدر إلى تطوير المناهج وأسالي .13

بهداه  جية للطلبة هعار التحريل الدراسي وإعدلم مددير المرحلدة ومسداعد المددير للسدتون التعليميدةوهع خطط عل .14

 الخطط لمتابعتها.

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

 ذوي أولياء أمورهم.

 لقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  ع .16
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   Teacher الوظيفة: ُمعلء

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

 الحد األدرى 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 مدن المعدارر األساسدية حدو  مفهدوم المدنهج الدراسدي وأصدوله وعناصدره وعمليدا  بنداءه وتطد أن يكون على قدر   -

 وتقويمه.

ويدتفهم  مدن معلوماتده اإللمام بالمعارر اللزمة لتخرره العلمدي شداملة خردائص العلدم ومبادئده ومفاهيمده وقددر وار   -

 حقي  األهدار التعليمية.المنهج الدراسي وأسسه وعناصره بما يمكنه من التعامل معه برورة ت

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

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

 . االسنتين األخيرتين عن جيد جد  أن ال يقل تقدير أداءه في  -

ي مجددا  سدداعة تدريبيددة لهددا علقددة فدد 25أن يكددون قددد خضددع لبددرامج تدريبيددة ال يقددل عدددد السدداعا  التدريبيددة فيهددا عددن  -

 تخرره أو عمله. 

 أن تتوفر فيه شرو  إش ا  الوظيفة السابقة.  -

 

  Duties For PositionMain Responsibilities And المس وليات والواجبات الرئيسة للوظيفة:

 تخطيط الدرو  بطريقة علمية.  .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. االستراتيجيا  التي تساعد على إثارة االنتباه واإشراك الطلبة في عملية التعلم باستخدام المهارا  و .4

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

 وتحقي  غايا  المجتمع وأهدافه. 

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

ب وتنميدة إدارة الرف الدراسي وتنظيم وترتيب عناصره ومعالجة األخطاء فيه بطريقة تساعد على زيادة تحريل الطل .7

 شخرياتهم. وصقل 

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

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

 المتنوعة التي تنفاها المدرسة.  ةفي األنسط ةاإلسهام بصيجابي .10

حقد  روأ يوالمسدرر التربدوي بمدا  التربدويالتعاون مع العاملين في المدرسة مدن إدارة المدرسدة والدعملء والمرشدد  .11

 الفري . 

 . اأن يعمل على تطوير نفسه مهني   .12

 ب التدريس. إعداد خطة فرلية عن سير التدريس وأهم األنسطة، واقتراأ السبل التي تهدر إلى تطوير المناهج وأسالي .13

بهداه  وهع خطط علجية للطلبة هعار التحريل الدراسي وإعدلم مددير المرحلدة ومسداعد المددير للسدتون التعليميدة .14

 الخطط لمتابعتها.

مية إلعلم ر المرغوبة وإعلم مدير المرحلة ومساعد المدير للستون التعليوهع خطط علجية لمعالجة السلوكيا  غي .15

 ذوي أولياء أمورهم.

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

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

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدرى للم   ت والخبرات 

    Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .البكالوريو  في مجا  التخرص درجة -

 . ةالحدي  ةوالتدريسي ةباألساليب التربوي ةجيد معرفة -

يره حدو  مفهدوم المدنهج الدراسدي وأصدوله وعناصدره وعمليدا  بنداءه وتطدو ةكون على قدر مدن المعدارر األساسدييأن  -

 وتقويمه.

ه ويدتفهم مدن معلوماتد وار   خردائص العلدم ومبادئده ومفاهيمده وقددر   ةلتخرره العلمدي شدامل اللزمةاإللمام بالمعارر  -

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

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

 مدرسة. أو أي برنامج تدريبي مكافئ تعتمده ال ICDLلحاسوب على شهادة الرخرة الدولية لقيادة ا أن يكون حاصل   -

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

فدي مجدا   سداعة تدريبيدة لهدا علقدةو 25عددد السداعا  التدريبيدة فيهدا عدن   أن يكون قدد خضدع لبدرامج تدريبيدة ال يقدل -

 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.  ةتوظيف  رائ  وأساليب متنوع .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 بد المدرسةعلى ربط  تعملحداثه وغيرها من العناصر التي أومجريا   ةإبراز خرائص المجتمع ومبادئه وظروف .5

 وتحقي  غايا  المجتمع وأهدافه. 

 . اللزمة ةشخرية الطالب وتطوير تفكيره واكسابه المهارا  االجتماعيالعمل على تنمية  .6

ب وتنميدة تساعد على زيادة تحريل الطل ةإدارة الرف الدراسي وتنظيم وترتيب عناصره ومعالجة األخطاء فيه بطريق .7

 شخرياتهم. وصقل 

 ة التعلم. واستخدامها في الدرو  بما يعيد من فاعلي ةإعداد الوسائل والتقنيا  التعليمي .8

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

 . المدرسةالتي تنفاها  ةالمتنوع ةفي األنسط ةاإلسهام بصيجابي .10

حقد  روأ يوالمسدرر التربدوي بمدا  التربدويوالدعملء والمرشدد  المدرسدةمدن إدارة  المدرسةالتعاون مع العاملين في  .11

 . الفري 

 . اأن يعمل على تطوير نفسه مهني   .12

 ب التدريس. ، واقتراأ السبل التي تهدر إلى تطوير المناهج وأساليةعن سير التدريس وأهم األنسط ةفرلي خطةإعداد  .13

بهداه  وهع خطط علجية للطلبة هعار التحريل الدراسي وإعدلم مددير المرحلدة ومسداعد المددير للسدتون التعليميدة .14

 الخطط لمتابعتها. 

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

 ذوي أولياء أمورهم. 

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

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

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدرى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

االجتمداا  رشاد التربوي والرحة النفسية أو علم الدنفس أو علدمأو اإل المدرسياالرشاد البكالوريو  في تخرص  درجة -

 سنوا . و3 ال تقل عن  خبرةباإلهافة إلى  التربوييتهله لعمل اإلرشاد 

 استخدام أجهعة الحاسوب ومهارا  االترا  الحدي ة.معرفة ببالل ة االنجليعية واإللمام  -

 

   PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتو الواجبات

 ر المجتمع المدرسي والمحلي بأهدار التوجيه واإلرشاد التربوي ودور المرشد التربوي.عرّ يُ  .1

ريدة لهيئدة 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 بسكل مستمر ويستخدمها ل ايا  االرشاد والتوجيه. .3

 فيما يواجهون من مسكل  وصعوبا .رشاد ورة وااليجري مقابل  فردية مع الطلبة لتقديم المس .4

ة بل  الفرديدديقدددم الخدددما  االستسددارية واإلرشددادية ألوليدداء األمددور فددي القضددايا التددي تتعلدد  بأبنددائهم مددن خددل  المقددا .5

 .في المدرسة والجماعية

فدي غرفدة  سدلوك الطلبدةة المتعلقدة بيقدم الخدما  االستسارية واإلرشادية للهيئتين اإلدارية والتعليمية في القضايا التربوي .6

 الرف. 

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

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

 اجة. نسي  مع أولياء األمور وبصشرار مدير المدرسة وحسب الحالمنعلية بالتيقوم المرشد التربوي بالعيارا   .9

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

دلدة ألإلدى ا ا، مسدتند  ايعطي حرص التوجيه المهندي والتوجيده الجمعدي للطلبدة، بمدا ال يقدل عدن أربدع حردص أسدبوعي   .11

 عد  على مستوى الوزارة والمديرية. أالوقائية والعلجية التي 

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

هددة عي العلجددي للطلبددة بهدددر تنميددة شخرددياتهم وإكسددابهم المهددارا  الضددرورية لمواجايقدددم خدمددة اإلرشدداد الجمدد .13

 المسكل . 

 يها. لطلبة وتكون ذا  أهدار وقائية وإنمائية ويسرر علينظم عقد الندوا  والمحاهرا  التي تتناو  قضايا ا .14

مهنيددة، قدددرا  الطلبددة وميددولهم ممددا يسدداعدهم علددى تكددوين توجهدداتهم اليسدداهم فددي توظيددف األنسددطة المدرسددية لتنميددة  .15

 ويساعدهم في اتخاذ قرار مهنة المستقبل. 

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

إلداريدة اوما  عن الطلبة ذوي المسكل  الجسمية والرحية ويوثقها في سجل  خاصة، وينس  مع الهيئة يجمع المعل .17

 والتعليمية في مساعدة هتالء الطلبة على التكيف المدرسي. 

تددب يقدوم بدراسدة جميددع قضدايا الطلبددة، مدن حيدد  أبعادهدا وملبسدداتها، قبدل عرهددها علدى مجلددس الضدبط، ومددن ثدم يك .18

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

لدى التكيدف يسارك بفعالية في مجدالس أوليداء األمدور والمعلمدين بمدا يضدمن التعداون التدام فدي مجدا  مسداعدة الطلبدة ع .19

 العام. 

عمددل المهنددي أحددد مجدداال  ال المهنددي فددي المدرسددة علددى اعتبددار أن التوجيددهيسددارك كعضددو فددي لجنددة تنفيددا التوجيدده  .20

 رشادي. اإل

ي نهاية كدل فرشاد التربوي في مديرية التربية والتعليم بتقرير شهري عن منجعا  عمل المرشد التربوي يعود قسم اإل .21

 . عن  ري  مدير المدرسة شهر
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متشدر ألداء بدأو  علدى اعتبدار أن السدجل  وثيقدة رسدمية و يحتفظ المرشد بسدجلته وملفاتده ويوثد  فيهدا أعمالده أوال   .22

 المرشد، ووسيلة لحفظ حقه الوظيفي في حاال  المساءلة. 

تربيدة ي مديرية الفرشاد التربوي رشادية ويعود قسم اإليقوم بصجراء الدراسا  واألبحاث التي تخدم العملية التربوية اإل .23

 عن  ري  مدير المدرسة.بها 

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

 

ن العلقدا  بدي بتععيع وتسجيع الرسالة الكلية للمدرسة وذلك عن  ري  توفير الخدما  التي تعدعز وتقدوي التربوييقوم المرشد 

لبيئدة  ظ في اإلعددادبالمدرسة بسكل ملحو التربويالمنع  والمدرسة وإزالة الحواجع التي تعي  عملية التعليم. كما يساهم المرشد 

ا  تمدع والتدأثيروأثدر األسدر والمج للطلبدةتعلم صحية وآمنه ومهتمه بالطلبدة وذلدك بددعم النمدو والتطدور اإلنفعدالي واالجتمداعي 

 ال قافية على نجاأ الطلبة. 

 

  فيما يخص الطلبة   Regarding Of Students 

 المناسب والفعا  لجميع الطلبة عند الضرورة.  والتربوياإلرشاد النفسي تقديم  .1

 ييم مدى تقددم، إجراء المقابل  لتقالمساهدةاستخدام مجموعة من األساليب المناسبة الرسمية وغير الرسمية م ل  .2

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

 . المخالفين ألنظمة وتعليما  المدرسة وإرشادهم وتوجيههم متابعة الطلبة .3

 . سلوكية مسكل تقديم استسارا  للطلبة الاين يعانون من  .4

 

  المقدم لألبر التواصل مع ئوليا  األمورفيما يخص 

Regarding To Communicate With Parents Presented or Offered To Families 

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

    بين البيت والمدرسة.التنسي .4

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

 

  المقدم للمعلمين اإلر ادفيما يخص    Regarding To Advising Presented To Teachers 

السددلوك فددي  لددوائحإلددى جنددب مددع المعلمددين ومدددراء المراحددل ومدددير المدرسددة بخرددوا تطبيدد   االعمددل جنب دد .1

 المدرسة. 

 إخطار المعلمين بخطط التدخل وآليا  الدعم المناسبه للطلبة الاين لديهم صعوبا .  .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

 تقديم تقارير أسبوعية لمدير المدرسة بخروا: .4

  في الدوام.  ةلكل  الب لديه مسكلوإحرائيا  الدوام لكل صف ومستوى 

 سلوكيةإحالتهم إليه بسبب القضايا ال تمّ  الطلبة الاين . 

 م ل: مرم معمن.  الطلبةعن  ةأي معلوما  أخرى مهم 

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

 المدرسية والعملء اآلخرون.  اإلدارةإلى جنب مع  االعمل جنب   .1

 . المدرسةعلى  لب مدير  بناء   المختلفةالعمل في اللجان  .2

إدارة وتقديم االستسارة بخروا المواهيع المختلفدة م دل دوام الطلبدة، وسدرية المعلومدا ، واألمدور الردحية،  .3

 السلوك، واإلنضبا  السلوكي، والتدخل في المساكل، وتجاهل الطفل وإساءة معاملته.

 . المدرسةحضور كافة اجتماعا   .4

 بما تقتضيه  بيعة ومرلحة العمل.  المدرسةندها إليه مدير القيام بأي أعما  أخرى يس .5
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  Librarian الوظيفة: ئمين الم/تبة

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

 الحد األدرى 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 أجهعة الحاسوب ومهارا  االترا  الحدي ةنجليعية معرفة 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 وأجهعة وكتب ودوريا  ومراجع.  .2

 ة. درسة في الميحدد احتياجا  المكتبة من الكتب والدوريا  والمواد التعليمية التي تخدم المنهاج والمرحلة التعليمي .3

 واإلهداء.  تعويد المكتبة من الكتب والدوريا  والمطبوعا  والمواد التعليمية عن  ري  السراء من موازنة المدرسة .4

مرددادر  مكتبددة مدن مطبوعددا  ومدواد تعليميدة ويسدداعدهم علدى الوصددو  إلدىى اللدإيدرد  بكدل مدداالمعلمدين والطلبددة  يُطلدع .5

 المعلوما  المناسبة. 

ر ن خدل  تدوفيمدأماكنهدا  ويرنفها ويفهرسها ويرتبها بما يسهل على الطلبة تناولها وإعادتهدا إلدىينظم محتويا  المكتبة  .6

 البطاقا .

 الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية على ارتياد المكتبة. والمعلمين سجع يُ  .7

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

 د التقارير السهرية والفرلية عن فعاليا  المكتبة ويعود مدير المدرسة بنسخة منها. ع  يُ  .9

 يسجل الكتب والدوريا  والمطبوعا  في السجل الخاا بالمكتبة.  .10

 و . يجرد محتويا  المكتبة بسكل دوري وينظم قوائم الت ير والنواقص للكتب ويعمل قوائم بالتالف حسب األص .11

 ي.مجتمع المحلالمكتبة للتعريف بالفعاليا  واألنسطة التي تقدمها المكتبة داخل المدرسة واليعد مجلة شهرية خاصة ب .12

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

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

 الحد األدرى 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 أجهعة الحاسوب ومهارا  االترا  الحدي ةنجليعية معرفة جيدة بالل ة اإل -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 .خطط العمل المخبريإعداد  .1

 أ. يتسلم عهدة المختبرا  من أدوا  وأجهعة ومحاليل ومواد مع بيان حالة كل منها وما يحتاج منها إلى إصل .2

بقية  عرياها على نحو يسهل تناوله دون تيحفظ محتويا  المختبر في الخعانا  الخاصة بالك ويكتب محتوياتها وينظم .3

 األدوا  للتلف.

ة ا يكفدل سدلمئية بصيداعها في الخعانا  الخاصة بها ويرنفها ويضع بطاقة تعريف على كدل منهدا بمديحفظ المواد الكيميا .4

 مرتادي المختبر وف  األصو  العلمية للسلمة، والتعليما  الخاصة بالك. 

فدل قد مدن ويتأكد يهيئ غرفة المختبر ويرتبها ويتابع نظافتها قبل إجراء التجارب وبعدها وي لد  المختبدر بعدد الفدراغ منده .5

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

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

ب  علدى  دلا المسدإلا للمختبر قبل الددر ، مدع ملحظدة يحضر التجارب التي يدونها المعلم في سجل التحضير اليومي .7

ا نقدص منهدا ممقررا  العلوم واإللمام بما يتطلبه التحضير لها من تجارب أو أجهعة ويتأكد من وجودها و لب استكما  

 حينه.

ا  األمدن الحري  والتعرر إلى  رق اإلصدلأ والرديانة البسديطة، وتدوفر متطلبديتابع صيانة أدوا  السلمة و فايا   .8

 المختبر.والسلمة داخل 

 ينظم السجل  والملفا  الخاصة بالمختبر بحي  تتضمن: .9

 قوائم جرد باألجهعة المختبرية واألدوا .  -

 توثي  التجارب العملية في سجل التجارب.  -

 المساركة في تنفيا المعارم واألنسطة العلمية والعملية على المستويا  كافة.  -

 تلر واالستهلك للمواد المخبرية. تنظيم قوائم اإل -

 يعد التقارير السهرية والفرلية عن فعاليا  المختبر ويعود 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 - غرفة ماادرالوظيفة: معلء 

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

 الحد األدرى 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  -

 .لعملو سنوا  في مجا  ا5في مجا  الوظيفة وخبرة ال تقل عن   الساملو متوسط الدبلوم الأو  -

 .ومعرفة باستخدام أجهعة الحاسوب ومهارا  االترا  الحدي ةنجليعية 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 مرادريسارك في اللجنة المسكلة في المدرسة المتخررة بصحالة الطلبة إلى  .2

الطلبدة مدن  داء الحدالي ومددى اسدتفادةيطب  االختبارا  التسخيرية على الطلبة ذوي صعوبا  التعلم لتحديدد مسدتوى األ .3

 الخطة العلجية الفردية. 

 الطلبة وعلى أهدافها. يطلع على محتوى مناهج  .4

ل، ا ، والوسددائفددي ذلددك النتاجدد ايعددد الخطددة التربويددة الفرديددة، والخطددة التعليميددة الفرديددة التددي يقددوم بتدريسددها، مراعي دد .5

 واألدوا ، واالستراتيجيا ، والتقويم، والتوزيع العمني.

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

 يوفر الوسائل التعليمية المناسبة ويعدها، ويستخدمها في الحرة الرفية.  .7

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

ريدا  مجبضدبط النظدام، وجداب انتبداه الطلبدة، وإدارة الدتعلم  صدعوبا  /غرفدة مردادريعمل علدى إدارة المجموعدة فدي  .9

 أحداث التعلم، وحل المسكل ، ورفع مستوى تقدير الاا  عند الطلبة.

 /در رفددة مرددابل السددجل  الخاصددة ب رفددة المرددادر  سددجل العمددل اليددومي للمعلددم، وسددجل الطلبددة الملتحقددين فعّ ـُ يدد .10

 لعائرينو.وسجل ا، وسجل متابعة أولياء األمور، وسجل الوسائل التعليمية، وسجل العيارا  الرفية، التعلم صعوبا 

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

مدع  داخدل المدرسدة وخارجهدا عدن  ريد  اللقداءا الدتعلم  صدعوبا  /غرفدة مردادريعمل على نسر التوعية بفعاليدا   .12

 ة المدرسية. ياء األمور، والنسرا ، واإلذاعالمعلمين وأول

 . التعلم صعوبا  /غرفة مرادردي ة لتطوير أساليب التعليم داخل يستخدم التقنيا  الح .13

 يّطلع على النسرا  التربوية الواردة من اإلشرار التربوي للمعلمين.  .14

 عد التقارير الفرلية عن حالة الطالب. يُ  .15

 التي يستخدمها.التعلم  صعوبا  /غرفة مرادريتسلم لوازم  .16

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

Financial And Supplies Job Titles 
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  Primary Accountant : ُمحاب  ئو الوظيفة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Second Degree                 الثاريةالدرجة : الوظيفة غا  الدرجة األدرى  

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

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

 ةشدهاد ويفضدل مدن يحمدل سدنة و17 لمددة التقدل عدن  الماليدةفدي السدتون  خبدرةمع  المحاسبةفي  البكالوريو  درجةأو  -

 .Cpa المحاسبةفي  ةالعمال

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

لسدتون فدي ا خبدرةمدع  محاسدبةتخردص ال انويدة العامدة  ثدلث سدنوا  بعددأو سداملو ال أو شهادة فدي الددبلوم المتوسدط  -

 . سنة و22 لمدة ال تقل عن  المالية

مدع  اإلداريدةم مدن فدروا العلدوفدرا فدي أي ال انويدة العامدة  أو ثلث سنوا  بعدد ساملوال  أو شهادة في الدبلوم المتوسط -

 . سنة و22 ال تقل عن  الماليةفي الستون  خبرة

 . سنة و27 ال تقل عن  ةلمد الماليةفي الستون  خبرةمع  العامة ال انويةأو شهادة  -

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

 . المحاسبيةعلى التعامل مع أجهعة الحاسوب والبرامج  قدرةال -

 . ةعلى الملحظ ةقدرفي العمل وال ةالدق -

 سائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة. معرفة بوبالل ة اإلنجليعية واأللمام  -

 

 

  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 كسوفا  حسابا  الامم بجمع ومتابعة وه .3

 . اإلنجازا  وتقييم األداءعن  الدوريةتقديم التقارير  .4

، وريةالضددروالخلصددا  والمراجعددا  وإجددراء المطابقددا   المحاسددبية الموازنددةوالكسددوفا  و المحاسددبيةتدددقي  القيددود  .5

  ا  والقدراراوالتعليم ألنظمةل اواإلشرار على عمليا  التسجيل في السجل  والتحق  من سلمة القيود فيها وذلك وفق  

 . المطبقةوالبرامج 

ا، كا  ومرفقاتهدوسدندا  الردرر والقيدد والسدي الماليدةوفا  الرواتب والفواتير والتحاويل ، لكسالماليةتدقي  المعامل   .6

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

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

 . حرائيةواإل الماليةالقيام بعمليا  التحليل المالي وإعداد الموازنا  والتقارير  .8

د الموقدف ، وإعدداالموازندةفي إعداد مسروا  المساركةتكاليف، ووحسابا  ال ةقتراديدراسا  الجدوى اال المساركة في .9

 فقاته. وعناصر ايراداته ون ةللجامعالمالي  الموقفوغيرها من التقارير التي تعكس  السهرية ةالمالي، والخلص

مادهدا مدن وتقديمها للمدير المالي مع التوصديا  بخردوا اعت للجامعةاألجل  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 األدرى إل غا  

 : )*(الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدرى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

التقدل عدن  ةمددل، و/أو اللدوازم ةفي السدتون الماليد خبرةمع  اإلداريةمن فروا العلوم فرا في أي  البكالوريو  درجةأو  -

 . سنة و12 

 خبدرةمدع  داريدةاإلمن فدروا العلدوم فرا في أي ال انوية العامة  سنوا  بعد الساملو أو ثلث أو شهادة الدبلوم المتوسط  -

  سنة. و14 ، و/أو اللوازم لمدة التقل عن الماليةفي الستون 

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

 وبيان األخطاء.  الرقابةمهاره في التدقي  و -

 . ةعلقذا  ال 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 اإلنجليعية بالل ة معرفة -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 : التاليةالقيام بعمل أو أك ر من األعما  

 المعمو  بها.  الماليةالتأكد من سلمة وصحة تطبي  التسريعا   .1

ة لحسدابيه وصدحوا القانونيدةو المحاسدبيةتدقي  سندا  الررر والقيد والسيكا  ومرفقاتها والتأكد من إستيفائها للسرو   .2

 بمقتضاها.  الرادرةوالتعليما  والقرارا   األنظمةللقوانين و اتوجيه القيود  بق  

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

 لها.  السهريةتدقي  حسابا  البنوك والتأكد من صحة المطابقا  والتسويا   .4

 . اللزمةوتقديم التقارير  الفرعيةعلى الرندوق العام والرنادي   ئالمفاج وأالقيام بالجرد الدوري  .5

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

 ةلرقدام المتسلسدواأل تهاللتأكد مدن صدح الطباعةوالسيكا  بعد  الماليةوالقسائم  الفرعيةو  رئيسةالتدقي  إيراال  القبا  .7

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

  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

 ا . جنة العطاءإلى ل ةبطلبا  السراء و لبا  تنفيا األش ا  المحول ةتدقي  ومطابقة مواصفا  المواد واألش ا  المرفق .11

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

  التفريدغ، فدي جدداو الدواردةبدراسة عروم العطاءا  للتحقد  مدن صدحة البياندا   ةالمكلف الفنيةتدقي  تقارير اللجان  .13

دمدده، ، وتدددقي  مدددة صددلحية العددروم المقالمطلوبددة، ومدددى مطابقتهددا للسددرو  والمواصددفا  اإلحالددةوتدددقي  جددداو  

ا هدو وارد مدمدع  اإلحالدةنسدب بصحالتهدا، ومددى صدحة ومطابقدة األسدعار لجدداو  ممدواد الوبلدان المنسأ ومدة التسليم لل

 عليهم.  ة، ومدى أحقية المتعهدين المنسب باإلحالةبالعروم المقدم

ا  بالعطدداءا  مددن حيدد  تأهيلهددا وحيازتهددا لددرخص المهددن والسددهاد ةبالسددركا  المسددترك الخاصددةتدددقي  المعلومددا   .14

 ائها لنسخة العطاء حسب األصو . ، والتأكد من شراللزمة

 . والمواقع اإللكترونية 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  جدبدراسدة عدروم المناقردا  والتحقد  مدن صدحة ومطابقدة المعلومدا  فدي  ةالمكلفد الفنيدةتدقي  تقارير اللجدان  .16

 . اإلحالةالتفريغ وجداو  

 عن لجان المستريا .  الرادرةتدقي  التنسيبا   .17

 . اليةالم الدائرة ، وتدقي  المطالبا  والفواتير ومععزا  الررر قبل إحالتها إلىمبدائرة اللواز الخاصةتدقي  النماذج  .18

 . الريانةهداء والسطب 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، لتدأمين الردحتدقي  البدرامج الخاصدة بعمدل دائدرة المدوارد البسدرية المتعلقدة بقدرارا  اللجدان  األولدى، وال انيدة، وا .22

ي وإجددازا  أعضدداء هيئددة التدددريس  تفددرغ علمددي، بدددون راتددب، إعددارة، إنتدددابو نفقددا  التددأمين الرددحواإلسددكانو 

 وإيراداته، وإيرادا  ونفقا  إسكان العاملين، والعاملين الدارسين في الجامعة وغيرها. 

 اتهمو.م ادرجازاتهم السنوية والمرهية واإلظطرارية والعرهية وتدقي  دوام الموظفين اإلداريين والفنيين  وإ .23

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

وصدندوق  تدقي  البرامج الخاصة بعمل عمادة شدتون الطلبدة  المسداعدا  الماليدة للطلبدة، وصدندوق الطالدب المحتداج، .25

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

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

 وورش العملو.

 تدقي  العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس.  .27

 ة السنوية.دائرة الرقابة اإلدارية والماليفي خطة  اتدقي  أية برامج ذا  صلة بالقرارا  اإلدارية تندرج الحق   .28

 بتكليف من الرئيس المباشر.  الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .29
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  Accountant/ Treasurer : ُمحاب   ئمين صندوة عامالوظيفة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree(A)        (ئ) الرابعةالدرجة : الوظيفةالدرجة األدرى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدرى للم   ت والخبرات 

    Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

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

 الماليدةون فدي السدت خبدرةمدع  محاسدبةتخردص ال انوية العامة   الساملو أو ثلث سنوا  بعدشهادة الدبلوم المتوسط أو  -

 سنوا . و 10 لمده ال تقل عن 

 فدي خبدرةمدع  يدةاإلدارفدي أي مدن فدروا العلدوم ال انوية العامة  لو أو ثلث سنوا  بعد السامأو شهاده الدبلوم المتوسط  -

 . ةسن و12 ال تقل عن  الماليةالستون 

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

 بتداو  السيكا  ووسائل الدفع والقبا.  المتعلقةباألحكام  ةمناسب معرفة -

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

 ، والتنسي  بين البرر وحركة اليدين. ةوقوة الملحظ ةوسرعة البديه ةالتمتع باللياق -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 ائها السدرو تنظيم وتدقي  مستندا  الررر والقيد من حي  قانونية اإلنفاق وصحة األرقدام ومراعاتهدا لألنظمدة وإسدتيف .1

 . المحاسبيةو المالية

 إعداد الكمبياال  وحسابا  التكاليف.  .2

 والمساريع التي تنفاها.  الجامعةبأعما   الخاصةإعداد مستندا  الررر  .3

 لف والحدواال واألماندا  والدامم والسد ةباالعتمدادا  المسدتندي الخاصدةتنفيا وتجهيع البيانا  والمسدتندا  والمراسدل   .4

 . الخاصةوالسحوبا   المالية

 وإعداد إيرا  القبا الرئيسي.  الجامعةقبا ايرادا   .5

 ها. ب وتنظيم سند قيد المقبوهة لمختلف اإليرادا  اليومية الحركةإعداد كسف  .6

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

 . اللزمة الماليةمع البنوك وإعداد التسويا   السهريةإجراء المطابقا   .8

 وتوجيه القيود حسب  بيعة اإلنفاق.  الماليةحجع المخررا   .9

 ومراجعتها وتحليلها.  الماليةإدخا  البيانا  واستخراج التقارير  .10

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

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

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  الوظيفة. سنتينالبكالوريو  مع خبرة ال تقل عن  درجة -

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

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

 لوظيفة. باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام ا ومعرفةبالل ة اإلنجليعية  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  السطب. ب.              إشعارا   لبا  اللوازم.  .أ

  لبا  السراء. د.             اإلرجاا.   لبا  ا إشعارج.  

 كعية. حالة الرادرة عن لجنة العطاءا  المرإلقرارا  او.                        قرارا  السراء. هـ.  

 الفواتير وأية وثائ  أخرى. أ.                         . لبا  التوريدز.   

 . ااستلم اللوازم الموردة إلى المستودا من الموردين مبدئي   .2

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

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

 إرسداله إلدى مخالفا  والملحظا  الواردة على هبط تسلم اللوازم وإبلغ المدوردين بالمخالفدة ومدن ثدمتنظيم محضر بال .5

 الجهة التي أصدر  القرار. 

أية اليص السحن وبووتسلم التنظيم مستندا  اإلدخا  باللوازم الموردة بعد استلمها مععزة بالوثائ  م ل الفواتير وهبط  .6

 وثائ  أخرى. 

 للوازم في المستودا. تخعين وترتيب ا .7

 صرر اللوازم من المستودا للجها  الطالبة بموجب مستند إخراج بناء على إشعار  لب لوازم.  .8

 . اكتروني  وإل اورقي   متابعة حركة المواد المخعنة في المستودا من حي  حركا  اإلخراج واإلدخا  والسطب واإلهافة .9

  التأكد من صلحية اللوازم المخعنة في المستودا. .10

 ة منها. تودعا  وبيان مدى صلحيتها وإمكانية االستفادساإلشتراك في لجان الكسف على اللوازم الراكدة في الم .11

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

 عزة بتقارير. تنظيم مستندا  شطب للمواد المهداة والمباعة والمتلفة مع .13

 المحافظة على نظافة المستودا والمخعون. .14

 التأكد من صلحية أجهعة السلمة العامة.  .15

 جرد المستودا بسكل دوري. .16

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

 المساركة في لجان الكسف على اللوازم المرتجعة للمستودعا .  .18

 اإلشرار على العما  وتوجيههم باألعما  المطلوبة في المستودا.  .19

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

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

 ي الحاسوب. الرئيسة والفرعية، وإدخا  العمليا  الخاصة بهاه الحسابا  ف الترحيل إلى الحسابا  الخاصة بالسجل  .22

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .23
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 Accounts/ Sub-Treasurerالوظيفة: عات  /سابات  ئمين صندوة فرعي 

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

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة البكالوريو  في المحاسبة.  -

العلدوم   السداملو تخردص محاسدبة، أو شدهادة الددبلوم المتوسدط  السداملو فدي أي مدن فدرواأو شهادة الددبلوم المتوسدط  -

 و سنوا . 5اإلدارية مع خبرة في الستون المالية ال تقل عن  

 و سنوا . 7أو شهادة الدراسة ال انوية العامة مع خبرة في الستون المالية ال تقل عن   -

 يكا  ووسائل الدفع والقبا. باألحكام المتعلقة بتداو  الس ةمعرفة مناسب -

 باستخدام أجهعة وأنظمة الحاسوب واألنظمة المحاسبية. ةإلمام بالل ة اإلنجليعية ومعرفة جيد -

 

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

 مانا . إعداد سندا  الررر وسندا  القيد وإعداد البيانا  الخاصة باأل .1

 الحاسوب.  الترحيل إلى الحسابا  الخاصة بالسجل  الرئيسة والفرعية، وإدخا  العمليا  الخاصة بهاه الحسابا  في .2

 قبا ايرادا  الجامعة وإعداد إيراال  القبا الفرعية.  .3

  ا .للمحاسب/ أمين الرندوق مع نسخه من اإليراال  الفرعية وبموجب كسوف اتوريد األموا  المقبوهة يومي   .4

 ترتيب المستندا  حسب األرقام المتسلسلة وتاريخها، وتسجيلها في الدفاتر والسجل ، ثم حفظها.  .5

 إعادة صرر التأمينا  والرديا  النقدية للطلبة، وصرر القروم والمنح وأجور تس يل الطلبة.  .6

 إعداد الكسوفا  المالية السهرية والدورية.  .7

 بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة  .8
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  Warehouse Clerk  الوظيفة: مأمور مستودع

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fifth Degree                  الخامسةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى 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  بعدساملو الشهادة الدبلوم المتوسط   -

 في مجا  الوظيفة. سنتينمع خبرة ال تقل عن  العامةشهادة الدراسة ال انوية  -

 إلمام بالل ة اإلنجليعية ومعرفة جيده باستخدام أجهعة وأنظمة الحاسوب واألنظمة المحاسبية. -

 دورة في مجا  الوظيفة. -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

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

 أ. إشعارا   لبا  اللوازم.              ب. إشعارا  السطب. 

 ج. إشعارا   لبا  اإلرجاا.            د.   لبا  السراء. 

 مركعية. هـ.  قرارا  السراء.                       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 ومساركة لجنة االستلم باستلم اللوازم الموردة واستكما  إجراءا  االستلم.  .4

 ىإرسداله إلد تنظيم محضر بالمخالفا  والملحظا  الواردة على هبط تسلم اللوازم وإبلغ المدوردين بالمخالفدة ومدن ثدم .5

 الجهة التي أصدر  القرار. 

واليص السدحن بدوم يتسدلالتنظيم مستندا  اإلدخا  باللوازم الموردة بعدد اسدتلمها معدعزة بالوثدائ  م دل الفدواتير وهدبط  .6

 وأية وثائ  أخرى. 

 تخعين وترتيب اللوازم في المستودا.  .7

 عار  لب لوازم. صرر اللوازم من المستودا للجها  الطالبة بموجب مستند إخراج بناء على إش .8

 . اكتروني  وإل اورقي   متابعة حركة المواد المخعنة في المستودا من حي  حركا  اإلخراج واإلدخا  والسطب واإلهافة .9

 التأكد من صلحية اللوازم المخعنة في المستودا.  .10

 ة منها. تودعا  وبيان مدى صلحيتها وإمكانية االستفادساإلشتراك في لجان الكسف على اللوازم الراكدة في الم .11

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

 تنظيم مستندا  شطب للمواد المهداة والمباعة والمتلفة مععزة بتقارير.  .13

 المحافظة على نظافة المستودا والمخعون. .14

 التأكد من صلحية أجهعة السلمة العامة.  .15

 جرد المستودا بسكل دوري. .16

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

 المساركة في لجان الكسف على اللوازم المرتجعة للمستودعا .  .18

  اإلشرار على العما  وتوجيههم باألعما  المطلوبة في المستودا. .19

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

 ترنيف المواد وحفظها حسب درجة خطورتها وأهميتها. .21

 ي الحاسوب. الترحيل إلى الحسابا  الخاصة بالسجل  الرئيسة والفرعية، وإدخا  العمليا  الخاصة بهاه الحسابا  ف .22

 يام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. الق .23
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 Systems Analyst  : محلل رحءالوظيفة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Second Degree(A)        )ئ( الثاريةالدرجة : الوظيفةالدرجة األدرى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدرى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

لبرمجدة فدي مجدا  ا سدنه و15 لمددة  خبدرةمدع  أو هندسة الحاسدوب أو مدا يعادلهدا،الحاسوب،  علومالماجستير في  درجة -

 وتحليل النظم. 

 ةالبرمجد فدي مجدا  ةسدن و18 لمدة  خبرةمع  في علوم الحاسوب، أو هندسة الحاسوب أو ما يعادلها،البكالوريو   درجة -

 وتحليل النظم. 

 . ومهارا  االترا  الحدي ة اإلنجليعيةإجادة الل ة  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 والتطبيقا  باستخدام الحاسوب.  األنظمةدراسة احتياجا  المستفيدين لبناء وتطوير  .1

 والتعليما  التي تتعل  بالنظام.  األنظمةجمع المعلوما  عن النظام من خل  المستخدمين والوثائ  و .2

 دا  النظام وخريطة تدف  البيانا . دتحتوي على أهدار ومحإعداد الدراسة التحليلية للنظام بحي   .3

 بما في ذلك إجراءا  التنفيا والتس يل.  األنظمةوهع مواصفا  برامج النظام وتوثي   .4

 ا.تحديد تكاليف تطوير النظم وتحديد اإلجراءا  الرقابية ووهع الجداو  العمنية لتنفيا األنظمة وتس يله .5

 . األنظمةا  التنفيا والتطوير ومتابعة عمليا  تطوير ومتابعة عملي األنظمةاختيار  .6

 وتس يلها.  األنظمةلتنفيا  ةعلى الحاسوب ووهع الجداو  العمني ةنظماآلليه لأل الرقابةترميم وسائل  .7

 ستخدم. لمتطلبا  الم ةوالتحدي  بحي  تكون شامل المساهدةتحديد برامج اإلدخا  والتقارير  برامج المخرجا و و .8

 مج التي يقوم المبرمج بكتابتها والتأكد من مطابقتها للمواصفا . فحص البرا .9

 . ةللحرو  على البيانا  المخعن اللزمةوهع الحلو   .10

 التي ال تفي بمتطلبا  المستخدم والتنسيب بصعادة تطويرها.  ةالعامل األنظمةإعادة دراسة  .11

 . وتدريبهم وتنمية مهاراتهمالمرووسين توزيع العمل على  .12

 لتنفيا المساريع.  اللزمة ةالخطط والبرامج العمنيإعداد  .13

 . المهنية الرحةو السلمةتطوير إجراءا  وتأمين مستلعما   .14

 إعداد ورفع التقارير للرئيس المباشر عن سير العمل ومراحل تنفيا النظم.  .15

 بتكليف من الرئيس المباشر.  الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .16
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 Senior Programmer  : مـُبرمج ئو الوظيفة

      Minimum Degree To Full Fill Position: Second Degree(B)      ( ) الثاريةالدرجة : الوظيفةالدرجة األدرى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدرى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

سدنوا   و10 لمددة  خبدرة، مدع في علوم الحاسوب، أو هندسة الحاسوب أو ما يعادلهدا أو مدا يعادلهدافي الماجستير  درجة -

 في مجا  البرمجة وتحليل النظم. 

سنوا  فدي  و12 لمدة  خبرة، مع يعادلهافي علوم الحاسوب، أو هندسة الحاسوب أو ما يعادلها أو ما البكالوريو   درجة -

 وتحليل النظم.  ةمجا  البرمج

 . ومهارا  االترا  الحدي ة إجادة الل ة اإلنجليعية -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 إعداد مخطط سير العمليا  للبرامج وتدقيقها ومتابعة تنفياها.  .1

 كتابة البرامج واختبارها وتطويرها وتوثي  البرامج.  .2

 تجهيع البيانا  التجريبية المستخدمة في البرامج ألغرام االختبار ومتابعة إنجازها. .3

 صيانة برامج األنظمة العاملة لما يطرأ عليها من مساكل.  .4

 ومتابعة إنجازها.  يبية في البرامج ألغرام االختبارتجهيع البيانا  التجر .5

 ليل مستوى إنجاز البرامج أثناء تجربتها. تح .6

 وهع التعليما  المتعلقة بتس يل البرامج.  .7

 هدة. فحص البرامج للتأكد من صحة البيانا  وعمل برامج التحدي  والتقارير الرادرة عن النظام وبرامج المسا .8

 تنفيا وسائل الرقابة على المدخل  والمخرجا  والعمل على تخعينها.  .9

 خة من البرامج التي يتم التعديل عليها قبل إجراء التعديل. االحتفاظ بنس .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

 تطوير إجراءا  وتأمين مستلعما  السلمة والرحة العامة.  .14

 وهع جداو  الرموز المستخدمة في بيانا  وملفا  البرامج ومتابعة تنفياها. .15

 إعداد ورفع التقارير للمحلل المسرر على أعما  البرمجة التي تم إنجازها. .16

 رئيس المباشر.بتكليف من ال الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .17
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 Programmer  : مـُبرمجالوظيفة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree(A)        )ئ( الرابعةالدرجة : الوظيفةالدرجة األدرى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدرى 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 -

جددا  سددنوا  فددي م و5 لمدددة  خبددرةمددع فددي علددوم الحاسددوب، أو هندسددة الحاسددوب أو مددا يعادلهددا البكددالوريو   درجددةأو  -

 . ةالبرمج

 . ومهارا  االترا  الحدي ة الل ة اإلنجليعيةإجادة  -

 

   PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالالواجبات والمس وليات 

 كتابة البرامج واختبارها وتطويرها وتوثي  البرامج.  .1

 في البرامج ألغرام االختبار ومتابعة إنجازها.  المستخدمة ةتجهيع البيانا  التجريبي .2

 لما يطرأ عليها من مساكل.  ةملاالع األنظمةصيانة برامج  .3

 في البرامج ألغرام االختبار ومتابعة إنجازها.  ةتجهيع البيانا  التجريبي .4

 بتس يل البرامج.  المتعلقةوهع التعليما   .5

 . المساهدة عن النظام وبرامج الرادرةحدي  والتقارير لتبرامج افحص البرامج للتأكد من صحة تخعين البيانا  وعمل  .6

 على المدخل  والمخرجا  والعمل على تخعينها.  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

 عمل البرامج التي تساعد على تدقي  بيانا  وبرامج النظام.  .11

 . العامة الرحةو السلمةتطوير إجراءا  وتأمين مستلعما   .12

 في بيانا  وملفا  البرامج ومتابعة تنفياها.  المستخدمةوهع جداو  الرموز  .13

 التي تم انجازها.  ةالمسرر على أعما  البرمجإعداد ورفع التقارير للمحلل  .14

 بتكليف من الرئيس المباشر.  الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .15
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 Main Computer & Network Technieian  /ابوالوظيفة: فني ئو   ب/ات وئجهمة 

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

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

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 يعادلهدا مدعمدعلدوم الحاسدوب، أو هندسدة الحاسدوب أو ال انويدة العامدة  أو شهادة الدبلوم  الساملو أو ثدلث سدنوا  بعدد -

 و سنوا  في مجا  الوظيفة. 10خبرة  

 .ومهارا  االترا  الحدي ة إجادة الل ة اإلنجليعية -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 اإلشرار والمتابعة الفنية واإلدارية لألجهعة وتقديم الدعم الفني للكادر األكاديمي واإلداري.  .1

 ا.وهع الخطط والترورا  اللزمة لتطوير شبكة الجامعة وأنظمة أمن وحماية السبكة واألنظمة العاملة عليه .2

 ألنظمة العاملة عليها والعمل على إدامة عملها بالسكل األم ل.متابعة أجهعة الخوادم وا .3

 وهع المواصفا  الفنية الخاصة بأجهعة الحاسوب وملحقاتها. .4

 متابعة األعطا  التي تتثر على أداء األنظمة وتحليلها ومتابعة حلها مع المعنيين. .5

 جيا  المناسبة.تجهيع وتحدي  مخططا  شبكة الجامعة بأنواعها المختلفة وباستخدام البرم .6

 وهع خطط بديلة الستخدامها حا  حدوث مسكلة على شبكة الجامعة أو األنظمة العاملة عليها. .7

 ة لها. متابعة صيانة أجهعة الحاسوب وملحقاتها والعمل على إدامة عمل هاه األجهعة والقيام بالريانة الوقائي .8

 .والمعلوما  اإلشرار على أجهعة التعلم عن بعد التابعة لمركع الحاسب .9

 تعويد األجهعة بما تتطلبه من مواد هرورية لتس يلها كاألحبار وورق الطباعة.  .10

 المساركة في اللجان الفنية للعطاءا  والمستريا  في الجامعة.  .11

 تقديم تقارير بسكل 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 : الوظيفةالدرجة األدرى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدرى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . علوم الحاسوب، أو هندسة الحاسوب أو ما يعادلهاالبكالوريو  في  درجة -

 .ومهارا  االترا  الحدي ة إجادة الل ة اإلنجليعية -

   

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةوالمس وليات الالواجبات 

 المساركة في إعداد مخطط سير العمليا  للبرامج حسب تعليما  المحلل المستو .  .1

 المساركة في كتابة البرامج واختبارها وتطويرها وتسليمها كاملة للمحلل المستو .  .2

 المساركة في توثي  البرامج.  .3

 المساركة في تجهيع البيانا  التجريبية المستخدمة في البرامج ألغرام االختبار.  .4

 المساركة في وهع التعليما  المتعلقة بتس يل البرامج.  .5

 المساركة في وهع جداو  الرموز المستخدمة في بيانا  وملفا  البرامج.  .6

 المساهدة. والتقارير الرادرة عن النظام وبرامجفحص البرامج للتأكد من صحة تخعين البيانا  وعمل برامج التحدي   .7

 على المدخل  والمخرجا  والعمل على تخعينها.  اتنفيا وسائل الرقابة وخروص   .8

 االحتفاظ بنسخة من البرامج التي يتم التعديل عليها قبل إجراء التعديل.  .9

 تطبي  المعايير المتبعة في كتابة البرامج وإجراءا  العمل.  .10

 مين على استعما  البرامج.تدريب المستخد .11

 عمل برامج تساعد على تدقي  بيانا  برامج النظام.  .12

 تطوير إجراءا  وتأمين مستلعما  السلمة والرحة العامة.  .13

 إنجازها. المساعدة في إعداد ورفع التقارير للمحلل المسرر على أعما  البرمجة التي تمّ  .14

 ظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الو .15
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     Computer & Network Technieian /ابو  ب/ات وئجهمة الوظيفة: فني 

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

 الحد األدرى 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  الساملو شهادة الدبلوم أو  -

 .ومهارا  االترا  الحدي ة إجادة الل ة اإلنجليعية -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 اإلشرار والمتابعة الفنية واإلدارية لألجهعة وتقديم الدعم الفني للكادر األكاديمي واإلداري.  .1

 متابعة أجهعة الخوادم واألنظمة العاملة عليها والعمل على إدامة عملها بالسكل األم ل. .2

 وهع المواصفا  الفنية الخاصة بأجهعة الحاسوب وملحقاتها. .3

 عة بأنواعها المختلفة وباستخدام البرمجيا  المناسبة.تجهيع وتحدي  مخططا  شبكة الجام .4

 ة لها. متابعة صيانة أجهعة الحاسوب وملحقاتها والعمل على إدامة عمل هاه األجهعة والقيام بالريانة الوقائي .5

 تعويد األجهعة بما تتطلبه من مواد هرورية لتس يلها كاألحبار وورق الطباعة.  .6

 المساركة في اللجان الفنية للعطاءا  والمستريا  في الجامعة.  .7

 تقديم تقارير بسكل دوري عن األعما  التي يتم إنجازها للمستو  المباشر. .8

 بقواعد البيانا  وتحدي ها باستمرار.وتوابعها  السبكةتوثي  كافة المعلوما  الخاصة بأجهعة  .9

 لمختلفة على السبكة واإلشرار على أعما  التمديد.إعداد وتجهيع توصيل  الكوابل لربط األجهعة ا .10

 ملحظة وتسخيص الخلل في األنظمة وتسجيلها وإعلم المستو  المباشر عنها. .11

 تنريب البرمجيا  المرخرة على األجهعة. .12

 متابعة أعما  النس  االحتيا ي وتقديم تقارير للمستو  المباشر. .13

  الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل .14
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 Assitant  Computer & Network Technieian  ب/ات وئجهمة /ابو الوظيفة: مساعد فني 

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fifth Degree                 الخامسةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 علوم الحاسوب، أو هندسة الحاسوب أو ما يعادلها. الساملو شهادة الدبلوم  -

 .ومهارا  االترا  الحدي ة إجادة الل ة اإلنجليعية -

  

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةوالمس وليات ال الواجبات

 مراقبة أداء أنظمة الحاسب المختلفة وتحليل مساكلها وحلها.  .1

 ر ذلك. إجراء الريانة الوقائية ألنظمة الحاسب المختلفة وإجراء التحدي ا  والترقيا  اللزمة كلما لعم األم .2

زمدة ألجهدعة إجراء الريانة الوقائيدة ألجهدعة الحاسدب السخردي وتوابعهدا وملحقاتهدا وإجدراء التحددي ا  والترقيدا  الل .3

 الحاسب السخري كلما لعم األمر ذلك. 

 مراقبة أداء أجهعة السبكة المختلفة وتحليل مساكلها وحلها.  .4

 ر ذلك.  ا  والترقيا  اللزمة كلما لعم األمإجراء الريانة الوقائية ألجهعة السبكة المختلفة وإجراء التحدي .5

  ة المختلفة.القيام باجراءا  النس  االحتيا ي الروتينية اليومية ألنظمة التس يل وبيانا  أنظمة الجامعة المحوسب .6

 حل مساكل أجهعة الحاسب السخري وتوابعها وملحقاتها.  .7

 تلفة على السبكة. تجهيع السبكا  من تمديد كيبل  وما يلعم وربط األجهعة المخ .8

 توثي  مخططا  السبكا  المختلفة.  .9

 توفير الدعم الفني للمستخدمين.  .10

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .11
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        Senior Technicianالوظيفة: فني ئو  *

 Minimum Degree To Full Fill Position: Second Degree الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الثارية              

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنة في مجا  الوظيفة.15في مجا  التخرص مع خبرة عملية ال تقل عن  درجة الماجستير  -

 و سنة.17أو درجة البكالوريو  في مجا  التخرص مع خبرة في مجا  الوظيفة ال تقل عن   -

ة املو مدع خبدرشدأو دبلوم مهني من إحدى الكليا  أو المعاهد المعترر بها  سنتان أو ثدلث سدنوا  بعدد ال انويدة العامدة  -

 و سنة. 22عملية في مجا  الوظيفة ال تقل عن  

 ويستر  في جميع الحاال  أن يكون ذا مستوى جيد في أحدى الل ا  األجنبية التي تتطلبها الوظيفة.  -

 إلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة.معرفة بالل ة ا -

 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

اإلشددرار علددى مختبددر متخرددص أو أك ددر، أو ورشددة والمسدداعدة فددي مختبددرا  األبحدداث او اإلشددرار علددى تسدد يل  -

 وصيانة األجهعة فيها والتدريب على استخدامها. 

  اللدوازم إعداد قوائم باحتياجا  المختبرا / الورش/ األجهعة التدي يسدرر عليهدا وتحديدد مواصدفاتها وتنظديم  لبدا -

 الخاصة بها. 

 االحتفاظ بملف خاا بكل جهاز يُسرر عليه يتضمن كل ما يتعل  به كدليل تس يله وصيانته... إل .  -

 مراجعة وتدقي  المخططا  والرسوما ، وحسابا  الكميا .  -

 متابعة وتدقي  األعما  الهندسية المختلفة في مواقع العمل وإعداد التقارير اليومية اللزمة.  -

برندامج  ، همنةتوجيه الفنيين ومساعديهم في مواقع العمل التي يسرر عليها لضمان إنجازهم ألعمالهم بدقة وسرع -

 عمل محدد، ومعالجة المسكل  التي تعترم العمل اليومي. 

 ومساعديهم على استعما  وتس يل وصيانة األجهعة العلمية التي يسرر عليها. تدريب الفنين  -

 وحفظهددا وفدد  معالجددة العينددا  وترددنيفها وتبويبهددا وتهيئتهددا للسددتفادة منهددا فددي الدراسددة أو األبحدداث العلميددة، و/أو -

 الطرق العلمية ووهعها وفهرستها. 

 العلمية.  ة منها في الدراسة أو األبحاثديئتها للستفاتروير أو رسم المكتسفا  األثرية وترنيفها ووصفها وته -

 اإلشرار على أجهعة الحاسوب في المختبر وتس يلها.  -

 العمل على است ل  وقت الحاسوب بأفضل الطرق الممكنة بالتنسي  مع مدر  المساق.  -

   التعليمية.اإلسهام في العملية التعليمية للمساقا  ذا  الرب ة العملية التي تُدر  في المختبرا -

متحاندا  إعداد المختبرا  الحاسوبية وتحضيرها أثناء عملية التسجيل والسدحب واإلهدافة وامتحاندا  المسدتوى 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. -

 تدريب الطلبة على أعما  المونتاج التلفعيوني واإلذاعي. -

واد ي إنتداج المدفتعريف الطلبة المتدربين بالمفاهيم المرتبطة بعملية المونتاج وخروصيتها بوصفها المرحلة النهائية  -

 والتلفعيونية. اإلذاعية

 تعمي  الوعي لدى الطلبة المتدربين بالتطور التقني في مجا  اإلنتاج.  -

                                                            
دسااية تضاام هااذه الوظااائف مسااميات وظااائف: فنااي مختباار أول، فنااي ورشااج أول، فنااي صاايانج أجهاازة أول، فنااي أول/ متاااحف،  ثااار، تحناايط، مهاان هن *

 مساعدة، وسائل تعليمية، تصوير، كما وتضم هذه الوظيفة كل مسميات وظيفة فني أول في جميع الوحدات التنظيمية في الجامعة
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المونتداج  العمل على اكساب الطلبة المتدربين مهارا  المونتاج اإلذاعي والتلفعيوني ومراعاة جوانب التخرص فدي -

 ما بعد اإلنتاج في مقابل المونتاج الفوري أو اإللكتروني. 

 التعريف بأنما  المونتاج الخطي واللخطي.  -

 للبرامج إلى جانب المخرج األساسي. اثاني   اإبراز الخروصية المهنية للمونكير بوصفه مخرج   -
 

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .2
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     Senior Engineer: مهندس ئو *الوظيفة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Third Degree(A)           الثالثة )ئ(الدرجة : الوظيفةالدرجة األدرى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدرى 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  فدي مجد ةسدن و15 ال تقدل عدن  عمليدة خبدرة في مجا  التخردصو مدع  ةأحد فروا الهندس فيالبكالوريو   درجةأو  -

بمعدد  ال  ال تقدل عدن سدتة أشدهر الوظيفدةفدي مجدا   ةدورا  تدريبي /ةيكون قد اشترك خللها في دورعلى أن ، الوظيفة

 . األجهعةللعاملين في مجا  المختبرا / الورش/ صيانة  اأسبوعي   ةمعتمد ةتدريبي ةساععسرين يقل عن 

حتسداب كدل 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 اإلنجليعية  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 :التاليةالقيام بالعمل في مجا  أو أك ر من المجاال   .1

 في هاا المجا .  ةوتقديم المسور الجامعةفي  الهندسيةإعداد الخطط والتراميم للمساريع  -

 . الهندسيةللمساريع  العامةتقديم االقتراحا  حو  األسس والسرو   -

ا، وهع المواصفا  للعطاءا  والتوقيع على المخططدا  والترداميم ودراسدة العدروم، ومتابعدة مراحدل التنفيد -

 والمعدا  من المتعهدين والموردين.  األجهعةو الهندسيةواإلشتراك في تسلم اإلنساءا  والخدما  

قددراتهم فدي  لتدأهيلهم وتنميدة إلعداد جهاز المهندسدين والفنيدين ومسداعديهم وتددريبهم اللزمةاقتراأ اإلجراءا   -

 مجا  العمل. 

 ةا  المتحققددعددن سددير العمددل والمنجددع الدوريددة، وتقددديم التقددارير الجامعددةفددي  الفنيددةو الهندسدديةمتابعددة الفعاليددا   -

 . تواجههموتقديم االقتراحا  الكفيله لحل المسكل  التي 

شدرار فدي مختبدرا  األبحداث أو اإل ةالمسداعدفدي القسدم و ةاإلشرار على مختبر متخرص أو أك در و/أو ورشد -

 فيها، أو التدريب على جهاز رئيسي أو أك ر. األجهعةعلى تس يل، و/أو صيانة 

 الخاصدةزم التي يسرر عليها وتنظديم  لبدا  اللدوا رئيسةال األجهعةإعداد قوائم باحتياجا  المختبرا / الورش/  -

 بها. 

 لقاعة التدريس.  اللزمة ةمساعدة مدر  المساق في تأمين الوسائل التعليمي -

أثندداء إجددراء  الطلبددة، وإعددداد المختبددر ومسدداعدة وLAB MANUALمسدداعدة مدددر  المسدداق وإعددداد كتيددب   -

 . ةالتجارب والمساريع للحرو  على النتائج المتوقع

رار إلجدراء للعمل باسدتم افي المختبر والتأكد من جاهعيته يةمالعل األجهعةعلى استعما  وتس يل  الطلبةمساعدة  -

 التجارب واتخاذ اإلجراءا  المناسبه لريانة أجهعة المختبر. 

االحتفدداظ بملددف خدداا بكددل جهدداز فددي المختبددرا  التددي يسددرر عليهددا يتضددمن دليددل تسدد يل الجهدداز وصدديانته،  -

ير مددى وتقددين عدددها ونوعهدا وتنظيم سجل خاا يبّد ةبالتنسي  مع الجها  المعني األجهعةومتابعة صيانة هاه 

 صلحيتها. 

لضمان  زمةاللله واتخاذ اإلجراءا   التابعة األجهعةفي المختبرا  أو الورش أو  العامة السلمةاإلشرار على  -

 . ةذلك بالتنسي  مع الجها  المعني

 اإلسهام في العملية التعليمية للمساقا  ذا  الرب ة العملية التي تدر  في المختبرا  التعليمية. -

 . بأجهعة الحاسوبفيما يتعل  بجميع أمور التس يل وتمديد السبكا   ةالتامالمعرفة  -

 على إدارتها.  قدرةوال مختلفةنظمة التس يل الأب المعرفة -

                                                            
نة أجهزة ظائف الهندسة في جميع الوحدات التنظيمية: مهندس أول عام، مهندس مختبر أول، مهندس ورشة، مهندس صياتضم هذه الوظيفة جميع و *

 أول، وغيرها من الوظائف الهندسية المشابهة.
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 .وملحقاتهاألجهعة الحاسوب  الفنيةوهع المواصفا   -

إعدددداد المختبدددرا  الحاسدددوبية وتحضددديرها أثنددداء عمليدددة التسدددجيل والسدددحب واإلهدددافة وامتحاندددا  المسدددتوى  -

 واالمتحانا  العملية والمحوسبة. 

 وتطويره.  هإدارة موقع الكلية اإللكتروني ومتابعة تحدي  -

لهم وتقيدديم توزيددع األعمددا  علددى المهندسددين والفنيددين والحددرفيين العدداملين تحددت إشددرافه وتددوجيههم ومراجعددة نتددائج أعمددا .2

 أدائهم ومعالجة المسكل  التي تعترم عملهم اليومي. 

الوقددت  وإنجازهددا فددي المطلوبددةوالتنسددي  معهددا لتسددهيل القيددام باألعمددا   علقددةإجددراء االتردداال  مددع الجهددا  ذا  ال .3

 المناسب. 

 المهام الهندسية الخاصة بالمقاسم وشبكا  االتراال  في الجامعة من ترميم وتخطيط وتنفيا. .4

وهددع المواصددفا  وإعددداد المخططددا  ودراسددة عددروم العطدداءا  الخاصددة بالمقاسددم والخطددو  والسددبكا  واألجهددعة  .5

 د من مطابقتها للمواصفا . ومتابعة مراحل التنفيا واالستلم بعد التنفيا والتأك

 لأ األعطدا متابعة صيانة المقاسم والسبكا  الدورية والطارئة والمحافظة على صلحيتها للعمدل واتخداذ مدا يلدعم الصد .6

 بها. 

 القدرة على متابعة األعما  الفنية التي لها علقة بالمقاسم والسبكا .  .7

 عتها وإدارتها. المعرفة ببرمجيا  المقاسم وأنظمتها والقدرة على متاب .8

 إبلغ الرئيس المباشر عن أي عطل أو تلف أو خلل في المقاسم واألجهعة والسبكا  وتحديد أسباب العطل.  .9

 تطوير وتحدي  البنية التحتية لسبكة االتراال  في الجامعة.  .10

 تحدي  أنظمة التس يل وبرمجياتها.  .11

ل  التددي هددم ومراجعددة نتددائج أعمددالهم ومعالجددة المسددكتوزيددع أوامددر العمددل والمهددام المطلوبددة مددن فريقدده ومتابعددة عمل .12

 تعترم قيامهم بعملهم اليومي. 

 إعداد عقود الريانة ومتابعتها.  .13

 تدريب الفنيين من فري  عمله على أسس وقواعد الريانة والتس يل السليم.  .14

 إعداد برامج وخطط الريانة الوقائية ومتابعة تنفياها.  .15

 ن وسائل وإجراءا  السلمة ووسائل الحماية والوقاية.اتخاذ اإلجراءا  اللزمة لتأمي .16

 إعداد دليل إجراءا  العمل الخاا بريانة األجهعة الطبية وتحدي ه بين الحين واآلخر.  .17

 وهع برنامج الريانة الوقائية لجميع األجهعة الطبية.  .18

 هعة الطبية. وإصلأ وتركيب األجالقيام بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والمراقبة لجميع النسا ا  المتعلقة بريانة  .19

 إعداد برنامج التعليم والتدريب المستمر للعاملين بريانة األجهعة الطبية.  .20

د .21 رديانة مدع العداملين فدي مجدا  ال االتنسي  مع مختلف فروا الريانة األخرى لوهع برنامج متكامل للرديانة خروص 

 الكهربائية والميكانيكية. 

 والملفا  وبطاقا  الريانة الخاصة بكل جهاز.اإلشرار على حفظ المعامل   .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               الرابعةالدرجة : الوظيفةالدرجة األدرى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدرى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

  .ةالبكالوريو  في أحد فروا الهندس درجة -

 باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة.معرفة بالل ة اإلنجليعية وخبرة  -

 

   PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 : التاليةالقيام بالعمل في مجا  أو أك ر من المجاال   .1

 في وهع المواصفا  وإعداد المخططا  ودراسة عروم العطاءا  ومتابعة مراحل التنفيا.  المساركة -

 على المستوى المهني المتقدم.  ةاالقترادي الهندسيةفي األعما   المساعدة -

ن سدير العمدل عد الدوريدةوخددماتها، وتقدديم التقدارير  الجامعدةمراقبة أعما  المتعهدين والعاملين المكلفدين بصنسداءا   -

عمددا  واإلشددرار علددى األ بحددل المسددكل  التددي تعتددرم العمددل ة، وتقددديم االقتراحددا  الكفيلددةوالمنجددعا  المتحققدد

 . اإلنسائية والمعمارية

 والمنسآ  والخدما  بعد إنجازها والتأكد من مطابقتها للمواصفا .  ةتسلم األبني -

، تقيديم أدائهدمون العاملين تحت إشرافه ومراجعدة نتدائج أعمدالهم، والحرفيي الهندسيةتوزيع األعما  على فنيين المهن  -

 ومعالجة المسكل  التي تعترم عملهم اليومي. 

قدددراتهم  ، وتوجيدده وإرشدداد العدداملين فيهددا ومراقبددة أعمددالهم وتنميددةالجامعددةفددي  ةاإلشددرار علددى النسددا ا  العراعيدد -

 . عمليةال

 وتحدي ها.  ةبطريقة سليم الجامعةبمقاصف  ةمراقبة عمليا  تجهيع وتخعين المواد ال اائي -

 اإلشرار على مختبر متخرص أو أك ر وتس يل جهاز/ أجهعة التدريب عليه.  -

وتدوينها  ةالريانتسلم المواد والمحاليل والتجهيعا  في مختبرا  التدريس، وقطع ال يار والمواد األخرى ألغرام  -

 . ةفي سجل  خاص

 انةالردديمراقبددة المددواد والمحاليددل والتجهيددعا  فددي مختبددرا  التدددريس، وقطددع ال يددار والمددواد األخددرى ألغددرام  -

 . ةوتدوينها في سجل  خاص

يهدا وفد  فواقتدراأ  لدب مدا يلدعم  الورشدةمراقبة المخعون من المواد والقطدع والمحاليدل والتجهيدعا  فدي المختبدر/  -

 اإلجراء المعتمد. 

د للتجددارب فددي مختبددرا  التدددريس ومسدداعدة مدددر  المسدداق فددي إعدددا اللزمددةعددداد التجهيددعا  تحضددير المددواد وإ -

 . الخاصة بالمختبرا  االمتحانا والمراقبة على  المطلوبةالتجارب 

 إلى أماكنها وحفظها.  مختلفةفي التجارب ال المستعملةإعادة األجهعة واألدوا   -

رب أثنداء إجدراء التجدا الطلبدة، وإعداد المختبر ومساعدة وLAB MANUALتيب  مساعدة مدر  المساق وإعداد كُ  -

 . ةوالمساريع للحرو  على النتائج المتوقع

ر إلجددراء فددي المختبددر والتأكددد مددن جاهعيتهددا للعمددل باسددتمرا العمليددةفددي اسددتعما  وتسدد يل األجهددعة  الطلبددةمسدداعدة  -

 لريانة أجهعة المختبر.  ةالتجارب واتخاذ اإلجراءا  المناسب

 . الورشةفي المختبر/  العمليةعلى عمل السرائح و/أو على استعما  وتس يل األجهعة  الطلبةتدريب  -

 ترنيع العجاجيا  اللزمة للعمل في المختبرا  وصيانة األجهعة فيها.  -

 صيانة األجهعة والمحافظة على صلحيتها للعمل.  -

 اء ذلك.ومعالجة المسكل  التي تطرأ أثن األجهعةسي  مع فنيي المختبرا  ومساعدتهم في تس يل نالتعاون والت -

 اإلسهام في العملية التعليمية للمساقا  ذا  الرب ة العملية التي تدر  في المختبرا . -

                                                            
كلية،  لحاسب،مهندس في مركز ا 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، 
 



94 
 

 

 : التاليةالقيام بأعما  الحاسوب  .2

 على إدارتها.  قدرةوال مختلفةبأنظمة التس يل ال المعرفة -

 ألجهعة الحاسوب وملحقاتها.  الفنيةوهع المواصفا   -

 بسبكا  الحاسوب وتمديدها.  المعرفة -

 ب.والقدرة على متابعة األعما  الفنية التي لها علقة بمجا  الحاس -

متحانا  إعداد المختبرا  الحاسوبية وتحضيرها أثناء عملية التسجيل والسحب واإلهافة وامتحانا  المستوى واال -

 العملية والمحوسبة. 

 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.  -

 

 الترميم وإعداد المخططا  التنفياية:  .3

 نارة واإلهاءة. أنظمة اإل -

 الكهربائية. والكوابلأنظمة الطاقة  -

 أنظمة المراقبة والكيبل  وشبكا  الهاتف والفاكس واإلنترنت.  -

 أنظمة إناار الحري .  -

 اإلشرار على تنفيا األعما  الكهربائية العامة للمباني.  -

 كتابة التقارير وحساب الكميا  لألعما  الكهربائية. -

 عما  الميكانيكية لإلعمار في الجامعة. ترميم األ -

 اإلشرار على تنفيا األعما  الميكانيكية في الجامعة.  -

 . نوفحص أعما  المقاولي تدقي  -

 مراجعة المستخلص للمساريع.  -

 اإلشرار على كافة األعما  في الجامعة من حي  الترميم وإعداد المخططا  التنفياية:  -

 األمطار.ف يررتأنظمة الررر الرحي و .أ

 أنظمة التهوية.  .ب

 أنظمة الحري .  .ج

 أنظمة التمديد.  .د

 اإلشرار على األعما  الساملة للمباني.  .ه

 كتابة التقارير وحساب الكميا  لألعما . .و

 العمل على ترميم مباني الجامعة من حي  إعداد التفاصيل المعمارية والتنفياية.  .ز

 خارجي وأعما  التخطيط العمراني.إعداد جميع الرسوما  الخاصة بالتسطيبا  والترميم ال -

 

 ةد الجهدفدي المختبدرا / الدورش وتحديد الموجدودة األجهدعةإبلغ الرئيس المباشر عن أي عطدل أو تلدف يلحد  بدالمواد و .4

 التي تسببت في ذلك. 

 ة. من وسائل الحماية والسلمة العامما يلعم  وتأمين كل وData Centerمراقبة عمل مركع البيانا  الرئيس   .5

 و.Windows. VMS, Unix, Linux,….. Etcإدارة وصيانة نظم التس يل المختلفة م ل   .6

 إدارة وصيانة الطابعا  النقطية والخطية وأجهعة ربطها. .7

 .Vmwareإدارة وتس يل نظم التس يل اإلفتراهية م ل:  .8

 .SAN Storageإدارة وتس يل وحدا  التخعين المركعية  .9

 وWindows Server, Active Directory, DNS, DHCP, ….Etcوسوفت   إدارة وصيانة وتس يل أنظمة مايكر .10

 Microsoft Exchangeإدارة وصيانة وتس يل نظام البريد االلكتروني م ل  .11

 . إدارة وصيانة وتس يل نظم النس  االحتيا ي .12
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 و.Oracle Databaseإدارة وصيانة وحل مساكل وتوليف وتحدي  نظم قواعد البيانا ، م ل:   .13

 Oracle Application Server, Oracleوصيانة وحل مساكل وتوليف خوادم تطبيقدا  قواعدد البياندا ، م دل:  إدارة  .14

Web Logic                                                                       و 

المختلفدة، م دل:  باسدتخدام الوسدائلو Backup And Recovery Scenariosتردميم وإدارة وفحدص وتنفيدا وتوثيد    .15

 RMAN, Export And Import, Data Pump, …Etc.و 

 و.Data Guardإدارة وصيانة وحل مساكل وتوليف وتوثي  النس  االحتيا ي باستخدام البرامج الخاصة بالك، م ل:   .16

 و.Oracle RACإدارة وصيانة وحل مساكل وتوليف نظم الخوادم العنقودية، م ل:   .17

 و.Windows, Linux, Unixوتوليف نظم تس يل   إدارة وصيانة وحل مساكل .18

 بمهارة عالية.  SQLإستخدام ل ة  .19

 و.Oracle Forms And Reports Developer، استخدام   PL/SQL البرمجة بل ة .20

 إدارة أنظمة حماية السبكا   .21

  Firewalls, WAF, Web Getways, Intrusion, Detection/ Prevention Systems, Etcو.

 .E + Cيط وتوثي  شبكا  الحاسوب بطريقة م لى ترميم وتخط .22

 .وRouters, Switches, Wireless Access Point, Etcإدارة أجهعة ربط السبكا  وتوابعها   .23

 تخطيط وترميم السياسا  األمنية المختلفة لسبكا  الحاسوب ولألنظمة المحوسبة المختلفة. .24

 في الجامعة من ترميم وتخطيط وتنفيا.المهام الهندسية الخاصة بالمقاسم وشبكا  االتراال   .25

وهع المواصفا  وإعداد المخططا  ودراسدة عدروم العطداءا  الخاصدة بالمقاسدم والخطدو  والسدبكا  واألجهدعة  .26

 ومتابعة مراحل التنفيا واالستلم بعد التنفيا والتأكد من مطابقتها للمواصفا . 

 تطوير وتحدي  البنية التحتية لسبكة االتراال  في الجامعة.  .27

 تحدي  أنظمة التس يل وبرمجياتها.  .28

ل  التددي توزيددع أوامددر العمددل والمهددام المطلوبددة مددن فريقدده ومتابعددة عملهددم ومراجعددة نتددائج أعمددالهم ومعالجددة المسددك .29

 تعترم قيامهم بعملهم اليومي. 

  لأ األعطداصية والطارئة والمحافظة على صلحيتها للعمل واتخاذ ما يلعم إلمتابعة صيانة المقاسم والسبكا  الدور .30

 بها. 

 القدرة على متابعة األعما  الفنية التي لها علقة بالمقاسم والسبكا .  .31

 المعرفة ببرمجيا  المقاسم وأنظمتها والقدرة على متابعتها وإدارتها.  .32

 إعداد وتقديم تقارير العمل الفنية للمستولين.  .33

  إبلغ الرئيس المباشر عن أي عطل أو تلف أو خلل في المقاسم واألجهعة والسبكا  وتحديد أسباب العطل. .34

 إعداد عقود الريانة ومتابعتها.  .35

 تدريب الفنيين من فري  عمله على أسس وقواعد الريانة والتس يل السليم.  .36

 إعداد برامج وخطط الريانة الوقائية ومتابعة تنفياها.  .37

 راءا  اللزمة لتأمين وسائل وإجراءا  السلمة ووسائل الحماية والوقاية.اتخاذ اإلج .38

 رسل للريانة خارج القسم. متابعة األجهعة الطبية التي تُ  .39

 توفير قطع ال يار اللزمة للريانة عن  ري  التنسي  مع األقسام المخترة.  .40

 تقديم المساعدة الفنية للفنيين المستولين عن األجهعة الطبية.  .41

 رفع التقارير الدورية عن العمل.  .42

 المساركة في المتتمرا  الخاصة بريانة األجهعة الطبية.  .43

 اإلشرار على حفظ المعامل  والملفا  وبطاقا  الريانة الخاصة بكل جهاز. .44

د وقطدف اإلشرار على أعمدا  العراعدة وتوجيده الفنيدين والعمدا  للعنايدة باألعمدا  الخاصدة بالعراعدة مدن ري وتسدمي .45

 ار العيتون وتقليم األشجار وحراثة األرم وزراعتها.أشج

 إعداد الخطط لتنمية المعروعا  واألشتا . .46

 اإلشرار على تحضير التربة. .47

 بتكليف من الرئيس المباشر.  الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .48
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    Technictionالوظيفة: فني*

  Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree   الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الرابعة 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 البكالوريو  في مجا  التخرص.  درجة -

ع موية العامةو أو ثلث سنوا  بعد ال انشامل أو شهادة دبلوم مهني من إحدى الكليا  أو المعاهد المعترر 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   -

 ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة.معرفة بالل  -
  

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

 اإلشرار على مختبر متخرص أو تس يل جهاز رئيسي أو مجموعة من اآلال  والمعدا  والتدريب عليها.  .1

 مدا نهدا و لدبالمتعلقة بعمله وتدوينها في سجل  خاصة بالك وتولي مستوليتها كعهدة عليه، ومراقبدة مخعوتسلم اللوازم  .2

 منها. يلعم 

 القيام بالعمل في مجا  أو أك ر من المجاال  التالية:  .3

 تحضددير المددواد وإعددداد التجهيددعا  اللزمددة للتجددارب فددي مختبددرا  التدددريس ومسدداعدة مدددر  المسدداق فددي إعددداد -

 جارب المطلوبة وإعادة األجهعة واألدوا  المستعملة في التجارب المختلفة إلى أماكنها وحفظها. الت

تلددف مسدداعدة مدددر  المسدداق فددي تددأمين الوسددائل التعليميددة لقاعددة التدددريس وتدددريب الطلبددة علددى عمددل السددرائح بمخ -

 أنواعها. 

 ر  في المختبرا  التعليمية.دّ ي تُ اإلسهام في العملية التعليمية للمساقا  ذا  الرب ة العملية الت -

 تدريب الطلبة على عمل السرائح بمختلف أنواعها. -

 ترنيع العجاجيا  اللزمة للعمل في المختبرا  وصيانة األجهعة فيها.  -

 صيانة األجهعة في المختبرا  والمحافظة على صلحيتها للعمل.  -

رأ أثنداء تسد يل األجهدعة ومعالجدة المسدكل  التدي تطدالتعاون والتنسي  مع مساعدي فنيي المختبرا  ومسداعدتهم فدي  -

 ذلك. 

ا، جمددع العينددا  الجيولوجيددة  معددادن، صددخور، مسددتح ا و وفرزهددا وتنظيفهددا وقرددها وترقيمهددا، وتوهدديح اسددتعماله -

 وإدخالها في السجل  والبطاقا . 

وتسدجيلها  وتبويبهدا وتردنيفها وحفظهدا،النباتيدة العيندا  و و يور، زواحف، ثدديا ، حسدرا  جمع العينا  الحيوانية  -

 . العلميةبحاث في سجل  خاصة والتعريف بها، وصيانتها للستفاده منها في الدراسة أو األ

 تحنيط العينا  الحيوانية وحفظها بالطرق العلمية المناسبة وتجهيع الهياكل العظمية. -

هدديور المحطددة، وتددرقيم القطددع األثريددة اإلشددرار علددى محطددا  الدراسددا  األثريددة، وشددرأ المعلومددا  لددعوار و -

 والتراثية، وتنظيم السجل  والنماذج والبطاقا  لمحتويا  المتحف. 

 تروير أو رسم الحفريا  والمكتسفا  األثرية والخرائط وتحميضها و بعها وتوثيقها.  -

 تهيئة األجهعة والوسائل التعليمية وتوزيعها على األماكن المخررة.  -

 في المختبر وتس يله.  الحاسوباإلشرار على أجهعة  -

 اإلعداد والتحضير لعقد الدورا  التدريبية واالمتحانا  المحوسبة. -

 العمل على است ل  وقت الحاسوب بأفضل السبل الممكنة بالتنسي  مع مدر  المساق.  -

لماسددح ا ، اتركيددب وتسدد يل األجهددعة والوسددائل التعليميددة وأجهددعة الددتعلم عددن بعددد، والوحدددا  الطرفيددة م ددل الطابعدد -

شاشدا  و ةالضوئي، الراسم اآللي وتحميل البرمجيا  وأية أجهعة إلكترونية أخرى ومراقبة التحكم بالرو  والردور

 العرم.

                                                            
دة، وساائل، تضم هذه الوظيفة مسميات وظائف: فني مختبر، فني ورشة، فني صيانة أجهزة، فني، متحف، فني  ثار، فني تحنايط، مهان هندساية مسااع *

نظيمياة فاي تصوير، فني زراعة، كما وتضم هذه الوظيفة مسميات وظيفة فني في جميع الوحادات التمطبعة، مقاسم، تصميم، خياطة، إخراج، خزف، 
 الجامعة.



97 
 

 تروير فعاليا  الجامعة ونس  األفلم واألشر ة.  -

 حساب الكميا  للمساريع المختلفة.  -

دودها حددراغ ومواقددع الحفريددا  األثريددة وت بيددت تحديددد المسدداحا  ومناسدديب مواقددع المسدداريع اإلنسددائية وأراهددي الفدد -

 واستقاماتها. 

 إعداد المخططا  والرسوما  للمساريع المختلفة.  -

 متابعة تنفيا األعما  الهندسية المختلفة في مواقع العمل وإعداد التقارير اليومية اللزمة.  -

 تس يل أجهعة اإلذاعة والتلفعيون المخررة لتدريب الطلبة.  -

ب توثي  وتدريما  المتعلقة بصصدار الرحف والمجل  وما يتطلب ذلك من تنفيا وإدخا  بيانا  ومونتاج والقيام باألع -

 الطلبة على ذلك. 

 صيانة األجهعة والوسائل وتأمين جاهعيتها للعمل.  -

 بدع  ونتداج،ي ، مالقيام بجميع العمليا  الفنية أو بعضها التي تستلعمها  باعة الكتب والمجل  والنسرا   تنفيا، تنس -

 الرفائح،  باعة أوفست... إل و.

 ترميم وإخراج المطبوعا .  -

 تجليد الكتب بالطريقة الفنية. -

 نتركوم وتمديد الكوابل وإجراء الريانة اللزمة لها.تركيب أجهعة الهاتف واأل -

 علنا  والرسوما  والرور والملبس والديكورا . ترميم وتجهيع اإل -

الردحف بهددر القيام بجميع اإلجراءا  واألعما  الفنية المتعلقة باإلخراج المسرحي والسينمائي، وتسدكيل المجدل  و -

 إخراجها برورتها النهائية. 

الخاصدة  تحضير مستلعما  اإلنتاج الخعفي، وترنيع المواد الخعفية وترقيمها وحفظهدا، وتسد يل األجهدعة والمعددا  -

 بها وصيانتها. 

قدود المنفداة لع   المكتبية، وصياغة العقود واالتفاقيا  والمراسل  الفنيدة مدع السدركا صفا  الفنية باآلاللمواوهع ا -

 الريانة ومتابعة التعامها بتنفيا بنود هاه االتفاقيا . 

   المكتبية وتركيب قطع ال يار وحل المسكل  الفنية لهاه اآلال . صيانة اآلال -

 كترونية. معايرة وبرمجة اآلال  المكتبية وقراءة المخططا  للدوائر اإللكترونية، وفك وفحص وتركيب القطع اإلل -

 تدريب الطلبة على أعما  المونتاج التلفعيوني واإلذاعي. -

واد المد ي إنتداجتعريف الطلبة المتدربين بالمفاهيم المرتبطة بعملية المونتاج وخروصيتها بوصدفها المرحلدة النهائيدة فد -

 اإلذاعية والتلفعيونية.

 تعمي  الوعي لدى الطلبة المتدربين بالتطور التقني في مجا  اإلنتاج.  -

لمونتداج االعمل على اكساب الطلبة المتدربين مهارا  المونتاج اإلذاعي والتلفعيدوني ومراعداة جواندب التخردص فدي  -

 نتاج في مقابل المونتاج الفوري أو اإللكتروني. ما بعد اإل

 لتعريف بأنما  المونتاج الخطي واللخطي. ا -

 للبرامج إلى جانب المخرج األساسي. اثاني   اإبراز الخروصية المهنية للمونكير بوصفه مخرج   -

ل المركع تنظيم قاعدة معلوماتية وإحرائية لتسهيل الرجوا إليها وتوفيرها إلعداد الدراسا  واألبحاث في مجاال  عم .4

 . امتابعة تحدي ها دوري  وتنظيم الملفا  والوثائ  و

 تحدي   رق وأساليب ترتيب وتنظيم وحفظ البحوث والدراسا  والوثائ  لتسهيل الوصو  إليها واستخدامها.  .5

 إعداد نسرة تعريفية بالوثائ  والدراسا  المحفوظة وتحدي ها بسكل دوري.  .6

 إعداد التقارير الفنية المطلوبة من إدارة المركع وباقي األقسام. .7

 لرئيس المباشر عن أي عطل أو تلف يلح  بالمواد واألجهعة الموجودة في مواقع العمل. إبلغ ا .8

 اإلشرار المباشر على المساعدين والعما  الفنيين العاملين معه وتوجيههم إلنجاز أعمالهم.  .9

 متابعة متطلبا  العمل والمحافظة على سلمة ونظافة األجهعة والوسائل والمواد المستخدمة في العمل.  .10

 براز المسكل  التي يواجهها وتقديم االقتراحا  لحلها. إتحديد احتياجا  العمل و .11

 لعملية. ة قدراتهم االقيام باألعما  العراعية، وتدريب عما  العراعة وتوزيع العمل عليهم ومراقبة أعمالهم وتنمي .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 األدرى إل غا  

 :الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدرى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .مع خبرة ال تقل عن سنتين الساملو شهادة الدبلوم المتوسط  -

 . و سنوا 5مع خبرة ال تقل عن   العامة ال انوية الدراسةأو شهادة  -

 معرفة بالل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة. -

 مباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بما يخدم مرلحة الجامعة بتكليف من الرئيس ال -

 

   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 والتجهيعا   -

 للتجارب.  اللزمةفي تحضير المواد والتجهيعا   المساعدة -

لسدرائح اأو عمدل ا  يدفدي تسدكيل المعدادن أو تردنيع العجاج اللزمةفي تس يل اآلال  واستعما  األدوا   المساعدة -

 وترنيفها.  حنها ووالرقل والقص و ب  العينا  

 لها.  المخررةوالسرائح في األماكن  ةحفظ وترتيب النماذج العجاجي -

 . مختلفةحساب الكميا  للمساريع ال -

 .اتحديد المساحا  واستقاماته -

 . مختلفةفي إعداد المخططا  والرسوما  للمساريع ال المساعدة -

  .المكتبةب الخاصة، وتخطيط اإلعلنا  واإلشارا  افني   ةكتابة رقم الطلب على أوعية المعلوما  المعد -

 .للكتب والدوريا  مختلفةمعالجة حاال  التلف ال -

 إعداد قوائم بالكتب التي رقمت والكتب التي يتطلب تجليدها.  -

 . ةوالبرري ةمن المواد السمعي المكتبةتنظيم وحفظ مقتنيا   -

تجهيعهددا و اوتسددتاتي وترددوير بعددا المددواد علدى أفددلم المددايكرو فدديلم ومعالجتهددا كيميائي ددفتقدديم خدددما  الترددوير ال -

 لخدمة المستفيدين. 

 والتروير على المايكروفيلم والمايكرفيش.  القراءةتقديم خدما   -

 تجليد الكتب.  -

 . اللزمة اليوميةفي مواقع العمل وإعداد التقارير  مختلفةال الهندسيةمتابعة تنفيا األعما   -

 . الجامعةالتي تنظمها  ةواللمنهجي المنهجيةجميع النسا ا  وتوثي  تروير  -

 ولوحا  األسماء وأرقام المكاتب والقاعا .  اإلرشاديةحفر اللوحا   -

 واألنتركوم وتمديد الكوابل وإجراء الريانة اللزمة لها.المساعدة في تركيب أجهعة الهاتف  -

 بصشرار المستو  المباشر.  األجهعةفي صيانة  المساعدة -

ا  دوواأل األجهدددعة وإعدددادة، الرددديانةفدددي عمليدددة  المسددداعدةو األجهدددعةلرددديانة  اللزمدددةدوا  تحضدددير القطدددع واأل -

 . المخررةإلى أماكنها  المستعملة

 وب في المختبر وتس يلها.اإلشرار على أجهعة الحاس -

 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  -

 العمل عليهم.القيام بأعما  العراعة والمساعدة في تدريب عما  العراعة وتوزيع  -

                                                            
شااائية تضاام هااذه الوظيفااة مسااميات وظااائف: مساااعد فنااي مختباار، مساااعد فنااي ورشااة، مساااعد فنااي صاايانة أجهاازة، مساااعد فنااي مواقااع المشاااريع اإلن *

ير تثبياات حاادودها، فنااي مطبعااة، مقاساام، مهاان هندسااية مساااعدة، خطاااط، ماارمم كتااب، مصااور، تصااووأراضااي الفااراو ومواقااع الحفريااات األثريااة و
 فوتستات، ومايكرو فيلم في المكتبة، مساعد فني زراعة، أو أي وظيفة مشابهة في جميع الوحدات التنظيمية في الجامعة.
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متحاندا  إعداد المختبرا  الحاسوبية وتحضيرها أثناء عملية التسجيل والسدحب واإلهدافة وامتحاندا  المسدتوى واال -

 العملية والمحوسبة.

 المساعدة في المراقبة على االمتحانا  التي تعقدها الكلية عندما تستدعي الضرورة. -

 على النظام والتنظيم والنظافة. الحرا على االستخدام السليم للمختبرا  والمحافظة -

 تروير المتتمرا  والندوا  والدورا  والعيارا  الرسمية واالحتفاال  التي تعقد في الجامعة. .2

 المحافظة على أجهعة التروير من التلف.  .3

 مع الجها  المستولة إلجراء الريانة الدورية وإجراء الترليحا  اللزمة ألجهعة التروير.  التنسي .4

 ليها. ع المحافظةفيه و الموجودةواألدوا   ةجهعالمس ل وتنظيف األ /الورشةللمختبر/  العامة النظافةاإلشرار على  .5

 بتكليف من الرئيس المباشر. الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .6
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  Senior Craftsman  /رفي ئو الوظيفة: 

  بالرات  المقطوع          الثارية الفئةالدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

Minimum Degree to Full Fill Position: The Second Category Salary lump      

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . الحرفةو سنوا  خبرة في مجا  7باإلهافة إلى   ساملوال  شهادة الدبلوم المتوسط -

 . الحرفةو سنوا  خبرة في مجا  10باإلهافة إلى   العامةأو شهادة الدراسة ال انوية  -

 . الحرفةو سنة خبرة في مجا  15أو شهادة دبلوم مركع تدريب حرفي باإلهافة إلى   -

 .الحرفةو سنة خبرة في مجا  20باإلهافة إلى  ال انوية العامة  ما دون أو -

   شهادة تحق  مهنة تناسب هاا المستوى. -

 

 Position Main Responsibilities And Duties For 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 ومساركتهم في إنجاز األعما  .2

 أو المستجدة وحل مسكل  العمل ومتابعتهم في جميع مراحل العمل. 

سددرعة وين لضددمان قيددامهم بواجبدداتهم بكفايددة وفاعليددة وإنجددازهم ألعمددالهم بدقددة توجيدده الحددرفيين وغيددرهم والمرووسدد .3

 واقتراأ اإلجراءا  الكفيلة بتنميتهم ورفع كفائتهم وتقييم أدائهم. 

 تقديم االقتراحا  حو  المواصفا  اللزمة لألعما  الحرفية التي تقع همن حرفته.  .4

 ظة عليها. في العمل من قبل مرووسيه ومتابعة صيانتها والمحاف االحتفاظ بسجل خاا باألجهعة والماكنا  المستعملة .5

ة سدلمة العامدي يعمل فيه واتخاذ اإلجدراءا  التدي تضدمن الااإلشرار على السلمة العامة في المس ل أو مكان العمل ال .6

 والتنسي  مع الجها  المعنية. 

 ، والمسدكل واإلنجدازا  واالحتياجدا  مدن المدواد إعداد وتقديم التقارير الدورية إلدى الدرئيس المباشدر عدن سدير العمدل .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 األدرى إل غا  الوظيفة: الفئة 

Minimum Degree to Full Fill Position: The Third Category Salary Lump    

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . الحرفةو سنوا  خبرة في مجا  3ساملو باإلهافة إلى  ال  شهادة الدبلوم المتوسط -

 . الحرفةو سنوا  خبرة في مجا  7باإلهافة إلى   العامةأو شهادة الدراسة ال انوية  -

 . الحرفةخبرة في مجا   سنوا و 10أو شهادة دبلوم مركع تدريب حرفي باإلهافة إلى   -

 .الحرفةو سنة خبرة في مجا  15باإلهافة إلى  ال انوية العامة  ما دون أو -

 شهادة تحق  مهنة تناسب هاا المستوى.   -

 

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

 يدة وتددريبهماإلشرار المباشر على مساعدي الحرفيين وغيرهم من المرووسين وتوجيههم للقيدام بواجبداتهم بكفايدة وفاعل .1

 ورفع كفاءتهم وتقييم أدائهم. 

 القيام بالعمل في مجا  أو أك ر من المجاال  الحرفية التالية:  .2

 فيها. أكد من صلحيتها وإصلأ األعطابتمديد شبكا  التدفئة والتبريد وتركيب األجهعة اللزمة لها، والت -

 ترنيع اللوازم الخسبية واألثاث الخسبي.  -

 . والعجاج ترنيع اللوازم المعدنية واألثاث المعدني -

 تنجيد مختلف أنواا الكراسي، وتركيب وتبديل الموكيت، وستائر القماش لجميع مراف  الجامعة.  -

 دهان الموبيليا واألثاث الخسبي واألبواب والسبابيك، ودهان الجدران و راشتها.  -

 تس يل وصيانة األجهعة الكهربائية.  -

 تمديد شبكا  وخطو  اإلنارة وصيانتها.  -

 تمديد شبكا ، وتركيب لوازم الررر الرحي وصيانتها.  -

 أ عليها. بناء المباني من الحجر أو الطوب أو االسمنت والتعديل  التي تطر -

 إصلأ المركبا  واآلليا  المختلفة في الجامعة وصيانتها.  -

 تحديد احتياجا  العمل من المواد واألدوا  والماكنا .  -

 المحافظة على نظافة األجهعة واألدوا  المستعملة في العمل واإلبلغ عن أي عطل أو تلف يلح  بها.  -

من السدلمة العمل الاي يعمل فيه واتخداذ اإلجدراءا  التدي تضدالسلمة العامة في المس ل أو مكان  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 وظيوتبريد، تنجيد، إصالح أجهزة كهربائياة، تمديادات صاح نّجار، خّياط، ميكانيكي، حّداد، بناء، كهربائي، ألمنيوم، تدفئج، تكييف *

 مشابهة في الوحدات التنظيمية في الجامعة.
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 Craftsman Assistant  الوظيفة:  مساعد /رفي

 بالرات  المقطوع الرابعةالدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الفئة 

Minimum Degree to Full Fill Position: The Fourth Category Salary Lump    

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 ساملو 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 مركع تدريب حرفي باإلهافة إلى   -

 .الحرفةخبرة في مجا   سنوا و 10باإلهافة إلى  ال انوية العامة  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

 إجراء الحفريا  اللزمة للتمديدا  الرحية والتدفئة والتبريد.  -

 الرحي وفحرها بسكل دوري.مراقبة شبكا  الررر  -

هدا ن أي عطل فيإجراء الحفريا  اللزمة للتمديدا  الكهربائية وتمديد األسلك ومراقبة شبكا  اإلنارة واإلبلغ ع -

 من أجل صيانتها. 

 والتأكد من جاهعيتها وتوفر مستلعما  تس يلها. والتبريد أجهعة التدفئة تفقد -

من السدلمة أو مكان العمل الاي يعمل فيه واتخداذ اإلجدراءا  التدي تضد إستعما  أدوا  السلمة العامة في المس ل -

 العامة والتنسي  مع الجها  المعنية. 

معدنيددة مسدداعدة الحرفددي فددي إصددلأ األعطددا  البسدديطة فددي المركبددا  وصدديانتها وترددنيع األثدداث واللددوازم الخسددبية وال .2

 وصيانته، والدهان والطراشة. 

 بناء الجدران واألرصفة.  .3

 المحافظة على نظافة األجهعة واألدوا  والماكنا  المستعملة في العمل. .4

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .5
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 Technical Worker  الوظيفة: عامل فني

    Minimum Degree To Full Fill Position: The Fifth category           الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الفئة الخامسة

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 شهادة ال انوية العامة.  -

 أو شهادة دبلوم مركع التدريب المهني. -

 .للمعينيين الجددمعاولة مهنة شهادة  -

 أو خبرة في مجا  الوظيفة  ثلث سنوا و باالنتداب أو التكليف. -

   

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

سددبية اللددوازم الخإحضددار المددواد اللزمددة للتمديدددا  الكهربائيددة أو التدفئددة أو التبريددد أو االتردداال  أو ترددنيع األثدداث و .1

سداعد سدكل يسدهل ويوالمعدنية، أو ألعما  الطراشة والدهان أو البناء والقطع اللزمة للريانة وترتيبها في مكان العمل ب

 على اإلنجاز. 

بكا  والقطددع والخرا ددة وأعمددا  الترددنيع األخددرى والدددهان والطراشددة والبندداء وصدديانة شدد المسدداعدة فددي أعمددا  القددص .2

 واإلنارة وصيانة المركبا  وتمديد الهواتف. والتبريد الررر الرحي والتدفئة 

 . والحاسوب والتمديدا  الكهربائية الحفر ألغرام التمديدا  الرحية والتدفئة واإلنارة والهاتف .3

 منتية اللزمة للبناء. ستجهيع الخلطا  اإل .4

لمسدد ل أو نقددل األدوا  والماكنددا  المسددتعملة فددي العمددل إلددى أمدداكن العمددل وإعادتهددا إلددى األمدداكن المخررددة لهددا فددي 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

 العمل على آال  النس  العادية والتجليد على ماكنا  ال راء الساخن.  .9

 ام. تنظيف المواد األولية وتجهيع الخضروا  قبل  هيها، وتحضير األدوا  اللزمة لعمليا   هي وجبا  الطع .10

السدلمة  يعمدل فيده واتخداذ اإلجدراءا  التدي تضدمن إسدتعما  أدوا  السدلمة العامدة فدي المسد ل أو مكدان العمدل الداي .11

 العامة والتنسي  مع الجها  المعنية. 

 القيام بأية أعما  ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر. .12
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    Senior Library Technician ومعلومات : فني ئو  م/تباتالوظيفة

  Minimum Degree To Full Fill Position: Second Degree                  الثاريةالدرجة : الوظيفةالدرجة األدرى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدرى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

قدل عدن تال  الوظيفدةفدي مجدا   عمليدة خبرةمع  الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالماجستير في أحد التخررا  ذا  ال درجة -

 .  سنة و15 

قدل عدن ال ت الوظيفدةفدي مجدا   خبدرةمدع  الوظيفدةبطبيعة عمدل  علقةالبكالوريو  في أحد التخررا  ذا  ال درجةأو  -

 .سنة و17 

 و سنة.20متوسط  الساملو في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن  الدبلوم الأو شهادة  -

 .ظيفةام بمهام الواإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيالعربية و تينمعرفة بالل  -

 أقسام أو أك ر من أقسام المكتبة. ثلثةالعمل في  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 . المكتبة المعالجة الفنية ألوعية المعلوما  وف  النظم والمعايير التي تطبقها .1

اتهدا هددافها وغاياقتراأ السياسة العامدة والخطدط اللزمدة لمواجهدة التحدديا  اإلسدتراتيجية التدي تواجده المكتبدة لتحقيد  أ .2

 ولتلبية احتياجا  المستفيدين من خدماتها وبالتعاون مع بقية العاملين في المكتبة. 

 للمكتبة. تس يل الفعّا  والكفإعداد التقارير وتقييم البرامج وأصو  تخريص الموارد اللزمة لضمان الت .3

 تحليل وتقييم أنظمة المعلوما  المستخدمة وتقديم التقارير اللزمة باإليجابيا  والسلبيا .  .4

 .وتقييم أدائهموتدريبهم  توجيه موظفي المكتبة ومتابعة أعمالهم .5

 إجادة إستخدام نظام معلوما  المكتبة. .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 األدرى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدرى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

قدل عدن تال  الوظيفدةفدي مجدا   عمليدة خبرةمع  الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالماجستير في أحد التخررا  ذا  ال درجة -

 .سنوا  و7 

 .سنوا  و10 ال تقل عن  الوظيفةفي مجا   خبرةالبكالوريو  مع  درجةأو  -

بطبيعدة عمدل  علقدةفدي أحدد التخرردا  ذا  ال العامةأو ثلث سنوا  بعد ال انوية  و الساملالمتوسط الدبلوم شهادة أو  -

 .ةسن و15 ال تقل عن  الوظيفةفي مجا   عملية خبرةمع  الوظيفة

 . و سنة20ال تقل عن  في مجا  الوظيفة مع خبرة ال انوية العامة  الدراسةأو شهادة  -

 .ظيفةام بمهام الواإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيالعربية وبالل تين معرفة  -

 من أقسام المكتبة.  على األقلأقسام  ثلثةالعمل في  -

 أو حضور دورة متخررة في المكتبا  والمعلوما . -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

ال  ك ددر مددن المجددابأعمددا  المعالجددة الفنيددة ألوعيددة المعلومددا  وفدد  الددنظم والمعددايير التددي تطبقهددا المكتبددة فددي مجددا  أو أالقيددام 

 -التالية:

، وقواعددد الفهرسددة الوصددفية Marc21 21وفدد   معددايير مددارك سددتخلاإلوالترددنيف والتكسدديف وا ةأعمددا  الفهرسدد .1

نيف مكتبددة الكددون ر  األمريكيددة، وقددوائم ، ونظددام ترددRDAتاحتهددا إوقواعددد وصددف المرددادر و أمريكيددة، –األنجلددو 

  و.روو  الموهوعا  العربية وقائمة مكتبة الكون ر  األمريكية

 تنظيم  لبا  شراء أوعية المعلوما  ومتابعتها.  .2

 نترنت.تاحته على اإلإاألعما  الخاصة برقمنة المحتوى و .3

 اإلسترجاا والحجع 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 الرفور ومراقبتها.  .7

 ة الحاسوب. وأجهع ةروو  الموهوعا  والملفا  االستناديكانع وقوائم مكال 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 Toالدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الثالثة ) (         

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

و 7ن  في أحدد التخرردا  ذا  العلقدة بطبيعدة العمدل مدع خبدرة عمليدة فدي مجدا  الوظيفدة ال تقدل عددرجة الماجستير  -

 سنوا .

قدل عدن تأو درجة البكالوريو  في أحد التخررا  ذا  العلقة بطبيعة عمدل الوظيفدة مدع خبدرة فدي مجدا  الوظيفدة ال  -

 و سنوا .10 

يفدة عة عمدل الوظأو ثلث سنوا  بعد ال انوية العامة في أحد التخررا  ذا  العلقة بطبي وأو الدبلوم المتوسط  السامل -

 و سنة.15مع خبرة عملية في مجا  الوظيفة ال تقل عن  

   

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

اسدوب وجميدع التطبيقدا  الحاسدوبية علدى أجهدعة الحو Windowsل وينددوز  القيام بأعما  تس يل وصديانة أنظمدة تسد ي .1

 بالمكتبة.

 و في المكتبة. Serversالقيام بأعما  تس يل وصيانة الخوادم   .2

 ا المعلومدا القيام بأعما  تس يل وصيانة أجهعة الحاسوب والطباعة والمسح الضوئي وأية أجهدعة لهدا علقدة بتكنولوجيد .3

 بالمكتبة. 

 و.Backupأعما  النس  اإلحتيا ي لملفا  المكتبة  القيام ب .4

 القيام بأعما  تس يل وصيانة صفحة المكتبة على الويب.  .5

 القيام بأعما  إدارة قاعدة المكتبة العربية الرقمية.  .6

 التنسي  مع مركع الحاسب لتأمين الريانة ألجهعة تكنولوجيا المعلوما  وأنظمة معلوما  المكتبة. .7

 القيام بأعما  المعالجة الفنية ألوعية المعلوما  وف  النظم والمعايير التي تطبقها المكتبة.  .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)الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة )ئ(      

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

و 7عدن   درجة البكالوريو  في أحد التخررا  ذا  العلقة بطبيعة عمل الوظيفة مع خبرة في مجدا  الوظيفدة ال تقدل -

 سنوا .

ل ة بطبيعدة عمدأو ثلث سنوا  بعد شهادة ال انوية العامة فدي أحدد التخرردا  ذا  العلقد وأو الدبلوم المتوسط  السامل -

 و سنوا .10الوظيفة مع خبرة عملية في مجا  الوظيفة ال تقل عن  

 .وظيفةام بمهام المعرفة بالل تين العربية واإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القي -

    

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

وجميددع التطبيقددا  الحاسددوبية علددى أجهددعة و  Windowsالمسدداعدة بأعمددا  تسدد يل وصدديانة أنظمددة تسدد يل ويندددوز   .1

 الحاسوب بالمكتبة.

 و في المكتبة. Serversالمساعدة بأعما  تس يل وصيانة الخوادم   .2

جيددا المسدداعدة بأعمددا  تسدد يل وصدديانة أجهددعة الحاسددوب والطباعددة والمسددح الضددوئي وأيددة أجهددعة لهددا علقددة بتكنولو .3

 المعلوما  بالمكتبة. 

 و.Backupالمساعدة بأعما  النس  اإلحتيا ي لملفا  المكتبة   .4

 المساعدة بأعما  تس يل وصيانة صفحة المكتبة على الويب.  .5

 عما  إدارة قاعدة المكتبة العربية الرقمية. المساعدة بأ .6

 المساعدة في أعما  أقسام المكتبة المختلفة وف  النظم والمعايير التي تطبقها المكتبة.  .7

 إجادة العمل على نظام معلوما  المكتبة. .8

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر. .9
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 Assistant Senior Library Technician  ئو  م/تبات ومعلومات الوظيفة: مساعد فني

  A(eeFourth Degr: Position Full FillTo Minimum Degree(        الرابعة )ئ(الدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

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 والساملأو 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  -

 من أقسام المكتبة.  على األقل قسمينالعمل في  -

  .والمعلوما أو حضور دورة متخررة في المكتبا   -

 .ظيفةام بمهام الواإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيالعربية و بالل تينمعرفة  -

   

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 التالية:القيام بعمل في مجا  أو أك ر من المجاال  

 المساعدة في أعما  أقسام المكتبة المختلفة وف  النظم والمعايير التي تطبقها المكتبة.  .1

 عمليا  البح  المباشر على محركا  البح  وقواعد البيانا  المختلفة.  .2

 جمع أوعية المعلوما  المستخدمة وفرزها وإعادتها إلى أماكنها المحددة لها على الرفور.  .3

 سب األصو . جمع الكتب التي تحتاج إلى تجليد أو صيانة أو ترميم وإعداد ما يلعم 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  اتالوظيفة: مساعد فني ثاري م/تبات ومعلوم

   B(Fourth Degree: Position Full FillTo Minimum Degree(     الرابعة ) (الدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى 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 -

 بطبيعدة لعلقدةاأو ثلث سنوا  بعد شهادة ال انوية العامة في أحد التخرردا  ذا   والساملالدبلوم المتوسط  شهادة أو  -

 و سنوا .5عمل الوظيفة مع خبرة عملية في مجا  الوظيفة ال تقل عن  

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

 .يفةوظام بمهام المعرفة بالل تين العربية واإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القي -

   

  PositionFor Duties And Main Responsibilities 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

 جمع أوعية المعلوما  المستخدمة وفرزها وإعادتها إلى أماكنها المحددة لها على الرفور.  .3

 سب األصو . جمع الكتب التي تحتاج إلى تجليد أو صيانة أو ترميم وإعداد ما يلعم لها من قوائم وإدخا  البيانا  ح .4

  ادة العمل على نظام معلوما  المكتبة. إج .5

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر. .6
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 Library and Data Aide  الوظيفة: معاون م/تبات ومعلومات

   oryCategPosition: Fourth  Full Fill toMinimum Degree (B)     الفئة الرابعة ) (: الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 دون ال انوية. السهادا  ما -

    

  Duties For PositionMain Responsibilities And  للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 القيام في مجا  أو أك ر من المجاال  التالية:

 عية المعلوما  المستخدمة وفرزها وإعادتها إلى أماكنها المحددة لها على الرفور. وجمع أ .1

 جمع الكتب التي تحتاج إلى تجليد أو صيانة أو ترميم وإعداد ما يلعم لها من قوائم حسب األصو .  .2

 بتدقي  الدخو  والخروج.  أعما  مراقبة المدخل .3

 تجميع ونقل أثاث المكتبة. .4

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر. .5
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    Imam   : إمام مسجدالوظيفة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree(A)        (ئالرابعة )الدرجة : الوظيفةالدرجة األدرى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدرى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications And Experiences Requirement To Full Fill Position 

 سنوا .  و3  ال تقل عنخبرة تخررا  السريعة اإلسلمية مع ماجستير في ال درجة -

 سنوا .  و5 ال تقل عن  خبرةالسريعة 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: رئيسةوالمس وليات الالواجبات 

 وا  الخمس باست ناء أيام إجازته وعطلته األسبوعية.للرلإمامة المرلين  .1

 تنسي  جدو  خطب الجمعة والعيدين.  .2

 تنسي  برنامج الدرو  األسبوعية واإلشرار على تنفياها.  .3

 تنسي  جدو  الدرو  وموعظة الظهيرة لسهر رمضان المبارك ومتابعة تنفياها.  .4

 السريعة.  الترتيب للحتفا  بالمناسبا  الدينية بالتنسي  مع لجنة الندوا  في كلية .5

 االهتمام بتعليم القرآن الكريم وتحفيظه، والتاكير باألمور السرعية التي تنفع النا .  .6

 لمسجد والتنسيب باإلجازا  والم ادرا . متابعة دوام العاملين في ا .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(egreeDFourth : Position Full FillTo Minimum Degree(                الرابعة ) (: الوظيفةالدرجة األدرى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدرى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications And Experiences Requirement To Full Fill Position 

أو ثدلث  و السدامل ، أو شدهادة الددبلومسدنتينالبكالوريو  في تخررا  السريعة اإلسلمية مع خبرة ال تقل عن  درجة -

 سنوا .  و7 في تخررا  السريعة اإلسلمية مع خبرة ال تقل عن  سنوا  بعد ال انوية العامة

 ية حفص عن عاصم. امن القرآن الكريم مع إجازة برو احفظ خمسة عسر جعء   -

 جما  الرو  في رفع األذان وإقامة الرلة. -

 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

 إمامة المرلين عند إجازة اإلمام أو غيابه.  .2

جددامعي فددتح وإغددلق أبددواب المسددجد فددي األوقددا  المحددددة بالتعدداون مددع مددتذن المسددجد وبالتنسددي  مددع مددوظفي األمددن ال .3

 الملحقين بالمسجد. 

 تس يل وحدا  اإلنارة، والمراوأ والمكيفا  أو التدفئة بحسب الحاجة.  .4

 تهيئة ما يلعم لتنفيا الدرو  والمواعظ التي تنظمها الكلية.  .5

 اإلشرار 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

 أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.القيام بأية  .9
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 Moathen  : م عن مسجدالوظيفة

  th DegreeFif: Position Full FillTo Minimum Degree                   الخامسةالدرجة  :الوظيفةالدرجة األدرى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدرى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 تقدل عدن الاإلسدلمية مدع خبدرة  السدريعةتخرردا  فدي  ال انويدة العامدة أو ثلث سنوا  بعدساملو ال  شهادة الدبلوم -

 . سنوا  و3 

 سنوا .  و5 ال تقل عن شهادة الدراسة ال انوية العامة مع خبرة  -

 تقان التلوة. إحفظ خمسة أجعاء من القرآن الكريم مع  -

 .وإقامة الرلة جما  الرو  في رفع األذان -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 رفع األذان بالتناوب مع مساعد اإلمام وخاصة عند إجازة مساعد اإلمام وعطلته األسبوعية.  .1

لجدامعي مدن افتح وإغدلق أبدواب المسدجد فدي األوقدا  المحدددة بالتعداون مدع مسداعد اإلمدام وبالتنسدي  مدع مدوظفي األ .2

 الملحقين بالمسجد. 

 سبوعية. القيام ببقية مهام مساعد اإلمام عند إجازته وعطلته األ .3

 العناية بالمراحف ومكتبة المسجد ومتابعة ترتيبها.  .4

 التعاون مع مساعد اإلمام في اإلشرار على أعما  النظافة اليومية، ومتابعة عما  النظافة.  .5

 التعاون مع مساعد اإلمام في متابعة الريانة اللزمة لمراف  المسجد.  .6

 ه السنوية. عياد والعطل الرسمية وعطلة نهاية األسبوا وإجازتالتناوب مع مساعد اإلمام في كافة مهامه أثناء األ .7

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر. .8
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 Mosque Servant    مسجد خادم: الوظيفة

  (بالرات  المقطوعالرابعة )الفئة : الوظيفةالدرجة األدرى إل غا  

Minimum Degree to Full Fill Position: Fourth Category Salary Lump 

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدرى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .العامة دون ال انويةما شهادة  -

 النظافة.اللياقة البدنية والرحية للتمكن من القيام بأعما   -

 

  PositionFor Duties And 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

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر. .5
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 Security Supervisor  الوظيفة: م ر  ئمن

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

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

    Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

ناسب مدع  بيعدة سنوا  تت و7 مع خبرة ال تقل عن  الساملو أو ثلث سنوا  بعد ال انوية العامة المتوسط دبلوم الشهادة  -

 الوظيفة. 

 و سنوا . 10أو شهادة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

  اإللمام باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة. -

   

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 اإلشرار على مراقبي األمن وتوجيههم للقيام بواجباتهم الوظيفية على الوجه المطلوب. .1

 اإلشرار على أعما  الحراسة لمراف  الجامعة ومنسآتها.  .2

عمدل   لتطدوير الاء أيدة ملحظدا  أو اقتراحداتنظيم التقارير الدورية التي تعتمدها الدائرة حو  سدير العمدل اليدومي وإبدد .3

 وتحسين مستوى األداء. 

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.  .4
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 Security Observer         ئمن مراق الوظيفة: 

 المقطوعبالرات  الدرجة السادبة ئو ما يعادلها الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

Minimum Degree to Full Fill Position:  Sixth Degree or Equivalent Salary Lump 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .  تتناسب مع  بيعة العمل و سنوا 3تقل عن  ال انوية العامة مع خبرة ال الدراسة شهادة  -

 العمل. و سنوا  تتناسب مع  بيعة7أو دون ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

  اإللمام باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة. -

   

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 حراسة مراف  الجامعة ومنسآتها وف  الترتيبا  التي تعتمدها الدائرة.  .1

ي رشدادا  التدحفظ النظام وتوفير األمن وبخاصة أثنداء االحتفداال  واألنسدطة التدي تنظمهدا الجامعدة وفد  التعليمدا  واإل .2

 تردر من الدائرة أو الجها  المعنية. 

 الجامعة المختلفة.  ا هبط عملية دخو  وخروج المساة واآلليا  من بواب .3

مددير وتقدديمها ل إعداد تقارير خطية بمساهداتهم السخرية المتعلقة بحاال  اإلخل  باألمن والنظام داخل الحرم الجامعي .4

 دائرة األمن الجامعي أو الرئيس المباشر بواسطة مسرر األمن المستو . 

 يس المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئ .5
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   Public Safety Clerkالوظيفة: مأمور ب مة عامة 

 ئو ما يعادلها بالرات  المقطوع ) (الرابعة الدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

Minimum Degree to Full Fill Position:  Fourth Degree or Equivalent Salary Lump 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

مجدا  العمدل  فديو سدنوا  7ال انوية العامة مدع خبدرة ال تقدل عدن  بعد  الساملو أو ثلث سنوا  المتوسط 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.تتناسب مع  بيعة العمل  للتعيين بالراتب المقط 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 مركع صحي أو مستسفى.  والعاملينإسعار الطلبة  .1

اا تعانة بالددفإ فاء الحرائ  التي قد تنسب في مراف  الجامعة وحسدب األدوا  المتدوفرة لديده وكتابدة تقريدر بدالك واالسد .2

 المدني إذا تعار معالجته وداللتهم مكان الحري . 

 لها. التفتيش الدوري للتأكد من جاهعية أجهعة إناار الحري  وأجهعة السرقا  و فايا  الحري  الستمرارية عم .3

 لطلبة والموظفين لمعالجتها. ابصيااء  تتسببعداد تقارير بأية مساهدا  من شأنها أن إ .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                 ثاريةال الدرجةالدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 سنوا  في  ب األسرة.  و10 خبرة ال تقل عن وبكالوريو  في  ب األسرة ال درجة -

 العمالة البريطانية في  ب األسرة. أو البورد األميركي شهادة  -

 ظيفة.اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوإجادة الل ة  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 المستولية الكاملة إلدارة وتس يل المركع.  .1

 وهع خطة سنوية وأهدار مرحلية لخدمة المرهى.  .2

 . للمركعإدارة األعما  اليومية  .3

 المرهية.السنوية ديد العقود واإلجازا  جمتابعة اإلجراءا  اإلدارية المتعلقة بت .4

 مرهى وأسرهم بطريقة مرهية والئقة. يتعاملون مع ال االتأكد من أن األ باء والعاملين جميع   .5

 تقييم الخطة واألهدار المرحلية واألداء السنوي لكل الموظفين العاملين بالمركع.  .6

 توجيه وتنسي  ومتابعة كافة األنسطة الطبية.  .7

 اإلشرار على برامج الت قيف الرحي.  .8

 اإلشرار على البرامج الوقائية.  .9

 العمل على تطبيقها.متابعة برامج الجودة في القطاا الرحي و .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 ارى إدارة مست فيات

  Degree rdThi: Position Fill FullTo Minimum Degree                   الثالثةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 ا .سنوا  في عمل المستسفي و5 درجة الماجستير في اإلدارة الرحية أو إدارة المستسفيا  وخبرة ال تقل عن  -

 ستسفيا .و سنوا  في عمل الم7البكالوريو  في اإلدارة الرحية أو إدارة المستسفيا  وخبرة ال تقل عن   درجةأو  -

 وظيفة.الل ة اإلنجليعية 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 للمستسفى واألقسام المختلفة.  .1

 وهع الخطة االستراتيجية للمستسفى.  .2

 وهع خطة مكافحة الحرائ  والكوارث.  .3

 أنظمة المعلوما .   تطوير وتحدي  .4

 وهع الحلو  المناسبة. دراسة وتحليل المساكل التي يواجهها المستسفى بهدر  .5

 األقسام.  دراسة األعداد المقررة من القوى العاملة للمستسفى وكالك المعدا  واألجهعة وذلك بالتنسي  مع مختلف .6

مج لمستمر وبدراالمساركة بوهع البرامج المختلفة في المستسفى م ل برامج الجودة النوعية وبرامج التدريب والتعليم ا .7

 التطوير والريانة. 

 سي  بين المستسفى وشركا  التس يل في حالة إدارة وتس يل المستسفى من قبل السركا . التن .8

 المساركة في التوعية عن أهمية برامج هبط النوعية والجودة همن خطة تنفياية للعاملين في المستسفى. .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 ارى

  ird DegreePosition: Th Full FillMinimum Degree To                     الثالثةالدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة البكالوريو  في الطب. -

 االختراا العالي في الطب. -

 شهادة البورد األردني أو ما يعادلها باإلهافة إلى رخرة معاولة المهنة بعد االختراا.  -

 و سنوا  في مجا  العمل الطبي بعد الحرو  على البورد.10خبرة ال تقل عن   -

 ظيفة.ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوإجادة الل ة اإلنجليع -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 اإلشرار المباشر على األ باء المتدربين همن اختراصه والمساركة في التدريب همن اختراصة.  .1

 تقييم األ باء العاملين تحت اشرافه من الناحية الفنية ورفع التقارير اللزمة بالك.  .2

لعمليددا  اإلشددرار المباشددر علددى معالجددة المرهددى والتأكددد مددن تنفيددا الخطددة العلجيددة الموهددوعة لكددل مددنهم والقيددام با .3

 واإلجراءا  الجراحية همن اختراصه.

 اءا  المناوبة الخاصة بالقسم. المساركة في المناوبا  على هوء برامج وإجر .4

 المساركة في برامج هبط الجودة في المستسفى.  .5

 إعطاء المحاهرا  لطلبة كلية الطب والتعليما  الطبية األخرى. .6

 المساركة 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  طبي  ئخاائي الوظيفة:

  hird DegreePosition: T Full FillMinimum Degree To                      الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الثالثة

 الحد األدرى 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  -

 شهادة البورد األردني أو ما يعادله في االختراا. -

 ممعاولة المهنة في االختراا -

 ظيفة.القيام بمهام الوإجادة الل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من  -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 متابعة علج المرهى وإبلغ االستساري عن الحاال  الطارئة التي تحدث.  .1

 متابعة علج المرهى في عيادا  االختراا.  .2

 المرور اليومي على المرهى.  .3

 شرار اإلستساري المستو . إالقيام بالعمليا  واإلجراءا  الجراحية همن إختراصه وتحت  .4

 االشتراك في وهع البرامج الطبية والتدريبية همن اختراصه.  .5

 المساركة في برامج هبط الجودة، وتدريب الطلبة في مجا  التخرص. .6

 المساركة في المتتمرا  العلمية.  .7

 القيام بأية أعما  ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيس المباشر.  .8
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 Dietitian  الوظيفة: ئخاائي تغذية

  Degree edTher :Position Full FillMinimum Degree To                 الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الثالثة

 الحد األدرى 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   درجة البكالوريو  في الت اية والتدبير المنعلي أو أي تخرص ذو علقة بطبيعة الوظيفة مع خبرة ال تقل -

 سنوا  في مجا  العمل. 

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

   

 Main Responsibilities And Duties For Positionة للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيس

 اإلشتراك في لجان إستلم األغاية واإلشرار على تخعينها. .1

 اإلشرار على نظافة المطاعم ومطابخها.  .2

 متابعة الستون الفنية من  هي وت ليف للوجبا  المختلفة التي تقدم للطلب والعاملين. .3

 متابعة تسوية صفقا  توريد األ عمة للجامعة.  .4

 . الجامعة أو المستسفىمتابعة 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

 التأكد من نظافة وصحة المعدا  والعربا  وأماكن تناو  الطعام.  .9

 المساهمة في برنامج التوعية الرحية في مجا  الت اية.  .10

 اإلشرار على تدريب العاملين على مختلف  رق التعقيم على األجهعة والمعدا  المتاحة. .11

 إعداد التقارير الدورية عن سير العمل ورفعها للرئيس المباشر.  .12

 راك في أنسطة لجنة مكافحة العدوى. اإلشت .13

 اإلشتراك في برنامج همان الجودة على نطاق المستسفى.  .14

تسدخيص التعاون مع العاملين في الحقل الرحي سواء بالمستسفى أو العيادة أو المركع الردحي فدي عدلج المرهدى و .15

 بعا الحاال . 

 إعداد الوجبا  الخاصة المختلفة حسب نوا وعمر ووزن المريا.  .16

 . اتابعة الخدما  ال اائية التي تقدم للمرهى خاصة الاين تتطلب وجباتهم غااء  خاص  م .17

الابحددة اإلشددتراك فددي حمددل  توعيددة المجتمددع لمكافحددة األمددرام ذا  العلقددة بالت ايددة م ددل السددمنة وداء السددكري و .18

 الردرية. 

 س المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئي .19
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   Physical Therapist  الوظيفة ئخاائي ع ج طبيعي وتأ يل

 

Minimum degree to fullfill the position : Fourth Degreeالرابعة                    الدرجة األدرى أل غا  الوظيفة: الدرجة 

  

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة أل غا  الوظيفة:

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to fullfill the position 

 درجة الماجستير في العلج الطبيعي والتأهيل أو ما يعادلها مع خبرة لمدة سنتين. -

 سنوا . 5أو درجة البكالوريو  في العلج الطبيعي والتأهيل مع خبرة   -

 لوظيفة.االحاسوب  ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام  معرفة بالل ة االنجليعية وخبرة باستخدام  -
 

  Main Responsibilities And Duties for Position الواجبات والمس وليات الرئيسية للوظيفة

 األشرار على الفنيين للقيام بعمليا  العلج الطبيعي وف  أسس علمية وعملية صحيحة. .1

 الطبيعي. التطبيقا  العملية للمساقا  ذا  العلقة باإلصابا  الرياهية، والعلجمساعدة عضو هيئة التدريس في  .2

 القيام باإلسعافا  األولية للمرابين، وتأمين نقلهم إلى المستسفى. .3

والمحافظدة  العناية باألجهعة واألدوا  المستعملة في مختبدرا  وقسدم العدلج الطبيعدي، والتحقد  مدن جاهعيتهدا للعمدل .4

 على سلمتها.

 المساركة وعقد برامج ودورا  تدريبية في العلج الطبيعي والتأهيل الرياهي للموظفين الجدد والطلبة. .5

 تطبي  الخطة العلجية التي حددها رئيس قسم الطب الطبيعي والتأهيل والتواصل معه لمتابعة الحالة. .6

 المساركة في برامج هبط الجودة. .7

 عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة  .8
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 Hematologist   الوظيفة: ئخاائي ئمرا  دم

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                 الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة الماجستير في الطب البسري. -

 أو درجة البكالوريو  في الطب البسري مع خبرة مناسبة في مجا  الوظيفة. -

 يفة.بمهام الوظإجادة الل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام  -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 اإلشرار 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

 تطبي  برامج الجودة النوعية ومكافحة العدوى ومبادئ وقواعد السلمة العامة في مجا  اختراصه.  .4

 .القيام بالبح  العلمي في مجا  اختراصه في سبيل تطوير العمل واستخدام  رق جديدة في التحاليل الطبية .5

 المسورة الطبية والفنية عند الحاجة إلى األقسام الطبية المختلفة.  تقديم .6

 المساركة في عمل برامج التوعية الرحية في مجا  اختراصه.  .7

 التنسي  مع رئيس قسم المختبر وبنك الدم لتوفير ما يحتاجه العمل من أجهعة ومواد تس يلية.  .8

 المراقبة واإلشرار على برامج هبط الجودة في القسم. .9

 لقيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من قبل الرئيس المباشر. ا .10
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  Optometrist  الوظيفة: ئخاائي باريات

  th DegreePosition: Four Full FillMinimum Degree To                 الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة

 الحد األدرى 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.االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوإجادة الل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل  -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 قيا  القدرة البررية وعمى األلوان بسكل عام.  .1

 وصف قيا  قوة العدسا  اللصقة.  .2

 وصف وقيا  العدسا  الطبية للنظارا .  .3

 خلل الوظيفي واالنكساري للعين لدى كبار السن  سن السيخوخةو. فحص وتسخيص ال .4

 فحص وتسخيص هعف الروية السديدة ووصف المعاني البررية لم ل تلك الحاال .  .5

 كتابة تقرير  بي عن القدرة البررية وروية األلوان والساحة البررية.  .6

 سريرية مرهية في العين.القدرة على تحويل المريا إلى أخرائي العيون عند ملحظة علما   .7

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من قبل الرئيس المباشر.  .8
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  Physiologist  الوظيفة: ئخاائي فيميا  صحية

  th DegreePosition: Four Full FillMinimum Degree To                 الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة الماجستير في الفيعياء الرحية.  -

 مجا  العمل. و سنوا  في3مع خبرة ال تقل عن  في الفيعياء الرحية  درجة البكالوريو  -

 ظيفة.إجادة الل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الو -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 اإلشرار على عمل المسوحا  اإلشعاعية حو  أجهعة األشعة وبأقسام الطب النووي.  .1

يدع نظدائر فدي جمالقيام بالخدما  الوقائية من اإلشعاا بأقسام األشعة العلجية والتسخيرية والطب الندووي ومختبدرا  ال .2

 األقسام التي تستخدم أجهعة أشعة تسخيرية. 

 نوعية ألجهعة األشعة التسخيرية برفة دورية. القيام ببرنامج اختبارا  الجودة ال .3

 متابعة تخعين ونقل النظائر المسعة وكالك التخلص من النفايا  المسعة.  .4

 معايرة أجهعة المسح اإلشعاعي وأجهعة قيا  التلوث اإلشعاعي. .5

عن جودة في مخدوالمو اإلشرار والتفتيش على السجل  بالنظائر المسعة المستوردة والكميا  المستهلكة، والمتبقية منها .6

 المخلفا  المسعة وعمل محاهر بالمخالفا  واتخاذ اإلجراءا  اللزمة. 

ن أخطدار فحص المرادر المسعة قبل اإلستعما  للتأكد مدن تدوفير جميدع السدرو  اللزمدة لوقايدة العداملين والمرهدى مد .7

 اإلشعاعا .

 ا  اإلشعاا. متابعة توفير اللوازم الوقائية اللزمة لوقاية العاملين في مج .8

 المعرفة الجيدة في الفيعياء الرحية والوقاية من اإلشعاا.  .9

 القدرة على التررر في حاال  الطوارئ عند حدوث تلوث إشعاعي.  .10

 المساعدة في تدريس بعا المواد التي لها علقة بالتخرص في العلوم الطبية المساندة. .11

 بتكليف من قبل الرئيس المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل  .12
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 Quality Specialist   ةالوظيفة: ئخاائي جودة روعي

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                 الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة  الماجستير في اإلدارة الرحية أو السجل  الطبية أو التمريا أو الجودة.  -

 أو درجة البكالوريو  في اإلدارة الرحية أو السجل  الطبية أو التمريا أو الجودة.  -

 النوعية.  خبرة لمدة ثلث سنوا  في أعما  الجودة -

 إجادة المرطلحا  الطبية.  -

 القدرة على تحليل المعلوما .  -

 المعرفة التامة ببرامج الجودة النوعية.  -

 ظيفة.إجادة الل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الو -

 

  Responsibilities And Duties For PositionMainالواجبات 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. امراجعة وتحليل المعلوما  الطبية ومقارنة اإلجراءا  الطبية بالمعايير الموهوعة من قبل لجنة الجودة  .3

 في لجنة الجودة النوعية بالقسم.  اومنسق   االعمل عضو   .4

 المساركة في االجتماعا  والندوا  الخاصة بالجودة النوعية.  .5

 وج بتوصيا  تنفياية تقدم ألصحاب القرار لتنفياها.تحليل البيانا  الرحية واإلستفادة منها والخر .6

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيس المباشر. .7
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 Public Health Specialist  الوظيفة: ئخاائي صحة عامة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                 الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة

 الحد األدرى 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.إجادة الل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الو -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 ها  الرحية عن أية عدوى يتم الكسف عنها. إبلغ الج .1

 تباد  المعلوما  لمكافحة العدوى في المستسفيا .  .2

 القيام بالت قيف الرحي في مجاال  الرحة العامة.  .3

 اإلشرار الرحي على مساكن العاملين والطلبة ومراف  الجامعة.  .4

 اإلشرار الرحي على مرادر المياه والتأكد من وجود مياه نظيفة حسب المواصفا  الرحية.  .5

 التفتيش على أماكن إعداد الطعام والتأكد من نظافتها ومدى تطبي  السرو  الرحية اللزمة.  .6

 وهع برنامج لمكافحة الحسرا  والقوارم والعواحف.  .7

 عنها لوزارة الرحة.اإللمام باألمرام الُمعدية التي يجب أن يبلغ  .8

 القدرة الفنية في مجا  اختراصه.  .9

 القدرة على التحليل الوبائي لألمرام المعدية. .10

 أخا وفحص عينا  من أي مكان وتقديم تقرير عنها. .11

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل وبتكليف من قبل الرئيس المباشر.  .12
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 Parasitologist Specialist  الوظيفة: ئخاائي ُطفيليتِّات

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degreeالدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة                 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

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 اإلنجليعية 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

 اإلشرار على العاملين باإلختراا وتقديم المساعدة الفنية لهم أثناء العمل.  .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

  ة.القيام بالبح  العلمي في مجا  اختراصه في سبيل تطوير العمل واستخدام  رق جديدة في التحاليل الطبي .5

 تقديم المسورة الطبية والفنية عند الحاجة إلى األقسام الطبية المختلفة.  .6

 التنسي  مع رئيس قسم المختبر وبنك الدم لتوفير ما يحتاجه العمل من مواد تس يلية.  .7

 المساركة في عمل برامج التوعية الرحية في مجا  إختراصه.  .8

 تقييم أداء العاملين باإلختراا ورفع التوصيا  اللزمة بالك.  .9

 المساركة في وهع السياسا  واألهدار واإلجراءا  الخاصة بقسم المختبر وبنك الدم.  .10

خترداا التعاون مع أخرائي الرحة العامة على التبليغ عن األمرام الطفيليدة إلدى الدرئيس المباشدر أو أصدحاب اال .11

 رحة ووهع الخطط اللزمة لمكافحتها.ومن ثّم إلى وزارة ال

 المعرفة الجيدة بجميع األجهعة 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  يفة: ئخاائي ئجهمة تعويضيةالوظ

  rth DegreePosition: Fou Full FillMinimum Degree To                    الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة:الدرجة الرابعة

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا  في مجا  العمل. 3درجة البكالوريو  تخرص أجهعة تعويضية أو ما يعادلها مع خبرة ال تقل عن   -

 ظيفة.إجادة الل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الو -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 وصف الجهاز التعويضي المناسب للحالة وتنفياه مع العاملين بالقسم.  .1

 مناقسة الحاال  مع األ باء المعالجين.  .2

 ا  لهم. باألدوا  واألجهعة واالختبارا  المناسبة وأخا المقاس افحص المرهى مستعين   .3

 تعليم المريا على استخدام الجهاز التعويضي وصيانته والمحافظة عليه.  .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: ئخاائي ئطرا  صناعية

  h DegreePosition: Fourt Full FillMinimum Degree Toالدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة                

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا  في مجا  العمل. 5  تخرص أ رار صناعية أو ما يعادلها مع خبرة ال تقل عن  درجة البكالوريو -

 ظيفة.إجادة الل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الو -

  

  PositionMain Responsibilities And Duties Forلواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: ا

 باألدوا  واألجهعة واالختبارا  المناسبة وأخا المقاسا  لهم.  افحص المرهى مستعين   .1

 وصف فني للطرر الرناعي المطلوب تنفياه مع العاملين بالقسم.  .2

 تعليم المرهى على استخدام الطرر الرناعي وصيانته والمحافظة عليه.  .3

 ن. مناقسة الحاال  التي تستدعي مع األ باء المعالجي .4

 تدريب الطلبة والعاملين الجدد في هاا المجا . .5

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيس المباشر.  .6
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 Craftsman Specialist    الوظيفة: ئخاائي ع ج /رفي

  th DegreePosition: Four Full FillMinimum Degree To                  الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة

 الحد األدرى 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.إجادة الل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الو -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 المعرفة الجيدة باألجهعة واألدوا  المستخدمة بالعلج الحرفي.  .1

 باألدوا  واألجهعة المناسبة وعلى هوء دليل إجراءا  العمل.  امستعين  فحص المرهى  .2

 وهع خطة العلج الحرفي واإلشرار على تنفياها.  .3

 تعليم المريا أو أسرته على متابعه التمرينا  المطلوبة منه.  .4

 مناقسة الحاال  المرهية مع األ باء.  .5

 تدريب الطلبة والعاملين الجدد في هاا المجا . .6

 بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيس المباشر.القيام  .7
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  Speech Therapist  الوظيفة: ئخاائي رطق

  rth DegreePosition: Fou Full FillMinimum Degree To                   الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة

 الحد األدرى 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   -

 العربية.إجادة مخارج حرور الل ة  -

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

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 وهع التدريبا  اللزمة للكلم ومتابعة قيام المريا بها.  .1

 تحديد األجهعة واألدوا  اللزمة للعمل ووسائل التعلم.  .2

 ترنيف وتحديد وتسخيص عيوب النط  والكلم.  .3

 اإلترا  بالطبيب المعالج وملحظة مدى تقدم المريا في العلج.  .4

 تدريب الطلبة والعاملين الجدد في هاا المجا . .5

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

  



147 
 

 Audiology Therapist   الوظيفة: ئخاائي بمع

  h DegreePosition: Fourt Full FillMinimum Degree To                الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة الماجستير تخرص سمعيا  مع خبرة ال تقل عن سنتين.  -

 و سنوا .5أو درجة البكالوريو  تخرص سمعيا  مع خبرة ال تقل عن   -

 وظيفة.من القيام بمهام المعرفة بالل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه  -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 عمل اختبارا  وفحوصا  السمع والتوازن التي يطلبها الطبيب.  .1

 تحديد األجهعة واألدوا  اللزمة للعمل.  .2

 االحتفاظ بسجل نتائج االختبارا  والفحوصا .  .3

 اإلشرار على صيانة األجهعة المستعملة.  .4

 االترا  بالطبيب وملحظة مدى تقدم المريا في العلج.  .5

 تحدي  وتطوير قسم السمعيا  في هوء المستجدا .  .6

و فقددان التنسي  مع أخرائي األنف واألذن والحنجرة على عمدل ورشدا  تعليميدة علدى الوقايدة مدن األمدرام السدمعية أ .7

 السمع. 

 اختيار السماعا  الطبية وبرمجتها قبيل استخدامها.  المساعدة في .8

 التنسي  مع األ باء على عمل برامج علجية تأهيلية لعمليا  زراعة القوقعة.  .9

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيس المباشر.  .10
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 Paramedicالوظيفة: ئخاائي إبعا  

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                  إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعةالدرجة األدرى 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 شهادة البورد أو العمالة في تخرص  ب الطوارئ أو ما يعادلها في تخرص الجراحة العامة أو البا نية.  -

بعدد  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 اإلسعار. 

ار ي قسدم اإلسدعأو دبلوم عالي بعد البكالوريو  لمدة سنة في الجراحة العامة أو البا نية مع خبدرة ال تقدل عدن سدنتين فد -

 بعد حروله على هاا المتهل. 

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

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionت الرئيسة للوظيفة: الواجبات والمس وليا

ة اللزمدة استقبا  المرهى المراجعين لقسم اإلسعار والطوارئ وتقييم حاالتهم المرهدية بعدد إجدراء الفحوصدا  الطبيد .1

 وتقدير مدى حاجاتهم لدخو  المستسفى. 

 التنسي  مع ذوي االختراصا  الطبية المختلفة عند إدخا  الحاال  الطارئة للمعالجة في المستسفى.  .2

 تحويل الحاال  المرهية غير الطارئة إلى االختراصا  األخرى.  .3

 اإلشرار على تدريب وتقييم األ باء المقيمين والمتدربين في قسم اإلسعار والطوارئ.  .4

 ء برنامج وإجراءا  المناوبة. المساركة في المناوبا  على هو .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  الوظيفة: ئخاائي  علء األ/يا  الدقيقة

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى 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.اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام المعرفة بالل ة  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةوالمس وليات الالواجبات 

 لها.المناسبة والمضادا  الحيوية القيام بترنيف الميكروبا   .1

 كتابة النتائج والتقارير الفنية تحت إشرار الطبيب اإلستساري.  .2

بالوحددة  ة األجنحدة، بالمسداركة مدع روسدائهرالقيام بتسخيص األمرام المعديدة ومتابعدة حداال  التلدوث والجدروأ بعيدا .3

 والطبيب المعالج. 

 القيام بأعما  مكافحة التلوث بالمستسفى.  .4

 اإلشرار العلمي والفني والتدريب على أعما  أ باء الوحدة.  .5

اإلشددرار علددى تطبيدد  نظددام هددبط الجددودة فددي تخرردده، والمسدداهمة بأنسددطة لجددان مراقبددة هددبط الجددودة الطبيددة  .6

 بالمستسفى. 

ين نيدين العداملالمساركة في إعدداد البدرامج التدريبيدة التخرردية وتنفيدا بدرامج التددريب المقدررة، وتطدوير إمكانيدا  الف .7

 تحت إشرافه. 

 اإللتعام باألنسطة العلمية واالجتماعا  اإلكلينيكية والندوا .  .8

 علدى الخطدة تجدري فدي الوحددة بنداء   القيام باألبحاث العلمية واإلشدرار علدى كتابدة الرسدائل واإل روحدا  العلميدة التدي .9

 المعتمدة على أن تنسر في مجاال  علمية متخررة. 

يم مسدداركة مسددرر الرددحة العامددة فددي إعددداد النسددرا  المتعلقددة بدداألمرام السددارية، وكددالك عمددل مسددح علددى الجددراث .10

 المقاومة للمضادا  الحيوية.

 تمع. المساركة في عمليا  هبط العدوى في المستسفى وكالك في المج .11

 عمل االحرائيا  عن الجراثيم المنتسرة في المستسفى ومقاومتها للمضادا  الحيوية. .12

 التوعية الرحية للطلبة والموظفين في مجا  األمرام السارية و رق علجها والوقاية منها. .13

 الرئيس المباشر. قبل القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة أعما  الوظيفة بتكليف من  .14

 

 

  



150 
 

  Resident Physician   الوظيفة: طبي  مقيء

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                  الرابعةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى 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 -

 ممعاولة المهنة في االختراا -

 ظيفة.اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوإجادة الل ة  -

  

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 . في ملفاتهم الطبية المرور اليومي على المرهى وتدوين الملحظا  عن حاالتهم الرحية .1

مدل عمتابعة المرهى وتدوين السيرة المرهية في الملف الطبي و لب الفحوصا  اللزمة وإبدلغ المرهدى بضدرورة  .2

 . اإلشعاعيةالفحوصا  لمتابعتها باإلهافة للفحوصا  

 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 االستساري أو األ .5

 المرور مع االستساري أو األخرائي عند خروج المرهى واستكما  إجراءا  الخروج.  .6

طبيدة حسدب ردادقة علدى التقدارير الكتابة التقارير الخاصدة بالمرهدى ومدنح العداملين والطلبدة اإلجدازا  المرهدية والم .7

 التعليما .

 المساركة في متابعة حاال  المرهى في عيادا  االختراا عند الحاجة.  .8

 المساركة في النسا ا  العلمية للقسم.  .9

 المساركة في المناوبا  الليلية على هوء برنامج وإجراءا  المناوبة.  .10

 تطبي  سياسا  وإجراءا  العمل الخاصة بالقسم.  .11

 التقارير الطبية والملفا  عن المرهى الاين يسارك في علجهم. إعداد .12

 المساركة في تدريب  لبة الطب والعلوم الطبية األخرى. .13

 المساركة في عمليا  هبط الجودة وتطبيقها.  .14

 المساركة 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 ئ عة

    rth DegreeFou: Position Full FillTo Minimum Degree                  الرابعةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى 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 -

 ممعاولة المهنة في االختراا -

 ظيفة.اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوإجادة الل ة  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 ها. المساركة في تقييم الفحوصا  واإلجراءا  اإلشعاعية التسخيرية المختلفة وإعداد التقارير النهائية من .1

 ي. التي تطلب منه وتحت اشرار الطبيب االستساري أو األخرائ اإلشعاعيةالقيام بعمل الفحوصا  واإلجراءا   .2

 المساركة في المناوبا  على هوء برنامج وإجراءا  المناوبا .  .3

 المساركة في النسا ا  التعليمية المختلفة بالقسم.  .4

 طلب في مجا  األشعة.لالمساركة في عمليا  هبط الجودة، وتدريب ا .5

 المساركة في المتتمرا  العلمية.  .6

 الرئيس المباشر. قبل القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من  .7

  



152 
 

 Dental Resident  الوظيفة: طبي  مقيء )ئبنان(

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى 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 -

 ممعاولة المهنة في االختراا -

 ظيفة.اإلنجليعية 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. فحص المرهى وتدوين السيرة المرهية في ملفاتهم و لب الفحوصا  المخبرية واإل .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

 نامج وإجراءا  المناوبه. المساركة في المناوبا  الليلية على هوء بر .5

 المساركة في النسا ا  العلمية للقسم.  .6

 القدرة الفنية في مجا  اإلختراا.  .7

 المساركة في برامج هبط النوعية وتدريب الطلبة في هاا التخرص. .8

 المساركة في المتتمرا  العلمية.  .9

 الرئيس المباشر. قبل القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من  .10
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 Physician  الوظيفة: طبي 

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                  الرابعة الدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة:

 الحد األدرى 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 -

 ممعاولة المهنة في االختراا -

 ظيفة.الل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الو إجادة -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةوالمس وليات الالواجبات 

 إجراء الكسف والفحص السريري على المرهى وتسخيص الحالة المرهية لهم، ووصف العلج اللزم لكل حالة.  .1

 المرور اليومي على المرهى وتدوين الملحظا  عن حالتهم الرحية في ملف المريا الطبي.  .2

 المرهى إلجراء الفحوصا  المخبرية، وعمل الرور اإلشعاعية عند الحاجة.  تحويل .3

 تحويل المرهى لأل باء األخرائيين و/أو لدخو  المستسفى إذا لعم األمر لمتابعة علجهم.  .4

يدة تقدارير الطبكتابة التقارير الطبية الخاصة بالمرهى، ومنح العاملين والطلبة اإلجدازا  المرهدية، والمردادقة علدى ال .5

 المقدمة من  لبة الجامعة حسب التعليما . 

 التأكد من متابعة تنفيا التعليما  واإلرشادا  الطبية.  .6

 التعامل مع األجهعة اللزمة. .7

 الرحي.  والت قيفتععيع البرامج الوقائية  .8

 توجيه التمريا والمهن الطبية.  .9

 متياز.المساركة في برامج هبط الجودة، وتدريب  لبة كلية الطب وأ باء اإل .10

 متابعة نتائج الفحوصا  المخبرية واإلشعاعية المطلوبة للمرهى.  .11

 المساركة 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  ئبنان

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                   الرابعةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى 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  -

 ممعاولة المهنة في االختراا -

 ظيفة.الل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الو إجادة -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 كلينيكية الطبية بالدورة المقررة لأل باء. التدريب على األعما  الفنية واإل .1

 متابعة الوسائل والطرق العلمية الحدي ة للعلج ووهع الخطط اللزمة لتطوير العمل.  .2

 المساركة في المتتمرا  العلمية.  .3

 إعطاء المسورة الفنية لجميع العاملين في تخررة.  .4

 تقديم كافة الخدما  الوقائية والعلجية في مجا   ب وجراحة الفم واألسنان.  .5

 تععيع البرامج الوقائية والت قيف الرحي.  .6

 االشتراك مع الفري  الرحي في حاال  الطوارئ.  .7

 متابعة الريانة الدورية والطارئة لألجهعة.  .8

 متابعة توفير المواد والمعدا  في مجا   ب األسنان.  .9

 تدريب  اقم التمريا للمساعدة في مجا   ب األسنان.  .10

 التعليم والتدريب الطبي المستمر. .11

 عمل اإلحرائيا  وخطط العمل اللزمة. المساركة في  .12

 ب  لبة  ب األسنان، و لبة صحة الفم واألسنان.المساركة في برامج هبط النوعية وتدري .13

 القيام بأية أعما  ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيس المباشر.  .14
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 Pharmacistالوظيفة: صيدلي 

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                  الرابعةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 معاولة المهنة.وحاصل على ترخيص صيدلة تخرص بكالوريو  ال درجة -

 ظيفة.الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الو إجادة الل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 لمريا. لإعطاء وتقديم المسورة والمساعدة لأل باء والجراحين في المسائل المتعلقة بالجرعا  والوصفا  الطبية  .1

 . لهرصد وتحليل الحالة الرحية للمريا فيما يخص األدوية التي أعطيت  .2

 اإلجابة على استفسارا  المرهى عن اآلثار الجانبية المحتملة وفوائد العلج باألدوية.  .3

 فورية من الطبيب في حالة ظهور بعا اآلثار الجانبية على المريا. المساعدة الالتما   .4

 وية. تقديم المسورة للمرهى حو  األد .5

 اإلشرار على تخعين الدواء.  .6

تخدعين اإلشرار والتوجيه والتنسي  والمساركة في جميع أنسطة الرديدلية علدى أن يتضدمن ذلدك  لدب شدراء واسدتلم و .7

 ونقل وصرر األدوية. 

 إعداد وتطبي  نظام التعرر على التاري  المرهي للمريا لتجنب حدوث أي رد فعل دوائي أو تداخل دوائي.  .8

 بأو .  متوفرة ومتابعة المخعون أوال  الرة بجميع األدوية المتوفرة واألدوية غير إعداد نس .9

اإل ددلا علددى آخددر التطددورا  فددي مجددا  الدددواء والمستحضددرا  الطبيددة للتعددرر علددى الحدددي  منهددا وأحدددث  ددرق  .10

 استعمالها. 

مدن وفعّدا  آدر إلدى تدوفير دواء المساهمة في إعداد قائمة لألدوية المعتمدة شاملة لكل األمدرام علدى أسدس علميدة تهد .11

 وبسعر مناسب وكلفة مبررة.

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيس المباشر.  .12
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 Respiratory Therapist  الوظيفة: فني تنفسي

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة:

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 وساملالمتوسط  الدبلوم شهادة ال -

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

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

لمطلوبدة اتوصيل األجهعة إلدى المرهدى المحتداجين وتطبيد  تعليمدا  الطبيدب المعدالج بسدأن معدايرة األجهدعة والقدراءة  .1

 وأسلوب التنفس. 

 تحضير وتجهيع وتس يل أجهعة التنفس اإلصطناعي على مختلف أنواعها ومتابعة صيانتها.  .2

ألمددر بعددد اعددديل نمددط التددنفس االصددطناعي علددى الجهدداز إذا لددعم أخددا العينددا  الدمويددة لتحليددل غددازا  الدددم وتفسدديرها وت .3

 استسارة الطبيب المعالج. 

 من الجهاز عند تحسن حالتهم.  اتخليص المرهى تدريجي   .4

 جديد.للعمل من  وتهيئتهامتابعة تنظيف األجهعة وتعقيمها  .5

 تطبي  مبادئ وقواعد السلمة العامة أثناء العمل.  .6

 ج هبط الجودة. المساركة في عمليا  وبرام .7

 ساركة في تدريب الطلبة والفنيين الجدد في هاا المجا .مال .8

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .9
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 Anesthesiology Technician  الوظيفة: فني تخدير

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                  الرابعةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة:

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  الساملو دبلوم الشهادة أو  -

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

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 مساعدة  بيب التخدير في العمل وعلى هوء التعليما  التي يردرها إليه.  .1

 إدخا  المريا غرفة العمليا  والتأكد من كافة المعلوما  المطلوبة عنه.  .2

 تحضير األدوية والمحاليل المطلوبة للتخدير وإ لا الطبيب عليها.  .3

 جهعة. والتس يل وكالك تعقيم ونظافة األ التوصيل ن سلمة تحضير جهاز التخدير واألجهعة الملحقة والتأكد م .4

 القيام بالمناوبا  الليلية وف  برنامج وإجراءا  المناوبة.  .5

 المساركة في عمليا  وبرامج هبط الجودة.  .6

 المساركة في تدريب الطلبة والفنيين الجدد.  .7

 الرئيس المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من  .8
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    Cast Technician   الوظيفة: فني )جبيره(

  Degreeth Four: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 البكالوريو  في التمريا مع خبرة ال تقل عن سنتين في مجا  العمل. درجة -

  و سنوا .5ال تقل عن  تمريا مع خبرة المتوسط  الساملو دبلوم شهادة الأو  -

 التعامل مع مختلف أنواا الجبائر المطلوبة. معرفة ب -

 وظيفة.وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام المعرفة بالل ة اإلنجليعية  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 تحضير األجهعة واألدوا  والمواد اللزمة لرنع الجبائر.  .1

 مساعدة المريا قبل وأثناء وبعد وهع الجبيرة.  .2

 وهع الجبيرة المناسبة على هوء  لب الطبيب المعالج.  .3

 االحتفاظ بسجل خاا وتسجيل المعلوما  لل ايا  اإلحرائية.  .4

 المساركة في عمليا  وبرامج هبط الجودة.  .5

 المساركة في تدريب الطلبة والفنيين الجدد.  .6

 علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.  القيام بأية أعما  أخرى ذا  .7
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   Heart Pump Technician  الوظيفة: فني مضخة قل 

  rth DegreeFou: Position Full FillTo Minimum Degree                   الرابعةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل.  سنتينالبكالوريو  في التمريا مع خبرة ال تقل عن  درجة -

  و سنوا  في مجا  العمل.5  مع خبرة ال تقل عنتمريا في ال الساملو  المتوسط دبلومشهادة ال -

 في تس يل مضخة القلب لمدة سنة.  ةدور -

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

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 تس يل جهاز مضخة القلب ومراقبة المريا أثناء العملية.  .1

 تحضير جهاز مضخة القلب والتأكد من صلحيته قبل البدء بالعمل.  .2

 السركة الرانعة.  تعليما جهاز مضخة القلب وبسكل دوري حسب لاإلشرار على إجراء الريانة الوقائية  .3

 تطبي  مبادئ وقواعد السلمة العامة أثناء العمل.  .4

 ساركة في عمليا  وبرامج هبط الجودة. الم .5

 المساركة 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 ئبنان

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة  الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة:

 الحد األدرى 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   الساملو المتوسط شهادة الدبلوم  -

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

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 الفنية في مجا  اختراصه.  المعرفة .1

 مساعدة  بيب األسنان في جميع اإلجراءا  العلجية والوقائية.  .2

 تجهيع مواد النماذج والحسوا .  .3

  بع أفلم األشعة وإعدادها لطبيب األسنان.  .4

 تسجيل بنود العلج وحفظ الملفا .  .5

 اإلشرار على تعقيم أدوا  ومعدا  األسنان.  .6

 اإلشرار على نظافة وصيانة األجهعة ومعدا  عيادة األسنان.  .7

 المساركة في عمليا  وبرامج هبط الجودة.  .8

 المساركة في تدريب الطلبة والفنيين الجدد.  .9

 القيام بأية أعما  ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.  .10
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  Diet Technicianة: فني تغذية الوظيف

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى 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. 5ساملو مع خبرة ال تقل عن  ال المتوسط شهادة الدبلوم  -

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

   

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 اإلشرار على العاملين بمواقع إعداد الوجبا  وتوجيههم عند تجهيع وإعداد المواد ال اائية.  .1

 مراقبة تطبي  مبادئ وقواعد السلمة العامة والسرو  الرحية بالموقع لضمان أفضل جودة ممكنة.  .2

 المرور على أقسام المرهى والتعرر على احتياجا  المريا ال اائية وإبلغ أخرائي الت اية بالك.  .3

 مراقبة تطبي  برنامج العمل اليومي في مختلف مواقع إعداد الوجبا .  .4

 وصيانة أجهعة وأدوا  المطب  المختلفة ورفع التقارير الدورية عنها.  مراقبة استعما  .5

 مسك السجل  الخاصة بقسم الت اية.  .6

 مساعدة أخرائي الت اية في مجا  التخرص.  .7

 المساركة في عمليا  وبرامج هبط الجودة.  .8

 المساركة 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   الوظيفة: فني وبائل بمعية وبارية

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى 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  ساملوال المتوسط  شهادة الدبلوم -

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

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 . تس يل جميع األجهعة السمعية والبررية المتاحة للتعليم والتدريب م ل أجهعة التلفاز والفيديو وغيرها .1

 متابعة إجراء الريانة لألجهعة السمعية والبررية والمحافظة عليها.  .2

 تطبي  مبادئ وقواعد السلمة العامة أثناء العمل.  .3

 من التلف. االحتفاظ باألسطوانا  التعليمية والمحافظة عليها  .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 األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى 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 ساملو ال المتوسط دبلوم أو شهادة ال -

 إجادة المرطلحا  الطبية. -

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

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 الك. لمتابعة استكما  اإلجراءا  على السجل الطبي غير المكتمل مع األ باء من خل  تنظيم البطاقا  الخاصة  .1

 لعلمدياترنيف األمرام والعمليا  واإلجراءا  الجراحية وفد  نظدام األمدرام والعمليدا  المعتمدد السدتخراج الرمدع  .2

 أو عملية أو إجراء. لكل مرم 

 . ماتنظيم فهر  األمرام والعمليا  وفهر  الطبيب والمحافظة عليه .3

السدجل   مساعدة األ باء وتسهيل مهمتهم إلجراء البحوث والدراسدا  العلميدة مدن خدل  المعلومدا  المتدوفرة فدي قسدم .4

 الطبية. 

 لملفا  المحفوظة. اإلشرار على نظام حفظ الملفا  الطبية وإجراء التفتيش الدوري على ا .5

 تحضير أية إحراءا   بية تطلب من خل  فهار  األمرام والعمليا  واأل باء. .6

 .......و.،عداد المرهى، أنواا األمرامأإحرائيا  كاملة عن المستسفى   إعداد .7

 المساركة في برامج هبط الجودة.  .8

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد في هاا المجا . .9

 ع الملفا  الطبية وسجل  المرهى.حوسبة جميالمساركة في  .10

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.  .11
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   Medical Equipment Technician  الوظيفة: فني ئجهمة طبية

  Degree  hFourt: Position Full FillTo Minimum Degree                الرابعةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى 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 األجهعة الطبية ساملو ال المتوسط دبلوم أو شهادة ال -

 القدرة على صيانة وإصلأ األجهعة الطبية. -

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

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

مددا  تنظيددف وفددك األجهددعة الطبيددة لفحرددها أو صدديانتها أو اصددلحها وإعددادة تركيبهددا حسددب إجددراءا  الردديانة وتعلي .1

 السركة الرانعة. 

 التأكد من توفر القطع االحتيا ية لألجهعة قبل البدء في إصلحها.  .2

 مة لفحص وصيانة وإصلأ األجهعة الطبية. تحضير األدوا  وأجهعة الفحص اللز .3

 . للتأكد منها اتجريبي   اتسليم األجهعة المرانة إلى األقسام المعنية بعد إصلحها بالورش وفحرها فحر   .4

 تنفيا برامج للريانة الوقائية واإلصلحية همن المدة العمنية المقررة.  .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 لألجهعة الطبية والريانة الوقائية.  .8

 المساركة في العطاءا  وكتابة المواصفا  الفنية لألجهعة الطبية.  .9

 ركة في برامج هبط الجودة. المسا .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 ئ عة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى 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  العمل5مع خبرة ال تقل عن   الوظيفةساملو في مجا  ال  المتوسط شهادة الدبلومأو  -

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

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 ورقدم األشدعة علدى الحاسدوبفدي دفتدر خداا أو علدى مدنهم وندوا الفحدص المطلدوب  هممارقداو ىالمرهد اءاسمتدوين  .1

  لب الفحص. 

 عين.إل . م دواءإبلغ الممرهين باألقسام بكل التعليما  اللزمة ألي فحص م ل حضور المريا دون إفطار أو تناو   .2

 . هالجعء المراد تروير مع تحديدمعالج التأكد من  لب فحص األشعة المحو  من الطبيب ال .3

 اسم المريا وتاري  الفحص.  و باعةحعمة األشعة وعوامل التروير اللزمة للمريا  تحديد .4

 ر على تنظيف جهاز األشعة الاي يعمل عليه والتأكد من صلحيته واإلبلغ عن أية أعطا  فيه. اشراإل .5

 تعقيمها.و ألداوا  والرب ا  اللزمة للفحصاتحضير األجهعة و .6

 .شرار الطبيبصبالقسا ر واألدوية والعقاقير اللزمة في حاال  فحوا السرايين واألوعية الدموية والليمفاوية  إعداد .7

 م لها األ باء والممرهين والفنيين. متابعة بطاقة المعلوما  بخروا كمية األشعة التي تعرّ  .8

 تطبي  مبادئ ووسائل السلمة العامة. .9

 المساركة 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  ئبنان

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                  الرابعةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى 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   الوظيفةساملو في مجا  ال المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

 القدرة الفنية في مجا  اختراصه.  -

 وظيفة.معرفة بالل ة اإلنجليعية 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 الجعئية والكاملة.  .1

 عمل األسنان ال ابتة والمتحركة.  .2

 صنع التيجان والجسور والسيراميك.  .3

 صنع أجهعة التقويم.  .4

 صنع األسنان الفورية.  .5

 صنع األجهعة الجراحية للفم واألسنان.  .6

 المساركة 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 Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى 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   الوظيفةساملو في مجا  ال المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

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

 

  PositionFor Duties 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 وحسو الحفر والسقوق. لتطبي  المقاييس الوقائية على األسنان م ل المحا .3

 . بالفم واألسنانتدريب المرهى على كيفية العناية  .4

 مساعدة  بيب األسنان على القيام بالعلج للمرهى.  .5

 المساركة 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 ئعاا 

                  Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree الرابعةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

   

 الحد األدرى 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   الوظيفةساملو في مجا  ال المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

 ظيفة.الومعرفة بالل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 تركيب  اقية جهاز تخطيط الدماغ.  .1

 وإصلأ األعطا  البسيطة فيه. واألعراب  اغمدتس يل جهاز تخطيط ال .2

 حفظ التقارير في األماكن الخاصة بها وعمل االحرائيا  اللزمة.  .3

 تجهيع تقرير التخطيط للطبيب المعالج.  .4

 . الدماغالقدرة على القراءة البدائية لتخطيط  .5

 المساركة 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 الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى 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.5مع خبرة ال تقل عن   الوظيفةساملو في مجا  ال المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

 .سنةو 11مع خبرة لمدة  أو شهادة ال انوية العامة مع دورة تدريبية لمدة سنة في أعما  تخطيط القلب  -

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

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 تحضير المريا قبل القيام بتخطيط القلب وحسب دليل إجراءا  العمل.  .1

 تحضير جهاز تخطيط القلب ومستلعماته.  .2

 عمل تخطيط القلب على هوء  لب الطبيب المعالج.  .3

 تجهيع تقرير تخطيط القلب وإرساله إلى الطبيب المعالج.  .4

 القدرة على التعامل مع أجهعة التخطيط. .5

 الجودة. المساركة في برامج هبط  .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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   Cardiac Catheterization Technician  الوظيفة: فني قسطرة قل 

  th DegreePosition: Four Full FillMinimum Degree Toالدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة                 

 الحد األدرى 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.5 الساملو في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن  المتوسط شهادة الدبلوم أو  -

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

 

  Duties For PositionMain Responsibilities Andالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 مراقبة المريا أثناء القسطرة وبعدها. .1

 مساعدة الطبيب المسرر في تحديد المقاييس المختلفة لفحص القلب.  .2

 األجهعة واألدوا  في معمل قسطرة القلب. على استعما  الجيدة  القدرة .3

 تحضير المريا قبل إجراء القسطرة.  .4

 المساركة في برامج هبط الجودة.  .5

 بة والموظفين الجدد في هاا المجا .تدريب الطل .6

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر. .7
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 Optometry Technician  الوظيفة: فني باريات

  Degreeth Four: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة  الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة:

 الحد األدرى 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  ساملو في البرريا  ال المتوسط  أو شهادة الدبلوم  -

 اإللمام بالمرطلحا  الطبية.  -

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

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 القيام بفحص النظر.  .1

 تركيب العدسا  الطبية في النظارا .  .2

 قطع العدسا  الطبية.  .3

 المساركة في برامج هبط الجودة.  .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  )ال معية(الوظيفة: فني عمل القوال  

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى 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   الوظيفةساملو في مجا  ال المتوسط شهادة الدبلوم أو  -

 وظيفة.تمكنه من القيام بمهام المعرفة بالل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 تحضير األجهعة 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

 المساركة في برامج هبط الجودة.  .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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  Central Sterilization Technicianالوظيفة: م ر  التعقيء المرعمى 

  h DegreePosition: Fourt Full FillMinimum Degree To الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة                

 الحد األدرى 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.5 الساملو في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن  المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

 هعة التعقيم.المعرفة الجيدة بأج -

 .استخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ةو الل ة اإلنجليعيةبمعرفة  -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 المساركة بصعداد دليل إجراءا  العمل الخاا بالتعقيم المركعي والعمل على تحدي ة بين الحين واآلخر.  .1

 المساركة في وهع برنامج التعليم والتدريب المستمر لتأهيل العاملين بوحدة التعقيم.  .2

 التنسي  مع غرر العمليا  واألقسام األخرى بسأن تطبي  برنامج التعقيم اليومي.  .3

 اك ببرنامج الجودة النوعية ومراقبة العدوى وتطبيقه بالتعاون مع األقسام األخرى. االشتر .4

 االشرار على تطبي  برامج الريانة الوقائية ألجهعة التعقيم والتنسي  مع أقسام الريانة إلصلحها. .5

 مركعي. التنسي  مع األقسام الفنية لتوفير مواد التنظيف والمستلعما  التي تحتاجها وحدة التعقيم ال .6

 تطبي  مبادئ السلمة العامة أثناء العمل.  .7

 اإلشرار على السجل  الخاصة بوحدة التعقيم المركعي.  .8

 رفع تقارير دورية عن نسا 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  فني تعقيءالوظيفة: 

   Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                الدرجة الرابعةالدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى 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.5ساملو في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن  ال المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

 وظيفة.الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام المعرفة بالل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 استلم األدوا  والمستلعما  واألجهعة ووهعها في أماكن مععولة.  .1

 لتعقيمها.  اتمهيد  تنظيف األدوا  والمستلعما  واألجهعة غير المعقمة  .2

 تحضير الرواني الخاصة بالتعقيم وربطها حسب اإلجراءا  الخاصة بالك والعمل على تعقيمها.  .3

تشددرا  التأكددد مددن جددودة خدددما  تعقدديم األدوا  والمسددتلعما  الطبيددة عددن  ريدد  إجددراء االختبددارا  البيولوجيددة والم .4

 الميكانيكية. 

 تسليم األدوا  والمستلعما  المعقمة إلى األقسام المعنية.  .5

 تطبي  مبادئ وقواعد السلمة العامة أثناء العمل.  .6

 إبلغ مسرر التعقيم عن األعطا  التي تحدث ألجهعة التعقيم.  .7

                    اجدددد   ثيلدددين، الحدددرارة بدرجدددة مرتفعدددةكسددديد اإلأالمعرفدددة الجيددددة بأسددداليب التعقددديم بواسدددطة البخدددار المضددد و ، غددداز  .8

 . والتعقيم باألشعة  الفرن الجارو

 القدرة على تس يل أجهعة التعقيم همن المواصفا .  .9

 المساركة 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  قاروري

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى 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 البكالوريو  ال درجةأو  -

 و سنوا  في مجا  العمل.5ساملو مع خبرة ال تقل عن  الدبلوم المتوسط  لأو شهادة ا -

 وظيفة.وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام المعرفة بالل ة اإلنجليعية  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 القيام بأعما  رئيس القسم في حا  غيابه. .1

 تقديم العناية التمريضية الساملة.  .2

 تبع وحسب المعطيا  واألولويا . التمريضية التي يجب أن تُ الخطط وتطبي  وهع  .3

 تقييم نوعية الخدما  التمريضية.  .4

 أو اجتماعية.  ةنفسيأو تقييم احتياجا  المرهى وتقديم الرعاية الساملة لهم سواء كانت تمريضية  .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

 دور االستلم والتسليم عند بدء المناوبا . متابعة .8

   واإلجراءا  التمريضية للمستسفى. تطبي  الخطة التمريضية العامة الموهوعة حسب السياسا .9

 ريا. في ملف الم وحفظهاالحرو  على عينا  التحاليل من المرهى وإرسالها للمختبر والتأكد من وصو  النتائج  .10

 تحضير وإعطاء الم اي الوريدي وتسجيل كمية السوائل  الداخلة والخارجةو حسب أوامر الطبيب.  .11

 واآلال  واللوازم الطبية في القسم  العهدةو.  المحافظة على السجل  الخاصة بالمعدا  .12

 الخروج.  وعندتحضير المرهى قبل إرسالهم للعمليا  والفحوصا  وكالك التحويل إلى مستسفى آخر  .13

 فحص كل المعدا  الطبية الموجودة داخل القسم والتأكد من صلحيتها لإلستخدام.  .14

 في عمل دورا  اإلنعاش القلبي الرئوي.  المساركة .15

 ور والمساركة في اجتماعا  القسم واالجتماعا  اإلدارية الخاصة بالقسم. الحض .16

 . توجيه الممرهين الجدد وإرشادهم في العمل .17

 المساركة في برامج هبط الجودة.  .18

 .الجدد والممرهينتدريب الطلبة  .19

  القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة أعما  الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .20
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 Registered Nurse   قارورية قابلةالوظيفة: 

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

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 ساملو ال المتوسط الدبلوم  شهادة -

 وظيفة.الحدي ة تمكنه من القيام بمهام المعرفة بالل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا   -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 Management Of Workإدارة العمل  م1

 .االتابع لهاإلشرر على عمل الفري  التمريضي  -

 توزيع األدوار بالتساوي علدى الجميدع وحسدب وصدفهم الدوظيفي وحسدب األولويدا  والحدرا علدىوتنظيم العمل  -

 عدم حرو  أي تأخير في العمل الجراحي أو باإلهتمام بالوالدة. 

 نعلي. لة التدبير المتوونظافة المعدا  والتنسي  مع مس بهاياإلشرار على نظافة القسم وغرر الوالدة وترت -

 ونظافته.قسم اإلشرار على تعقيم ال -

 المستسفى والخاصة بقسم التوليد.  عنتنفيا األنظمة والسياسا  واإلجراءا  والقرارا  الرادرة  -

 حضور االجتماعا  السهرية والمحاهرا  التي تقام في المستسفى.  -

 السجل  اإلدارية والفنية والملفا  الطبية.  متابعة -

 التنسي  مع المحاسبة عند خروج المرهى بما يضمن دفعهم لألموا  المترتبة عليهم للمستسفى.  -

 مرهى. الالتنسي  مع قسم العناية الفائقة والعمليا  واألشعة عند نقل  -

 إلرهاعه.  إلى والدتهالطفل  إلحضارالتنسي  مع قسم الحاهنا   -

 مباشرة.بعد الوالدة  لطفل واستقبالهإبلغ الممرها  العامل  في قسم الحاهنة إلحضار ا -

 

 Providing Care For Patients  تقديء العناية للمرضى م2

 تقييم حاجا  المرهى واإلشرار بسكل خاا على جميع الحاال  الخطرة والخاصة.  -

 مرافقة الطبيب في الجوال  التي يقوم بها على المرهى وتباد  المعلوما  عن حالتهم وحاجتهم.  -

 ة. المخبرية واإلشعاعي ا عند أي ت يير يحرل على حالة المريا وعلى نتائج الفحوص افور   اخبار الطبيب -

  

 Human Resources Trainingتدري  الموارد الب رية  م3

  الممرهين الجدد.الطلبة واإلشرار على تأهيل وتدريب 

  أي علج جديد أو على كيفية استعما  جهاز جديد.  عنتوجيه وإرشاد الممرهين 

 .المساركة في تحضير محاهرا  للممرهين 

  نها. مالتي تقام في المستسفى لإلستفاده والمتتمرا  والندوا  المساركة في برامج األبحاث والتدريب 
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 Anagement Of Resources And Equipmentsادارة الموارد والمعدات  م4

  .لب تأمين أدوية ومواد حسب حاجة القسم من الريدلية  

 ر بئدة التقداريتبليغ الريانة بأي عطل قد يحدث للمعدا  أو قد يطرأ على البناء أو المرافد  أو التجهيدعا  وتع

 اللزمة. 

  .استعما  األجهعة الموجودة في القسم بسكل سليم وصحيح 

 للوازم الطبية عند الحاجة. إجراء الجرد السهري 

 

  Planning And Developing Work In Section  تخطيط و تطوير العمل في القسء م5

 تحسدين اقتراأ خطط لتطوير العمل في القسم عبر معرفة حاجدة القسدم علدى جميدع األصدعدة والمبدادرة إلدى ال

 والتطوير عبر أفكار علمية وخلقة. 

 

  Improving And Developing Quality In Sectionتحسين وتطوير الجودة في القسء  م6

 طة الجودة. تعبئة االستمارا  الخاصة بخ 

  اللزمة للعمل  ئياحرااإلالمساركة في عمل . 

  إجراءا  العملالمساركة في تطوير . 

  الخاصة بالمستسفى عند الحاجةلجان الالمساركة في. 

 

  القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة أعما  الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. م7



178 
 

  Infection Contral Nurse  الوظيفة: ممر  م/افحة العدوى

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى 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.5ساملو في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن  ال المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

 وظيفة.من القيام بمهام المعرفة بالل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 زيارة أقسام المرهى بانتظام مع متابعة ومناقسة إجراءا  مكافحة العدوى مع هيئة التمريا.  .9

 اليومية.  ةزيارة المختبر بصنتظام ويستحسن العيار .10

 المحافظة على سجل  مكافحة العدوى.  .11

 إعطاء التعليما  لكل هيئة التمريا عن كيفية مكافحة العدوى.  .12

 افقين وهيئة التمريا. رالتعريف والتحاير السريع لمخا ر حدوث العدوى للمرهى والم .13

 جمع المعلوما  عن حاال  العدوى من مختلف أقسام المستسفى وفتح ملف لكل حالة.  .14

 تحديد مكان لعع  الحاال  المعدية في أقسام المستسفى.  .15

مددن أجددل عددع  المرهددى  وهددع ملرددقا  إرشددادية علددى غددرر العددع  وفددي أمدداكن  ةالتأكددد مددن وجددود معدددا  كافيدد .16

 مخررة لوهع اإلرشادا  الرحيةو.

 أخا االحتيا ا  الضرورية لمنع انتسار العدوى بالمستسفى. .17

 منع حدوث العدوى. مراقبة وعمل اإلجراءا  الرحية ل  .18

 التأكد من خلو العاملين من األمرام المعدية.  .19

 تدريب العاملين بالمستسفى على  رق مكافحة العدوى. المساركة في  .20

 العاملين بالمستسفى على  رق مكافحة العدوى.  تحاير .21

 اصةو. لوحدا  الخالتعاون مع أعضاء لجنة مكافحة العدوى  في حا  انتسار العدوى وعمل المسح الرحي ومراقبة ا .22

 المساركة في برامج هبط الجودة.  .23

 المساركة في تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .24

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .25
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 Nursing Assistant  ممر الوظيفة: مساعد 

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fifth Degree                  الخامسةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 ألولية. افي أعما  التمريا واإلسعافا   سنتين في التمريا مع خبرة ال تقل عن ساملوال المتوسط  شهادة الدبلوم -

عما  سنوا  في مجا  أ و5 مع خبرة ال تقل عن أو شهادة ال انوية العامة مع دورة تدريبية في مجا  التمريا  -

 التمريا.

 وظيفة.ه من القيام بمهام المعرفة بالل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكن -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 . للمستسفىاستقبا  المرهى وتنظيم عملية دخولهم  .1

 المساعدة في مختلف األعما  التمريضية.  .2

 تحضير غرر الفحص والطوارئ الستقبا  المرهى والمحافظة على نظافتها، وترتيبها باستمرار.  .3

 ارسا  األدوا  الطبية إلى غرر التعقيم وإحضارها للقسم بعد التعقيم.  .4

 احتياجاته.  واإلبلغ عناإلستجابة لنداء المريا  .5

 المساركة في برامج هبط الجودة.  .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 األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .العملفي مجا   سنتين  في العلج الطبيعي مع خبرة ال تقل عن والبكالوري درجة -

 .العملسنوا  في مجا   و5 في العلج الطبيعي مع خبرة ال تقل عن ساملو ال أو شهادة الدبلوم المتوسط  -

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

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 بيعي وف  أسس علمية وعملية صحيحة.عمليا  العلج الطالقيام ب .1

 لطبيعي. اللمساقا  ذا  العلقة باإلصابا  الرياهية، والعلج  العمليةمساعدة عضو هيئة التدريس في التطبيقا   .2

 لية. لإلصابا  وخاصة في المساقا  الرياهية العم اإرشاد الطلبة الستخدام الحركا  الرياهية الرحيحة تجنب   .3

 مليدا  العدلجععندد الضدرورة، ومتابعدة  المستسدفىسعافا  األولية للمردابين، وتدأمين نقلهدم، ومدرافقتهم إلدى قيام باإلال .4

 الطبيعي لهم. 

 تها. ظة على سلمالعناية باألجهعة واألدوا  المستعملة في مختبر العلج الطبيعي، والتحق  من جاهعيتها للعمل والمحاف .5

 والمرشدين االجتماعيين، لوهع خطط العلج المناسبة.التساور مع األ باء  .6

 دورا  في البيولوجيا، الكيمياء، الفيعياء الكتساب الخبرة. برامج والمساركة في  .7

 لمتابعة الحالة.  هتطبي  الخطة العلجية التي حددها األخرائي له والتواصل مع .8

 المساركة في برامج هبط الجودة.  .9

 دد.تدريب الطلبة والموظفين الج .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 األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في التمريا مع خبرة ال تقل عن سنة واحدة في مجا  العمل. درجة الماجستير  -

 في مجا  العمل. و سنوا 5 البكالوريو  في التمريا مع خبرة ال تقل عن  درجة -

 ظيفة.الل ة اإلنجليعية 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

 . عملهمساعدة ومساندة رئيس القسم في مهام  .2

 . للمرهى تقديم المسورة لهيئة التمريا في األمور المتعلقة بالخدما  التمريضية المقدمة .3

 القسم. المرهى فيين وفمتابعة األمور المتعلقة بالموظ .4

 تعريف احتياج هيئة التمريا بالقسم للتعليم وعمل اللزم لتطوير ذلك.  .5

 تقييم وقيا  مستوى التطوير الوظيفي لهيئة التمريا بالقسم.  .6

الخدما   تقييم نوعية ومستوى الخدما  التمريضية المقدمة من قبل الفري  الرحي وعمل التوصيا  الضرورية لمديرة .7

 التمريضية. 

 توهيح سياسا  وإجراءا  المستسفى لهيئة التمريا.  .8

 ين لتقديم أفضل خدما  تمريضية. عمل الجوال  مع الفري  الطبي واألخرائي .9

يددة بددالطرق إعطدداء اإلرشددادا  اللزمددة لهيئددة التمددريا والعدداملين بالقسددم عددن كيفيددة اسددتخدام األجهددعة والمعدددا  الطب .10

 الم لى للحفاظ على األجهعة. 

 فحص المواد والمعدا  لإلصلأ والريانة.  .11

 المساركة في برامج هبط الجودة. .12

 جدد.تدريب الطلبة والموظفين ال .13

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة أعما  الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .14
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 Training Specialist  الوظيفة: ئخاائي تدري 

  h DegreePosition: Fourt Full FillMinimum Degree To                 الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

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.الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام المعرفة بالل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام  -

   

 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 المستسفى.  .3

 التنسي  مع الجامعا  والمراكع والمعاهد الرحية لعقد الندوا  والدورا  التدريبية.  .4

 المعرفة الجيدة بأساليب وبرامج التعليم والتدريب المستمر.  .5

 المعايير العالمية.اإللمام الكامل ببرامج هبط الجودة والعمل على تأهيل الموظفين وحسب  .6

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .7
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 Pharmacy Assistantالوظيفة: مساعد صيدلي 

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fifth Degree                   الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الخامسة

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 شهادة الدبلوم المتوسط  الساملو في الريدلة مع خبرة ال تقل عن سنتين في مجا  العمل. -

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

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 مساعدة الريدلي في صرر األدوية للمراجعين وف  الوصفا  الطبية.  .1

 المساركة في ترنيف وتخعين األدوية.  .2

 التعرر على نظام ترنيف الدواء وتخعينه في الريدليه وتحديد موقع حفظ كل منها.  .3

 مساعدة الريدلي في تجهيع وتركيب بعا العلجا .  .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 تخعين وحفظ وتحق  من صلحيته.  .8

 ترتيب الريدلية واإلشرار عليها.  .9

 حفظ السجل  الخاصة بالريدلية من أدوية واردة وأدوية صادرة تحت اشرار الريدلي. .10

 ا  وتوجيها  الريدلي فيما يخص العمل.ماتباا تعلي .11

 وظيفة بتكليف من قبل الرئيس المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل ال .12
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 Physical Therapy Assistant   الوظيفة: مساعد فني ع ج طبيعي

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fifth Degree               الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الخامسة   

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 شهادة الدبلوم المتوسط  الساملو في العلج الطبيعي مع خبرة ال تقل عن سنتين في مجا  العمل. -

 وظيفة.الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام المعرفة بالل ة اإلنجليعية وخبرة باستخدام  -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 المساعدة في عمليا  العلج الطبيعي وف  أسس علمية وعملية صحيحة.  .1

لرياهدية الإلصدابا ، وخاصدة فدي المسداقا   االرياهدية الردحيحة تجنب دالمساعدة في ارشاد الطلبة الستخدام الحركدا   .2

 العملية. 

  تابعدة عمليداالقيام باالسعافا  األوليدة للمردابين، وتدأمين نقلهدم، ومدرافقتهم إلدى المراكدع الردحية عندد الضدرورة، وم .3

 العلج الطبيعي لهم. 

 لطبيعي، والتحق  من جاهعيتها للعمل. المحافظة على األجهعة واألدوا  المستعملة في مختبر العلج ا .4

 ملحظة المريا أثناء أداء التمرينا  وتسجيل ما يطرأ عليه من أعرام. .5

 إحضار المعدا  اللزمة والعمل على تنظيفها بعد انتهاء جلسة العلج.  .6

 المساركة في برامج هبط الجودة.  .7

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .8

 لقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  ع .9
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 Medical Secretaryالوظيفة: ب/رتير طبي 

  h DegreePosition: Fift Full FillMinimum Degree To الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة الخامسة                 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

  شاملو في مجا  العمل مع خبرة ال تقل عن سنتين.المتوسط شهادة الدبلوم  -

م القيام بمها البيانا  ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه منمعرفة بالل ة اإلنجليعية وإجادة استخدام الحاسوب و باعة  -

 الوظيفة.

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

  باعة التقارير الطبية.  .1

  باعة تقارير العمليا .  .2

 ة األخرى.  باعة التقارير المخبرية واإلشعاعية وتقارير الفحوصا  التسخيري .3

  باعة النسرا  واألبحاث الطبية.  .4

  باعة الجداو  وقوائم األدوية والمستحضرا  واألجهعة واألدوا  الطبية.  .5

  باعة جداو  وفهار  األمرام والعمليا .  .6

 مراجعة وتدقي  كافة التقارير الطبية المطبوعة قبل توقيعها من الجها  المخترة.  .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

 نتهاء منها إلى قسم السجل  الطبية. إعادة الملفا  الطبية بعد اإل .11

 التقرير اإلحرائي اليومي والمحافظة على السجل .  القيام بأعما  إخراج المرهى وإعداد .12

 حفظ وفهرسة المعلوما .  .13

 المساركة في برامج هبط الجودة.  .14

 المساركة 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: ئمين مستودع طبي  

  Degree thFifPosition:  Full FillMinimum Degree To                   الخامسةالدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الدرجة 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينساملو في الريدله مع خبرة ال تقل عن ال  المتوسط شهادة الدبلوم -

 اإللمام بالمرطلحا  الطبية. -

 ظيفة.م بمهام الوإتقان الل تين اإلنجليعية والعربية وإجادة استخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيا -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالالواجبات والمس وليات 

 حيته. نتهاء مدة صلإحسب األساليب الفنية لضمان سلمته من التلف والعمل على صرفه قبل  مخعون األدويةحفظ  .1

 لألنظمة والتعليما  الخاصة بالك.  االررر من المستودعا  بحدود االحتياج الفعلي ووفق   .2

 و المررور والحد األدنى وتحديد نقطة إعادة الطلب.  حركة الوارد والرادر أو/مراقبة  .3

 مسك السجل  والبطاقا  والنماذج الخاصة بالمستودعا .  .4

 ا  المتعلقددةالقيددام بأعمددا  الجددرد الدددوري، وتنظدديم القددوائم الدوريددة بحركددة األصددنار وتقددديم كافددة المعلومددا  والبياندد .5

 بأو .  بالمخعون أوال  

 للقواعد المتبعة.  ا بق   اوالتررر به الم المرتجعا  والمحافظة عليهاست .6

 ا  المستسدفىاالحتفاظ بمخعون مستمر من األدوية، والمواد، واألدوا ، والمستلعما  الطبيدة بمدا يكفدي لت طيدة احتياجد .7

 لمدة ثلثة شهور على األقل أو للمدة المنروا عليها بالمقارنة مع متطلبا  التخعين. 

ر وسددائل   مبددادئ وقواعددد السددلمة العامددة فددي المسددتودعا  عنددد تخددعين المددواد، والمسددتلعما ، واألدوا ، وتددوفيتطبيدد .8

 الحماية العامة داخل المستودعا . 

 اإلشرار العام على حركة العمل داخل المستودا وتدريب العاملين معه.  .9

 حوسبة كافة اإلجراءا  داخل المستودعا  حسب األصو . المساركة في .10

 نتهاء العمل. إبعد  االتأكد من إغلق المستودعا  يومي   .11

 المساركة في برامج هبط الجودة. .12

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .13

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .14

  



187 
 

 Health Or Medical Inspector  الوظيفة: مراق  صحي

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fifth Degree                  الخامسةالدرجة الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 مع خبرة لمدة سنة.  في الرحة العامة الساملو المتوسط دبلوم شهادة ال -

 القدرة على المتابعة واإلشرار المستمر.  -

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

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 إبلغ رئيس القسم عن أية عدوى يتم الكسف عنها.  .1

 التفتيش اليومي على اإلهاءة والتهوية في المستسفى.  .2

 مراقبة نظافة المستسفى.  .3

 أخا عينا  من المياه واألغاية والتهوية في المستسفى.  .4

 المتبقي في الماء.  التأكد من نسبة الكلور .5

 برنامج مكافحة الحسرا  والقوارم.اإلشرار وتطبي   .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

 المساركة في برامج هبط الجودة.  .9

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .10

 أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.القيام بأية  .11
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 Food And Drinks Production Lab Supervisor  الوظيفة: م ر  مختبر إرتاج األغذية والم روبات

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

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا .3 تقل عن  درجة البكالوريو  في مجا  الوظيفة وخبرة ال -

و 5تقدل عدن   فدي مجدا  الوظيفدة مدع خبدرة الأو ثدلث سدنوا  بعدد ال انويدة العامدة  السداملو المتوسدط أو شهادة الددبلوم  -

 سنوا  في مجا  العمل.

 معرفة باستخدام الحاسوب وإجادة الل ة اإلنجليعية ووسائل االترا  الحدي ة. -

  

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 القيام بعمل أو أك ر من األعما  التالية:

 تدريب الطلبة على عملية إنتاج األغاية والمسروبا . .1

 اإلشرار على إجراءا  األمن والسلمة داخل المطب . .2

 إعداد المادة التدريبية للطلبة بالتنسي  مع إدارة القسم.  .3

 اإلشرار على حضور وغياب الطلبة والتعامهم بالعي الرسمي للمطب . .4

 اإلشرار على خعائن الطلبة وإدارتها. .5

 اإلشرار على  ريقة استلم واستخدام الطلبة للمواد ال اائية اللزمة للطهي.  .6

 تقديم تقارير دورية للرئيس المباشر حو  سير العملية التدريبية.  .7

 سم. ع إدارة القمالمساهمة في خدمة المجتمع المحلي من خل  تقديم المحاهرا  والبرامج التوعوية والتدريبية بالتنسي   .8

 القيام بأية أعما  أخرى يملف بها من قبل الرئيس المباشر في مجا  العمل. .9
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  Service Supervisor   *  مرافق )خدمات(الوظيفة: م ر

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

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة البكالوريو .  -

 و سنوا  في مجا  العمل. 3 الساملو مع خبرة ال تقل  المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

 و سنوا  في مجا  العمل.  5مع خبرة ال تقل عن   العامة أو شهادة الدراسة ال انوية -

 الحدي ة.معرفة باستخدام الحاسوب وإجادة الل ة اإلنجليعية ووسائل االترا   -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 ئهم. اإلشرار على العاملين في المراف / الخدما  وتوجيههم للقيام بواجباتهم بكفاية وفاعلية، وتقييم أدا .1

 اإلشرار على تنفيا األعما  في مجا  أو أك ر من المجاال  التالية:  .2

 أعما  الحراسة لمراف  الجامعة ومنسآتها المختلفة بالتنسي  مع الجها  المعنية.  -

 تأمين جاهعية المركبا  واآلليا ، وأجهعة اإل فاء للستخدام والمحافظة عليها.  -

 تهيئة القاعا  والملعب ومسبح الجامعة للستخدام، والمحافظة عليها.  -

يقاتهدا متابعة عمليا  مراقبة السدباحين، وانقداذهم، وخاصدة أثنداء محاهدرا  الطلبدة فدي مسداق السدباحة، وتطب -

 العملية، والتحق  من جاهعية األدوا  ووسائل السلمة العامة في مراف  السباحة. 

 . صة بهاتجهيع وتخعين المواد ال اائية بطريقة سليمة، والتحق  من نظافتها واألجهعة واألدوا  الخا -

 مراقبة محتويا  المتحف، والمحافظة عليها.  -

 استخدام المختبرا  وقاعا  التدريس، وإعارة واسترداد األجهعة واألشر ة للمدرسين والطلبة.  -

 مراقبة استوديوها  المرسم، وإجراءا  صيانتها.  -

 ، رسم، نحتو. اإلشرار على نسا ا  الطلبة اللمنهجية في مجا  الفنون التسكيلية  خط عربي، خعر -

 اإلشرار على المراسم وإقامة معارم الفنون التسكيلية داخل الجامعة وخارجها.  -

 األعما  العراعية وتدريب عما  العراعة وتوزيع العمل عليهم وتنظيم عهدة نسا  العراعة.  -

 أعما  النظافة، وتأمين مواد التنظيف وتوزيعها حسب حاجة كل مرف .  -

 امة في مراف  الجامعة المختلفة بالتنسي  مع الجها  المعنية. توفير أجهعة السلمة الع -

 اقتراأ تدريب وتأهيل العاملين في المراف / الخدما  لتنمية قدراتهم.  -

 سدكل  التديتقديم التقارير الدورية إلى الرئيس المباشر عن سدير العمدل فدي المرافد  واحتياجاتهدا، وتحديدد الم -

 يلة بحلها.تواجهها، وتقديم االقتراحا  الكف
 

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .3

  

                                                            
الجامعاة  م، مراقب مرافق وخدمات أخرى )المتحف(، المسبح، أعمال الزراعة، أعمال النظافة، أو أي وظيفاة مشاابهة فاي وحاداتتضم  مشرف مرس *

 التنظيمية المختلفة.
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 Head Chef   الوظيفة: رئي  طهاة

 مقطوع(الرات  الالدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الفئة األولى )ب

Minimum Degree to Full Fill Position: First Category Salary Lump 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .سنوا و 10البكالوريو  في مجا  الوظيفة وخبرة ال تقل عن   درجة -

 .سنةو 17عن  في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل  أو شهادة الدبلوم المتوسط  الساملو -

 و سنة في مجا  الوظيفة.20شهادة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

 إتقان الطب  السرقي وال ربي والحلويا .  -

 تحمل ه ط العمل.  -

 الدقة والجودة في التنفيا والسرعة باإلنجاز. -

  خلو من األمرام السارية. -

 ووسائل االترا  الحدي ة.معرفة باستخدام الحاسوب وإلمام بالل ة اإلنجليعية  -

 

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

العمدل  نجاز األعمدا  المهمدة أو المسدتجدة فدي الطهدي، وحدل مسدكل إتوزيع األعما  على المرووسين ومساركتهم 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. 

 تقديم االقتراحا  بسأن وجبا  الطعام التي تقدم للمستفيدين.  .3

 عمل واتخاذ اإلجراءا  التي تضمن توفيرها باستمرار.اإلشرار على السلمة والرحة العامة في مكان ال .4

  فيله بحلها.تقديم التقارير الدورية الى الرئيس المباشر عن سير العمل، والمسكل  التي يواجهها واالقتراحا  الك .5

 تخطيط لقائمة الضيور.  .6

وجده حسدب  علدى أفضدلء قدد تمدت عمليدة السدرااإلشرار 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 المخعون.  .9

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.  .10
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 Senior Cooker Chef   الوظيفة: طا ي ئو 

 مقطوع(الرات  الالدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الفئة الثارية )ب

Minimum Degree to Full Fill Position: Second Category Salary Lump 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

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   ساملوال المتوسط  أو شهادة الدبلوم -

 .الوظيفةفي مجا   سنةو 15أو شهادة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

 الدقة والجودة في التنفيا والسرعة باإلنجاز.  -

 تحمل ه ط العمل.  -

 إتقان الطب  السرقي وال ربي والحلويا .  -

 خلو من األمرام السارية.  -

 معرفة باستخدام الحاسوب وإلمام بالل ة اإلنجليعية ووسائل االترا  الحدي ة. -

 

  Responsibilities And Duties For PositionMain للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 إعداد وجبا  الطعام.  .1

 القيام بعملية السكب والتقطيع في الحفل  الرسمية وحفل  البوفيه.  .2

 اإلشرار على العاملين معه لتحضير وإعداد الوجبا .  .3

 مراعاة النظافة والسرو  الرحية وشرو  السلمة العامة في العمل.  .4

 وتنظيفها. واألدوا  صيانة اآلال   .5

 سرفي 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 ئو 

 الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الفئة الثارية )بالرات  المقطوع(

Minimum Degree to Full Fill Position: Second Category Salary Lump 

 الحد األدرى 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  في مجا  الوظيفة. 10 الساملو 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 -

 دورة تدريبية في مجا  العمل ال تقل عن شهر.  -

 ومهام قسم الت اية. اإللمام بواجبا  -

 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

 اإلشرار على السفرجية ومساعديهم لضمان قيامهم بواجباتهم على الوجه المطلوب.  .2

 اإلشرار على نظافة الراال   صاال  الطعامو والتأكد من توافر النظافة واألدوا  اللزمة.  .3

 تقديم الطعام والسراب للضيور في الحفل  الرسمية والخاصة وفي أماكن الخدمة كلما تطلب األمر ذلك.  .4

 تقديم االقتراحا  حو  وجبا  الطعام والسراب.  .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

 س المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئي .9
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 Chef/ Cookerالوظيفة: طا ي 

 مقطوع(الرات  الالدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الفئة الثالثة )ب

Minimum Degree to Full Fill Position: Third Category Salary Lump 

 الحد األدرى 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 الساملو  المتوسط دبلومالأو شهادة  -

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

 ة الجيدة بأصو  إعداد و هي الطعام. المعرف -

 القدرة على إقامة علقا   يبة مع اآلخرين. -

 خلو من األمرام السارية. -

  تحمل ه ط العمل. -

 وإلمام بالل ة اإلنجليعية ووسائل االترا  الحدي ة.معرفة باستخدام الحاسوب  -

 

  Duties For PositionMain Responsibilities And للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 تقطيع اللحوم والخضار بما يتناسب والوجبا  المقدرة.  .1

  هي الوجبا  المختلفة من الطعام وإعداد الساندويسا .  .2

 ترتيب وتخعين المواد داخل ال لجا  ومراقبتها. .3

 سكب الوجبا  المختلفة في األماكن المخررة لتقديم الخدمة وصرر الساندويسا .  .4

 التأكد من نظافة األواني واألدوا  المستخدمة في الطهي.  .5

 صيانة اآلال  وتنظيفها.  .6

 مستعملة. الترشيد في استخدام المواد عند تحضير الوجبا  والتقيد بالمقادير المحددة والمحافظة على األدوا  ال .7

 اإلشرار على عمل مساعدي الطهاة خل  عملية تحضير و هي وتوزيع الطعام.  .8

 طعام. ي وإعداد النتهاء من الطهبمبادئ السلمة العامة وتطبي  اإلجراءا  الرحية المطلوبة قبل وأثناء وبعد اإل التقيد .9

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.  .10
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 Waiter  الوظيفة: بفرجي

 )بالرات  المقطوع(الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الفئة الثالثة 

Minimum Degree to Full Fill Position: Third Category Salary Lump 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  الوظيفة.و سنوا  4درجة البكالوريو  مع خبرة التقل عن   -

 و سنوا . 5 الساملو 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.   -

 معرفة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة.    -

 حسن المظهر والترتيب.   -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 التأكد من وجود جميع أنواا المأكوال  والمسروبا  اليومية المقررة في األماكن المخررة لتقديمها.  .1

 وتلميع الفضيا  في صاال  الضيافة. تنظيف .2

 للخدمة.  القيام بتحضير وترتيب الطاوال  والكراسي في صاال  الطعام وتعويدها بما تحتاجه من األدوا  اللزمة .3

 تقديم الطعام والسراب في الحفل  الرسمية والخاصة في أماكن الخدمة كلما تطلب األمر ذلك. .4

 نظيف. تقديم الطعام والسراب في صاال  الخدمة وإيرالها إلى أماكن التجمع األواني واألدوا  المستخدمة في  .5

 الحتياجا  العمل.  االتأكد من نظافة األواني واألدوا  المستخدمة وتوفرها وفق   .6

 صرر المأكوال  والمسروبا   غير الوجبا و في األماكن المخررة لتقديم الخدمة.  .7

 جمع عربا  الطعام. .8

 امة. مراعاة شرو  السلمة الع .9

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.  .10
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 Meat Handlerالوظيفة: محضر لحوم  

 الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الفئة الثالثة )بالرات  المقطوع(

Minimum Degree to Full Fill Position: Third Category Salary Lump 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

  الساملو في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن سنتين.  المتوسطدبلوم الشهادة  -

 ي مجا  الوظيفة. و سنوا  ف5أو شهادة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

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

 خلو من األمرام السارية. -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 اإلشرار على الملحمة وحفظ اللحوم حسب المواصفا  الرحية.  .1

 تحضير اللحوم المختلفة للطهي حسب المقادير والمواصفا  المطلوبة.  .2

 مراقبة نظافة الملحمة باستمرار واألدوا  واألجهعة المستعملة.  .3

 تطبي  مبادئ وقواعد السلمة العامة أثناء العمل.  .4

 المعرفة الجيدة بأصو  حفظ اللحوم المختلفة وتحضيرها للطهي.  .5

 علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا   .6
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 Baker  الوظيفة: /لواري

 الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الفئة الثالثة )بالرات  المقطوع(

Minimum Degree to Full Fill Position: Third Category Salary Lump 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 ساملو في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن سنتين. ال  المتوسط شهادة الدبلوم -

 سنوا  في مجا  العمل.  و5أو 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 Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 نتاج الحلويا  المطلوبة. تحضير المواد واألدوا  اللزمة إل .1

 نتاج الحلويا  همن المواصفا  والمقادير واألشكا  المطلوبة. إ .2

 تحضير الحلويا  المنتجة ل ايا  توزيعها.  .3

 تطبي  مبادئ وقواعد السلمة العامة أثناء العمل.  .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 األدرى إل غا  الوظيفة: الفئة الرابعة )بالرات  المقطوع(

Minimum Degree to Full Fill Position: Fourth Category Salary Lump 

 الحد األدرى 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  -

 دورا  تدريبية في مجا  الطب  ال تقل عن شهر.  -

 المعرفة الجيدة بأصو  وإعداد الطعام.  -

 خلو من األمرام السارية.  -

 سائل االترا  الحدي ة. معرفة باستخدام الحاسوب وو -

 

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

 تحضير وتقطيع وتجهيع المواد اللزمة لطهي وجبا  الطعام.  .1

 مساعدة الطهاة في إعداد الوجبا  وتوفير األدوا  والمواد اللزمة للطهي.  .2

 للرواد. هإلى مكان تقديمنقل الطعام من المطب   .3

 تنظيف األدوا  واألجهعة المستخدمة في إعداد الوجبا  وإعادة تركيبها.  .4

 تحضير السلطا  والوجبا  الخفيفة.  .5

  نتهاء من الطهي.وتطبي  اإلجراءا  الرحية قبل وأثناء وبعد اإلالعامة التقيد بمبادئ وقواعد السلمة  .6

 تجميع أدوا  الطهي.  .7

   أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.القيام بأية أعما .8
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 Assistant Waiterالوظيفة: مساعد بفرجي  

 الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: الفئة الرابعة )بالرات  المقطوع(

Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth category salary lump 

 الحد األدرى 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 . 5أو شهادة دون ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

 و سنوا .7مهني مع خبرة ال تقل عن  أو شهادة مركع تدريب  -

 دورة تدريبية في مجا  العمل ال تقل عن شهر.  -

 خلو من األمرام السارية. -

 معرفة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة. -

 حسن المظهر والترتيب.  -

 

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

 القيام بتحضير وتنسيف وتلميع كافة األواني والمعدا  اللزمة لخدمة الطعام والسراب.  .1

 لخدمة. لحتاجه من األدوا  اللزمة تالقيام بتحضير وترتيب الطاوال  والكراسي في صاال  الطعام وتعويدها بما  .2

 التأكد من نظافة أماكن الخدمة.  .3

 مساعدة السفرجي في تقديم الطعام والسراب.  .4

 ظيف. جمع األواني واألدوا  المستخدمة في تقديم الطعام والسراب في صاال  الخدمة وإيرالها إلى أماكن التن .5

 القيام بتجهيع أماكن تقديم الخدمة بما يلعمها من األواني واألدوا  لتقديم خدما  الطعام والسراب.  .6

 التأكد من شرو  السلمة العامة.  .7

 أماكن التنظيف. جمع عربا  الطعام وإيرالها إلى  .8

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .9
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 Facilities, Buildings Services  ر اط فني  الوظيفة: مراق  مرافق  مبنى  خدمات

 الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: األجور اليومية ئو ما يعادلها بالرات  المقطوع 

Minimum Degree to Full Fill Position: Daily Wages or Salary Equivalent Lump 

 الحد األدرى 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. 3ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن  أو شهادة ما دون  -

 معرفة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة. -

 

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

 القيام بالعمل في مجا  أو أك ر من المجاال  التالية: 

 حراسة مراف  الجامعة ومنسآتها ومداخلها وف  الترتيب المعتمد.  .1

 تعبئة المركبا  واآلليا  بالوقود واالحتفاظ بالسجل  الخاصة بالك.  .2

 مراقبة استوديوها  المرسم ومتابعة صيانتها.  .3

 تهيئة أجهعة اإل فاء للعمل، وإ فاء الحرائ  عند حدوثها وإخلء المرابين.  .4

  / عامل " النظافة وتأمين وتوزيع مواد التنظيف عليهم. متابعة أعما  "عما .5

 متابعة األمور المتعلقة باإلنارة في القاعا  والردها  في مواقع العمل.  .6

 تجهيع القاعا  والملعب للستخدام، وحجع الملعب للطلب واألندية.  .7

اجدة، قداذ عندد الحسباحة، والقيام بعمليدة اإلنمراقبة السباحين بيقظة وإهتمام، وخاصة أثناء محاهرا  الطلبة في مساق ال .8

 والتأكد من سلمة األدوا  ووسائل السلمة العامة.

 مساعدة عضو هيئة التدريس في تعليم عملية االنقاذ بتطبيقا  عملية أمام الطلبة.  .9

 مراقبة محتويا  المتحف والمحافظة علية.  .10

 هعة واألشر ة للمدرسين والطلبة. المساعدة في استخدام المختبرا ، وإعارة واسترداد األج .11

 مراقبة أجهعة اإلناار واإلبلغ عن أي عطل أو خلل به.  .12

 مراقبة عمل عما  العراعة، ومتابعة قيامهم به.  .13

متابعدة مراقبة دخدو  أو خدروج الطلبدة وغيدرهم ل درر ال يدار ومسدبح الجامعدة وتسدلم وتسدليم األماندا  ألصدحابها، و .14

 تنظيف هاه المراف . 

 من توفر أجهعة السلمة العامة في مراف  الجامعة. التأكد  .15

 التأكد من إغلق األبواب العلوية المتدية لسطح المبنى.  .16

 التفتيش اليومي على نظافة القاعا  الدراسية والمكاتب اإلدارية.  .17

 التنسي  داخل المبنى للقيام باألعما  الداخلية.  .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

ليمة وتعمدل التنسي  الدائم مع مستولي الريانة لطلدبهم عندد الطدوارئ ومتابعدة إجدراءا  الرديانة الطارئدة مدن أنهدا سد .21

 حسب المطلوب. 

 ية. أنظمة الحماوة م ل التهوية واإلهاءة وأنظمة الطاقة وأنظمة الحري  مراقبة معدا  المبنى الميكانيكية والكهربائي .22

امدا  كن حمّ بج رافية المبنى الجامعي برفة عامة والمنا   المستو  عنها برفة خاصة مع معرفة أما ةالمعرفة التام .23

 ناار. اإلال از/ الحري  ولوحا  

 المسكل  التي تحدث أثناء العمل.  من أفراد السلمة واألمن والعمل على حل ةتلقي أية ملحوظ .24

حا  التدي كتابة تقرير كامل عن األعطدا  فدي المبداني والمخالفدا  التدي تقدع بمختلدف أنواعهدا، واإلجدراءا  واإلصدل .25

 لة. إلى الجها  المستو ايقوم بها الفنيون وذلك بسكل مفرل، أما األمور العاجلة فيتم اإلخبار عنها فور  
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 عن أية حادثة ما أو أهرار أو ظاهرة تتدي إلى األهرار بممتلكا  المبنى. إعلم المستو  المباشر  .26

شددبكة و هالعمددل بالتنسددي  مددع المسددتو  المباشددر علددى  لددب الردديانة الفوريددة فددي المبنددى م ددل الكهربدداء وشددبكة الميددا .27

 المجاري وغير ذلك. 

د وأجهددعة قطددع القمدداش الملوثددة بددالوقومراقبددة مرددادر الخطددورة المسددببة للشددتعا  م ددل تمديدددا  الكهربدداء الباليددة و .28

 . التسخين والتخلص من النفايا  القابلة للشتعا  وإخطار مستو  السلمة العامة عن أية مخا ر يكتسفها

ردابيح مالتأكد من أن مخارج الطدوارئ وممدرا  الهدروب المتديدة إليهدا صدالحة للسدتخدام وخاليدة مدن العوائد  وأن  .29

 مرا . إهاءة المخارج كافية في الم

 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 بـفي حا  حدوث الحري  عليه  .32

  .التأكد من إخبار قسم السلمة العامة في الجامعة والدفاا المدني 

   .التأكد من قيام فني السلمة العامة بواجبه 

  ندداء عمليددا  إسدتقبا  رجددا  اإل فدداء والددفاا المدددني عنددد وصددولهم إلدى المكددان وإعطددائهم البيانددا  التدي تفيدددهم أث

 المكافحة. 

  اره بالردحة هدمن للمبنى إال بعد التأكد من عدم وجود أيدة غدازا  سدامة أو عدم السماأ بعودة أفراد السلمة واأل

 وبعد التأكد من عودة المبنى إلى حالته الطبيعية.

 تجهيع قاعا  تدريب الفرق الفنية وأماكن العرم الفني. .33

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .34
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 Operatorالوظيفة: مأمور مقسء 

 الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: األجور اليومية ئو ما يعادلها بالرات  المقطوع 

Minimum Degree to Full Fill Position: Daily Wages or Salary Equivalent Lump 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا . 3ساملو 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 .6رة ال تقل عن  شهادة ما دون ال انوية العامة مع خب -

 القدرة على التحدث بلباقة.  -

 المعرفة الجيدة بأصو  استعما  المقاسم. -

 معرفة باستخدام الحاسوب وإجادة الل ة اإلنجليعية ووسائل االترا  الحدي ة. -

   

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

 استقبا  المكالما  الو نية، والدولية الواردة وتأمينها ألصحابها.  .1

 تلبية  لبا  العاملين في الجامعة من المكالما  الرادرة.  .2

 . الرادرةتنظيم الكسوفا  الخاصة بالمكالما   .3

 االحتفاظ بدليل هاتف ومعرفة الهواتف الضرورية للدوائر الحكومية وغيرها.  .4

 ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيس المباشر.القيام بأية أعما  أخرى  .5
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    Driver  *الوظيفة: بائق

  الفئة الرابعة بالرات  المقطوعالدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: 

Minimum Degree to Full Fill Position: Fourth category with lump salary 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينساملو 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.5أو شهادة ما دون ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

 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.  اقيادة وتس يل المركبا  وفق   .1

 قيادة وتس يل التراكتور العراعي وتنفيا المهما  المطلوبة.  .2

 .الجرافة وتنفيا المهما  المطلوبةقيادة وتس يل  .3

 متابعة صيانة المركبا  والمحافظة عليها.  .4

 قيادة الدراجا  النارية. .5

 االلتعام بخطو  سير المركبا  والتعامل الجيد مع المرافقين  ركاب المركبةو.  .6

 قيادة سيارة اإلسعار إلخلء الحاال  المرهية واإلصابا  إلى المستسفى حسب التعليما . .7

 سيارة اإلسعار إلخلء الحاال  المرهية واإلصابا  إلى المستسفى حسب التعليما . تجهيع .8

 استقبا  وإرسا  المكالما  على أهبة اإلستعداد في جميع األوقا .  .9

 مساعدة المسعفين في إسعار المرهى والمرابين.  .10

 إجراء الريانة الوقائية للسيارة والمحافظة على نظافتها وتحدي  سجلها.  .11

 األعطا  البسيطة التي تحدث للسيارة. إصلأ  .12

 التقيد بمبادئ وقواعد السلمة العامة أثناء العمل.  .13

 التقيد بتعليما  الحركة والريانة الدورية.  .14

 المساركة 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 األدرى إل غا  الوظيفة: األجور اليومية ئو ما يعادلها بالرات  المقطوع 

Minimum Degree to Full Fill Position: Daily Wages or Salary Equivalent Lump 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 شهادة الدراسة ال انوية العامة.  -

 و سنوا . 3مع 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

 توزيع البريد الموجود في الوحدة التي يعمل فيها على الوحدا  األخرى.  .2

 توزيع البريد بين أقسام الوحدة التي يعمل فيها.  .3

لمدن ة الناريدة "جمع البريد الرادر عن وحدا  الجامعة المختلفة، وتوزيع البريد الوارد إلى كل وحدة، واستخدام الدراجد .4

 يحمل رخرة سوق دراجة" للمواقع ذا  المسافا  البعيدة في الحرم الجامعي. 

 القيام بأعما  التروير والسحب على ماكنا  التروير.  .5

 ا  المستخدمة في العمل. المحافظة على الماكنا  واألدو .6

 . مكان عملهتفقد مراف   .7

  .االمخررة للوحدة التي يعمل فيه احضار الرحف والنسرا  والمطبوعا  والقر اسية والمواد األخرى والقهوة .8

 والضيور. للعميد/ للمديرتجهيع الضيافة وتقديمها  .9

 اجة. المساعدة في نقل األثاث المكتبي من مكتب إلى آخر في الوحدة عند الح .10

ن ة، والعددامليالقيدام بدالتخليص علددى الطدرود البريديدة الرسددمية، واسدتلمها، وتسددليمها للجهدا  ذا  العلقدة فددي الجامعد .11

 فيها. 

 تنظيف أدوا  الضيافة التي تّم استخدامها. .12

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر.  .13
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 Worker Or Janitor جامعةالوظيفة: عامل 

  بالرات  المقطوع ما يعادلهائو الدرجة األدرى إل غا  الوظيفة: األجور اليومية 

Minimum Degree to Full Fill Position: Daily Wages or Salary Equivalent Lump 

 الحد األدرى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

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

 القيام بعمل أو أك ر من األعما  التالية: 

 تنظيف مباني الجامعة ومرافقها وساحاتها وشوارعها.  .1

 تنظيف صاال  و اوال  الطعام ومعدا  ولوازم الطهي.  .2

 تحضير التربة للعراعة والعناية بها وبالمعروعا .  .3

 نقل األثاث واللوازم من وإلى مستودعا  الجامعة والمراف  األخرى فيها.  .4

 النضح. تنظيف شبكا  الررر الرحي، والعمل مع صهاريج  .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

 عا  المكتبية والسجاد والعجاج. تنظيف اآلال  والماكنا  والمركبا  والتجهي .10

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة الوظيفة بتكليف من الرئيس المباشر. .11

 


