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 الموافقة على دليل وصف الوظائف قرار

 

لقد تمت  الموافقتة علتى إقترار هتذا التدليل واعتمتاده اعتبتاررا متن تتاري            

( للعتتتام الجتتتامعي  1فتتتي جلستتتة مجلتتتس الجامعتتتة رقتتتم )     10/1/2018

 .17/10/2017، والتي انعقدت بتاري  2017/2018
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                                والفنية في الجامعةلجنة تحديث دليل وصف الوظائف اإلدارية 
Commission Guide Description Guide for Administrative and                                                             

Technical Positions at Yarmouk University 

 

 والتخطيييييييييييييييييييطالسيييييييييييييييييييد ائييييييييييييييييييور السييييييييييييييييييعد  مييييييييييييييييييدير دائييييييييييييييييييرة التنمييييييييييييييييييية     

 

 رئيسًا

 ت الط بيييييييييةش عمييييييييادة  يييييييي ون الطلبييييييييةدماالخييييييييدائييييييييرة السيييييييييد عميييييييير  يييييييي    مييييييييدير 

 

 عضوًا

 الميييييييييييييييييوارد الب يييييييييييييييييرية دائيييييييييييييييييرة السييييييييييييييييييد خلييييييييييييييييييل إر ييييييييييييييييييدات  ميييييييييييييييييدير    

 

 عضوًا

 السيييييييييييييييييييد علييييييييييييييييييي جوارئيييييييييييييييييية  مييييييييييييييييييدير دائييييييييييييييييييرة القبييييييييييييييييييو  والتسييييييييييييييييييجيل 

 

 عضوًا

 النعيميييييييييييييي  ميييييييييييييدير دائيييييييييييييرة الرقابييييييييييييية اإلداريييييييييييييية والماليييييييييييييية  السييييييييييييييد عبيييييييييييييداه

 

 عضوًا

 الماليييييييييييييييييية ةالسييييييييييييييييييد محميييييييييييييييييود عبيييييييييييييييييدالعا   مسييييييييييييييييياعد ميييييييييييييييييدير اليييييييييييييييييدائر  

 

 عضوًا

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

 

 عضوًا

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

 

 عضوًا

 دائييييييييييييييييييرة ال يييييييييييييييييي ون القائوئييييييييييييييييييية /السيييييييييييييييييييدة بييييييييييييييييييامية ابييييييييييييييييييو بييييييييييييييييييويد 

 

 امينًا للسر
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 Job Descriptionsالوظيفي  الوصف

 

  ctionudoIntr  ةـــالمقدم

فقد تّم إعداد هذاا الذدليل الذاي     ،داري والفني بالجامعةإلف الوظيفي من أثر في رفع كفاءة وفاعلية العمل اصونظرًا لما لل

ا  خذل  حرذر المذتهل  العلميذة والخبذرا  العمليذة والمعذارر والقذدر        مذن  مسذميا  الوظذائف بالجامعذة     وصذف يحتوي على 

رتبذا  الذوظيفي بذين الذرئيل والمذر و       ترذا  واال وكالك تحديد قنوا  اال ،فر في شاغل الوظيفةاوالمهارا  التي يجب أن تتو

 لكل منهما. رئيسةوليا  التوالمسوبيان المهام 

مسذميا   في هاا الدليل تّم تحديد الحد األدنذى مذن المذتهل  العلميذة والخبذرا  العمليذة المقبولذة لمذمل كذل مسذمى مذن            و

ترذا   ا قنذوا  اال فر فذي شذاغل الوظيفذة، أم ذ    اديد أهذم المعذارر والقذدرا  والمهذارا  التذي يجذب أن تتذو       حوكالك تم ت ،الوظائف

، ومذن أجذل تحديذد    لهيكل التنظيمي للجامعذة بمذكل عذام   رتباطا  الوظيفية التي يحددها اتعتمد عادة على االف ،رتبا  الوظيفيواال

 رئيسذة سترشاد بالهيكل التنظيمي المعتمد في الجامعذة. أمذا الواجبذا  ال   الوظيفي فقد تّم اال الوصفناصر العلقة الوظيفية كأحد ع

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

زمة من قبل الجامعة والوحدة الواجبا  ومن خل  وهع اإلجراءا  اللبالمفاهيم العلمية التي ورد  همن هاه  المعرفة الجيدة

وكذالك االسترشذاد بالمسذميا      ،انطلقذًا مذن مسذميا  الوظذائف الحاليذة فذي الجامعذة        الوصفد إعداوقد تّم  ،والموظفالتنظيمية 

 المعتمدة في معظم الجامعا  األجنبية والعربية والمحلية. 

    Job DescriptionOf  isGenes الوظيفي الوصفئ أة 

 ةوالتنظيميذذ ةاسذذتنادًا إلذذى الدراسذذا  التحليليذذ  ةالذذوظيفي كأحذذد أهذذم ركذذائ  اإلدارة العلميذذة الحدي ذذ  الوصذذفنمذذأ االهتمذذام ب

وفقذًا  والتذي يمذملونها. أمذا الترذنيف      الوظذائف سذميا   معلقذة تبذين مهذام المذوظفين و    فذي السذابخ   لم يكن  ألنهلمختلف الوظائف 

 ةإهذاف  ةوفقذًا للمهذام والخذدما  المقدمذ    ة الرتبذ فذي   اهافهو قائم كليًا على أسا  الوظيفة وتحديد مسذتو  ةإلدارية الجديدللمقاربا  ا

 إلى الكفاءا  المطلوبة بررر النظر عن شاغل الوظيفة. 

   Definition Of Job Descriptions تعريف الوصف الوظيفي 

الموظف والمتضمن عناصذر بيانذا  أساسذية تحذدد العمذل.      ي يتديه يمير الوصف الوظيفي إلى وصف مكتوب للعمل الا

ويتكون بوجه عام من معلوما  عن العمل. تتضمن مسمى العمل الوظيفي فقرة ملخرة قريرة عن األهدار األساسذية الواجذب   

بذين  فرلة، ويعلى الموظف تحقيقها، وعبارا  تفريلية عن الواجبا  والمستوليا  مع وصف كل واجب ومستولية في فقرة من

 الوصف الوظيفي أيضًا علقا  الوظيفة والمعرفة والمهارا  اللزم توفرها بالقائم بأعما  الوظيفة.

 

  The Objectives Of Job Description    الوظيفي الوصفا دا  

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

 االستخداما  التالية:  فيإلدارة الموارد البمرية ويتضح ذلك  ةالركي ه األساسي

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

هذدار  تحديذد األ ، ويسذاعد فذي التحديذد السذليم لعذدد ونوعيذة الوظذائف المطلوبذة         ،وجود نظام متكامل لتحليل الوظذائف إن 

تذوفير  لالمطلوبة لممل تلك الوظائف حتى يمكن اتخاذ التدابير اللزمذة  والمتهل  ، وما هي المرو  والمستقبليةحالية ال

 . خارجهاالجامعة أو من  داخلاالحتياجا  من القوى البمرية سواء من 

 Selection And Appointment االختيار والتعيين .2

لممل الوظائف الماغرة بالجامعة، وحتى يتحقذخ ذلذك يتطلذب    البمرية أفضل العناصر إن عملية االختيار تستهدر انتقاء 

وميو  المخص بالمرو  الموجودة في الوصف الوظيفي حتى يمكن الحكم بمذكل سذليم    ،مقارنة متهل  وقدرا األمر 
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المتقذدم وال بذد مذن     ةاءكفذ حذده ال يكفذي عنذد الحكذم علذى مذدى       لممل الوظيفة، فعنوان أو اسم الوظيفذة و  كفاءتهعلى مدى 

 المعلوما  التفريلية التي يتضمنها الوصف الوظيفي. 

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

القيمة النسبية لكل وظيفة بالمقارنة مع الوظائف األخرى من خل  ما يسمى بتقذويم الوظذائف،    ويتطلب هاا الهيكل تحديد

، المسذذتوليا م بمذذكل سذذليم فذذل بذذد مذذن وزن كذذل العناصذذر المتعلقذذة بكذذل وظيفذذة  الواجبذذا ،       وحتذذى تذذتم عمليذذة التقذذوي  

در األساسذذي لكذذل تلذذك المعلومذذا   لذذ و وبذذالطبع فذذصن الوصذذف الذذوظيفي هذذو المرذذ  إالمذذتهل ، الخبذذرا ، القذذدرا ..... 

 التفريلية.

  Training And Development التدري  والتنمية .4

فصن الوصف الوظيفي يوفر المعلوما  التي يمكن  ،ى أو إدارة الجامعةللموظفين الجدد أو القدامفسواء كان األمر بالنسبة 

االعتمذذاد عليهذذا فذذي تحديذذد المجذذاال  أو الموهذذوعا  التذذي يجذذب أن يمذذملها التذذدريب فذذي هذذوء مذذا تسذذفر عنذذه نتذذائ         

حيذ    المهنذي بالنسذبة للمذوظفين القذدامى،     وتقارير األداء وخطط تنمية المسذار  ،والمقابل  للموظفين الجدد ،االختبارا 

 حتياجا  التي ينبمي أن يلبيها التدريب.الايكمف 

   Developing A Career Path تنمية المسار المهني .5

التذي يسذتطيع العذاملون مذن خللهذا إشذباا طموحذاتهم الوظيفيذة أن         ، ينبمي أن تكذون الفذرا الوظيفيذة المتاحذة بالجامعذة     

وبذة وذلذك حتذى يسذتطيع العذاملون أن يقومذوا       ليل لكل وظيفة موهحًا المذرو  والمذتهل  المطل  تكون مقترنة بوجود تح

 بتخطيط مسارهم المهني على أسا  سليم.

  Performance Evaluation  األدا  تقييء .6

توى أداء ن إدارة الجامعة مذن خذل  مقارنتذه بذاألداء الفعلذي والحكذم علذى مسذ        البيانا  التي يوفرها الوصف الوظيفي يمكِّ

 العاملين.

  Job Re-Evaluationالعمل يءيتقإعادة  .7

إدارة الجامعذة مذن تحسذين وتطذوير طذرق      يـُم كن االعتماد عليها يمكن والتي  ،إن توافر المعلوما  األساسية عن الوظيفة

 لعمل.  ل جديدة وأساليب

   Relocation And Promotionةيقالنقل والتر .8

الموظذف أو   نقذل القرار فذي   مـُتخاقدرة مدى بير في تحديد صف الوظيفي تساعد إلى حد كالمعلوما  التي يوفرها الوإن 

 تميير مسمى وظيفته إلى مكان أو وظيفة أخرى.

 

   Uses Of Job Description   ابتخدام الوصف الوظيفي

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

 تحديد المرتبا  واألجور.   -

 الوظيفذة التوظيف: يعتبر الوصف الوظيفي هروريًا في عمليتي تعيين واختيار الموظفين حي  أنه يساعد في اإلعلن عن  -

 وقيا  قدرا  األفراد لتحقيخ متطلبا  العمل وفي إطلعهم كامًل على تحديد دافعيتهم نحو تنفيا األعما . 

وصف الوظيفي أداة مفيده للرئيل المباشر عند تقييمذه ألداء موظذف فذي موقذع العمذل حيذ  أنذه يذـُاكِّر         ء: يعتبر التقييم األدا -

 التي يجب أخاها في اإلعتبار ومناقمتها أثناء تقييم أداء الموظف.  كًل من الرئيل المباشر والموظف بجميع األمور

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

 والخبرا  المطلوبة لماغل الوظيفة.

الاي يمكل عنررًا هامًا مذن عناصذر   تطوير الهيكل التنظيمي يوفر وصف الوظائف كالك الخطط الكفيلة لتطوير اإلدارة:  -

 .اإلدارة
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 مجموعة الوظائف اإل رافيةاواًل: 

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

Director of Administratrative Department or Any Equivalent Position 

 

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

 الدرجة األولى.راتب لى حاصًل عأن يكون  -

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

 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 سذنة  )15 ال تقذل عذن    خبذرة  مذع المرشح لتولي إدارتها  الدائرةبعمل  علقةدرجة الماجستير في أحد التخررا  ذا  ال -

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

 و20 ال تقذل عذن    خبذرة  مذع المرشذح لتذولي إدارتهذا     ةبعمذل الذدائر   ةالبكالوريو  في أحد التخررا  ذا  العلقذ  درجة -

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

 . ةسنوا  خل  عمله في الجامع و3 ال تقل عن  ةمساعد مدير/ مد /ةإشرافي ةقد اشمل وظيفأن يكون  -

 سنوا  بمستوى ال يقل عن جيد جدًا.  ثلثتقاويم األداء آلخر أن تكون  -

ومهذارا  اإلترذا     ةاإلنجلي يذ  ةباللمذ  ةعلذى التعامذل مذع اآلخذرين ومعرفذ      قذدرة ، وةقياديذ  ةأن تتوفر فيه صذفا  شخرذي   -

 . ةواستخدام أجه ة الحاسوب تمكنه من القيام بمهام الوظيف

إليه عقوبة من العقوبا  المنروا عليها في نظام  وجهتلوظيفي بالن اهة واإللت ام وأن ال تكون قد أن يمهد له سجله ا -

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

 

  Director For Duties And Main Responsibilities: لوظيفة المدير رئيسةوالواجبات ال المس وليات

يمذي  واًل عذن التطذوير التنظ  تتعذداها ليكذون مسذ   تبذل   ،فحسذب  الرقابذة و والتوجيذه ال تقترر وظيفة المدير على التخطيط والتنظذيم  

 على التنبت واستقراء المستقبل.   ةلمبنيواتخاذ القرارا  ا

 التالية:  ةظائف واألنمطوتتم ل في الو

تحقيقها من خذل  الهيكذل التنظيمذي    على تتم ل الوظيفة التخطيطية للمدير في تحديد مجموعة األهدار والعمل : التخطيط .1

جذ ء مذن   التنظيميذة  ائرة/ الوحذدة  فذي الذد  تخذاذ القذرار المناسذب    ومساعدة العاملين في الوحدة التنظيمية إلنجاز أعمذالهم ال 

إلنجاز أعمالهم التخاذ القرار المناسب وال يذتم ذلذك إاّل مذن خذل      التنظيمية الهيكل ومساعدة العاملين في الدائرة/ الوحدة 

 التخطيط السليم.

فيذه ووهذع    ةخيص العوامذل المذتثر  ر، وتمذ المذدي  بذه : وهو نما  ذهني، يقوم على فهم حقذائخ الواقذع الذاي يعمذل     التنظيم .2

، وهاه الترتيبذا  تضذمن أن يعمذل جميذع األفذراد الممذاركين فذي تنفيذا الخطذه          ةلتنفيا ما جاء في الخط اللزمةالترتيبا  

 .  ةفي الخط ةاألهدار المحدد ل، بحي  تنتهي جميع الجهود إلى تحقيخهمن إطار متكام

بالمعذايير   ،وتدخله في سير العمل للتعذرر علذى مذدى التذ ام القذائمين بالتنفيذا       ،ياالتنف أثناء : قيادة العملالتوجيه والتنسيخ .3

هتمذذام بالتنسذذيخ الذذدائم بذذين جهذذود العذذاملين وتذذوجيههم لللتذذ ام بذذالقرارا    الوعليذذه ا ،ومعذذدال  اإلداء المرتبطذذه بالتنفيذذا

 .، وتباد  المعلوما  فيما بينهمةوالتعليما  المحدد

 الجامعة. يقوم بها المدير بهدر التأكد من أن النتائ  تطابخ أهدار  ةيفوهي وظ: الرقابة .4

تكذون الذربط بذين     ةوليته األساسذي ت: المدير الفّعا  هذو الذاي يذتفهم حاجذا  ورغبذا  ودوافذع العذاملين معذه، ومسذ         التحفي  .5

حتى يذتم دفذع العامذل لبذا       نويًاواختيار األسلوب المناسب للتحفي  والحاف  قد يكون ماديًا أو مع ،ورغباته العاملحاجا  

   .جهد كبير

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

وت ويد العاملين بها لمعرفذة العمذل    امًا فعااًل للمعلوما . وعلى المدير الاي يضع لنفسه وعلى مستوى إدارته نظوغيرهم

 . جب تأديتهالاي ي
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تتوقذف علذى نوعيذة وجذودة القذرارا  التذي تذم اتخاذهذا ومذدى          تنظيميذة   وحذدة : إن درجذة نجذاأ أو فمذل أي    اتخاذ القرار .7

ه القذرارا  تختلذف وفقذًا    ملءمتها للموقف. ويمكن القو  أن جوهر عمل أي مذدير هذو اتخذاذ القذرارا ، ولكذن أهميذة هذا       

التذي ال تحتذال لمجهذود كبيذر      ة  بمأنها حي  يوجذد بعذا الممذكل  البسذيط    لطبيعة الممكل  التي تتطلب اتخاذ قرارا

وال بذد مذن اعتمذاد المذدير      ة،وقذرارا  مبرمجذ   ةفي حلها ويتم ترنيف القرارا  التي يتخاها المدير إلى قذرارا  روتينيذ  

القذرارا  المعمذو    بحيذ  ال تتعذارم مذع األنظمذة والتعليمذا  و      التخاذ القرار المناسذب  وكافية ةعلى معلوما  صحيح

   بها.

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

Assistant Director of Administratrative Department or Any Equivalent Position 

 

  Position: Second Degree (B Full FillMinimum Degree to(                          ه الوظيفة:الدرجة األدئى إل غا   ذ

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

 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

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

سذذنة فذذي األعمذذا    و12 ل عذذن تقذذ ال خبذذرة مذذعالبكذذالوريو  فذذي أحذذد التخررذذا  ذا  العلقذذة بعمذذل الذذدائرة    درجذذةأو  -

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

و سذنة  15و سنة في األعما  اإلداريذة، ذا  العلقذة شذريطة أن يكذون      22عن  مع خبرة ال تقل أو شهادة الدبلوم  الماملو  -

 منها في الجامعة.

 سنوا  خل  عمله في الدائرة.  و4 و لمدة ال تقل عن مدقخ /مأن يكون قد اشمل وظيفة إشرافية  رئيل قس -

 سنوا  بمستوى ال يقل عن جيد جدًا.  ثلثخر تقاويم األداء آلأن تكون  -

ومهذارا  اإلترذذا   ومعرفذذة باللمذة اإلنجلي يذذة   ،، وقذدرة علذذى التعامذل مذذع اآلخذرين   ةأن تتذوفر فيذه صذذفا  شخرذية قياديذذ    -

 ن القيام بمهام الوظيفة. واستخدام أجه ة الحاسوب تمكنه م

إليه عقوبة من العقوبا  المنرذوا عليهذا فذي نظذام      وجهتتكون قد  أن يمهد له سجله الوظيفي بالن اهة واإللت ام وأن ال -

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

شريطة أن يكون من يمذمل  هندسية والفنية يجوز إشما  وظيفة مساعد مدير وأما الوحدا  التنظيمية ذا  طبيعة األعما  ال -

 و سنة حي  ُيست نى شر  رئيل القسم.12فة يتمتع بخبرة عملية في األعما  الهندسية والفنية لمدة  هاه الوظي

 

  stant DirectorAssi forDuties  andMain Responsibilities لوظيفة مساعد المدير رئيسةوالواجبات ال المس وليات

وينوب عنه أثناء غيابه ويمذرر إشذرافًا مباشذرًا علذى      ،ال اني في الدائرة اإلدارية بعد المدير المستو يعتبر مساعد المدير  

داء أير ورفذع كفذاءة   يسذ واتخذاذ مذا يلذ م مذن إجذراءا  ت      ،ر ساء األقسام وغيرهم من الموظفين ويقوم بمتابعة أعمالهم وتوجيههم

  أثناء غيابه وكما هو مدرل أدناه. كافةريف األمور نفل صلحيا  المدير في تر اال  المختلفة ولهالعمل في المج

 يساهم في وهع الخطط والبرام  العلمية والفنية بالدائرة.  .1

 يساعد المدير في انجاز المهام الموكلة إليه.  .2

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

 . أدائهم وتنسيخ األعما  الممتركة بينهم للمساهمة في حل مماكل العمل التي تواجههملرفع مستوى توجيه العاملين  .4

  ييم برام  العمل الخاصة بالدائرة في حا  غياب المدير.ء األقسام في تنفيا وتقاالتماور مع ر س .5

 دير.في حا  غياب الم التنظيمية حدةالوالعاملين في  داءأاالشتراك في  .6

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

 متابعة التقارير الدورية التي يقدمها ر ساء األقسام ورفعها إلى المدير.  .8

 المدير.  الموظفين التي يقدمها ر ساء األقسام ورفعها إلى داءآقتراحا  تطوير العمل وتطوير امتابعة  .9

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

 . وحسب ما هو مـُكلف به رسميًا اإلشتراك في اللجان المختلفة وتم يل الدائرة أمام األطرار المختلفة .11

بالتنسيخ مع  داء الموظفينآوتطوير ة يالتنظيمالوحدة المساهمة في وهع السياسا  والخطط والبرام  اللزمة لتطوير  .12

 . المدير

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

Head Section, Administratration or Any Equivalent Position 

   Position: Third Degree (B) Full FillMinimum Degree To           الثالثة ) (  وظيفة:الدرجة األدئى إل غا   ذه ال

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

 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

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

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

 .و سنوا  منها في الجامعة5شريطة أن يكون  ذا  العلقة 

فذي التخرذص ذا  العلقذة بعمذل     ال انويذة العامذة    سذنوا  بعذد   ثذلث ماملو أو دبلوم متوسذط  الشهادة الدبلوم المتوسط   أو -

 .جميعها في الجامعة و سنة15خبرة ال تقل عن   معالدائرة 

 .جميعها في الجامعة و سنة20ال تقل عن  مع خبرة العامة ال انوية  شهادةأو  -

 سنوا  السابقة بمستوى ال يقل عن جيد جدًا.  ثلثتقاويم األداء آلخر تكون  أن -

ترذا   ومهذارا  اال علذى التعامذل مذع اآلخذرين ومعرفذة باللمذة اإلنجلي يذة         قذدرة أن تتوفر فيه صفا  شخرذية وإشذرافية و   -

 الحاسوب.ومهارا  استخدام 

 مهارا  عالية في القيادة واإلشرار.  -

 اد التقارير. مهارة عالية في االترا  وإعد -

إليه عقوبة من العقوبا  المنرذوا عليهذا فذي نظذام      وجهتأن يمهد له سجله الوظيفي بالن اهة واإللت ام وأن ال تكون قد  -

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

 

 إداريرئيس قسء   للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

Main Responsibilities and Duties for the Job/ Section Head Administration 

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

 حدي ه بين الحين واآلخر. تلقسم وياسا  العمل الخاصة باإعداد دليل إجراءا  وس .2

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

 وهع برنام  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 ةمتعلقالخاصة بالقسم ال دل  والقيواإلشرار على السج .6

 حضور االجتماعا  والندوا  الخاصة بعمل القسم. .7

 رفع التقارير الدورية عن نماطا  القسم.  .8

 مراجعة ممروا المي انية السنوية للقسم.  .9

 خص القسم.االشتراك في برنام  الجودة النوعية واإلشرار على تطبيخ ماي .10

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

Section Head of Office Tasks & Duties 

 . بالوحدة الخاصةا  العلمية، والمرافخ متابعة األمور الخاصة بالريانة والخدما  واللوازم والمختبر .1

 . بالتنسيخ مع رئيل القسم المعني في الوحدة والتأكد من الت امهم بالدوام الرسمي اإلشرار على دوام الموظفين .2

 متابعة المعامل  الرادرة والواردة والتأكد من صحتها.  .3

 اإلشرار على صياغة المراسل  الخاصة بالكليا  األكاديمية. .4

 التنظيمية.  بالوحدةير السنوية الخاصة التقارإعداد  .5

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

 بية، والرحل  العلمية والمتتمرا  والندوا . المماركة والتنسيخ للنتخابا  الطل .7

 اإلشرار على السلف المالية المتقته.  .8

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

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

إعذذداد األعمذذا  الخاصذذة  تذذولي أمانذذة سذذر مجلذذل الكليذذة   عذذا  واللجذذان ومجذذالل الكليذذا  و تنظذذيم المقذذابل  واالجتما .11

 بالمجلل اللزمة. 

 .مع متابعة الموظفين التابعين له لكترونياإللكترونية والبريد اإلإجادة استخدام األرشفة  .12

 االحتفاظ باألختام. .13

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

Section Head Administratration of Craft and Services Activities 

وفي حا  عدم توفر المتهل العلمي المطلوب إلشذما  وظيفذة رئذيل قسذم إداري يجذوز تعيذين رئذيل قسذم إداري فذي األنمذطة           

 الخدمية وفخ المرو  التالية:الحرفية أو 

ا  العلقذة  حذد التخررذا  ذ  أفذي  ال انويذة العامذة    سذنوا  بعذد   ثذلث ماملو أو دبلذوم متوسذط   الشهادة الدبلوم المتوسط   -

و سذنوا   7ذا  العلقذة شذريطة أن يكذون      الحرفيذة أو المهنيذة  سنة في األعما   و15ال تقل عن   خبرة معمل الدائرة بع

 .في الجامعة منها

ذا  العلقذة شذريطة أن يكذون     الحرفيذة والمهنيذة  و سذنة فذي األعمذا     20ال تقذل عذن     خبذرة  مذع أو شهادة ال انوية العامذة   -

 في الجامعة. منهاو سنوا  10 

 سنوا  السابقة بمستوى ال يقل عن جيد جدًا.  ثلثتقاويم األداء آلخر  تكون أن -

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

 ية ومهارا  استخدام للمة اإلنجليومعرفة في ا ،قدرة على التعامل مع اآلخرينو ،إشرافية ةأن تتوفر فيه صفا  شخري -

 الحاسوب.

إليه عقوبة من العقوبا  المنروا عليها في نظام  وجهتأن يمهد له سجله الوظيفي بالن اهة واإللت ام وأن ال تكون قد  -

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

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

سذنوا  فذي األعمذا      و7 خبذرة ال تقذل عذن     مذع  الوحدة التنظيميةالبكالوريو  في التخررا  ذا  العلقة بعمل  درجة -

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

في التخررا  ذا  العلقة بعمل ال انوية العامة  سنوا  بعد ثلثماملو أو دبلوم متوسط الشهادة الدبلوم المتوسط  أو  -

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

 سنوا  منها في الجامعة. و7 يكون 

شذريطة  الوحدة التنظيمية ية ذا  العلقة بعمل ا  اإلدارفي األعم سنة و15  تقل عن خبرة ال معال انوية العامة  شهادةأو  -

 سنوا  في الجامعة.  و10 أن يكون منها 

 سنوا  السابقة بمستوى ال يقل عن جيد جدًا.  و3تقاويم األداء آلخر  تكون أن  -

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

 ومهارا  استخدام الحاسوب.

إليه عقوبة من العقوبا  المنروا عليها في نظام  وجهتأن يمهد له سجله الوظيفي بالن اهة واإللت ام وأن ال تكون قد  -

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

  

  Main Responsibilities And Duties For Positionوظيفةالواجبات والمس وليات الرئيسة  لل

على المذوظفين فذي الفذرا الذاي      ةالمباشروالمتابعة القيام بالتخطيط والتوجيه والمراقبة لجميع نماطا  العمل واإلشرار  .1

 يعمل به. 

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

 أهيل وتدريب العاملين في الفرا ورفع التوصيا  بالك.والتدريب المستمر لتوهع برنام  التعليم  .3

 اإلشرار على السجل  والقيود الخاصة بالفرا.  .4

 عن نماطا  الفرا للرئيل المباشر.  رفع التقارير الدورية .5

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

 

 

 

 

 

  



24 
 

 

  



25 
 

 

 

 

 

 

 داريةلوظائف اإل: مجموعة اثائيًا

Administrative Job Titles 
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 Senior Administrator   الوظيفة: إداري اوَّ

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

 :يفةوظالإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

 Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

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

فذي   سذنة و 20ال تقل عن   خبرةمع ال انوية العامة  سنوا  بعد ثلث ماملو أو دبلوم متوسطالشهادة الدبلوم المتوسط  أو  -

 . الوظيفةمجا  

 . الوظيفةفي مجا   سنةو 25ال تقل عن   خبرةمع  العامة ال انوية الدراسةشهاده أو  -

  .الوظيفةتمكنه من القيام بمهام  الحدي ةومهارا  االترا  وخبرة باستخدام الحاسوب اإلنجلي ية  ةمعرفة باللم -

 

   PositionFor Duties And Responsibilities  Main للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 المعامل  ومراجعتها وتدقيقها.   متابعة .1

 التي تقتضيها طبيعة العمل.   رئيسةالإعداد الكتب والمراسل   .2

 أهدافه. ا إلنجاز العمل وتحقيخ التي يعمل فيها وخارجه ةاآلخرين داخل الوحداالترا  والتنسيخ والتعاون مع  .3

 بمأنها.  ةفي إتخاذ القرارا  المناسب المماركةإلنجاز المعامل  و اللزمةتقديم االقتراحا  والتنسيبا   .4

 ،على المذدى الطويذل بالتنسذيخ مذع المذدير ومسذاعد المذدير ور سذاء األقسذام          الوحدةوهع خطط التدريب للعاملين داخل  .5

 قدراتهم. تدريب العاملين وتنمية و

 .بها الرئيل المباشروإبلغ تمخيص الممكل  التي تعترم سير العمل  .6

 . في الوحدا  ذا  العلقة صياغة وتحرير األخبار والمقاال  وتدقيخ األبحاث المعده للنمر .7

  والتعذديل بالعمذل   المتعلقةوبمقتضاها  الرادرةالقرارا  األسل ووالتعليما  و األنظمةالقوانين وطلا على متابعة اإل .8

 . ة في هوء ذلكوالتأكد من مدى انسجام اإلجراءا  والقرار  المتخا ،التي تطرأ عليها

 ةوتنسذيخ العلقذا  اإلداريذ    فذي تطذوير   ةوالمسذاهم  ولكافة دوائر الجامعذة ، للدائرة ةواإلعلمي اإلداريةتقديم اإلستمارا   .9

 . ةالمختلف ةبين دوائر الجامع

 .ة المتعلقة بالدائرة إلى الرئيل المباشرزمالل الدوريةتقديم التقارير  .10

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

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

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

 أن يكون حاصًل على راتب الدرجة األولى. -

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

 

 فة:الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظي

    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 .  -

 هام الوظيفة.باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بم ومعرفةنجلي ية للمة اإلمعرفة با -

   

     

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة:  

 األمناءو.اإلعداد الجتماعا  المجالل التالية:  مجلل العمداء، مجلل الجامعة، مجلل  .1

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

إعداد دعوا  حضور جلسا  المجالل وجداو  أعمالها وتوقيعها من ر سذاء المجذالل، وتذأمين ارسذالها إلذى األعضذاء        .3

 مجلل.  هها على كلبحي  تمتمل جداو  األعما  على جميع القضايا المطلوب عر

إعداد المحاهر الخاصة بجلسا  المجالل وعرهها في بداية كذل جلسذة علذى المجذالل ذا  العلقذة لترذديقها والعمذل         .4

 بموجبها.  

 تنظيم وترتيب محاهر جلسا  المجالل لكل عام بمكل متسلسل ومتدرل زمنيًا.   .5

 رة تضمن الرجوا إليها بسهولة ويسر. ة بها، بروإعداد القرارا  المنب قة عن المجالل واللجان حسب الجهة المعني .6

اعتمذذاد نظذذام األرشذذفة اإللكترونيذذة والتذذي تتضذذمن توثيذذخ جميذذع المحاهذذر والموهذذوعا  والقذذرارا  التذذي تنب ذذخ عذذن       .7

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

 ة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر.ى ذا  علقالقيام بأية أعما  أخر .8
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 Executive Secretary  الوظيفة: ب/رتيره تنفيذية

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

    غا  الوظيفة:وبة إلالمطلالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

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

و سذذنة فذذي مجذذا  15مذذع خبذذرة ال تقذذل عذذن   ال انويذذة العامذذة  سذذنوا  بعذذد ثذذلثأو أو شذذهادة الذذدبلوم المتوسذذط  المذذاملو   -

 الوظيفة. 

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

 اتقان الطباعة باللمتين العربية واالنجلي ية. -

 ابة ومحادثة. في اللمة العربية واللمة االنجلي ية قراءة وكت ةمعرفة جيد -

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

 لباقة وحسن المظهر.اللياقة والل -

 

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

 متعلقة بها بالتنسيخ مع الجها  ذا  العلقة. تلقي المراسل  والتقارير ومتابعة تنفيا األمور ال .1

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

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

 توثيخ وحفظ المراسل  والوثائخ المهمة والمكتومة.   .4

 أعما  السكرتاريه في الجامعة. ا  اللزمة لتطوير وتحدي  تقديم االقتراحا  والتنسيب .5

 كترونية، بريد الكترونيو. إجادة العمل على مهارا  استخدام الحاسوب  طباعة، أرشفة إل .6

 استقبا  المراجعين والرد على استفساراتهم وتسهيل مراجعاتهم.  .7

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

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

 الحد األدئى 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   -

 الية. التمتع برحة جيدة وبلياقة بدنية ع -

 في التدريب.  مهارا  مناسبة في استعما  األدوا  واآلال  المستعملة -

 ومهارا  جسدية عالية.  –إدارية وإجتماعية ونفسية  –التمتع بمهارا  ذهنية  -

 القدرة على قيادة الفريخ الاي يديره. -

 التمتع باألخلق الحميدة. -

 من القيام بمهام الوظيفة. ل االترا  الحدي ة تمكنهباستخدام الحاسوب ووسائ ومعرفةمعرفة باللمة اإلنجلي ية  -

   

 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

 اء الفرق الرياهية والفنية وتدريبها. اختيار أعض المماركة في .2

 كة في تنظيم البطوال  واللقاءا  الرياهية للطلبة والعاملين في الجامعة. الممار .3

 المماركة في تحكيم وتقييم النماطا  الرياهية لفرق الجامعة وغيرها.  .4

لمعتمذدة، وسذجل  التذدريب الرياهذي     اإلشرار على الفرق التي يذدربها، وتنظذيم سذجل  واسذتمارا  أعضذاء الفذرق ا       .5

 للفريخ. 

للفريذخ الرياهذي مذن حيذ  اإلعذداد البذدني، والمهذاري والخططذي، وتحديذد االحتياجذا             ةالتذدريب السذنوي  وهع خطذط   .6

 الرياهية للفريخ الاي يدربه في بداية كل عام جامعي  أدوا ، ملبل، أجه ة رياهيةو. 

 هي للعبة التي يكلف باإلشرار عليها. المماركة في إجراء اختبار التفوق الريا .7

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

 توجيه النرح واإلرشاد للعبين بين الحين واآلخر.  .9

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

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة:  

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

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

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

 مجا  الوظيفة. 

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

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

  

  Duties For PositionMain Responsibilities And للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 اللزمة والتنسيخ مع اآلخرين داخل الوحدة النجاز العمل. اء االتراال  المتابعة وإجر .1

 تدقيخ المعامل  والتأكد من انسجامها مع األنظمة والتعليما  والقرارا  النافاة المعمو  بها في الجامعة. .2

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

  واسذذتخرال المراسذذل  المتعلقذذة بهذذا تمهيذذدًا التخذذاذ القذذرار المناسذذب بمذذأنها   تعذذود إليهذذا المعذذاملتحديذذد الملفذذا  التذذي  .4

 وتسهيل حفظها بعد انجازها. 

  الماكرا  والملخرا  والتقارير المتعلقة بالعمل. إعداد .5

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

 ل في أحد المجاال  التالية: بالعم القيام .7

إعذذداد بذذرام  النمذذاطا  الرياهذذية، ومتابعذذة تنفيذذا حجذذوزا  الملعذذب والرذذاال ، ومراقبذذة حسذذن اسذذتخدامها      -

 واإلشرار عليها. وتوفير الهدوء والنظام فيها وتنظيم الرحل  

 . متابعة احتياجا  المسرأ وتهيئة المستل ما  اللزمة إلقامة العروم المسرحية -

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

 مطابقتها لقواعد النمر.مراجعة وتدقيخ األبحاث المعدة للنمر/ ومتابعة طباعتها وإخراجها والتأكد من  -

 ما  الريانة والخدما  األخرى. متابعة شتون مسجد الجامعة وملحقاته لتأمين احتياجاته من اللوازم وأع -

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

 الخاصة بالعمادة.

 جرد عهد العاملين.  المماركة في لجان .9

 المماركة في لجان الجرد الدوري للمستودعا .  .10

 لتنسيب باإلحالة. عروم وتفريمها وتدقيقها واالمماركة في لجان دراسة ال .11

 متابعة الكفاال   الدخو / حسن التنفيا/ الريانةو. .12

 احتياجا  الجامعة من اللوازم وترصيدها في المستودعا .  تدقيخ .13

مراسلة المتعهدين والموردين عن طريخ البريد اإللكتروني أو الفاكل أو الهاتف للحرذو  علذى العذروم وأيذة أمذور       .14

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

 البح  عن مرادر التوريد.  .15

و خمسة آالر دينار وبيذع  5000ت يد قيمتها على  اإلعلن بالرحف المحلية عن مناقرا  طلبا  المراء التي متابعة  .16

 لقرارا  اللزمة. نس  المناقرا  للمناقرين ودعوة لجنة الممتريا  للجتماا التخاذ ا

 إعداد قرارا  المراء وطلبا  التوريد واالتفاقيا  الخاصة بدائرة اللوازم.  .17

 الخاصة بدائرة اللوازم. تدقيخ تقارير اللجان الفنية وطلبا  اللوازم والمراء والمستندا   .18

 و.تأليف اللجان  الفنية لدراسة العروم/ االستلم/ الجرد السنوي .......... ال التنسيب ب .19

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

 كليف من الرئيل المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بت .21
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 Trainerالوظيفة: مدر  

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

    Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 معتمدة. و سنوا  في متسسا  تدريبية5درجة البكالوريو  كحد أدنى وخبرة ال تقل عن   -

 دورة تدريبية في مجا  إعداد األدلة التدريبية.  -

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

.باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة معرفةو إجادة اللمتين العربية واالنجلي ية -

   

    

 Main Responsibilities And Duties For Positionسة للوظيفة: يات الرئيالواجبات والمس ول

 تنفيا البرام  التدريبية الموكلة إليه.  .1

 المماركة في إعداد الخطط والبرام  التدريبية.  .2

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

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 البكالوريو  كحد أدنى في مجا  الوظيفة. درجة -

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

    مباستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ةوإلمام باللمة اإلنجلي ية  معرفة -

 

 Position Main Responsibilities And Duties For  للوظيفة: والمس وليات الرئيسةالواجبات 

تنفيذذا البحذذوث والدراسذذا  المكلذذف بهذذا والمعتمذذدة مذذن إدارة المركذذ ، وتنسذذيخ األنمذذطة المترذذلة بهذذا، وإعذذداد التقذذارير      .1

 المخترة والملخرا  الدورية وتقديمها لرئيسه المباشر. 

 اها.هع اإلطار العام إلعداد وتنفيا األبحاث والدراسا  المتفخ عليها وتنفيالمساهمة مع الباح ين لو .2

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

 اإلطلا على التطورا  التي تطرأ على أساليب البح  العلمي والبرام  الحاسوبية المتعلقة لمايا  تطوير األداء. .4

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

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

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

   

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

 لوجستية المتعلقة بالتدريبا  والتنسيخ مع المتدربين. جراءا  التنسيخ اإل .1

 التمبيك مع المتسسا  المختلفة لتنفيا برام  تدريبية.   .2

 رار على إعداد قاعا  التدريب من حي  األجه ة والمعدا . اإلش .3

ا  المعنيذة بالتذدريب داخذل    التنسيخ مع الجها  المختلفة لترتيب احتياجا  التدريب البمرية والمالية، والتنسيخ مذع الجهذ   .4

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

 .بالبرام  إعداد التقارير الفنية والمالية الخاصة .5

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

 

  

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

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 ة.و سنوا  في مجا  الوظيف3درجة البكالوريو  في الرحافة مع خبرة ال تقل عن   -

 إجادة اللمتين العربية واإلنجلي ية.  -

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

 معرفة جيدة بمهارا  االترا  الحدي ة. -

   

 ain Responsibilities And Duties For PositionMالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

األخبذذار والفنذذون الرذذحفية علذذى أنواعهذذا بحيذذ  تكذذون صذذالحة للنمذذر فذذي مختلذذف الوسذذائل   صذذياغة وتحريذذر ومراجعذذة  .1

 اإلعلمية.

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

 صقلها. تحسين جودة المادة الرحفية من خل  تحريرها واخترارها و .3

  متابعة استكما  المعلوما  الناقرة في بعا الموهوعا  الرحفية. .4

 ترحيح األخطاء المعلوماتية واللموية والنحوية واألسلوبيه. .5

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

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

 حبة للموهوعا .اختيار الرور والرسوما  الملئمة المرا .8

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل 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

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 ي مجا  الوظيفة.و سنوا  ف3درجة البكالوريو  في اإلذاعة والتلف يون مع خبرة ال تقل عن   -

 المظهر. اللياقة وحسن -

 مهارا  في الكتابة واإلعداد الرحفي واإلذاعي. -

 إجادة برام  المونتال والمكيال.  -

 إجادة اللمتين العربية واإلنجلي ية. -

 قدرة على اإلبداا وإعداد الملفا  اإلخبارية الخاصة.  -

   .باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة معرفة -

 

 Main Responsibilities And Duties For Position وليات الرئيسة للوظيفة: ت والمسالواجبا

 إعداد الدورة البرامجية لإلذاعة واإلشرار على تنفياها ومتابعتها. .1

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

 ل إذاعتها. قيقة قبراجعة دمراجعة المواد اإلذاعية م .3

 تدريب الطلب على اإللقاء وأساليب األداء الجيد.  .4

 المستولية الفنية عن تجهي  وتحضير المواد بمكل نهائي لإلذاعة.  .5

 متابعة وتنسيخ عمل إدارة البرام  مع اإلدارا  األخرى. .6

 اإلشرار على أعما  المكيال واإلخرال اإلذاعي وإدارة البرام . .7

 طبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر.أخرى ذا  علقة ب القيام بأية أعما  .8
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 News Supervisor  الوظيفة: م ر  اخبار

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

 الوظيفة: الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  

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   -

 واإلنجلي ية.اتقان اللمتين العربية  -

 ية. القدرة على التحرير وصياغة األخبار والتقارير اإلخبار -

   .والمختلفة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة معرفة -

   

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 ومتابعتها.كتابة األخبار وإعادة تحريرها  .1

 تدريب الطلبة على إعداد األخبار. .2

 ورهم على الهواء في قراءة األخبار.واإلشرار على مهام الطلبة أثناء ظهصياغة التقارير اإلذاعية المتنوعة  .3

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

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة:

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 سنة في مجا  الوظيفة.  ال تقل عن الماجستير في الترجمة أو أي تخرص ممابه مع خبرةدرجة  -

 رص ممابه مع خبرة ال تقل عن سنتين في مجا  الوظيفة. ي الترجمة أو أي تخدرجة البكالوريو  ف -

 إجادة اللمتين العربية واإلنجلي ية بطلقة.  -

 نجلي ية والعكل والترجمة الفورية.القدرة على الترجمة من اللمة العربية إلى اللمة اإل -

 مهارا  عالية في التعامل واالترا  مع اآلخرين.  -

 ة واإلنجلي ية. ي اللمتين العربيمهارا  الكتابة ف -

 معرفة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة.  -

  

 itionMain Responsibilities And Duties For Posالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

اللمذة العربيذة إلذى     يعمل المترجم القانوني تحت إشرار دائرة الرئاسة ويكون مستواًل عن تقديم خدما  الترجمة إليه من .1

 اإلنجلي ية والعكل.  

يكون مستواًل عن تطبيخ معايير الترجمة ومطابقتها مع المعايير والنظم الحالية التي يتطلبها إطار العمل القانوني الحالي  .2

 مع الدولة األردنية. 

 كتابة الوثائخ المترجمة ونسخها ومراجعتها بدقة عالية.  .3

 من القوانين واألنظمة المعمو  بها.ليها إال هالوثائخ التي ترجمها أو صادق عاإللت ام بسر المهنة وعدم نمر  .4

يكون مستواًل عن الوثائخ المترجمذة سذواء كانذت محذررة باألدلذة الكتابيذة أو مطبوعذة أو مستنسذخة بالوسذائل واألجهذ ة            .5

 المناسبة. 

 إلى اللمة العربية وبالعكل. يترجم المراسل  والكتب والعقود وماكرا  التفاهم من اللمة اإلنجلي ية  .6

 سل  باللمة اإلنجلي ية عند الحاجة لها م ل كتابة الرسائل اإللكترونية. تحرير المرا .7

 ترجمة الوثائخ والتقارير إلى اللمة العربية وبالعكل.  .8

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

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

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

 حسن السيرة والسلوك. -

 لقيام بمهام الوظيفة.باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من ا ومعرفةمعرفة باللمة اإلنجلي ية  -

   

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

تقديم خدما  اإلرشاد الفردي والجماعي لطلبة الجامعة من خل  جلسا  إرشادية منظمة تهدر إلى مسذاعدة الطلبذة فذي     .1

 حل ممكلتهم.  

ة لت ويذدهم بالمهذارا  الحياتيذة التذي تسذاهم فذي تطذوير الذاا          الدورا  لطلبذة الجامعذ  إلقاء المحاهرا  وعقد الندوا  و .2

 وصقل المخرية وتنمية المهارا . 

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

 ية والخدماتية. تقديم االستمارا  في مختلف المجاال  األكاديمية، المهنية، النفسية، االجتماعية، األسر .4

م النمذذاطا  الطلبيذذة والمبذذادرا  واكتمذذار أصذذحاب المواهذذب وتذذوجيههم للجهذذا  المخترذذة فذذي الجامعذذة لتنميذذة    تنظذذي .5

 مهاراتهم.

 التعامل بسرية تامة في قضايا الطلبة. .6

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

  

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

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

   الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة:

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة البكالوريو  في مجا  اختراا الوظيفة.   -

فذي مجذا  اخترذاا الوظيفذة مذع      العامذة  سنوا  بعد ال انوية  ثلثمتوسط الدبلوم الشهادة الدبلوم المتوسط  الماملو أو  -

 و سنوا  في مجا  الوظيفة.5خبرة ال تقل عن  

 

 Main Responsibilities And Duties For Position: ات الرئيسة للوظيفةالواجبات والمس ولي

 بة في األلعاب والمهارا  الفردية والجماعية. المساعدة في تدريب الطل .1

 المساعدة في تنظيم الفرق الرياهية والنماطا  والمعارم الفنية.  .2

 الجامعة. المساعدة في تنظيم وتقييم النماطا  الرياهية للطلبة والعاملين في  .3

 الرئيل المباشر.  متابعة أعما  التدريب الرياهي للفرق والطلبة والعاملين في الجامعة وفقًا لتوجيها  .4

 المساعدة في تنظيم سجل  واستمارا  أعضاء الفريخ المعتمدة، وسجل  التدريب الرياهي للفريخ.  .5

 دني، والمهاري والخططي. المماركة في وهع خطط التدريب للفريخ الرياهي من حي  اإلعداد الب .6

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

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

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

و 5مذذع خبذذرة ال تقذذل عذذن   ال انويذذة العامذذة  سذذنوا  بعذذد ثذذلثمتوسذذط الدبلوم الذذأو شذذهادة الذذدبلوم المتوسذذط  المذذاملو أو  -

 سنوا  في مجا  الوظيفة. 

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

 ونهارية والمبيت.  ةا  طويلة ليليالقدرة على تحمل همو  العمل والدوام لفتر -

 مهارا  حاسوبية مرتبطة في برام  الكمبيوتر.   -

 ا  غير العربيا  ومعرفة بوسائل االترا  الحدي ة. معرفة أساسية في اللمة اإلنجلي ية للتواصل بمكل فّعا  مع الطالب -

 

 s For PositionMain Responsibilities And Dutie  الواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة:

 تكون الممرفة مستولة عن إيجاد بيئة معيمية ملئمة والمحافظة عليها.  .1

 المرونة واالبتكار في االستجابة الحتياجا  الطالبا .  .2

 توزيع طالبا  الجامعة على طوابخ وغرر السكن وعمل ملف لكل طالبة.  .3

 اء العطل. مراقبة ممادرا  الطالبا  وخاصة في حالة المبيت خارل السكن وأثن .4

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

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

 اإلشرار على رحل  الطالبا . .7

 متابعة تنفيا تعليما  اإلقامة في السكن.  .8

   الرحي.فى أو المركمتابعة الحاال  المرهية الطارئة ومرافقتها المستم .9

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

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

   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: دئى للم الحد األ

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة البكالوريو  في القانون من جامعة معترر بها. -

 لحدي ي التعيين. ةم اولة المهن -

 

  ies And Duties For PositionResponsibilitMain الواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة:

 صياغة العقود واالتفاقيا  من الناحية القانونية.  .1

 تقديم الممورة القانونية في كافة األمور التي تحا  إليه.  .2

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

 أمانة سر لجان التحقيخ والمجالل التأديبية.  .4

 اللجان. رسة القضايا وفه .5

 حفظ ملفا  التحقيخ في القضايا التحقيقية المتعلقة بأعضاء هيئة التدريل والموظفين.  .6

 متابعة قضايا الجامعة بالتنسيخ مع محامي الجامعة وحفظ ملفاتها.   .7

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

مذن عذدم تعارهذها مذع التمذريعا        ة والتعليما  للجامعة ومراجعاتها للتأكذد المماركة في وهع مماريع القوانين والنظم .9

 النافاة. 

 المماركة في وهع لوائح االتهام بحخ المتهمين.   .10

 تقديم الممورة القانونية للمجالل التأديبية في الجامعة. .11

 ل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عم .12
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   Senior Clerk  اوّ : عات  الوظيفة

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

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . البكالوريو  درجة -

 و5 مذذع خبذذرة ال تقذذل عذذن  ال انويذذة العامذذة  سذذنوا  بعذذدثذذلث متوسذذط الدبلوم الذذأو  مذذاملوال أو شذذهادة الذذدبلوم المتوسذذط  -

 سنوا  في مجا  الوظيفة.

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

    نجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة.للمة اإلمعرفة با -

 

   PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 المحولة وانجازها وفخ توجيه الرئيل المباشر.استلم المعامل  الرسمية  .1

 قة بطبيعة عمله. التعامل مع الملفا  والسجل  ذا  العل .2

 توثيخ مرادر المعلوما  التي تساعد على انجاز المعامل  بمكل يسهل الرجوا إليها.  .3

 إعداد المراسل  والماكرا  التي تقتضيها طبيعة العمل. .4

 القذرارا  والتوجيهذا  الرذادرة المعمذو     األسل والمتعلقة بالعمل وفخ القوانين واألنظمة والتعليما  وتنفيا اإلجراءا   .5

 بها في الجامعة.

 مراجعة وتدقيخ الجداو  والكموفا  واإلحرائيا  المتعلقة بالعمل.  .6

 استقبا  المراجعين وتقديم الخدمة اإلدارية المناسبة لهم.  .7

 الحاسوب  طباعة، أرشفة إلكترونية، بريد الكترونيو. م استخدامهارا   ىإجادة العمل عل .8

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

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

 ظيفة: الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الو

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 وأجه ة االترا  الخاصة باألشخاا ذوي اإلعاقة.  -

 الخاصة. شخاا من ذوي االحتياجا  القدرة على التعامل مع أ -

ة اإلشذارة صذادرة عذن المجلذل األعللذى لمذتون األشذخاا        أن يكون حاصًل على رخرة م اولذة المهنذة لمترجمذي لمذ     -

 المعوقين. 

 

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

  ترجمةو.  ي االحتياجا  الخاصة بلمة اإلشارةشرأ المساقا  التي يسجلها طلبة ذو .1

 تدريب الطلبة العاديين على لمة اإلشارة للتعامل مع ذوي االحتياجا .  .2

 تعليم ذوي االحتياجا  على استخدام الحاسوب.  .3

 ترجمة الكلم. مساعدة اللجان المختلفة التي يكون فيها ذوي االحتياجا  الخاصة طرفًا فيها ل .4

خاصذذة فذذي كافذذة النمذذاطا  المنهجيذذة واللمنهجيذذة التذذي تنظمهذذا الدجامعذذة م ذذل    ذوي االحتياجذذا  المسذذاعدة الطلبذذة مذذن  .5

 االحتفاال  والمقابل  المخرية. 

 مساعدة الطلبة ذوي االحتياجا  الخاصة في عملية التسجيل. .6

 تكليف من الرئيل المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة ب .7
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 Clerk  ات فة: عالوظي

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

فذي   سذنتين مذع خبذرة ال تقذل عذن     ال انويذة العامذة    سذنوا  بعذد   ثذلث متوسذط  الدبلوم الأو ماملو ال  شهادة الدبلوم المتوسط -

 .الوظيفةمجا  

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

    الترا  الحدي ة.معرفة باللمة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل ا -

 

   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

 مل. استخدام السجل  والنماذل والبطاقا  التي تستدعيها طبيعة الع .3

 اعداد الجداو  والكموفا  واإلحرائيا  المتعلقة بالعمل.  .4

 لقة بالعمل ومتابعة طباعتها وتدقيقها.  إعداد مسودا  الكتب ذا  الطبيعة الروتينية المتع .5

 إطار العمل.  همنتقديم الخدمة المناسبة للمراجعين  .6

المعمذو    والقذرارا  والتوجيهذا  الرذادرة   واألسل  القوانين واألنظمة والتعليما تنفيا اإلجراءا  المتعلقة بالعمل وفخ  .7

 . بها في الجامعة

المسذذاعدة فذذي إعذذداد بذذرام  األنمذذطة الرياهذذية وتنفيذذا حجذذوزا  الملعذذب والرذذاال  ومراقبذذة حسذذن اسذذتخدامها،              .8

 والمساعدة في تنظيم الرحل  واإلشرار عليها. 

 كترونية، بريد الكترونيو. الحاسوب  طباعة، أرشفة إل استخدام مهارا  ىإجادة العمل عل .9

 المماركة في لجان جرد عهد العاملين.  .10

 المماركة في لجان الجرد الدوري للمستودعا . .11

 المماركة في لجان دراسة العروم وتفريمها وتدقيقها والتنسيب باإلحالة.  .12

 متابعة الكفاال   الدخو / حسن التنفيا/ الريانةو.  .13

 التحويل/ اإلهافة/ المطبو. اللوازم  ممتريا / اللوازم/ اإلرجاا/إعداد وإدخا  الطلبا  الخاصة بدائرة  .14

 متابعة توريد اللوازم المحالة على الموردين.  .15

متابعذة وتذذدقيخ الفذذواتير والمسذذتندا  ومطابقتهذا مذذع قذذرارا  اإلحالذذة وإرسذذالها إلذى الذذدائرة الماليذذة التخذذاذ اإلجذذراءا      .16

 اللزمة لررفها. 

 حالة عليهم بموجب طلب توريد. مالتبليغ المناقرين باللوازم  .17

 إعداد المناقرا .  .18

 استدرال عروم.  .19

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

 ترقيم وترنيف اللوازم. .21

 تدقيخ مرروفا  اللوازم لوحدا  الجامعة.  .22

فهرسذتها لتكذون بعذد    ائرة بعذد ترقيمهذا و  حفظهذا فذي أرشذيف الذد    والسذجل  و ملفا  الندا  وتنظيم تسالمحرر وتجميع  .23

 .إخرال أي مستند ذلك في عهدته ويكون المستو  عن

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل 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 : ةظيفالوالدرجة األدئى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 العربيذة بذاللمتين   الطباعذة مع إجادة ال انوية العامة  سنوا  بعد ثلثتوسط الملوم بدالأو ماملو ال شهادة الدبلوم المتوسط  -

 .سنتينال تقل عن  خبرةإلى  باإلهافة اإلنجلي يةو

 العربيذة بذاللمتين   الطباعذة مذع إجذادة    الوظيفذة في مجذا    خبرة وا سن و5 إلى  باإلهافة العامة ال انوية الدراسةأو شهادة  -

 .  اإلنجلي يةو

واألرشفة والبريد اإللكترونذي وأيذة أجهذ ة    الحدي ة  بمهارا  االترا  معرفةفي استخدام الحاسوب و ديه خبرةن ليكوأن  -

 . أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل

 لباقة وحسن المظهر.اللياقة وال -

 

   PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

والواجب عرهها علذى الذرئيل المباشذر، ومتابعذة      ة،وتسجيل المعلوما  ذا  األهمي الهاتفيةكالما  إجراء الماستقبا  و .1

 ما يتعلخ به في هوء توجيهاته بمأنها.  

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

 مراجعاتهم.  م وتسهيل ستفساراتهاستقبا  المراجعين والرد على ا .3

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

، وتنظذيم الملفذا .... الذ و فذي المواقذع التذي ال       ةتولي أعما  األرشيف والتوثيخ  البريد الوارد والرادر، الحفظ، المتابعذ  .5

 يوجد فيها ديوان. 

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

للمعنيذين عنذد طلبهذا وإعادتهذا إلذى مكانهذا فذور االنتهذاء مذن اسذتعمالها وحسذب توجيهذا  رئيسذه               المطلوبةتسليم الملفا   .7

 . المباشر

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

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

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

مذع خبذرة ال تقذل     الوظيفةفي مجا  ال انوية العامة  سنوا  بعد ثلثمتوسط الدبلوم الشهادة الدبلوم المتوسط  الماملو أو  -

  .في مجا  الوظيفة سنتينعن 

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

 . الحاسوبواستخدام  الحدي ة ترا ومعرفة بمهارا  االمام باللمة االنجلي ية لإلإ -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 لبا . الحتياجا  الطا ةواالبتكار في االستجاب ةوإظهار نوا من المرون ةملئم ةمعيمي 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 طالبا  السكن في كل ليل .4

 . ةمرافقة الطالبا  في الرحل  والنماطا  اللمنهجي .5

 السكن.أو طاريء يقع في  ةأية ممكل المباشر عن المستو إبلغ  .6

 بتكليف من الرئيل المباشر.  الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .7
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 Director Model School Principal  : مدير المدربة النموذجيةالوظيفة

أن يكذذون قذد حرذل علذى مربذذو  راتذب الدرجذة األولذى  بو أو يكذذون قذد حرذل علذى أعلذذى          : الوظيفية الدرجية األدئيى إل يغا     

 مربو  راتب الدرجة ال انية  أو  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

سذنوا  شذريطة أن يكذون     و5 في أحد التخررا  التعليمية مذع خبذرة فذي مجذا  التذدريل ال تقذل عذن         ةدرجة الدكتورا -

 . مدرسةال أو سنوا  منها في الجامعة و3 

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

 .أو المدرسة الجامعةسنوا  على األقل في  و5 يكون منها 

ة أن شذريط  ةسذن  و15 البكالوريو  فذي أحذد التخررذا  التعليميذة مذع خبذرة فذي مجذا  التذدريل ال تقذل عذن             درجةأو  -

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

 ثلث سنوا  بمستوى ال يقل عن جيد جدًا. ألخر أن تكون تقاريره السنوية  -

  أن تتذذوفر فيذذه صذذفا  شخرذذية قياديذذة، وقذذدرة علذذى التعامذذل مذذع اآلخذذرين ومعرفذذة باللمذذة اإلنجلي يذذة ومعرفذذة بمهذذارا  -

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

 . الوظيفة

 .اإلشرار على تنفيا جميع البرام  واألنمطة الرفية واللصفية -

 

  Positionor fDuties nd aMain Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال 

 Leadership and Planning  اواًل: القيادة والتخطيط

 يمار  القيادة التربوية للمدرسة كما يمارك في ممروا تطوير المناه .  .1

 يضع بيانًا برسالة المدرسة بما يتماشى مع الر ية وأهدار التعليم.  .2

ألجلذين الطويذل   لألهذدار التعليميذة   قيادة العاملين بالمدرسة في عمليذة وهذع ر يذة مسذتقبلية تسذاعده فذي تحديذد ا        .3

 والقرير. 

وأوليذاء األمذور    الطذلب مع األولويا  التي تحذدد  فذي هذوء احتياجذا       تتماشىر الموهوعة التأكد أن األهدا .4

 وغيرهم.

اللذذوائح والتوجيهذذا   والقذذوانين والتعليمذذا   تتماشذذى األنظمذذة و لتحقيذذخ األهذذدار   ةأن السياسذذا  المختذذار التأكذذد  .5

 حدي ة. التربوية ال

 

 Curriculum and Teaching  ثائيًا: المنهج والتدريس

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

بالمدرسة والحرو  على دعمهم في ممروعا  تطوير وتنفيا التمييرا  في المناه   المعلمينيعمل على إشراك  .2

 المدرسية. 

 في المناه  وطرق التدريل واإلدارة.را على المتابعة المستمرة ألية تميرا  أو تحسينا  حي .3

 .يقوم بتخطيط وتوجيه جميع عمليا  التدريل .4

 .واالختبارا اإلشرار على أعما  التقويم  .5

 لمدرسة.بها في تحسين عملية التعليم والتعلم ودعم جهود تحسين ا واإلستعانة الطلباإلشرار على تحليل نتائ   .6

 اإلشرار على استخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة في زيادة فاعلية عملية التدريل.  .7

 التابعة لها. الطلباإلشرار على تنمية وتطوير أنمطة المدرسة وممروعا   .8
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 Students Affairs and School Discipline  واالئضباط المدربي الط  ون  ثالثًا:  

 الجدد ودمجهم في مجتمع المدرسة.  الطلبستقبا  وتوعية أن يقوم بوهع برنام  ا .1

 ينسخ ويمرر على برنام  إرشادي يوفر توجيهًا مهنيًا وتعليميًا وشخريًا. .2

 إلى المرحلة األعلى.  قبل إنتقالهم الطلبوهع برنام  انتقا   .3

 السائدة.  شى مع فلسفة اإلدارة وسياسة الجامعة والقوانيناللنضبا  الطلبي يتم نظامًايضع  .4

 .الطلبمماكل  لحل ةنضباطيايقوم باتخاذ قرارا   .5

 للمتسسا  العلجية أو اإلصلحية عندالحاجة. الطلبيقوم بتحويل  .6

 

  Staff Affairs in the School رابعًا:   ون العاملين في المدربة

 .يقوم بتفسير سياسا  الجامعة للعاملين .1

 التي تتثر على المدرسة إلى إدارة الجامعة.  المدرسةالعاملين في  نقل هموم ومماكل واحتياجا  .2

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

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

 يضع وينفا نظام تهيئة واستيعاب للعاملين الجدد بالمدرسة.  .5

را علذذى إبذذراز مسذذاهمتهم فذذي نجذذاأ خطذذط وجهذذود  ي للعذذاملين بالمدرسذذة ويحذذيعمذذل علذذى خلذذخ منذذا  إيجذذاب .6

 المدرسة.

 

 Career Development and Training خامسًا: التنمية المهنية والتدري 

 عقد االجتماعا  مع العاملين بالمدرسة وإطلعهم على التميرا  في السياسا  والبرام  الجديدة.  .1

 طة الضرورية. األهدار واألنم في عملية تحديد المعلمينإشراك  .2

 التنسيخ واإلشرار على برام  االختبارا  في المدرسة. .3

 

  Financial and Administrative Affairs  واإلدارية: ال  ون المالية بادبًا

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

 المواد والخدما  اللزمة للمدرسة.

 

  Field of Community Participation  : مجا  الم ارعة المجتمعيةبابعًا

 مع المجتمع.  ةاالحتفاظ بعلقا  جيد .1

المجتمع ويضذمن تفهذم المجتمذع لذدور المدرسذة ومسذتوى أدائهذا ويمذجع أفذراد المجتمذع           مع ترا  ايضع نظام  .2

 مدرسة. على المماركة وتقديم الدعم لل

 باء والمعلمين وغيرها من المجالل. آلا لتمجيع المدرسين وأولياء األمور على المماركة في مجال .3

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

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

 :  الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

سذنوا  منهذا    و3  سذنوا   و10 مجا  التدريل ال تقذل عذن    ة فيخبر معدرجة الماجستير في أحد التخررا  التعليمية  -

  في المدرسة بوظيفة معلم.

سذنوا    و5  سذنة  و12 خبذرة فذي مجذا  التذدريل ال تقذل عذن        مذع البكالوريو  في أحد التخررذا  التعليميذة    درجةأو  -

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

 ثلث سنوا  بمستوى ال يقل عن جيد جدًا. آلخر السنوية تقاريره أن تكون  -

اسذتخدام أجهذ ة   ومعرفذة ب باللمذة اإلنجلي يذة    وإلماميادية وقدرة على التعامل مع اآلخرين فر فيه صفا  شخرية قاأن تتو -

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

  

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةلاوالواجبات  المس وليات

 القرارا  واالحتفاظ بها في سجل مفهر .متابعة تنفيا  .1

 متابعة وصو  الكتب الدراسية واإلشرار على توزيعها. .2

 رسم سياسة العمل للمرحلة التابعة له. المساهمة في  .3

التعليميذة  عمليذة  والتدريب واألنمطة ودراسة البحوث التي تترذل بال  المساهمة في المتتمرا  والندوا  وحلقا  المناقمة .4

 ه الوارد تفريًل. وذلك على الوج

إعداد التقارير ودراسة التطورا  الجديدة المتعلقة بالنواحي التعليميذة واألنمذطة والخذدما  واقتذراأ مذا يمكذن أن يقتذبل         .5

 منها لرفع مستوى أداء التعليم. 

 على أوهاا السلوكية والدراسية.  همإلطلعمعهم عمل اجتماعا  دورية ور الطلبة التواصل مع أولياء أمو .6

 المماركة في بح  المكاوى الخاصة باإلدارة التي يمرر عليها والتي يكلف بها من مدير المدرسة.  .7

 حضور اإلجتماعا  والندوا  التي تعقد في مجا  تخررة.  .8

 للتعليم.  المتبعةيير عالملالمماركة في تحقيخ الجودة الماملة طبقًا  .9

يمذارك فذي   و ويتابع تنفياها مع الجها  المخترة إشرافه الاين يعملون تحت المعلميناقتراأ حركة النقل والترقية بين  .10

 .تقويم األداء

 تحقيخ األهدار المرسومة للتعليم المتمي .   .11

 أن يكون قادرًا على عمل كل الفعاليا  اإلدارية اللزمة للمدرسة م ل:  .12

 والفرو  بمكل صحيح. ام  المواد والمدرسين بر عمل .أ

 باالختبذارا  النهائية وكل ما يتعلخ بتوزيع الطلبة على القاعا  وعمل البرام  الخاصة  االختبارا تنظيم أعما   .ب

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

ا بمذكل  هذ وكيفيذة التعامذل مع   (Eduwave) األيذديوويف بالمنظومذة اإللكترونيذة   يجب أن يكذون علذى درايذة كاملذة      .ل

 صحيح.

 .بينهمأن يكون قادرًا على وهع برنام  أشما  معلمين يضمن المساواة  .13

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

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة:  

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

 سنوا  منها في المدرسة بوظيفة معلم. 

 و5 سذنة   و12 مجذا  التذدريل ال تقذل عذن      البكالوريو  في أحد التخررا  التعليمية باإلهافة إلى خبرة في درجةأو  -

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

 ثلث سنوا  بمستوى ال يقل عن جيد جدًا. آلخر أن تكون تقاريره  -

اسذتخدام أجهذ ة   معرفذة ب يذة و فر فيه صفا  شخرية قيادية وقدرة على التعامل مع اآلخرين وإلمام باللمذة اإلنجلي  اأن تتو -

 مكنه من القيام بمهام الوظيفة. تالحاسوب ومهارا  االترا  الحدي ة 

  

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالمس وليات والواجبات ال

ي وثيقذة تخذص الطذلب    اإلشرار على جميع المراسل  اإلدارية التي تخص قبذو  وانتقذا  الطلبذة ومسذتولية إصذدار أ      .1

 وكالك توزيع المهادا  المدرسية. 

 اإلشرار على البرنام  المدرسي وحرص االحتيا  اليومية.  .2

 .ال انوية العامة وتأمين دفتر خدمة العلم للطلبة الاين تنطبخ عليهم شرو  الخدمة اشتراكا متابعة  .3

قيخ وإخذرال كمذور   ل مذا يتعلذخ باإلدخذا  والتذد    ونظام المدرسة المحوسب، ك وEduwave  العمل على نظام األديوويف .4

 وكالك ممادرتهم واإلجازا  األخرى إلكترونيًا. إلكترونيًاالعلما  وطباعتها وإخرال المهادا  المدرسية 

 . وإعداد التقارير اإلشرار على الحضور والمياب اليومي للطلب والمعلمين .5

سذذي مذذن حيذذ  جمذذع البيانذذا  وحسذذابها وطباعذذة الكمذذور    اإلشذذرار علذذى كذذل مذذا يتعلذذخ بتمذذعيب الرذذف العاشذذر األسا    .6

 ترونيًا.  إلك

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

 تقارير دورية تتضمن انجازا  المدرسة اإلدارية والتدريسية.إعداد  .8

 ية والتعليم في كل ما يخص المدرسة.التواصل الوثيخ مع وزارة الترب .9

 لقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر.ما  أخرى ذا  عالقيام بأية أع .10
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  Assistant Director Of The School For Academic Affairs الفنيةعد مدير المدربة لل  ون الوظيفة: مسا

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة:  

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

 ة بوظيفة معلم. في المدرس

سذنوا    و5 سذنة   و12 خبذرة فذي مجذا  التذدريل ال تقذل عذن        مذع البكالوريو  في أحد التخررذا  التعليميذة    درجةأو  -

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

 ثلث سنوا  بمستوى ال يقل عن جيد جدًا. آلخر أن تكون تقاريره  -

اسذتخدام أجهذ ة   معرفذة ب فا  شخرية قيادية وقدرة على التعامل مع اآلخرين وإلمام باللمذة اإلنجلي يذة و  يه صفر فاأن تتو -

 مكنه من القيام بمهام الوظيفة. تالحاسوب ومهارا  االترا  الحدي ة 

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالمس وليات والواجبات ال

 اللزمة.ام فريخ اإلشرار الُمعّين من قبل األستاذ الرئيل وإعداد التقارير وتسهيل مه متابعة عمل .1

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

 يتابع الخطط الفرلية والسنوية للمعلمين. .3

 يتابع التحضير اليومي للمعلمين.   .4

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

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

 يتعاون مع المرشد التربوي في حل ممكل  الطلبة داخل المدرسة.  .7

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

 لموهوبين داخل المدرسة. يتابع تنفيا الخطط التنموية الخاصة بالطلبة ا .9

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

اإلشرار على جميع المراسل  اإلدارية التي تخص قبو  وانتقا  الطلبة ومستولية إصذدار أي وثيقذة تخذص الطذلب      .11

 وكالك توزيع المهادا  المدرسية. 

 نام  المدرسي وحرص االحتيا  اليومية. على البراإلشرار  .12

 اإلشرار على الحضور والمياب اليومي للطلب والمعلمين.  .13

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

 إعداد تقارير دورية تتضمن انجازا  المدرسة اإلدارية والتدريسية. .15

 ع وزارة التربية والتعليم في كل ما يخص المدرسة.الوثيخ مالتواصل  .16

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

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة:  

    Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .و سنة في مجا  التدريل17مع خبرة ال تقل عن    درجة البكالوريو  في مجا  التخرص -

 وية والتدريسية الحدي ة. يب التربباألسال ةمعرفة جيد -

أن يكون على قدر مذن المعذارر األساسذية حذو  مفهذوم المذنه  الدراسذي وأصذوله وعناصذره وعمليذا  بنذاءه وتطذويره              -

 وتقويمه.

اإللمام بالمعارر اللزمة لتخرره العلمذي شذاملة خرذائص العلذم ومبادئذه ومفاهيمذه وقذدر وار مذن معلوماتذه ويذتفهم            -

 عناصره بما يمكنه من التعامل معه برورة تحقيخ األهدار التعليمية.وأسسه و الدراسي المنه 

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

 .ث سنوا أن ال يقل تقدير أداءه في الخمل سنوا  األخيرة عن جيد جدًا لسنتين وممتاز ل ل -

 أن تتوفر فيه شرو  إشما  الوظيفة السابقة.  -

 

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

 تخطيط الدرو  بطريقة علمية.  .1

 توظيف طرائخ وأساليب متنوعة تتوافخ مع عناصر عملية التعلم وتحقخ أهدافها.  .2

 بما يسهل عملية التعلم ويحقخ األثر المطلوب.  ةوغير اللفظي ةظياستخدام مهارا  اإلترا  اللف .3

 افعية. إشراك الطلبة في عملية التعلم باستخدام المهارا  واالستراتيجيا  التي تساعد على إثارة االنتباه والد .4

سة بذالواقع  على ربط المدر تعملومجريا  احداثه وغيرها من العناصر التي  هإبراز خرائص المجتمع ومبادئه وظروف .5

 قيخ غايا  المجتمع وأهدافه. وتح

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

ناصره ومعالجة األخطاء فيه بطريقة تساعد على زيادة تحريل الطلب وتنميذة  إدارة الرف الدراسي وتنظيم وترتيب ع .7

 شخرياتهم. وصقل 

 ليمية واستخدامها في الدرو  بما ي يد من فاعلية التعلم. والتقنيا  التعإعداد الوسائل  .8

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

 المتنوعة التي تنفاها المدرسة.  ةفي األنمط ةاإلسهام بصيجابي .10

والممذرر التربذوي بمذا يحقذخ روأ      التربذوي لذ ملء والمرشذد   التعاون مع العاملين في المدرسة من إدارة المدرسذة وا  .11

 الفريخ. 

 أن يعمل على تطوير نفسه مهنيًا.   .12

 لسبل التي تهدر إلى تطوير المناه  وأساليب التدريل. إعداد خطة فرلية عن سير التدريل وأهم األنمطة، واقتراأ ا .13

رحلذة ومسذاعد المذدير للمذتون التعليميذة بهذاه       وهع خطط علجية للطلبة هعار التحريل الدراسي وإعلم مذدير الم  .14

 الخطط لمتابعتها.

تعليمية إلعلم وهع خطط علجية لمعالجة السلوكيا  غير المرغوبة وإعلم مدير المرحلة ومساعد المدير للمتون ال .15

 ذوي أولياء أمورهم.

 وهع خطط تدريب للمعلمين الجدد والمماركة في تنفياها. .16

 يفة بتكليف من الرئيل المباشر.ا  علقة بطبيعة عمل الوظالقيام بأية أعما  أخرى ذ .17
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   Main Teacher او   الوظيفة: ُمعلء

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

 يفة:  الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظ

    Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .و سنوا  في مجا  التدريل10مع خبرة ال تقل عن    درجة البكالوريو  في مجا  التخرص -

 باألساليب التربوية والتدريسية الحدي ة.  ةمعرفة جيد -

اءه وتطذويره  وم المذنه  الدراسذي وأصذوله وعناصذره وعمليذا  بنذ      أن يكون على قدر مذن المعذارر األساسذية حذو  مفهذ      -

 وتقويمه.

لزمة لتخرره العلمذي شذاملة خرذائص العلذم ومبادئذه ومفاهيمذه وقذدر وار مذن معلوماتذه ويذتفهم           اإللمام بالمعارر ال -

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

 بمهام الوظيفة.للمة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام ام بااإللم -

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

 أن تتوفر فيه شرو  إشما  الوظيفة السابقة.  -

 

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

 تخطيط الدرو  بطريقة علمية.  .1

 توظيف طرائخ وأساليب متنوعة تتوافخ مع عناصر عملية التعلم وتحقخ أهدافها.  .2

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

 ساعد على إثارة االنتباه والدافعية. تعلم باستخدام المهارا  واالستراتيجيا  التي تفي عملية ال إشراك الطلبة .4

على ربط المدرسة بذالواقع   تعملإبراز خرائص المجتمع ومبادئه وظروفة ومجريا  احداثه وغيرها من العناصر التي  .5

 وتحقيخ غايا  المجتمع وأهدافه. 

 جتماعية اللزمة. طوير تفكيره واكسابه المهارا  االالعمل على تنمية شخرية الطالب وت .6

الرف الدراسي وتنظيم وترتيب عناصره ومعالجة األخطاء فيه بطريقة تساعد على زيادة تحريل الطلب وتنميذة  إدارة  .7

 شخرياتهم. وصقل 

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

 طلب باستخدام األساليب واألدوا  المناسبة في القيا  والتقويم التربوي. م التقوي .9

 المتنوعة التي تنفاها المدرسة.  ةفي األنمط ةاإلسهام بصيجابي .10

والممذرر التربذوي بمذا يحقذخ روأ      التربذوي التعاون مع العاملين في المدرسة من إدارة المدرسذة والذ ملء والمرشذد     .11

 الفريخ. 

 هنيًا.  تطوير نفسه مأن يعمل على  .12

 إعداد خطة فرلية عن سير التدريل وأهم األنمطة، واقتراأ السبل التي تهدر إلى تطوير المناه  وأساليب التدريل.  .13

علجية للطلبة هعار التحريل الدراسي وإعلم مذدير المرحلذة ومسذاعد المذدير للمذتون التعليميذة بهذاه        وهع خطط  .14

 الخطط لمتابعتها.

ا  غير المرغوبة وإعلم مدير المرحلة ومساعد المدير للمتون التعليمية إلعلم لمعالجة السلوكيوهع خطط علجية  .15

 ذوي أولياء أمورهم.

   علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا .16
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   Teacher الوظيفة: ُمعلء

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة:  

    Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .سنوا  في مجا  التدريلو 5مع خبرة ال تقل عن    درجة البكالوريو  في مجا  التخرص -

 باألساليب التربوية والتدريسية الحدي ة.  ةمعرفة جيد -

أن يكون على قدر مذن المعذارر األساسذية حذو  مفهذوم المذنه  الدراسذي وأصذوله وعناصذره وعمليذا  بنذاءه وتطذويره              -

 وتقويمه.

قذدر وار مذن معلوماتذه ويذتفهم     اإللمام بالمعارر اللزمة لتخرره العلمذي شذاملة خرذائص العلذم ومبادئذه ومفاهيمذه و       -

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

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

 تدريبي مكافئ تعتمده المدرسة. أو أي برنام  وICDLقيادة الحاسوب  أن يكون حاصًل على شهادة الرخرة الدولية ل -

 أن ال يقل تقدير أداءه في السنتين األخيرتين عن جيد جدًا.  -

سذذاعة تدريبيذذة لهذذا علقذذة فذذي مجذذا    25أن يكذذون قذذد خضذذع لبذذرام  تدريبيذذة ال يقذذل عذذدد السذذاعا  التدريبيذذة فيهذذا عذذن    -

 تخرره أو عمله. 

 ة. شما  الوظيفة السابقأن تتوفر فيه شرو  إ -

 

 Main Responsibilities And Duties For Position ت والواجبات الرئيسة للوظيفة:المس وليا

 تخطيط الدرو  بطريقة علمية.  .1

 توظيف طرائخ وأساليب متنوعة تتوافخ مع عناصر عملية التعلم وتحقخ أهدافها.  .2

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

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

على ربط المدرسة بذالواقع   تعملومجريا  احداثه وغيرها من العناصر التي  إبراز خرائص المجتمع ومبادئه وظروفة .5

 ا  المجتمع وأهدافه. وتحقيخ غاي

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

زيادة تحريل الطلب وتنميذة   إدارة الرف الدراسي وتنظيم وترتيب عناصره ومعالجة األخطاء فيه بطريقة تساعد على .7

 شخرياتهم. وصقل 

 لية التعلم. استخدامها في الدرو  بما ي يد من فاعإعداد الوسائل والتقنيا  التعليمية و .8

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

 درسة. المتنوعة التي تنفاها الم ةفي األنمط ةاإلسهام بصيجابي .10

والممذرر التربذوي بمذا يحقذخ روأ      يالتربذو التعاون مع العاملين في المدرسة من إدارة المدرسذة والذ ملء والمرشذد     .11

 الفريخ. 

 أن يعمل على تطوير نفسه مهنيًا.   .12

 إعداد خطة فرلية عن سير التدريل وأهم األنمطة، واقتراأ السبل التي تهدر إلى تطوير المناه  وأساليب التدريل.  .13

مذتون التعليميذة بهذاه    هع خطط علجية للطلبة هعار التحريل الدراسي وإعلم مذدير المرحلذة ومسذاعد المذدير لل    و .14

 الخطط لمتابعتها.

وهع خطط علجية لمعالجة السلوكيا  غير المرغوبة وإعلم مدير المرحلة ومساعد المدير للمتون التعليمية إلعلم  .15

 ذوي أولياء أمورهم.

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

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

 :  الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

    Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .البكالوريو  في مجا  التخرص درجة -

 . ةالحدي  ةوالتدريسي ةباألساليب التربوي ةجيد معرفة -

حذو  مفهذوم المذنه  الدراسذي وأصذوله وعناصذره وعمليذا  بنذاءه وتطذويره           ةاألساسذي كون على قدر مذن المعذارر   يأن  -

 وتقويمه.

مذن معلوماتذه ويذتفهم     وار  ه وقذدر  مبادئذه ومفاهيمذ  خرذائص العلذم و   ةلتخرره العلمذي شذامل   اللزمةاإللمام بالمعارر  -

 .ةر التعليميتحقيخ األهدا ةالمنه  الدراسي وأسسه وعناصره بما يمكنه من التعامل معه برور

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

 أو أي برنام  تدريبي مكافئ تعتمده المدرسة.  ICDLدة الحاسوب دة الرخرة الدولية لقياأن يكون حاصًل على شها -

 يقل تقدير أداءه في السنتين األخيرتين عن جيد جدًا. أن ال -

سذذاعة تدريبيذذة لهذذا علقذذة فذذي مجذذا    25أن يكذذون قذذد خضذذع لبذذرام  تدريبيذذة ال يقذذل عذذدد السذذاعا  التدريبيذذة فيهذذا عذذن    -

 تخرره أو عمله.

 

  TeacherFor Duties And Main Responsibilities الجديدللمعلء  رئيسة وليات والواجبات المسال

 . ةعلمي ةتخطيط الدرو  بطريق .1

 تتوافخ مع عناصر عملية التعلم وتحقخ أهدافها.  ةتوظيف طرائخ وأساليب متنوع .2

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

 . ةفي عملية التعلم باستخدام المهارا  واالستراتيجيا  التي تساعد على إثارة االنتباه والدافعي الطلبةإشراك  .4

بذالواقع   المدرسةعلى ربط  تعملومجريا  احداثه وغيرها من العناصر التي  ةإبراز خرائص المجتمع ومبادئه وظروف .5

 وتحقيخ غايا  المجتمع وأهدافه. 

 . اللزمة ةطوير تفكيره واكسابه المهارا  االجتماعيعمل على تنمية شخرية الطالب وتلا .6

تساعد على زيادة تحريل الطلب وتنميذة   ةإدارة الرف الدراسي وتنظيم وترتيب عناصره ومعالجة األخطاء فيه بطريق .7

 شخرياتهم. وصقل 

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

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

 . المدرسةالتي تنفاها  ةالمتنوع ةفي األنمط ةاإلسهام بصيجابي .10

يحقذخ روأ  والممذرر التربذوي بمذا     بذوي التروالذ ملء والمرشذد    المدرسذة من إدارة  المدرسةالتعاون مع العاملين في  .11

 الفريخ. 

 أن يعمل على تطوير نفسه مهنيًا.   .12

 ، واقتراأ السبل التي تهدر إلى تطوير المناه  وأساليب التدريل. ةعن سير التدريل وأهم األنمط ةفرلي خطةإعداد  .13

للمذتون التعليميذة بهذاه    وهع خطط علجية للطلبة هعار التحريل الدراسي وإعلم مذدير المرحلذة ومسذاعد المذدير      .14

 خطط لمتابعتها.  ال

وهع خطط علجية لمعالجة السلوكيا  غير المرغوبة وإعلم مدير المرحلة ومساعد المدير للمتون التعليمية إلعلم  .15

 ذوي أولياء أمورهم. 

 بتكليف من الرئيل المباشر. الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .16

  



60 
 

  Educational Advisor/ Mentor تربويمر د : الوظيفة

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

 :  الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

أو االرشاد التربوي والرحة النفسية أو علم النفل أو علذم االجتمذاا    المدرسياالرشاد البكالوريو  في تخرص  درجة -

 سنوا . و3 ال تقل عن  خبرةباإلهافة إلى  التربوييتهله لعمل اإلرشاد 

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

 

   PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتوالواجبات 

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

يئذة اإلداريذة   يضع خطة عمل سنوية تتناسب مع حاجا  الطلبة والمراحل التعليمية والنمائية في المدرسة بالتعاون مع اله .2

 والتعليمية وأولياء األمور إن أمكن. 

 يجمع المعلوما  عن الطلبة بمكل مستمر ويستخدمها لمايا  االرشاد والتوجيه. .3

 فيما يواجهون من ممكل  وصعوبا .رشاد ورة وااليجري مقابل  فردية مع الطلبة لتقديم المم .4

رديذذة ي القضذذايا التذذي تتعلذذخ بأبنذذائهم مذذن خذذل  المقذذابل  الف  يقذذدم الخذذدما  االستمذذارية واإلرشذذادية ألوليذذاء األمذذور فذذ   .5

 .في المدرسة والجماعية

ة المتعلقذة بسذلوك الطلبذة فذي غرفذة      يقدم الخدما  االستمارية واإلرشادية للهيئتين اإلدارية والتعليمية في القضايا التربوي .6

 الرف. 

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

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

 المن لية بالتنسيخ مع أولياء األمور وبصشرار مدير المدرسة وحسب الحاجة. يقوم المرشد التربوي بال يارا   .9

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

دلذة  يعطي حرص التوجيه المهني والتوجيذه الجمعذي للطلبذة، بمذا ال يقذل عذن أربذع حرذص أسذبوعيًا، مسذتندًا إلذى األ            .11

 الوقائية والعلجية التي اعد  على مستوى الوزارة والمديرية. 

 ية. رر للطلبة المحالة من قبل اإلدارة المدرسيتابع حاال  المياب المتك .12

عي العلجذذي للطلبذذة بهذذدر تنميذذة شخرذذياتهم وإكسذذابهم المهذذارا  الضذذرورية لمواجهذذة      ايقذذدم خدمذذة اإلرشذذاد الجمذذ   .13

 الممكل .  

 ينظم عقد الندوا  والمحاهرا  التي تتناو  قضايا الطلبة وتكون ذا  أهدار وقائية وإنمائية ويمرر عليها.  .14

وميذذولهم ممذذا يسذذاعدهم علذذى تكذذوين توجهذذاتهم المهنيذذة،   الطلبذذةقذذدرا  فذذي توظيذذف األنمذذطة المدرسذذية لتنميذذة  يسذذاهم  .15

 ويساعدهم في اتخاذ قرار مهنة المستقبل. 

 يتولى مستولية تنفيا لجنة االرشاد في المدرسة لبرامجها.  .16

  خاصة، وينسخ مع الهيئة اإلدارية يجمع المعلوما  عن الطلبة ذوي الممكل  الجسمية والرحية ويوثقها في سجل .17

 المدرسي.  ليمية في مساعدة هتالء الطلبة على التكيفوالتع

يقوم بدراسذة جميذع قضذايا الطلبذة، مذن حيذ  أبعادهذا وملبسذاتها، قبذل عرهذها علذى مجلذل الضذبط، ومذن ثذم يكتذب                  .18

 تماعا  المجلل.تقريرًا مفرًل ويعرهه على المجلل للستئنا  برأية قبل أن ينعقد، ويحضر اج

مذا يضذمن التعذاون التذام فذي مجذا  مسذاعدة الطلبذة علذى التكيذف           وليذاء األمذور والمعلمذين ب   يمارك بفعالية في مجالل أ .19

 العام. 

المهنذذي فذذي المدرسذذة علذذى اعتبذذار أن التوجيذذه المهنذذي أحذذد مجذذاال  العمذذل      يمذذارك كعضذذو فذذي لجنذذة تنفيذذا التوجيذذه     .20

 االرشادي. 

ة كذل  ري عن منج ا  عمل المرشد التربوي في نهايوي في مديرية التربية والتعليم بتقرير شهرشاد التربي ود قسم اإل .21

 . عن طريخ مدير المدرسة شهر
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يحتفظ المرشد بسذجلته وملفاتذه ويوثذخ فيهذا أعمالذه أواًل بذأو  علذى اعتبذار أن السذجل  وثيقذة رسذمية ومتشذر ألداء              .22

 المرشد، ووسيلة لحفظ حقه الوظيفي في حاال  المساءلة. 

ية التربية الرشادية وي ود قسم االرشاد التربوي في مديرالتي تخدم العملية التربوية ا يقوم بصجراء الدراسا  واألبحاث .23

 عن طريخ مدير المدرسة.بها 

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

 

توفير الخدما  التي تعذ ز وتقذوي العلقذا  بذين      بتع ي  وتمجيع الرسالة الكلية للمدرسة وذلك عن طريخ التربوييقوم المرشد 

بالمدرسة بمكل ملحوظ في اإلعداد لبيئذة   التربويوالمدرسة وإزالة الحواج  التي تعيخ عملية التعليم. كما يساهم المرشد  المن  

تذأثيرا   والمجتمذع وال وأثذر األسذر    للطلبذة مذو والتطذور اإلنفعذالي واالجتمذاعي     تعلم صحية وآمنه ومهتمه بالطلبذة وذلذك بذدعم الن   

 ال قافية على نجاأ الطلبة. 

 

 Regarding Of Students   فيما يخص الطلبة  ❖

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

مذدى   ، إجذراء المقذابل ، لتقيذيم   الممذاهدة استخدام مجموعة من األساليب المناسذبة الرسذمية وغيذر الرسذمية م ذل       .2

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

 . المخالفين ألنظمة وتعليما  المدرسة وإرشادهم وتوجيههم متابعة الطلبة .3

 .  سلوكية ممكل للطلبة الاين يعانون من  تقديم استمارا  .4

 

 المقدم لألبر التواصل مع اوليا  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 أبنائهمة الاين يعانتقديم النرح ألولياء أمور الطلب .3

  التنسيخ بين البيت والمدرسة. .4

 استخدام المعلوما  التي تم الحرو  عليها من األهل والعوامل البيئية في تخطيط البرام .  .5

 

 Regarding To Advising Presented To Teachers    المقدم للمعلمين اإلر ادفيما يخص  ❖

السذذلوك فذذي   لذذوائحجنبذذًا إلذذى جنذذب مذذع المعلمذذين ومذذدراء المراحذذل ومذذدير المدرسذذة بخرذذوا تطبيذذخ      مذذل الع .1

 المدرسة. 

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

 

 Administrative Duties    الواجبات اإلدارية -4

 تم إحالتهم لدراسة حاالتهم. االحتفاظ بسجل  مفرله عن الطلبة الاين ي .1

 االحتفاظ بسجل  مفرلة عن دوام كافة الطلبة. ومتابعة  .2

 المدرسة.  للوائحمتابعة المياب طبقًا  .3

 تقديم تقارير أسبوعية لمدير المدرسة بخروا: .4

 في الدوام.  ةلكل طالب لديه ممكلوإحرائيا  الدوام لكل صف ومستوى  ❖

 . سلوكيةالقضايا الالطلبة الاين تم إحالتهم إليه بسبب  ❖

 م ل: مرم م من.  الطلبةأي معلوما  أخرى مهمه عن  ❖

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

 المدرسية وال ملء اآلخرون.  اإلدارةالعمل جنبًا إلى جنب مع  .1

 . المدرسةبناء على طلب مدير  المختلفةالعمل في اللجان  .2

تقديم االستمارة بخروا المواهيع المختلفة م ذل دوام الطلبذة، وسذرية المعلومذا ، واألمذور الرذحية، وإدارة        .3

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

 . المدرسةحضور كافة اجتماعا   .4

 ه طبيعة ومرلحة العمل. تقتضيبما  المدرسةالقيام بأي أعما  أخرى يسندها إليه مدير  .5
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  Librarian الوظيفة: امين الم/تبة

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة:  

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

 .ومعرفة باستخدام أجه ة الحاسوب ومهارا  االترا  الحدي ةمعرفة جيدة باللمة االنجلي ية  -

 

  PositionFor s DutieAnd Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

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

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

 يحدد احتياجا  المكتبة من الكتب والدوريا  والمواد التعليمية التي تخدم المنهال والمرحلة التعليمية في المدرسة.  .3

 رسة واإلهداء. واد التعليمية عن طريخ المراء من موازنة المدالدوريا  والمطبوعا  والمت ويد المكتبة من الكتب و .4

مكتبذة مذن مطبوعذا  ومذواد تعليميذة ويسذاعدهم علذى الوصذو  إلذى مرذادر           ى اللذ إيذرد   بكذل مذا  المعلمذين والطلبذة    ُيطلع .5

 المعلوما  المناسبة. 

أماكنهذا مذن خذل  تذوفير      هل على الطلبة تناولهذا وإعادتهذا إلذى   ينظم محتويا  المكتبة ويرنفها ويفهرسها ويرتبها بما يس .6

 البطاقا .

 الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية على ارتياد المكتبة. والمعلمين مجع ُي .7

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

 ي ود مدير المدرسة بنسخة منها. يعد التقارير المهرية والفرلية عن فعاليا  المكتبة و .9

 يسجل الكتب والدوريا  والمطبوعا  في السجل الخاا بالمكتبة.  .10

 يجرد محتويا  المكتبة بمكل دوري وينظم قوائم التمير والنواقص للكتب ويعمل قوائم بالتالف حسب األصو .  .11

 المكتبة داخل المدرسة والمجتمع المحلي.بالمكتبة للتعريف بالفعاليا  واألنمطة التي تقدمها  يعد مجلة شهرية خاصة .12

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

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة:  

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

 .ومعرفة باستخدام أجه ة الحاسوب ومهارا  االترا  الحدي ةمعرفة جيدة باللمة االنجلي ية  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 .خطط العمل المخبريإعداد  .1

 ن حالة كل منها وما يحتال منها إلى إصلأ. يتسلم عهدة المختبرا  من أدوا  وأجه ة ومحاليل ومواد مع بيا .2

بقيذة   ها على نحو يسهل تناوله دون تعريايحفظ محتويا  المختبر في الخ انا  الخاصة بالك ويكتب محتوياتها وينظم .3

 األدوا  للتلف.

يكفذل سذلمة     انا  الخاصة بها ويرنفها ويضع بطاقة تعريف على كذل منهذا بمذا   يحفظ المواد الكيميائية بصيداعها في الخ .4

 لتعليما  الخاصة بالك. مرتادي المختبر وفخ األصو  العلمية للسلمة، وا

يهيئ غرفة المختبر ويرتبها ويتابع نظافتها قبل إجراء التجارب وبعذدها ويملذخ المختبذر بعذد الفذراغ منذه ويتأكذد مذن قفذل           .5

 بالك.  والماز وفخ التعليما  الخاصة ةلتيار الكهربائي ومحابل المياالنوافا وا

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

 طذلا المسذبخ علذى   إلللمختبر قبل الدر ، مذع ملحظذة ا   يحضر التجارب التي يدونها المعلم في سجل التحضير اليومي .7

و أجه ة ويتأكد من وجودها وطلب استكما  ما نقذص منهذا   مقررا  العلوم واإللمام بما يتطلبه التحضير لها من تجارب أ

 حينه.

الحريخ والتعرر إلى طرق اإلصذلأ والرذيانة البسذيطة، وتذوفر متطلبذا  األمذن       يتابع صيانة أدوا  السلمة وطفايا   .8

 والسلمة داخل المختبر.

 السجل  والملفا  الخاصة بالمختبر بحي  تتضمن:ينظم  .9

 برية واألدوا . قوائم جرد باألجه ة المخت -

 توثيخ التجارب العملية في سجل التجارب.  -

 المماركة في تنفيا المعارم واألنمطة العلمية والعملية على المستويا  كافة.  -

 تنظيم قوائم االتلر واالستهلك للمواد المخبرية.  -

  ير المهرية والفرلية عن فعاليا  المختبر وي ود مدير المدرسة بنسخة منها.يعد التقار -

  يساعد في محوسبة أعما  المختبر إذا أمكن. -

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

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة:  

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .العملسنوا  في مجا   و3 رة ال تقل عن خب مع ذا  العلقة بطبيعة الوظيفةتخررا  الالبكالوريو  في أحد  درجة  -

 .و سنوا  في مجا  العمل5في مجا  الوظيفة وخبرة ال تقل عن   الماملو متوسط الدبلوم الأو  -

 .ومعرفة باستخدام أجه ة الحاسوب ومهارا  االترا  الحدي ةمعرفة جيدة باللمة االنجلي ية   -

 

 PositionFor Duties And esponsibilities Main R للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 . والرعوبا  المرادر تييعد الخطة السنوية الخاصة بتفعيل غرف .1

 للستفادة منها. التعلم  صعوبا  /غرفة مرادريمارك في اللجنة الممكلة في المدرسة المتخررة بصحالة الطلبة إلى  .2

داء الحذالي ومذدى اسذتفادة الطلبذة مذن      م لتحديذد مسذتوى األ  يطبخ االختبارا  التمخيرية على الطلبة ذوي صعوبا  التعل .3

 الخطة العلجية الفردية. 

 يطلع على محتوى مناه  الطلبة وعلى أهدافها.  .4

يعذذد الخطذذة التربويذذة الفرديذذة، والخطذذة التعليميذذة الفرديذذة التذذي يقذذوم بتدريسذذها، مراعيذذًا فذذي ذلذذك النتاجذذا ، والوسذذائل،       .5

 ل مني.لتقويم، والتوزيع اواألدوا ، واالستراتيجيا ، وا

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

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

 حسب طبيعة النتاجا . التعلم  صعوبا  /غرفة مرادرة داخل ييعمل على تفعيل األنمطة التعليم .8

بضذبط النظذام، وجذاب انتبذاه الطلبذة، وإدارة مجريذا        الذتعلم   صذعوبا   /غرفذة مرذادر  مجموعذة فذي   يعمل على إدارة ال .9

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

 /رذذادرمرفذذة مبل السذذجل  الخاصذذة بمرفذذة المرذذادر  سذذجل العمذذل اليذذومي للمعلذذم، وسذذجل الطلبذذة الملتحقذذين      فّعـُيذذ .10

 ، وسجل متابعة أولياء األمور، وسجل الوسائل التعليمية، وسجل ال يارا  الرفية، وسجل ال ائرينو.مالتعل صعوبا 

 يتابع تحريل الطلبة داخل المرفة الرفية العادية بالتعاون مع المعلمين.  .11

ع عذن طريذخ اللقذاءا  مذ    داخذل المدرسذة وخارجهذا    الذتعلم   صذعوبا   /غرفذة مرذادر  يعمل على نمر التوعية بفعاليا   .12

 ة المدرسية. ياء األمور، والنمرا ، واإلذاعالمعلمين وأول

 . التعلم صعوبا  /غرفة مرادريستخدم التقنيا  الحدي ة لتطوير أساليب التعليم داخل  .13

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

  عد التقارير الفرلية عن حالة الطالب.ُي .15

 التي يستخدمها.التعلم  صعوبا  /غرفة مرادريتسلم لوازم  .16

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

Financial And Supplies Job Titles 
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  Primary Accountant : ُمحاب  او الوظيفة

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

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

 . سنة و15 لمدة ال تقل عن  الماليةفي المتون  خبرةمع  المحاسبةجة الماجستير في رد -

 ةويفضذل مذن يحمذل شذهاد     سذنة  و17 لمذدة التقذل عذن     الماليذة فذي المذتون    خبرةمع  المحاسبةفي  البكالوريو  درجةأو  -

 .Cpa المحاسبةفي  ةال مال

 . سنة و19  ال تقل عن الماليةفي المتون  رةخبمع  اإلداريةفروا العلوم  يفي أالبكالوريو   درجةأو  -

فذي المذتون    خبذرة مذع   محاسذبة تخرذص  ال انويذة العامذة    أو ثذلث سذنوا  بعذد   مذاملو  ال أو شهادة في الذدبلوم المتوسذط    -

 . سنة و22 لمدة ال تقل عن  المالية

مذع   اإلداريذة مذن فذروا العلذوم    ا فذر فذي أي  ال انويذة العامذة    أو ثلث سنوا  بعذد  ماملوال  أو شهادة في الدبلوم المتوسط -

 . سنة و22 ال تقل عن  الماليةفي المتون  خبرة

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

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

 . المحاسبيةعلى التعامل مع أجه ة الحاسوب والبرام   قدرةال -

 . ةعلى الملحظ قدرةفي العمل وال ةالدق -

 سائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة. معرفة بوباللمة اإلنجلي ية واأللمام  -

 

 

  PositionFor ies DutAnd Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 .اللزمةوالتأكد من صحتها ومن احتوائها على التواقيع  ذا  العلقة الواردةو الرادرةكافة المستندا   تدقيخ .1

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

 شهريًا.الامم   ، وتدقيخ أعماالدائنةو المدينةط كموفا  حسابا  الامم بجمع ومتابعة وه .3

 . اإلنجازا  وتقييم األداءعن  الدوريةتقديم التقارير  .4

، الضذذروريةوالخلصذذا  والمراجعذذا  وإجذذراء المطابقذذا    المحاسذذبية الموازنذذةوالكمذذوفا  و المحاسذذبيةتذذدقيخ القيذذود  .5

 را ا  والقذرا والتعليم ألنظمةلواإلشرار على عمليا  التسجيل في السجل  والتحقخ من سلمة القيود فيها وذلك وفقًا 

 . المطبقةوالبرام  

وسذندا  الرذرر والقيذد والمذيكا  ومرفقاتهذا،       الماليذة ، لكموفا  الرواتب والفواتير والتحاويل الماليةتدقيخ المعامل   .6

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

 . اللزمة ةتحضير قيود التسويالفروقا   إن وجد و، و بالبنوك شهريًا وإظهار الخاصة ةإعداد كمور التسوي .7

 . حرائيةواإل الماليةالقيام بعمليا  التحليل المالي وإعداد الموازنا  والتقارير  .8

، وإعذداد الموقذف   الموازنذة في إعداد ممروا  المماركةتكاليف، ووحسابا  ال ةتراديقدراسا  الجدوى اال المماركة في .9

 وعناصر ايراداته ونفقاته.  للجامعةالمالي  الموقفوغيرها من التقارير التي تعكل  ةالمهري ةالمالي، والخلص

وتقديمها للمدير المالي مع التوصذيا  بخرذوا اعتمادهذا مذن      للجامعةاألجل  القريرةو الطويلة الماليةوهع الخطط  .10

 . الجامعةإدارة 

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

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

 :  )*(الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

التقذل عذن    ة، و/أو اللذوازم لمذد  ةفي المتون الماليذ  خبرةمع  اإلداريةمن فروا العلوم فرا في أي  البكالوريو  درجةأو  -

 . سنة و12 

 خبذرة مذع   اإلداريذة من فروا العلذوم  فرا في أي ال انوية العامة   الماملو أو ثلث سنوا  بعدبلوم المتوسط دة الدأو شها -

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

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

 وبيان األخطاء.  الرقابةالتدقيخ ومهاره في  -

 . علقةذا  ال والتعليما  األنظمةوالقوانين وازم المعمو  بها و/أو أنظمة الل المالية األنظمةفي  معرفة -

 والتدقيخ.  الرقابةعلى تطوير أساليب  قدرة -

 . الوظيفةام بمهام ه من القينتمك ووسائل االترا  الحدي ة باستخدام الحاسوب خبرةو اإلنجلي ية باللمة معرفة -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 : التاليةالقيام بعمل أو أك ر من األعما  

 المعمو  بها.  الماليةالتأكد من سلمة وصحة تطبيخ التمريعا   .1

والحسذابيه وصذحة    القانونيذة و المحاسذبية من إستيفائها للمرو  تدقيخ سندا  الررر والقيد والميكا  ومرفقاتها والتأكد  .2

 بمقتضاها.  الرادرةوالتعليما  والقرارا   األنظمةجيه القيود طبقًا للقوانين وتو

 وعلواتهم تدقيقًا شامًل للتأكد من صحة الررر حسب األصو .  الجامعةتدقيخ رواتب العاملين في  .3

 لها.  المهريةة المطابقا  والتسويا  تدقيخ حسابا  البنوك والتأكد من صح .4

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

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

 ةواألرقذام المتسلسذل   تهاللتأكد مذن صذح   الطباعةوالميكا  بعد  الماليةقسائم الو الفرعيةو  رئيسةالتدقيخ إيراال  القبا  .7

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

 تدقيخ سجل الكفاال  للتأكد من تواري  سريانها، والتحقخ من إعادتها ألصحابها بعد تحقيخ المرم منها.  .8

 قخ من تسويتها.  م والسلف واألمانا  شهريًا والتحالام تدقيخ .9

 والتحقخ من تسويتها.   ةتدقيخ الحسابا  الختامي .10

 إلى لجنة العطاءا .  ةبطلبا  المراء وطلبا  تنفيا األشما  المحول ةتدقيخ ومطابقة مواصفا  المواد واألشما  المرفق .11

 . والمواقع اإللكترونية ةفي الرحف المحلي للعطاءا  قبل اإلعلن عنها ةتدقيخ البيانا  التفريلي .12

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

عذروم المقدمذذه،  ، وتذدقيخ مذدة صذذلحية ال  المطلوبذذة، ومذدى مطابقتهذا للمذذرو  والمواصذفا     اإلحالذذةوتذدقيخ جذداو    

مذع مذا هذو وارد     اإلحالذة نسذب بصحالتهذا، ومذدى صذحة ومطابقذة األسذعار لجذداو         مأ ومدة التسليم للمواد الوبلدان المنم

 عليهم.  ة، ومدى أحقية المتعهدين المنسب باإلحالةبالعروم المقدم

لذذرخص المهذذن والمذذهادا  بالعطذذاءا  مذذن حيذذ  تأهيلهذذا وحيازتهذذا   ةبالمذذركا  الممذذترك الخاصذذةتذذدقيخ المعلومذذا   .14

 ، والتأكد من شرائها لنسخة العطاء حسب األصو . مةاللز

 . والمواقع اإللكترونية ةللمناقرا  قبل اإلعلن في الرحف المحلي ةتدقيخ البيانا  التفريلي .15

                                                           
 الوظيفة مسميات وظيفة: مدقق مالي، مدقق لوازم، مدقق عطاءات، ومدقق رقابة إداري.تضم هذه  *



71 
 

بدراسذة عذروم المناقرذا  والتحقذخ مذن صذحة ومطابقذة المعلومذا  فذي جذداو             ةالمكلفذ  الفنيذة تدقيخ تقارير اللجان  .16

 . اإلحالةالتفريغ وجداو  

 عن لجان الممتريا .  الرادرةتدقيخ التنسيبا   .17

 . المالية الدائرة، وتدقيخ المطالبا  والفواتير ومع زا  الررر قبل إحالتها إلى مبدائرة اللواز الخاصةتدقيخ النماذل  .18

 . الريانةهداء والمطب والبيع، وتدقيخ عقود إلوا ةالمستودعا  والعهد تدقيخ قيود .19

 .دراسي الطلبة لكل فرل علىالمستحقه  تدقيخ الرسوم الجامعية .20

 القيام بالتدقيخ على أي برنام  إداري حسب الخطة السنوية المعتمدة من األستاذ الرئيل. .21

تدقيخ البرام  الخاصذة بعمذل دائذرة المذوارد البمذرية المتعلقذة بقذرارا  اللجذان  األولذى، وال انيذة، والتذأمين الرذحي،              .22

تذذدريل  تفذذرغ علمذذي، بذذدون راتذذب، إعذذارة، إنتذذدابو نفقذذا  التذذأمين الرذذحي      واإلسذذكانو وإجذذازا  أعضذذاء هيئذذة ال  

 لدارسين في الجامعة وغيرها. وإيراداته، وإيرادا  ونفقا  إسكان العاملين، والعاملين ا

 جازاتهم السنوية والمرهية واإلظطرارية والعرهية وممادراتهمو.تدقيخ دوام الموظفين اإلداريين والفنيين  وإ .23

 فاية أنظمة السلمة العامة في الجامعة، دراسة وهع النظافة في العام الجامعي. قيخ مدى كدراسة وتد .24

ون الطلبذة  المسذاعدا  الماليذة للطلبذة، وصذندوق الطالذب المحتذال، وصذندوق         تدقيخ البرام  الخاصة بعمل عمادة شت .25

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

دراسة وتدقيخ نفقا   مرك  الملكة رانيا، ومرك  اللما  ومطاعم الجامعة، وعقود الحاهنا ، والمتتمرا  والندوا   .26

 رش العملو.وو

 تدقيخ العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريل.  .27

 ة والمالية السنوية.تدقيخ أية برام  ذا  صلة بالقرارا  اإلدارية تندرل الحقًا في خطة دائرة الرقابة اإلداري .28

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

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

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

    Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

 سنوا .  و7 ال تقل عن  الماليةفي المتون  خبرةمع  اإلداريةلعلوم في أي من فروا ا البكالوريو  درجةأو  -

 الماليذة فذي المذتون    خبذرة مذع   محاسذبة تخرص ال انوية العامة   الماملو أو ثلث سنوا  بعدشهادة الدبلوم المتوسط أو  -

 سنوا . و 10 لمده ال تقل عن 

فذي   خبذرة مذع   اإلداريذة فذي أي مذن فذروا العلذوم      ة العامةال انوي  الماملو أو ثلث سنوا  بعدأو شهاده الدبلوم المتوسط  -

 . ةسن و12 ال تقل عن  الماليةالمتون 

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

 بتداو  الميكا  ووسائل الدفع والقبا.  المتعلقةباألحكام  ةمناسب معرفة -

 قيام بمهام الوظيفة. خدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من الجلي ية وخبرة باستمعرفة باللمة اإلن -

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

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

ستندا  الررر والقيد من حي  قانونية اإلنفاق وصحة األرقذام ومراعاتهذا لألنظمذة وإسذتيفائها المذرو       تدقيخ متنظيم و .1

 . المحاسبيةو المالية

 إعداد الكمبياال  وحسابا  التكاليف.  .2

 والمماريع التي تنفاها.  الجامعةبأعما   الخاصةإعداد مستندا  الررر  .3

واألمانذا  والذامم والسذلف والحذواال       ةباالعتمذادا  المسذتندي   الخاصذة المراسذل   تنفيا وتجهي  البيانا  والمسذتندا  و  .4

 . الخاصةوالسحوبا   المالية

 وإعداد إيرا  القبا الرئيسي.  الجامعةقبا ايرادا   .5

 ها. ب وتنظيم سند قيد المقبوهةلمختلف اإليرادا   اليومية الحركةإعداد كمف  .6

 ها.  ب ، وتنظيم سند قيدالمعتمدةفي البنوك  معةجاالفي حسابا   المقبوهةيداا األموا  إ .7

 . اللزمة الماليةمع البنوك وإعداد التسويا   المهريةإجراء المطابقا   .8

 وتوجيه القيود حسب طبيعة اإلنفاق.  الماليةحج  المخررا   .9

 ومراجعتها وتحليلها.   الماليةإدخا  البيانا  واستخرال التقارير  .10

 بتكليف من الرئيل المباشر. الوظيفةبطبيعة عمل  علقةا  القيام بأية أعما  أخرى ذ .11
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  Warehouse Keeper Or Attendant  الوظيفة: امين مستودع

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

 ة إل غا  الوظيفة: الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوب

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

 فة. في مجا  الوظي سنوا  و5 مع خبرة ال تقل عن ال انوية العامة  أو ثلث سنوا  بعدماملو ال شهادة الدبلوم المتوسط  -

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

 باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.  ومعرفةباللمة اإلنجلي ية  معرفة -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 :وهي اإلجراءا باستلم وتدقيخ الطلبا  والمستندا  والوثائخ المبينة أدناه لتمكين أمين المستودا من السير  .1

 إشعارا  المطب. ب.              إشعارا  طلبا  اللوازم.  .أ

 طلبا  المراء. د.             اإلرجاا.  طلبا  ا إشعارل.  

 حالة الرادرة عن لجنة العطاءا  المرك ية. إلقرارا  او.                        قرارا  المراء. هـ.  

 الفواتير وأية وثائخ أخرى. أ.                         .طلبا  التوريدز.   

 استلم اللوازم الموردة إلى المستودا من الموردين مبدئيًا.  .2

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

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

تنظيم محضر بالمخالفا  والملحظا  الواردة على هبط تسلم اللوازم وإبلغ الموردين بالمخالفذة ومذن ثذم إرسذاله إلذى       .5

 الجهة التي أصدر  القرار. 

بواليص المحن وأية وتسلم البالوثائخ م ل الفواتير وهبط م الموردة بعد استلمها مع زة تنظيم مستندا  اإلدخا  باللواز .6

 وثائخ أخرى. 

 تخ ين وترتيب اللوازم في المستودا.  .7

 صرر اللوازم من المستودا للجها  الطالبة بموجب مستند إخرال بناء على إشعار طلب لوازم.  .8

 .  ورقيًا وإلكترونيًا حي  حركا  اإلخرال واإلدخا  والمطب واإلهافةمتابعة حركة المواد المخ نة في المستودا من  .9

 ة في المستودا. التأكد من صلحية اللوازم المخ ن .10

 تودعا  وبيان مدى صلحيتها وإمكانية االستفادة منها. ساإلشتراك في لجان الكمف على اللوازم الراكدة في الم .11

  ز بتقارير.    الجامعة المختلفة بناًء على إشعار إرجاا معتنظيم مستندا  إرجاا للمواد المرتجعة من وحدا .12

 عة والمتلفة مع زة بتقارير.  تنظيم مستندا  شطب للمواد المهداة والمبا .13

 المحافظة على نظافة المستودا والمخ ون. .14

 التأكد من صلحية أجه ة السلمة العامة.  .15

 جرد المستودا بمكل دوري. .16

 في المستودا.  اإلبلغ عن أي خلل أو أعطا  تحدثالمحافظة على موجودا  المستودا و .17

 المماركة في لجان الكمف على اللوازم المرتجعة للمستودعا .  .18

 اإلشرار على العما  وتوجيههم باألعما  المطلوبة في المستودا.  .19

 انًا.اد طلبا  باحتياجا  المستودا أحيمراقبة ومتابعة رصيد المستودا والحد األدنى واألعلى للمخ ون وإعد .20

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

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

 تكليف من الرئيل المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة ب .23
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 Accounts/ Sub-Treasurerعات  /سابات  امين صندوة فرعي يفة: الوظ

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة البكالوريو  في المحاسبة.  -

لعلذوم  أو شهادة الدبلوم المتوسذط  المذاملو تخرذص محاسذبة، أو شذهادة الذدبلوم المتوسذط  المذاملو فذي أي مذن فذروا ا            -

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

 و سنوا . 7لمالية ال تقل عن  العامة مع خبرة في المتون اأو شهادة الدراسة ال انوية  -

 باألحكام المتعلقة بتداو  الميكا  ووسائل الدفع والقبا.  ةمعرفة مناسب -

 باستخدام أجه ة وأنظمة الحاسوب واألنظمة المحاسبية. ةإلمام باللمة اإلنجلي ية ومعرفة جيد -

 

 ponsibilities And Duties For PositionMain Res للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 إعداد سندا  الررر وسندا  القيد وإعداد البيانا  الخاصة باألمانا .  .1

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

 ة. قبا ايرادا  الجامعة وإعداد إيراال  القبا الفرعي .3

 اسب/ أمين الرندوق مع نسخه من اإليراال  الفرعية وبموجب كموفا . توريد األموا  المقبوهة يوميًا للمح .4

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

 جور تمميل الطلبة. إعادة صرر التأمينا  والرديا  النقدية للطلبة، وصرر القروم والمنح وأ .6

 لية المهرية والدورية. إعداد الكموفا  الما .7

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

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 حدة في مجا  الوظيفة.مع خبرة ال تقل عن سنة واال انوية العامة  أو ثلث سنوا  بعدماملو الشهادة الدبلوم المتوسط   -

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

 إلمام باللمة اإلنجلي ية ومعرفة جيده باستخدام أجه ة وأنظمة الحاسوب واألنظمة المحاسبية. -

 دورة في مجا  الوظيفة. -

 

 PositionFor Duties And ties Main Responsibili للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 :وهي اإلجراءا باستلم وتدقيخ الطلبا  والمستندا  والوثائخ المبينة أدناه لتمكين أمين المستودا من السير  .1

 أ. إشعارا  طلبا  اللوازم.              ب. إشعارا  المطب. 

 ل. إشعارا  طلبا  اإلرجاا.            د.  طلبا  المراء. 

 و. قرارا  اإلحالة الرادرة عن لجنة العطاءا  المرك ية.                     المراء.    هـ.  قرارا 

 أ. الفواتير وأية وثائخ أخرى.       ز.  طلبا  التوريد.                  

 ودا من الموردين مبدئيًا. استلم اللوازم الموردة إلى المست .2

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

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

بالمخالفذة ومذن ثذم إرسذاله إلذى      تنظيم محضر بالمخالفا  والملحظا  الواردة على هبط تسلم اللوازم وإبلغ الموردين  .5

 الجهة التي أصدر  القرار. 

بذواليص المذحن   وم يتسذل الوازم الموردة بعذد اسذتلمها معذ زة بالوثذائخ م ذل الفذواتير وهذبط        اإلدخا  بالل تنظيم مستندا  .6

 وأية وثائخ أخرى. 

 تخ ين وترتيب اللوازم في المستودا.  .7

 جب مستند إخرال بناء على إشعار طلب لوازم. صرر اللوازم من المستودا للجها  الطالبة بمو .8

 .  ورقيًا وإلكترونيًا   اإلخرال واإلدخا  والمطب واإلهافةة في المستودا من حي  حركامتابعة حركة المواد المخ ن .9

 التأكد من صلحية اللوازم المخ نة في المستودا.  .10

 ن مدى صلحيتها وإمكانية االستفادة منها. تودعا  وبياساإلشتراك في لجان الكمف على اللوازم الراكدة في الم .11

 المختلفة بناًء على إشعار إرجاا مع ز بتقارير.   المرتجعة من وحدا  الجامعة تنظيم مستندا  إرجاا للمواد .12

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

 المحافظة على نظافة المستودا والمخ ون. .14

 التأكد من صلحية أجه ة السلمة العامة.  .15

 جرد المستودا بمكل دوري. .16

 ا واإلبلغ عن أي خلل أو أعطا  تحدث في المستودا. وجودا  المستودالمحافظة على م .17

 المماركة في لجان الكمف على اللوازم المرتجعة للمستودعا .  .18

 اإلشرار على العما  وتوجيههم باألعما  المطلوبة في المستودا.  .19

 أحيانًا.اجا  المستودا اد طلبا  باحتيمراقبة ومتابعة رصيد المستودا والحد األدنى واألعلى للمخ ون وإعد .20

 ترنيف المواد وحفظها حسب درجة خطورتها وأهميتها. .21

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

 ل المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئي .23
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 الحاب مرعم : مجموعة وظائف خامسًا

Computer Center Job Titles 
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 Systems Analyst  : محلل ئحءالوظيفة

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

 : الوظيفةإل غا   لوبةمطالالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

فذي مجذا  البرمجذة     سنوا  و18 لمدة  خبرةمع  أو هندسة الحاسوب أو ما يعادلها،الحاسوب،  علومالماجستير في  درجة -

 وتحليل النظم. 

 ةفذي مجذا  البرمجذ    ةسذن  و22 لمدة  خبرةمع  ا،سة الحاسوب أو ما يعادلهفي علوم الحاسوب، أو هندالبكالوريو   درجة -

 وتحليل النظم. 

 . ومهارا  االترا  الحدي ة اإلنجلي يةإجادة اللمة  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 والتطبيقا  باستخدام الحاسوب.  ظمةاألندراسة احتياجا  المستفيدين لبناء وتطوير  .1

 والتعليما  التي تتعلخ بالنظام.  األنظمةجمع المعلوما  عن النظام من خل  المستخدمين والوثائخ و .2

 دا  النظام وخريطة تدفخ البيانا . دي على أهدار ومحإعداد الدراسة التحليلية للنظام بحي  تحتو .3

 بما في ذلك إجراءا  التنفيا والتمميل.  األنظمةوهع مواصفا  برام  النظام وتوثيخ  .4

 تحديد تكاليف تطوير النظم وتحديد اإلجراءا  الرقابية ووهع الجداو  ال منية لتنفيا األنظمة وتمميلها. .5

 . األنظمةومتابعة عمليا  التنفيا والتطوير ومتابعة عمليا  تطوير  األنظمةاختيار  .6

 وتمميلها.  األنظمةلتنفيا  ةع الجداو  ال منياسوب ووهعلى الح ةنظماآلليه لأل الرقابةترميم وسائل  .7

 م. لمتطلبا  المستخد ةوالتحدي  بحي  تكون شامل المماهدةتحديد برام  اإلدخا  والتقارير  برام  المخرجا و و .8

 فحص البرام  التي يقوم المبرم  بكتابتها والتأكد من مطابقتها للمواصفا .  .9

 . ةنلبيانا  المخ للحرو  على ا اللزمةوهع الحلو   .10

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

 .  مهاراتهموتدريبهم وتنمية المر وسين توزيع العمل على  .12

 لتنفيا المماريع.  اللزمة ةإعداد الخطط والبرام  ال مني .13

 . مهنيةلا الرحةو السلمةتطوير إجراءا  وتأمين مستل ما   .14

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

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

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

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

سذنوا    و14 لمذدة   خبذرة ، مذع  ا يعادلهذا علوم الحاسوب، أو هندسة الحاسوب أو ما يعادلهذا أو مذ   فيالماجستير في  درجة -

 في مجا  البرمجة وتحليل النظم. 

سنوا  فذي   و18 لمدة  خبرة، مع في علوم الحاسوب، أو هندسة الحاسوب أو ما يعادلها أو ما يعادلهاالبكالوريو   درجة -

 وتحليل النظم.  ةمجا  البرمج

 . ومهارا  االترا  الحدي ة إجادة اللمة اإلنجلي ية -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتبات والواج

 إعداد مخطط سير العمليا  للبرام  وتدقيقها ومتابعة تنفياها.   .1

 كتابة البرام  واختبارها وتطويرها وتوثيخ البرام .  .2

 ة إنجازها.تجهي  البيانا  التجريبية المستخدمة في البرام  ألغرام االختبار ومتابع .3

 صيانة برام  األنظمة العاملة لما يطرأ عليها من مماكل.  .4

 ومتابعة إنجازها.  يبية في البرام  ألغرام االختبارالتجر تجهي  البيانا  .5

 تحليل مستوى إنجاز البرام  أثناء تجربتها.   .6

 وهع التعليما  المتعلقة بتمميل البرام .  .7

 ظام وبرام  المماهدة. برام  التحدي  والتقارير الرادرة عن الن فحص البرام  للتأكد من صحة البيانا  وعمل .8

 تنفيا وسائل الرقابة على المدخل  والمخرجا  والعمل على تخ ينها.  .9

 االحتفاظ بنسخة من البرام  التي يتم التعديل عليها قبل إجراء التعديل.  .10

 في كتابة البرام  وإجراءا  العمل. تطبيخ المعايير المتبعة  .11

 تخدمين على استعما  برام  النظام. المس تدريب .12

 عمل البرام  التي تساعد على تدقيخ بيانا  وبرام  النظام.  .13

 تطوير إجراءا  وتأمين مستل ما  السلمة والرحة العامة.  .14

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

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

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

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

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةى للم   ت والخبرات األدئالحد 

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 -

سذذنوا  فذذي مجذذا   و5 لمذذدة  خبذذرةمذذع يعادلهذذا هندسذذة الحاسذذوب أو مذذا فذذي علذذوم الحاسذذوب، أو البكذذالوريو   درجذذةأو  -

 . ةالبرمج

 . ومهارا  االترا  الحدي ة إجادة اللمة اإلنجلي ية -

 

   PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالالواجبات والمس وليات 

 كتابة البرام  واختبارها وتطويرها وتوثيخ البرام .  .1

 في البرام  ألغرام االختبار ومتابعة إنجازها.  المستخدمة ة  البيانا  التجريبيهيتج .2

 لما يطرأ عليها من مماكل.  ةملاالع األنظمةصيانة برام   .3

 في البرام  ألغرام االختبار ومتابعة إنجازها.  ةتجهي  البيانا  التجريبي .4

 بتمميل البرام .  المتعلقةوهع التعليما   .5

 . المماهدةعن النظام وبرام   الرادرةحدي  والتقارير لتالبيانا  وعمل برام  ا ين تأكد من صحة تخفحص البرام  لل .6

 وخروصًا على المدخل  والمخرجا  والعمل على تخ ينها.  الرقابةتنفيا وسائل  .7

 من البرام  التي يتم التعديل عليها قبل إجراء التعديل.  ةاالحتفاظ بنسخ .8

 إجراءا  العمل. في كتابة البرام  و ةتطبيخ المعايير المتبع .9

 تدريب المستخدمين على استعما  برام  النظام.  .10

 عمل البرام  التي تساعد على تدقيخ بيانا  وبرام  النظام.  .11

 . العامة الرحةو السلمةتطوير إجراءا  وتأمين مستل ما   .12

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

 التي تم انجازها.  ةالتقارير للمحلل الممرر على أعما  البرمجإعداد ورفع  .14

 بتكليف من الرئيل المباشر.  الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .15
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 Main Computer & Network Technieian  /ابوالوظيفة: فني او   ب/ات واجهمة 

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 سنوا  في مجا  الوظيفة.  و5 يعادلها مع خبرة  أو مادرجة البكالوريو  علوم الحاسوب، أو هندسة الحاسوب  -

علذوم الحاسذوب، أو هندسذة الحاسذوب أو مذا يعادلهذا مذع        ال انويذة العامذة    أو شهادة الدبلوم  الماملو أو ثلث سذنوا  بعذد   -

 و سنوا  في مجا  الوظيفة. 10خبرة  

 .ومهارا  االترا  الحدي ة إجادة اللمة اإلنجلي ية -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionلوظيفة: وليات الرئيسة لالواجبات والمس 

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

 العاملة عليها.وهع الخطط والترورا  اللزمة لتطوير شبكة الجامعة وأنظمة أمن وحماية المبكة واألنظمة  .2

 متابعة أجه ة الخوادم واألنظمة العاملة عليها والعمل على إدامة عملها بالمكل األم ل. .3

 وهع المواصفا  الفنية الخاصة بأجه ة الحاسوب وملحقاتها. .4

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

 ام البرمجيا  المناسبة.لمختلفة وباستخدامعة بأنواعها اتجهي  وتحدي  مخططا  شبكة الج .6

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

 متابعة صيانة أجه ة الحاسوب وملحقاتها والعمل على إدامة عمل هاه األجه ة والقيام بالريانة الوقائية لها.  .8

 .والمعلوما  حاسبلتابعة لمرك  الالتعلم عن بعد ااإلشرار على أجه ة  .9

 ت ويد األجه ة بما تتطلبه من مواد هرورية لتمميلها كاألحبار وورق الطباعة.  .10

 المماركة في اللجان الفنية للعطاءا  والممتريا  في الجامعة.  .11

 تقديم تقارير بمكل دوري عن األعما  التي يتم إنجازها للمستو  المباشر. .12

 عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر.  ا  علقة بطبيعةية أعما  أخرى ذالقيام بأ .13
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 Assistant Programmer  : مساعد مبرمجالوظيفة

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

 : وظيفةلاإل غا   المطلوبةالحد األدئى 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 اللمة اإلنجلي ية -

   

 PositionFor Duties And ies Main Responsibilit للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 المماركة في إعداد مخطط سير العمليا  للبرام  حسب تعليما  المحلل المستو .  .1

 المماركة في كتابة البرام  واختبارها وتطويرها وتسليمها كاملة للمحلل المستو .  .2

 المماركة في توثيخ البرام .  .3

 البرام  ألغرام االختبار. المماركة في تجهي  البيانا  التجريبية المستخدمة في  .4

 المماركة في وهع التعليما  المتعلقة بتمميل البرام .  .5

 المماركة في وهع جداو  الرموز المستخدمة في بيانا  وملفا  البرام .  .6

 لتقارير الرادرة عن النظام وبرام  المماهدة.فحص البرام  للتأكد من صحة تخ ين البيانا  وعمل برام  التحدي  وا .7

 رقابة وخروصًا على المدخل  والمخرجا  والعمل على تخ ينها. سائل التنفيا و .8

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

 تطبيخ المعايير المتبعة في كتابة البرام  وإجراءا  العمل.  .10

 ن على استعما  البرام .تدريب المستخدمي .11

 يانا  برام  النظام. عمل برام  تساعد على تدقيخ ب .12

 تطوير إجراءا  وتأمين مستل ما  السلمة والرحة العامة.  .13

 المساعدة في إعداد ورفع التقارير للمحلل الممرر على أعما  البرمجة التي تم إنجازها. .14

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر.  .15

  



84 
 

     Computer & Network Technieian /ابو  واجهمة ب/ات الوظيفة: فني 

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

 سنوا  في مجا  الوظيفة.  و5 مع خبرة علوم الحاسوب، أو هندسة الحاسوب أو ما يعادلها  الماملو شهادة الدبلوم أو  -

 .ومهارا  االترا  الحدي ة إجادة اللمة اإلنجلي ية -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسة وليات الت والمسالواجبا

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

 متابعة أجه ة الخوادم واألنظمة العاملة عليها والعمل على إدامة عملها بالمكل األم ل. .2

 الفنية الخاصة بأجه ة الحاسوب وملحقاتها.واصفا  وهع الم .3

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

 متابعة صيانة أجه ة الحاسوب وملحقاتها والعمل على إدامة عمل هاه األجه ة والقيام بالريانة الوقائية لها.  .5

 حبار وورق الطباعة. ن مواد هرورية لتمميلها كاألت ويد األجه ة بما تتطلبه م .6

 اءا  والممتريا  في الجامعة. المماركة في اللجان الفنية للعط .7

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

 ار.بقواعد البيانا  وتحدي ها باستمروتوابعها  المبكةتوثيخ كافة المعلوما  الخاصة بأجه ة  .9

 واإلشرار على أعما  التمديد.إعداد وتجهي  توصيل  الكوابل لربط األجه ة المختلفة على المبكة  .10

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

 تنريب البرمجيا  المرخرة على األجه ة. .12

 شر.متابعة أعما  النس  االحتياطي وتقديم تقارير للمستو  المبا .13

  القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر.  .14



85 
 

 Assitant  Computer & Network Technieian  ب/ات واجهمة /ابو الوظيفة: مساعد فني 

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

 .لحدي ةومهارا  االترا  ا إجادة اللمة اإلنجلي ية -

  

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 مراقبة أداء أنظمة الحاسب المختلفة وتحليل مماكلها وحلها.  .1

 إجراء الريانة الوقائية ألنظمة الحاسب المختلفة وإجراء التحدي ا  والترقيا  اللزمة كلما ل م األمر ذلك.  .2

الريانة الوقائية ألجهذ ة الحاسذب المخرذي وتوابعهذا وملحقاتهذا وإجذراء التحذدي ا  والترقيذا  اللزمذة ألجهذ ة           اء إجر .3

 الحاسب المخري كلما ل م األمر ذلك. 

 ه ة المبكة المختلفة وتحليل مماكلها وحلها. مراقبة أداء أج .4

 والترقيا  اللزمة كلما ل م األمر ذلك.  إجراء الريانة الوقائية ألجه ة المبكة المختلفة وإجراء التحدي ا  .5

 القيام باجراءا  النس  االحتياطي الروتينية اليومية ألنظمة التمميل وبيانا  أنظمة الجامعة المحوسبة المختلفة.  .6

 ماكل أجه ة الحاسب المخري وتوابعها وملحقاتها.  حل م .7

 ة على المبكة. تجهي  المبكا  من تمديد كيبل  وما يل م وربط األجه ة المختلف .8

 توثيخ مخططا  المبكا  المختلفة.  .9

 توفير الدعم الفني للمستخدمين.  .10

 اشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المب .11
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        Senior Technicianالوظيفة: فني او  *

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

 و سنة.17جا  التخرص مع خبرة في مجا  الوظيفة ال تقل عن  الوريو  في مأو درجة البك -

أو دبلوم مهني من إحدى الكليا  أو المعاهد المعترر بها  سنتان أو ثلث سذنوا  بعذد ال انويذة العامذة شذاملو مذع خبذرة         -

 و سنة. 22عملية في مجا  الوظيفة ال تقل عن  

 لبها الوظيفة. ى جيد في أحدى اللما  األجنبية التي تتطويمتر  في جميع الحاال  أن يكون ذا مستو -

 إلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة.معرفة باللمة ا -

 

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

  لية: القيام بالعمل في مجا  أو أك ر من المجاال  التا .1

اإلشذذرار علذذى مختبذذر متخرذذص أو أك ذذر، أو ورشذذة والمسذذاعدة فذذي مختبذذرا  األبحذذاث او اإلشذذرار علذذى تمذذميل   -

 وصيانة األجه ة فيها والتدريب على استخدامها. 

إعداد قوائم باحتياجا  المختبرا / الورش/ األجه ة التذي يمذرر عليهذا وتحديذد مواصذفاتها وتنظذيم طلبذا  اللذوازم          -

  الخاصة بها.

 فاظ بملف خاا بكل جهاز ُيمرر عليه يتضمن كل ما يتعلخ به كدليل تمميله وصيانته... إل . االحت -

 مراجعة وتدقيخ المخططا  والرسوما ، وحسابا  الكميا .   -

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

، همن برنذام   ةع العمل التي يمرر عليها لضمان إنجازهم ألعمالهم بدقة وسرعفي مواقتوجيه الفنيين ومساعديهم  -

 عمل محدد، ومعالجة الممكل  التي تعترم العمل اليومي. 

 تدريب الفنين ومساعديهم على استعما  وتمميل وصيانة األجه ة العلمية التي يمرر عليها.  -

ة منهذذا فذذي الدراسذذة أو األبحذذاث العلميذذة، و/أو وحفظهذذا وفذذخ   لسذذتفادمعالجذذة العينذذا  وترذذنيفها وتبويبهذذا وتهيئتهذذا ل  -

 الطرق العلمية ووهعها وفهرستها.  

 ة منها في الدراسة أو األبحاث العلمية. دتروير أو رسم المكتمفا  األثرية وترنيفها ووصفها وتهيئتها للستفا -

 اإلشرار على أجه ة الحاسوب في المختبر وتمميلها.   -

 قت الحاسوب بأفضل الطرق الممكنة بالتنسيخ مع مدر  المساق. تمل  والعمل على اس -

 اإلسهام في العملية التعليمية للمساقا  ذا  الربمة العملية التي ُتدر  في المختبرا  التعليمية. -

 إعداد المختبرا  الحاسوبية وتحضيرها أثناء عملية التسجيل والسذحب واإلهذافة وامتحانذا  المسذتوى واالمتحانذا       -

 ة والمحوسبة. العملي

 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. -

 ال التلف يوني واإلذاعي.ونتالمتدريب الطلبة على أعما   -

تعريف الطلبة المتدربين بالمفاهيم المرتبطة بعملية المونتال وخروصيتها بوصفها المرحلة النهائية في إنتذال المذواد    -

 اإلذاعية والتلف يونية.

 تعميخ الوعي لدى الطلبة المتدربين بالتطور التقني في مجا  اإلنتال.  -

ارا  المونتال اإلذاعي والتلف يوني ومراعاة جوانب التخرص في المونتذال  مه بينالعمل على اكساب الطلبة المتدر -

 ما بعد اإلنتال في مقابل المونتال الفوري أو اإللكتروني. 

                                                           
تضتتم هتتذه الوظتتائف مستتميات وظتتائف: فنتتي مختبتتر أول، فنتتي ورشتتج أول، فنتتي صتتيانج أجهتتزة أول، فنتتي أول/ متتتاحف،  ثتتار، تحنتتيط، مهتتن هندستتية         *

 يات وظيفة فني أول في جميع الوحدات التنظيمية في الجامعةمساعدة، وسائل تعليمية، تصوير، كما وتضم هذه الوظيفة كل مسم
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 التعريف بأنما  المونتال الخطي واللخطي.  -

 إبراز الخروصية المهنية للمونكير بوصفه مخرجًا ثانيًا للبرام  إلى جانب المخرل األساسي. -
 

 بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر.  يامالق .2
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     Senior Engineer: مهندس او *الوظيفة

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

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةرات الحد األدئى للم   ت والخب

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . الوظيفةفي مجا   ةسن و13 ال تقل عن  عملية خبرة في مجا  التخرصو مع  ةالماجستير في أحد فروا الهندس درجة -

فذي مجذا     ةسذن  و15 ال تقذل عذن    عمليذة  خبذرة لتخرذصو مذع    في مجا  ا ةأحد فروا الهندس فيالبكالوريو   درجةأو  -

ال تقذل عذن سذتة أشذهر بمعذد  ال       الوظيفذة في مجذا    ةدورا  تدريبي /ةيكون قد اشترك خللها في دورعلى أن ، الوظيفة

 . األجه ةمختبرا / الورش/ صيانة أسبوعيًا للعاملين في مجا  ال ةمعتمد ةتدريبي ةساععمرين يقل عن 

يمكن التعويا عنها باحتسذاب كذل    الوظيفةيتطلبها عمل  ةدورا  تدريبي /ةفي دور الوظيفة اشتراك شاغلفي حا  عدم  -

 أشهر.  ةثلثلمدة  ةتدريبي ةتعاد  دور عملية خبرة ةسن

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

 

 PositionFor Duties And in Responsibilities Ma للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

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

 في هاا المجا .  ةوتقديم الممور الجامعةفي  الهندسيةإعداد الخطط والتراميم للمماريع  -

 . الهندسيةللمماريع  العامةتقديم االقتراحا  حو  األسل والمرو   -

ى المخططذا  والترذاميم ودراسذة العذروم، ومتابعذة مراحذل التنفيذا،        طاءا  والتوقيع علوهع المواصفا  للع -

 والمعدا  من المتعهدين والموردين.  األجه ةو الهندسيةواإلشتراك في تسلم اإلنماءا  والخدما  

قذدراتهم فذي   إلعداد جهاز المهندسذين والفنيذين ومسذاعديهم وتذدريبهم لتذأهيلهم وتنميذة        اللزمةاءا  اقتراأ اإلجر -

 مجا  العمل. 

 ةعذذن سذذير العمذذل والمنجذذ ا  المتحققذذ الدوريذذة، وتقذذديم التقذذارير الجامعذذةفذذي  الفنيذذةو الهندسذذيةمتابعذذة الفعاليذذا   -

 . تواجههملحل الممكل  التي  وتقديم االقتراحا  الكفيله

شذرار  حذاث أو اإل فذي مختبذرا  األب   المسذاعدة فذي القسذم و   ةاإلشرار على مختبر متخرص أو أك ر و/أو ورشذ  -

 فيها، أو التدريب على جهاز رئيسي أو أك ر. األجه ةعلى تمميل، و/أو صيانة 

 الخاصذة عليها وتنظذيم طلبذا  اللذوازم     التي يمرر رئيسةال األجه ةإعداد قوائم باحتياجا  المختبرا / الورش/  -

 بها.  

 ريل. لقاعة التد اللزمة ةمساعدة مدر  المساق في تأمين الوسائل التعليمي -

أثنذذاء إجذذراء  الطلبذذة، وإعذذداد المختبذذر ومسذذاعدة  وLAB MANUALمسذذاعدة مذذدر  المسذذاق وإعذذداد كتيذذب    -

 . ةالتجارب والمماريع للحرو  على النتائ  المتوقع

للعمل باسذتمرار إلجذراء    افي المختبر والتأكد من جاه يته يةمالعل األجه ةعلى استعما  وتمميل  الطلبةمساعدة  -

 مختبر. ذ اإلجراءا  المناسبه لريانة أجه ة الالتجارب واتخا

را  التذذي يمذذرر عليهذذا يتضذذمن دليذذل تمذذميل الجهذذاز وصذذيانته،   االحتفذذاظ بملذذف خذذاا بكذذل جهذذاز فذذي المختبذذ  -

ين عذددها ونوعهذا وتقذدير مذدى     وتنظيم سجل خذاا يّبذ   ةبالتنسيخ مع الجها  المعني األجه ةومتابعة صيانة هاه 

 صلحيتها.  

لضمان  اللزمةله واتخاذ اإلجراءا   التابعة األجه ةفي المختبرا  أو الورش أو  العامة مةسلالاإلشرار على  -

 . ةذلك بالتنسيخ مع الجها  المعني

 اإلسهام في العملية التعليمية للمساقا  ذا  الربمة العملية التي تدر  في المختبرا  التعليمية. -

 . بأجه ة الحاسوبفيما يتعلخ بكا  بجميع أمور التمميل وتمديد الم ةالمعرفة التام -

 على إدارتها.  قدرةوال مختلفةنظمة التمميل الأب المعرفة -

                                                           
ظائف الهندسة في جميع الوحدات التنظيمية: مهندس أول عام، مهندس مختبر أول، مهندس ورشة، مهندس صيانة أجهزة تضم هذه الوظيفة جميع و *

 أول، وغيرها من الوظائف الهندسية المشابهة.
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 .وملحقاتهاألجه ة الحاسوب  الفنيةوهع المواصفا   -

إعذذذداد المختبذذذرا  الحاسذذذوبية وتحضذذذيرها أثنذذذاء عمليذذذة التسذذذجيل والسذذذحب واإلهذذذافة وامتحانذذذا  المسذذذتوى      -

 واالمتحانا  العملية والمحوسبة. 

 وتطويره.   هارة موقع الكلية اإللكتروني ومتابعة تحدي دإ -

عذة نتذذائ  أعمذالهم وتقيذذيم   توزيذع األعمذا  علذذى المهندسذين والفنيذين والحذذرفيين العذاملين تحذت إشذذرافه وتذوجيههم ومراج        .2

 أدائهم ومعالجة الممكل  التي تعترم عملهم اليومي. 

وإنجازهذذا فذذي الوقذذت    المطلوبذذةالقيذذام باألعمذذا   عهذذا لتسذذهيل  والتنسذذيخ م علقذذةإجذذراء االترذذاال  مذذع الجهذذا  ذا  ال   .3

 المناسب.  

 ترميم وتخطيط وتنفيا.المهام الهندسية الخاصة بالمقاسم وشبكا  االتراال  في الجامعة من  .4

وهذع المواصذذفا  وإعذداد المخططذذا  ودراسذة عذذروم العطذذاءا  الخاصذة بالمقاسذذم والخطذو  والمذذبكا  واألجهذذ ة       .5

 لتنفيا واالستلم بعد التنفيا والتأكد من مطابقتها للمواصفا . ومتابعة مراحل ا

تها للعمل واتخذاذ مذا يلذ م الصذلأ األعطذا       متابعة صيانة المقاسم والمبكا  الدورية والطارئة والمحافظة على صلحي .6

 بها.  

 القدرة على متابعة األعما  الفنية التي لها علقة بالمقاسم والمبكا .  .7

 تها والقدرة على متابعتها وإدارتها.   المقاسم وأنظمالمعرفة ببرمجيا .8

 حديد أسباب العطل. إبلغ الرئيل المباشر عن أي عطل أو تلف أو خلل في المقاسم واألجه ة والمبكا  وت .9

 تطوير وتحدي  البنية التحتية لمبكة االتراال  في الجامعة.  .10

 تحدي  أنظمة التمميل وبرمجياتها.   .11

يقذذه ومتابعذذة عملهذذم ومراجعذذة نتذذائ  أعمذذالهم ومعالجذذة الممذذكل  التذذي  لمهذذام المطلوبذذة مذذن فرتوزيذذع أوامذذر العمذذل وا .12

 تعترم قيامهم بعملهم اليومي. 

 نة ومتابعتها. إعداد عقود الريا .13

 تدريب الفنيين من فريخ عمله على أسل وقواعد الريانة والتمميل السليم.  .14

 اها. إعداد برام  وخطط الريانة الوقائية ومتابعة تنفي .15

 اتخاذ اإلجراءا  اللزمة لتأمين وسائل وإجراءا  السلمة ووسائل الحماية والوقاية. .16

 إعداد دليل إجراءا  العمل الخاا بريانة األجه ة الطبية وتحدي ه بين الحين واآلخر.  .17

 وهع برنام  الريانة الوقائية لجميع األجه ة الطبية.  .18

 أ وتركيب األجه ة الطبية. قبة لجميع النماطا  المتعلقة بريانة وإصلالقيام بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والمرا .19

 م والتدريب المستمر للعاملين بريانة األجه ة الطبية. إعداد برنام  التعلي .20

التنسيخ مع مختلف فروا الريانة األخرى لوهع برنام  متكامل للرذيانة خروصذًا مذع العذاملين فذي مجذا  الرذيانة         .21

 كية.  الكهربائية والميكاني

 اإلشرار على حفظ المعامل  والملفا  وبطاقا  الريانة الخاصة بكل جهاز. .22

 م تقارير العمل الفنية للمستولين. إعداد وتقدي .23

 بتكليف من الرئيل 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 األدئى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

  .ةالبكالوريو  في أحد فروا الهندس درجة -

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

 

   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.  المماركة -

 على المستوى المهني المتقدم.  ةاالقترادي الهندسيةفي األعما   المساعدة -

عذن سذير العمذل     الدوريذة وخذدماتها، وتقذديم التقذارير     الجامعذة مراقبة أعما  المتعهدين والعاملين المكلفذين بصنمذاءا     -

واإلشذذرار علذذى األعمذذا    بحذذل الممذذكل  التذذي تعتذذرم العمذذل  ة، وتقذذديم االقتراحذذا  الكفيلذذ ةلمنجذذ ا  المتحققذذوا

 . اإلنمائية والمعمارية

 والمنمآ  والخدما  بعد إنجازها والتأكد من مطابقتها للمواصفا .  ةتسلم األبني -

شرافه ومراجعذة نتذائ  أعمذالهم، وتقيذيم أدائهذم،      والحرفيين العاملين تحت إ الهندسيةتوزيع األعما  على فنيين المهن  -

 ومعالجة الممكل  التي تعترم عملهم اليومي.  

، وتوجيذذه وإرشذذاد العذذاملين فيهذا ومراقبذذة أعمذذالهم وتنميذذة قذذدراتهم  الجامعذذةفذي   ةاإلشذرار علذذى النمذذاطا  ال راعيذذ  -

 . عمليةال

 وتحدي ها.   ةبطريقة سليم الجامعةبمقاصف  ةالماائي مراقبة عمليا  تجهي  وتخ ين المواد -

 اإلشرار على مختبر متخرص أو أك ر وتمميل جهاز/ أجه ة التدريب عليه.  -

وتدوينها  الريانةتسلم المواد والمحاليل والتجهي ا  في مختبرا  التدريل، وقطع الميار والمواد األخرى ألغرام  -

 . ةفي سجل  خاص

 الرذذيانةالتذذدريل، وقطذذع الميذذار والمذذواد األخذذرى ألغذذرام  مراقبذذة المذذواد والمحاليذذل والتجهيذذ ا  فذذي مختبذذرا    -

 . ةوتدوينها في سجل  خاص

واقتذراأ طلذب مذا يلذ م فيهذا وفذخ        الورشذة مراقبة المخ ون من المواد والقطع والمحاليذل والتجهيذ ا  فذي المختبذر/      -

 اإلجراء المعتمد.  

ريل ومسذذاعدة مذذدر  المسذذاق فذذي إعذذداد  للتجذذارب فذذي مختبذذرا  التذذد اللزمذذةعذذداد التجهيذذ ا  تحضذذير المذذواد وإ -

 . الخاصة بالمختبرا  االمتحانا والمراقبة على  المطلوبةالتجارب 

 إلى أماكنها وحفظها.   مختلفةفي التجارب ال المستعملةإعادة األجه ة واألدوا   -

التجذارب   أثنذاء إجذراء   الطلبة، وإعداد المختبر ومساعدة وLAB MANUALتيب  مساعدة مدر  المساق وإعداد ُك -

 . ةوالمماريع للحرو  على النتائ  المتوقع

فذي المختبذر والتأكذذد مذن جاه يتهذا للعمذل باسذتمرار إلجذذراء        العمليذة فذي اسذتعما  وتمذذميل األجهذ ة     الطلبذة مسذاعدة   -

 لريانة أجه ة المختبر.  ةالتجارب واتخاذ اإلجراءا  المناسب

 . الورشةفي المختبر/  العمليةميل األجه ة على عمل المرائح و/أو على استعما  وتم الطلبةتدريب  -

  ة فيها. ترنيع ال جاجيا  اللزمة للعمل في المختبرا  وصيانة األجه -

 صيانة األجه ة والمحافظة على صلحيتها للعمل.  -

 ومعالجة الممكل  التي تطرأ أثناء ذلك. األجه ةسيخ مع فنيي المختبرا  ومساعدتهم في تمميل نالتعاون والت -

 ام في العملية التعليمية للمساقا  ذا  الربمة العملية التي تدر  في المختبرا .اإلسه -

                                                           
لحاسب، كلية، مهندس في مركز ا ندس أينما وجدت في أي وحدة تنظيمية في الجامعة في مختلف التخصصات،تضم هذه الوظيفة مسميات وظيفة مه *

 .وغيرها من الوظائف الهندسية المشابهةالدائرة الهندسية، االنتاج والصيانة، 
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 : التاليةالقيام بأعما  الحاسوب  .2

 على إدارتها.  قدرةوال مختلفةبأنظمة التمميل ال المعرفة -

 ألجه ة الحاسوب وملحقاتها.  الفنيةوهع المواصفا   -

 بمبكا  الحاسوب وتمديدها.  المعرفة -

 ب.ومتابعة األعما  الفنية التي لها علقة بمجا  الحاسالقدرة على  -

وتحضيرها أثناء عملية التسجيل والسحب واإلهافة وامتحانا  المستوى واالمتحانا   إعداد المختبرا  الحاسوبية -

 العملية والمحوسبة. 

 إدارة موقع الكلية اإللكتروني ومتابعة تحدي ه وتطويره.  -

 تحانا  التي تعقدها الكلية عندما تستدعي الضرورة. المساعدة في المراقبة على االم -

 لمختبرا  والمحافظة على النظام والتنظيم والنظافة. الحرا على االستخدام السليم ل -

 

 الترميم وإعداد المخططا  التنفياية:  .3

 أنظمة اإلنارة واإلهاءة.  -

 الكهربائية. والكوابلأنظمة الطاقة  -

 لهاتف والفاكل واإلنترنت. أنظمة المراقبة والكيبل  وشبكا  ا -

 أنظمة إناار الحريخ.  -

 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.  -

 . نحص أعما  المقاوليوف تدقيخ -

 مراجعة المستخلص للمماريع.  -

 اإلشرار على كافة األعما  في الجامعة من حي  الترميم وإعداد المخططا  التنفياية:  -

 ف األمطار.يررتأنظمة الررر الرحي و .أ

 أنظمة التهوية.  .ب

 أنظمة الحريخ.  .ل

 أنظمة التمديد.  .د

 اإلشرار على األعما  الماملة للمباني.  .ه

 ارير وحساب الكميا  لألعما .كتابة التق .و

 ني الجامعة من حي  إعداد التفاصيل المعمارية والتنفياية. العمل على ترميم مبا .ز

 إعداد جميع الرسوما  الخاصة بالتمطيبا  والترميم الخارجي وأعما  التخطيط العمراني. -

 

 ةالمختبذرا / الذورش وتحديذد الجهذ    فذي   الموجذودة  األجهذ ة إبلغ الرئيل المباشر عن أي عطذل أو تلذف يلحذخ بذالمواد و     .4

 التي تسببت في ذلك. 

 من وسائل الحماية والسلمة العامة. ما يل م  وتأمين كل وData Centerمراقبة عمل مرك  البيانا  الرئيل   .5

 و.Windows. VMS, Unix, Linux,….. Etcإدارة وصيانة نظم التمميل المختلفة م ل   .6

 لخطية وأجه ة ربطها.الطابعا  النقطية واإدارة وصيانة  .7

 .Vmwareإدارة وتمميل نظم التمميل اإلفتراهية م ل:  .8

 .SAN Storageإدارة وتمميل وحدا  التخ ين المرك ية  .9

 وWindows Server, Active Directory, DNS, DHCP, ….Etcإدارة وصيانة وتمميل أنظمة مايكروسوفت    .10

 Microsoft Exchangeريد االلكتروني م ل إدارة وصيانة وتمميل نظام الب .11

 . إدارة وصيانة وتمميل نظم النس  االحتياطي .12
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 و.Oracle Databaseإدارة وصيانة وحل مماكل وتوليف وتحدي  نظم قواعد البيانا ، م ل:   .13

 Oracle Application Server, Oracleإدارة وصيانة وحل مماكل وتوليف خوادم تطبيقا  قواعذد البيانذا ، م ذل:      .14

Web Logic    و                                                                    

باسذتخدام الوسذائل المختلفذة، م ذل:     و Backup And Recovery Scenariosترذميم وإدارة وفحذص وتنفيذا وتوثيذخ       .15

 RMAN, Export And Import, Data Pump, …Etc.و 

 و.Data Guardياطي باستخدام البرام  الخاصة بالك، م ل:  وتوليف وتوثيخ النس  االحتإدارة وصيانة وحل مماكل  .16

 و.Oracle RACإدارة وصيانة وحل مماكل وتوليف نظم الخوادم العنقودية، م ل:   .17

 و.Windows, Linux, Unixإدارة وصيانة وحل مماكل وتوليف نظم تمميل   .18

 بمهارة عالية.  SQLإستخدام لمة  .19

 و.Oracle Forms And Reports Developer، استخدام   PL/SQL مةالبرمجة بل .20

 إدارة أنظمة حماية المبكا   .21

  Firewalls, WAF, Web Getways, Intrusion, Detection/ Prevention Systems, Etcو.

 .E + Cترميم وتخطيط وتوثيخ شبكا  الحاسوب بطريقة م لى  .22

 .وRouters, Switches, Wireless Access Point, Etcإدارة أجه ة ربط المبكا  وتوابعها   .23

 تخطيط وترميم السياسا  األمنية المختلفة لمبكا  الحاسوب ولألنظمة المحوسبة المختلفة. .24

 المهام الهندسية الخاصة بالمقاسم وشبكا  االتراال  في الجامعة من ترميم وتخطيط وتنفيا. .25

  والمذبكا  واألجهذ ة   وهع المواصفا  وإعداد المخططا  ودراسة عذروم العطذاءا  الخاصذة بالمقاسذم والخطذو      .26

 ومتابعة مراحل التنفيا واالستلم بعد التنفيا والتأكد من مطابقتها للمواصفا . 

 تطوير وتحدي  البنية التحتية لمبكة االتراال  في الجامعة.  .27

 .  تحدي  أنظمة التمميل وبرمجياتها .28

  أعمذذالهم ومعالجذذة الممذذكل  التذذي توزيذذع أوامذذر العمذذل والمهذذام المطلوبذذة مذذن فريقذذه ومتابعذذة عملهذذم ومراجعذذة نتذذائ  .29

 تعترم قيامهم بعملهم اليومي. 

صلأ األعطذا   متابعة صيانة المقاسم والمبكا  الدورية والطارئة والمحافظة على صلحيتها للعمل واتخاذ ما يل م إل .30

 بها.  

 متابعة األعما  الفنية التي لها علقة بالمقاسم والمبكا .  القدرة على .31

   المقاسم وأنظمتها والقدرة على متابعتها وإدارتها. المعرفة ببرمجيا .32

 إعداد وتقديم تقارير العمل الفنية للمستولين.  .33

 العطل. إبلغ الرئيل المباشر عن أي عطل أو تلف أو خلل في المقاسم واألجه ة والمبكا  وتحديد أسباب  .34

 إعداد عقود الريانة ومتابعتها.  .35

 وقواعد الريانة والتمميل السليم.  تدريب الفنيين من فريخ عمله على أسل .36

 إعداد برام  وخطط الريانة الوقائية ومتابعة تنفياها.  .37

 اتخاذ اإلجراءا  اللزمة لتأمين وسائل وإجراءا  السلمة ووسائل الحماية والوقاية. .38

 رسل للريانة خارل القسم. بية التي ُتمتابعة األجه ة الط .39

 ريخ التنسيخ مع األقسام المخترة. توفير قطع الميار اللزمة للريانة عن ط .40

 تقديم المساعدة الفنية للفنيين المستولين عن األجه ة الطبية.  .41

 رفع التقارير الدورية عن العمل.  .42

 المماركة في المتتمرا  الخاصة بريانة األجه ة الطبية.  .43

 اإلشرار على حفظ المعامل  والملفا  وبطاقا  الريانة الخاصة بكل جهاز. .44

ى أعما  ال راعذة وتوجيذه الفنيذين والعمذا  للعنايذة باألعمذا  الخاصذة بال راعذة مذن ري وتسذميد وقطذف            اإلشرار عل .45

 األرم وزراعتها. أشجار ال يتون وتقليم األشجار وحراثة

 إعداد الخطط لتنمية الم روعا  واألشتا . .46

 اإلشرار على تحضير التربة. .47

 بتكليف من الرئيل المباشر.  فةالوظيبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .48
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    Technictionالوظيفة: فني*

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 البكالوريو  في مجا  التخرص.  درجة -

أو ثلث سنوا  بعد ال انوية العامةو مع شامل أو شهادة دبلوم مهني من إحدى الكليا  أو المعاهد المعترر بها  سنتان  -

 و سنوا . 5خبرة عملية في مجا  الوظيفة ال تقل عن  

 . سنوا  و10ل عن  برة عملية في مجا  الوظيفة ال تقأو شهادة الدراسة ال انوية العامة مع خ -

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

  

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

 موعة من اآلال  والمعدا  والتدريب عليها. اإلشرار على مختبر متخرص أو تمميل جهاز رئيسي أو مج .1

مذا   تسلم اللوازم المتعلقة بعمله وتدوينها في سجل  خاصة بالك وتولي مستوليتها كعهدة عليه، ومراقبذة مخ ونهذا وطلذب    .2

 منها.  يل م 

 لية: القيام بالعمل في مجا  أو أك ر من المجاال  التا .3

رب في مختبرا  التدريل ومساعدة مدر  المسذاق فذي إعذداد التجذارب     تحضير المواد وإعداد التجهي ا  اللزمة للتجا -

 المطلوبة وإعادة األجه ة واألدوا  المستعملة في التجارب المختلفة إلى أماكنها وحفظها.  

 يب الطلبة على عمل المرائح بمختلف أنواعها. مساعدة مدر  المساق في تأمين الوسائل التعليمية لقاعة التدريل وتدر -

 ر  في المختبرا  التعليمية.ّدم في العملية التعليمية للمساقا  ذا  الربمة العملية التي ُتاإلسها -

 تدريب الطلبة على عمل المرائح بمختلف أنواعها. -

 ترنيع ال جاجيا  اللزمة للعمل في المختبرا  وصيانة األجه ة فيها.  -

 ه ة في المختبرا  والمحافظة على صلحيتها للعمل. صيانة األج -

 لتعاون والتنسيخ مع مساعدي فنيي المختبرا  ومساعدتهم في تمميل األجه ة ومعالجة الممكل  التي تطرأ أثناء ذلك. ا -

و وفرزهذذا وتنظيفهذذا وقرذذها وترقيمهذذا، وتوهذذيح اسذذتعمالها،    جمذذع العينذذا  الجيولوجيذذة  معذذادن، صذذخور، مسذذتح ا     -

 وإدخالها في السجل  والبطاقا . 

النباتية وتبويبهذا وترذنيفها وحفظهذا، وتسذجيلها فذي      العينا  و وطيور، زواحف، ثديا ، حمرا   جمع العينا  الحيوانية -

 . العلميةبحاث سجل  خاصة والتعريف بها، وصيانتها للستفاده منها في الدراسة أو األ

 تحنيط العينا  الحيوانية وحفظها بالطرق العلمية المناسبة وتجهي  الهياكل العظمية. -

محطا  الدراسا  األثرية، وشرأ المعلوما  ل وار وهيور المحطة، وترقيم القطع األثريذة والتراثيذة،    اإلشرار على -

 وتنظيم السجل  والنماذل والبطاقا  لمحتويا  المتحف. 

 و رسم الحفريا  والمكتمفا  األثرية والخرائط وتحميضها وطبعها وتوثيقها.  تروير أ -

 وزيعها على األماكن المخررة. تهيئة األجه ة والوسائل التعليمية وت -

 في المختبر وتمميله.  الحاسوباإلشرار على أجه ة  -

 اإلعداد والتحضير لعقد الدورا  التدريبية واالمتحانا  المحوسبة. -

 مل  وقت الحاسوب بأفضل السبل الممكنة بالتنسيخ مع مدر  المساق. العمل على است -

جه ة التعلم عن بعد، والوحدا  الطرفية م ل الطابعا ، الماسح الضوئي، تركيب وتمميل األجه ة والوسائل التعليمية وأ -

 وشاشا  العرم. ةالراسم اآللي وتحميل البرمجيا  وأية أجه ة إلكترونية أخرى ومراقبة التحكم بالرو  والرور

 تروير فعاليا  الجامعة ونس  األفلم واألشرطة.  -

 حساب الكميا  للمماريع المختلفة.  -

                                                           
 ثتار، فنتي تحنتيط، مهتن هندستية مستاعدة، وستائل،        تضم هذه الوظيفة مسميات وظائف: فني مختبر، فني ورشة، فني صيانة أجهزة، فني، متحتف، فنتي    *

صوير، فني زراعة، كما وتضم هذه الوظيفة مسميات وظيفة فنتي فتي جميتع الوحتدات التنظيميتة فتي       مطبعة، مقاسم، تصميم، خياطة، إخراج، خزف، ت
 الجامعة.
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حا  ومناسذذيب مواقذذع الممذذاريع اإلنمذذائية وأراهذذي الفذذراغ ومواقذذع الحفريذذا  األثريذذة وت بيذذت حذذدودها       تحديذذد المسذذا  -

 واستقاماتها.  

 إعداد المخططا  والرسوما  للمماريع المختلفة.  -

 بعة تنفيا األعما  الهندسية المختلفة في مواقع العمل وإعداد التقارير اليومية اللزمة. متا -

 والتلف يون المخررة لتدريب الطلبة. تمميل أجه ة اإلذاعة  -

القيام باألعما  المتعلقة بصصدار الرحف والمجل  وما يتطلب ذلك من تنفيا وإدخذا  بيانذا  ومونتذال وتوثيذخ وتذدريب       -

 ذلك.  الطلبة على

 صيانة األجه ة والوسائل وتأمين جاه يتها للعمل.  -

طباعذة الكتذب والمجذل  والنمذرا   تنفيذا، تنسذيخ، مونتذال، طبذع          القيام بجميع العمليا  الفنية أو بعضها التي تستل مها -

 الرفائح، طباعة أوفست... إل و.

 ترميم وإخرال المطبوعا .  -

 تجليد الكتب بالطريقة الفنية. -

 نتركوم وتمديد الكوابل وإجراء الريانة اللزمة لها.تركيب أجه ة الهاتف واأل -

 الملبل والديكورا . علنا  والرسوما  والرور وترميم وتجهي  اإل -

القيام بجميع اإلجراءا  واألعما  الفنية المتعلقذة بذاإلخرال المسذرحي والسذينمائي، وتمذكيل المجذل  والرذحف بهذدر          -

 لنهائية. إخراجها برورتها ا

 تحضير مستل ما  اإلنتال الخ في، وترنيع المواد الخ فية وترقيمها وحفظها، وتمميل األجه ة والمعدا  الخاصة بهذا  -

 وصيانتها.  

  المكتبيذة، وصذياغة العقذود واالتفاقيذا  والمراسذل  الفنيذة مذع المذركا  المنفذاة لعقذود           لمواصفا  الفنية باآلالوهع ا -

 ها بتنفيا بنود هاه االتفاقيا .  الريانة ومتابعة الت ام

   المكتبية وتركيب قطع الميار وحل الممكل  الفنية لهاه اآلال .  صيانة اآلال -

 برمجة اآلال  المكتبية وقراءة المخططا  للدوائر اإللكترونية، وفك وفحص وتركيب القطع اإللكترونية.  معايرة و -

 تدريب الطلبة على أعما  المونتال التلف يوني واإلذاعي. -

المذواد   تعريف الطلبة المتدربين بالمفاهيم المرتبطة بعملية المونتال وخروصيتها بوصذفها المرحلذة النهائيذة فذي إنتذال      -

 اإلذاعية والتلف يونية.

 تعميخ الوعي لدى الطلبة المتدربين بالتطور التقني في مجا  اإلنتال.  -

العمل على اكساب الطلبة المتدربين مهارا  المونتال اإلذاعي والتلف يذوني ومراعذاة جوانذب التخرذص فذي المونتذال        -

 نتال في مقابل المونتال الفوري أو اإللكتروني. ما بعد اإل

 أنما  المونتال الخطي واللخطي. لتعريف با -

 إبراز الخروصية المهنية للمونكير بوصفه مخرجًا ثانيًا للبرام  إلى جانب المخرل األساسي. -

تنظيم قاعدة معلوماتية وإحرائية لتسهيل الرجوا إليها وتوفيرها إلعداد الدراسا  واألبحاث في مجاال  عمل المرك   .4

 حدي ها دوريًا. متابعة توتنظيم الملفا  والوثائخ و

 تحدي  طرق وأساليب ترتيب وتنظيم وحفظ البحوث والدراسا  والوثائخ لتسهيل الوصو  إليها واستخدامها.  .5

 إعداد نمرة تعريفية بالوثائخ والدراسا  المحفوظة وتحدي ها بمكل دوري.  .6

 إعداد التقارير الفنية المطلوبة من إدارة المرك  وباقي األقسام. .7

 مباشر عن أي عطل أو تلف يلحخ بالمواد واألجه ة الموجودة في مواقع العمل. إبلغ الرئيل ال .8

 اإلشرار المباشر على المساعدين والعما  الفنيين العاملين معه وتوجيههم إلنجاز أعمالهم.  .9

 العمل.  متابعة متطلبا  العمل والمحافظة على سلمة ونظافة األجه ة والوسائل والمواد المستخدمة في .10

 براز الممكل  التي يواجهها وتقديم االقتراحا  لحلها. إاحتياجا  العمل وتحديد  .11

 القيام باألعما  ال راعية، وتدريب عما  ال راعة وتوزيع العمل عليهم ومراقبة أعمالهم وتنمية قدراتهم العملية.  .12

 ئيل المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الر .13
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      Assistant Technician: مساعد فني*الوظيفة

  Minimum Degree to Full Fill Position: Fifth Degree                            الخامسة: الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

 :الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .مع خبرة ال تقل عن سنتين الماملو شهادة الدبلوم المتوسط  -

 .  و سنوا 5مع خبرة ال تقل عن   العامة ال انوية الدراسةأو شهادة  -

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

 

   PositionFor Duties And Main Responsibilities وظيفة:لل رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 : التاليةالمجاال   منالقيام بالعمل في مجا  أو أك ر  .1

 من المستودعا  إلى المختبرا  ومتابعة ذلك.  اللزمةتأمين المواد والتجهي ا   -

 للتجارب.  اللزمةفي تحضير المواد والتجهي ا   المساعدة -

أو عمذل المذرائح   ا  يذ فذي تمذكيل المعذادن أو ترذنيع ال جاج     اللزمة  واستعما  األدوا  في تمميل اآلال المساعدة -

 وترنيفها.   حنهاطووالرقل والقص وطب  العينا  

 لها.  المخررةوالمرائح في األماكن  ةحفظ وترتيب النماذل ال جاجي -

 . مختلفةحساب الكميا  للمماريع ال -

 .اتحديد المساحا  واستقاماته -

 . مختلفةي إعداد المخططا  والرسوما  للمماريع الف المساعدة -

 . المكتبةب الخاصةفنيًا، وتخطيط اإلعلنا  واإلشارا   ةالطلب على أوعية المعلوما  المعدكتابة رقم  -

 .للكتب والدوريا  مختلفةمعالجة حاال  التلف ال -

 إعداد قوائم بالكتب التي رقمت والكتب التي يتطلب تجليدها.  -

 . ةوالبرري ةمن المواد السمعي المكتبةقتنيا  تنظيم وحفظ م -

وتسذتاتي وترذوير بعذذا المذواد علذى أفذذلم المذايكرو فذيلم ومعالجتهذذا كيميائيذًا وتجهي هذذا        فلترذذوير التقذديم خذدما  ا   -

 لخدمة المستفيدين. 

 والتروير على المايكروفيلم والمايكرفيش.  القراءةتقديم خدما   -

 تجليد الكتب.   -

 . اللزمة اليوميةفي مواقع العمل وإعداد التقارير  مختلفةال الهندسيةما  متابعة تنفيا األع -

 . الجامعةالتي تنظمها  ةواللمنهجي المنهجيةجميع النماطا  وتوثيخ تروير  -

 ولوحا  األسماء وأرقام المكاتب والقاعا .  اإلرشاديةحفر اللوحا   -

 للزمة لها.وابل وإجراء الريانة االمساعدة في تركيب أجه ة الهاتف واألنتركوم وتمديد الك -

 بصشرار المستو  المباشر.  األجه ةفي صيانة  المساعدة -

دوا  واأل األجهذذ ة  وإعذذادة ، الرذذيانة فذذي عمليذذة    المسذذاعدة و األجهذذ ة لرذذيانة   اللزمذذة دوا  تحضذذير القطذذع واأل   -

 . المخررةإلى أماكنها  المستعملة

 ا.اإلشرار على أجه ة الحاسوب في المختبر وتمميله -

 در  في المختبرا  التعليمية.العملية التعليمية للمساقا  ذا  الربمة العملية التي ُتاإلسهام في  -

 بالتنسيخ مع مدر  المساق.  الممكنةالعمل على استمل  وقت الحاسوب بأفضل الطرق  -

 القيام بأعما  ال راعة والمساعدة في تدريب عما  ال راعة وتوزيع العمل عليهم. -

الحاسوبية وتحضيرها أثناء عملية التسجيل والسذحب واإلهذافة وامتحانذا  المسذتوى واالمتحانذا       برا  إعداد المخت -

 العملية والمحوسبة.

                                                           
ة أجهتتزة، مستتاعد فنتتي مواقتتع المشتتاريع اإلنشتتائية   تضتتم هتتذه الوظيفتتة مستتميات وظتتائف: مستتاعد فنتتي مختبتتر، مستتاعد فنتتي ورشتتة، مستتاعد فنتتي صتتيان     *

ثبيتت  حتتدودها، فنتتي مطبعتتة، مقاستتم، مهتتن هندستتية مستتاعدة، خطتتاط، متترمم كتتتب، مصتتور، تصتتوير      وأراضتتي الفتتراو ومواقتتع الحفريتتات األثريتتة وت  
 ة في الجامعة.فوتستات، ومايكرو فيلم في المكتبة، مساعد فني زراعة، أو أي وظيفة مشابهة في جميع الوحدات التنظيمي
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 المساعدة في المراقبة على االمتحانا  التي تعقدها الكلية عندما تستدعي الضرورة. -

 .نظافةالحرا على االستخدام السليم للمختبرا  والمحافظة على النظام والتنظيم وال -

 تروير المتتمرا  والندوا  والدورا  وال يارا  الرسمية واالحتفاال  التي تعقد في الجامعة. .2

 المحافظة على أجه ة التروير من التلف.  .3

 مع الجها  المستولة إلجراء الريانة الدورية وإجراء الترليحا  اللزمة ألجه ة التروير. خالتنسي .4

 عليها.  المحافظةفيه و الموجودةواألدوا   ةجه المممل وتنظيف األ /الورشة /للمختبر العامة النظافةاإلشرار على  .5

 يل المباشر.بتكليف من الرئ الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .6
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  Senior Craftsman  /رفي او الوظيفة: 

  بالرات  المقطوع          الثائية الفئةالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

Minimum Degree to Full Fill Position: The Second Category Salary lump      

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . الحرفةو سنوا  خبرة في مجا  7باإلهافة إلى   ماملوال  شهادة الدبلوم المتوسط -

 . الحرفةو سنوا  خبرة في مجا  10باإلهافة إلى   العامةأو شهادة الدراسة ال انوية  -

 . ةالحرفو سنة خبرة في مجا  15أو شهادة دبلوم مرك  تدريب حرفي باإلهافة إلى   -

 .الحرفةو سنة خبرة في مجا  20باإلهافة إلى  ال انوية العامة  ما دون أو -

   شهادة تحقخ مهنة تناسب هاا المستوى. -

 

  Responsibilities And Duties For PositionMain للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 . هالقيام باألعما  المطلوبة من الحرفي في مجا  اختراص .1

عما  على الحرفيين وغيرهم من المر وسين همن برنام  زمني محدد ومماركتهم في إنجاز األعما  المهمة توزيع األ .2

 أو المستجدة وحل ممكل  العمل ومتابعتهم في جميع مراحل العمل. 

وسذذرعة  توجيذذه الحذذرفيين وغيذذرهم والمر وسذذين لضذذمان قيذذامهم بواجبذذاتهم بكفايذذة وفاعليذذة وإنجذذازهم ألعمذذالهم بدقذذة       .3

 اقتراأ اإلجراءا  الكفيلة بتنميتهم ورفع كفائتهم وتقييم أدائهم. و

 تقديم االقتراحا  حو  المواصفا  اللزمة لألعما  الحرفية التي تقع همن حرفته.  .4

 االحتفاظ بسجل خاا باألجه ة والماكنا  المستعملة في العمل من قبل مر وسيه ومتابعة صيانتها والمحافظة عليها.  .5

ي يعمل فيه واتخاذ اإلجراءا  التذي تضذمن السذلمة العامذة     االسلمة العامة في المممل أو مكان العمل الرار على اإلش .6

 والتنسيخ مع الجها  المعنية. 

إعداد وتقديم التقارير الدورية إلذى الذرئيل المباشذر عذن سذير العمذل واإلنجذازا  واالحتياجذا  مذن المذواد، والممذكل              .7

 لكفيلة بحلها.تراحا  االقها واهالتي يواج

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر.  .8
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   Craftsman   *الوظيفة: /رفي

  الثالثة بالرات  المقطوع         الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الفئة 

Minimum Degree to Full Fill Position: The Third Category Salary Lump    

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . الحرفةو سنوا  خبرة في مجا  3ماملو باإلهافة إلى  الشهادة الدبلوم المتوسط   -

 . الحرفةو سنوا  خبرة في مجا  7إلى   باإلهافة العامةأو شهادة الدراسة ال انوية  -

 . الحرفةخبرة في مجا   سنوا و 10أو شهادة دبلوم مرك  تدريب حرفي باإلهافة إلى   -

 .الحرفةرة في مجا  و سنة خب15باإلهافة إلى  ال انوية العامة  ما دون أو -

 شهادة تحقخ مهنة تناسب هاا المستوى.   -

 

 Main Responsibilities And Duties For Position ة:للوظيف الواجبات والمس وليات الرئيسة

اإلشرار المباشر على مساعدي الحرفيين وغيرهم من المر وسين وتوجيههم للقيذام بواجبذاتهم بكفايذة وفاعليذة وتذدريبهم       .1

 ورفع كفاءتهم وتقييم أدائهم. 

 القيام بالعمل في مجا  أو أك ر من المجاال  الحرفية التالية:  .2

 التدفئة والتبريد وتركيب األجه ة اللزمة لها، والتأكد من صلحيتها وإصلأ األعطاب فيها.تمديد شبكا   -

 ترنيع اللوازم الخمبية واألثاث الخمبي.  -

 . وال جال ترنيع اللوازم المعدنية واألثاث المعدني -

 ة. مرافخ الجامعتنجيد مختلف أنواا الكراسي، وتركيب وتبديل الموكيت، وستائر القماش لجميع  -

 دهان الموبيليا واألثاث الخمبي واألبواب والمبابيك، ودهان الجدران وطراشتها.  -

 تمميل وصيانة األجه ة الكهربائية.  -

 تمديد شبكا  وخطو  اإلنارة وصيانتها.   -

 تمديد شبكا ، وتركيب لوازم الررر الرحي وصيانتها.  -

 تطرأ عليها.  تعديل  التيبناء المباني من الحجر أو الطوب أو االسمنت وال -

 إصلأ المركبا  واآلليا  المختلفة في الجامعة وصيانتها.  -

 تحديد احتياجا  العمل من المواد واألدوا  والماكنا .   -

 المحافظة على نظافة األجه ة واألدوا  المستعملة في العمل واإلبلغ عن أي عطل أو تلف يلحخ بها.  -

كان العمل الاي يعمل فيه واتخاذ اإلجذراءا  التذي تضذمن السذلمة     السلمة العامة في المممل أو م إستعما  أدوا  -

 العامة والتنسيخ مع الجها  المعنية.  

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر. .3

  

                                                           
وتبريد، تنجيتد، إصتالأ أجهتزة كهربائيتة، تمديتدات صتحية، أو أي وظيفتة أخترى         نّجار، خّياط، ميكانيكي، حّداد، بناء، كهربائي، ألمنيوم، تدفئج، تكييف  *

 مشابهة في الوحدات التنظيمية في الجامعة.
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 Craftsman Assistant  الوظيفة:  مساعد /رفي

 ابعة بالرات  المقطوعالرالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الفئة 

Minimum Degree to Full Fill Position: The Fourth Category Salary Lump    

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 مجا  الحرفة.  ماملو فيالشهادة الدبلوم المتوسط   -

 . الحرفةو سنوا  خبرة في مجا  3باإلهافة إلى   العامةأو شهادة الدراسة ال انوية  -

 . الحرفةخبرة في مجا   سنوا و 7أو شهادة دبلوم مرك  تدريب حرفي باإلهافة إلى   -

 .الحرفةخبرة في مجا   سنوا و 10باإلهافة إلى  ال انوية العامة  ونما د أو -

 تناسب هاا المستوى.  شهادة تحقخ مهنة  -

 

 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.  -

 وري.مراقبة شبكا  الررر الرحي وفحرها بمكل د -

يهذا  إجراء الحفريا  اللزمة للتمديدا  الكهربائية وتمديد األسلك ومراقبة شبكا  اإلنارة واإلبلغ عن أي عطل ف -

 من أجل صيانتها.  

 والتأكد من جاه يتها وتوفر مستل ما  تمميلها. والتبريد أجه ة التدفئة تفقد -

يعمل فيه واتخاذ اإلجذراءا  التذي تضذمن السذلمة      أدوا  السلمة العامة في المممل أو مكان العمل الاي إستعما  -

 العامة والتنسيخ مع الجها  المعنية.  

مسذذاعدة الحرفذذي فذذي إصذذلأ األعطذذا  البسذذيطة فذذي المركبذذا  وصذذيانتها وترذذنيع األثذذاث واللذذوازم الخمذذبية والمعدنيذذة   .2

 ة. وصيانته، والدهان والطراش

 بناء الجدران واألرصفة.  .3

 جه ة واألدوا  والماكنا  المستعملة في العمل.المحافظة على نظافة األ .4

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر. .5
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 Technical Worker  الوظيفة: عامل فني

    Minimum Degree To Full Fill Position: The Fifth category           الخامسةالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الفئة 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 شهادة ال انوية العامة.  -

 التدريب المهني.أو شهادة دبلوم مرك   -

 شهادة تحقخ مهنة. -

   

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

إحضذذار المذذواد اللزمذذة للتمديذذدا  الكهربائيذذة أو التدفئذذة أو التبريذذد أو االترذذاال  أو ترذذنيع األثذذاث واللذذوازم الخمذذبية     .1

ل بمذكل يسذهل ويسذاعد    والمعدنية، أو ألعما  الطراشة والدهان أو البناء والقطع اللزمة للريانة وترتيبها في مكان العم

 على اإلنجاز. 

والقطذع والخراطذذة وأعمذذا  الترذذنيع األخذذرى والذدهان والطراشذذة والبنذذاء وصذذيانة شذذبكا     المسذاعدة فذذي أعمذذا  القذذص  .2

 واإلنارة وصيانة المركبا  وتمديد الهواتف. والتبريد الررر الرحي والتدفئة 

 . والحاسوب والتمديدا  الكهربائية اتفالحفر ألغرام التمديدا  الرحية والتدفئة واإلنارة واله .3

 سمنتية اللزمة للبناء. تجهي  الخلطا  اإل .4

نقذذل األدوا  والماكنذذا  المسذذتعملة فذذي العمذذل إلذذى أمذذاكن العمذذل وإعادتهذذا إلذذى األمذذاكن المخررذذة لهذذا فذذي الممذذمل أو    .5

 الورشة وتنظيفها.

 . ةالمساعدة في جمع العينا  النباتية والحيوانية والجيولوجي .6

 ناية بالحيوانا  وتمايتها وتنظيف حظائرها. الع .7

 المساعدة في أعما  تحنيط الحيوانا .  .8

 العمل على آال  النس  العادية والتجليد على ماكنا  المراء الساخن.  .9

 تنظيف المواد األولية وتجهي  الخضروا  قبل طهيها، وتحضير األدوا  اللزمة لعمليا  طهي وجبا  الطعام.  .10

لسلمة العامذة فذي الممذمل أو مكذان العمذل الذاي يعمذل فيذه واتخذاذ اإلجذراءا  التذي تضذمن السذلمة                اإستعما  أدوا .11

 العامة والتنسيخ مع الجها  المعنية.  

 القيام بأية أعما  ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر. .12
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    Senior Library Technician ومعلومات : فني او  م/تباتالوظيفة

  Minimum Degree To Full Fill Position: Second Degree                  الثائيةالدرجة : الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

ال تقذل عذن    الوظيفذة فذي مجذا     عمليذة  خبرةمع  الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالماجستير في أحد التخررا  ذا  ال درجة -

 .  سنة و15 

ال تقذل عذن    الوظيفذة مجذا    فذي  خبذرة مذع   الوظيفذة بطبيعة عمل  علقةالبكالوريو  في أحد التخررا  ذا  ال درجةأو  -

 .سنة و17 

 و سنة.20متوسط  الماملو في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن  الدبلوم الأو شهادة  -

 .االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفةاإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل العربية و تينمعرفة باللم -

 أقسام المكتبة.أقسام أو أك ر من  ثلثةالعمل في  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

 . المكتبة المعالجة الفنية ألوعية المعلوما  وفخ النظم والمعايير التي تطبقها .1

كتبذة لتحقيذخ أهذدافها وغاياتهذا     التذي تواجذه الم   اقتراأ السياسة العامة والخطذط اللزمذة لمواجهذة التحذديا  اإلسذتراتيجية      .2

 ولتلبية احتياجا  المستفيدين من خدماتها وبالتعاون مع بقية العاملين في المكتبة. 

 للمكتبة. تإعداد التقارير وتقييم البرام  وأصو  تخريص الموارد اللزمة لضمان التمميل الفّعا  والكف .3

 ير اللزمة باإليجابيا  والسلبيا .  تحليل وتقييم أنظمة المعلوما  المستخدمة وتقديم التقار .4

 .وتقييم أدائهموتدريبهم  توجيه موظفي المكتبة ومتابعة أعمالهم .5

 إجادة إستخدام نظام معلوما  المكتبة. .6

 اشر. بتكليف من الرئيل المب الوظيفةبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .7
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 Library Technician* ومعلومات : فني م/تباتالوظيفة

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

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

ال تقذل عذن    الوظيفذة فذي مجذا     عمليذة  خبرةمع  الوظيفةبطبيعة عمل  علقةر في أحد التخررا  ذا  الالماجستي درجة -

 .سنوا  و7 

 .سنوا  و10 ال تقل عن  الوظيفةفي مجا   خبرةالبكالوريو  مع  درجةأو  -

بطبيعذة عمذل    علقذة فذي أحذد التخررذا  ذا  ال    العامةأو ثلث سنوا  بعد ال انوية  و الماملالمتوسط 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  -

 .الوظيفةاإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام باللمتين العربية ومعرفة  -

 من أقسام المكتبة.  على األقلأقسام  ثلثةالعمل في  -

 أو حضور دورة متخررة في المكتبا  والمعلوما . -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةال المس ولياتالواجبات و

لتذذي تطبقهذذا المكتبذذة فذذي مجذذا  أو أك ذذر مذذن المجذذاال   بأعمذذا  المعالجذذة الفنيذذة ألوعيذذة المعلومذذا  وفذذخ الذذنظم والمعذذايير ا القيذذام 

 -التالية:

الفهرسذذة الوصذذفية  ، وقواعذذد Marc21 21وفذذخ  معذذايير مذذارك  سذذتخلاإلوالترذذنيف والتكمذذيف وا  ةأعمذذا  الفهرسذذ  .1

، ونظذذام ترذذنيف مكتبذذة الكذذونمر  األمريكيذذة، وقذذوائم   RDAتاحتهذذا إأمريكيذذة، وقواعذذد وصذذف المرذذادر و  –األنجلذذو 

   و.هوعا  العربية وقائمة مكتبة الكونمر  األمريكيةر و  المو

 تنظيم طلبا  شراء أوعية المعلوما  ومتابعتها.   .2

 تاحته على االنترنت.إاألعما  الخاصة برقمنة المحتوى و .3

 اإلسترجاا والحج  ومتابعتها.وأعما  اإلعارة  .4

 ة.عمليا  البح  المباشر على محركا  البح  وقواعد البيانا  المختلفإتاحة  .5

 دين.أعما  الخدمة المرجعية وإجابة استفسارا  المستفي .6

 ترتيب وتنظيم وقراءة الكتب على الرفور ومراقبتها.  .7

 وأجه ة الحاسوب.  ةكان  وقوائم ر و  الموهوعا  والملفا  االستناديمكال المساعدة ةدوا  الببليوغرافياستخدام األ .8

 بتكليف من الرئيل المباشر.  وظيفةالبطبيعة عمل  علقةالقيام بأية أعما  أخرى ذا   .9

  

                                                           
يات، فني مكتبات فهرسة وتصنيف، فني مكتبات مراجع، وفني مكتبات تضم هذه الوظيفة مسميات وظائف: فني مكتبات تزويد، فني مكتبات دور *

  .إعارة
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 Data And Library Computer Technician  الوظيفة: فني /ابو  م/تبات ومعلومات

  Position: Third Degree(B) Full FillMinimum Degree Toالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الثالثة ) (         

 بة إل غا  الوظيفة: الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلو

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

و 7درجة الماجستير في أحذد التخررذا  ذا  العلقذة بطبيعذة العمذل مذع خبذرة عمليذة فذي مجذا  الوظيفذة ال تقذل عذن                -

 سنوا .

مل الوظيفذة مذع خبذرة فذي مجذا  الوظيفذة ال تقذل عذن         البكالوريو  في أحد التخررا  ذا  العلقة بطبيعة عأو درجة  -

 و سنوا .10 

أو ثلث سنوا  بعد ال انوية العامة في أحد التخررا  ذا  العلقة بطبيعة عمل الوظيفذة   وأو الدبلوم المتوسط  المامل -

 و سنة.15مع خبرة عملية في مجا  الوظيفة ال تقل عن  

   

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

وجميذع التطبيقذا  الحاسذوبية علذى أجهذ ة الحاسذوب       و Windowsل وينذدوز   القيام بأعما  تمميل وصذيانة أنظمذة تمذمي    .1

 بالمكتبة.

 و في المكتبة. Serversالقيام بأعما  تمميل وصيانة الخوادم   .2

والطباعة والمسح الضوئي وأية أجهذ ة لهذا علقذة بتكنولوجيذا المعلومذا       القيام بأعما  تمميل وصيانة أجه ة الحاسوب  .3

 بالمكتبة.  

 و.Backupأعما  النس  اإلحتياطي لملفا  المكتبة  القيام ب .4

 القيام بأعما  تمميل وصيانة صفحة المكتبة على الويب.  .5

 القيام بأعما  إدارة قاعدة المكتبة العربية الرقمية.  .6

 ب لتأمين الريانة ألجه ة تكنولوجيا المعلوما  وأنظمة معلوما  المكتبة.التنسيخ مع مرك  الحاس .7

 القيام بأعما  المعالجة الفنية ألوعية المعلوما  وفخ النظم والمعايير التي تطبقها المكتبة.   .8

 إجادة استخدام نظام معلوما  المكتبة.  .9

 المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل .10
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 Assistant Data and Library Technician   الوظيفة: مساعد فني /ابو  م/تبات ومعلومات

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

  الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة:

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

و 7درجة البكالوريو  في أحد التخررا  ذا  العلقة بطبيعة عمل الوظيفة مع خبرة في مجذا  الوظيفذة ال تقذل عذن       -

 سنوا .

حذد التخررذا  ذا  العلقذة بطبيعذة عمذل      أو ثلث سنوا  بعد شهادة ال انوية العامة فذي أ  وأو الدبلوم المتوسط  المامل -

 و سنوا .10الوظيفة مع خبرة عملية في مجا  الوظيفة ال تقل عن  

 .معرفة باللمتين العربية واإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة -

    

 esponsibilities And Duties For PositionMain R  الواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة:

وجميذذع التطبيقذذا  الحاسذذوبية علذذى أجهذذ ة     و  Windowsالمسذذاعدة بأعمذذا  تمذذميل وصذذيانة أنظمذذة تمذذميل وينذذدوز         .1

 الحاسوب بالمكتبة.

 و في المكتبة. Serversالمساعدة بأعما  تمميل وصيانة الخوادم   .2

والطباعذذة والمسذذح الضذذوئي وأيذذة أجهذذ ة لهذذا علقذذة بتكنولوجيذذا     المسذذاعدة بأعمذذا  تمذذميل وصذذيانة أجهذذ ة الحاسذذوب     .3

 المعلوما  بالمكتبة.  

 و.Backupالمساعدة بأعما  النس  اإلحتياطي لملفا  المكتبة   .4

 المساعدة بأعما  تمميل وصيانة صفحة المكتبة على الويب.  .5

 عما  إدارة قاعدة المكتبة العربية الرقمية. المساعدة بأ .6

 ا  أقسام المكتبة المختلفة وفخ النظم والمعايير التي تطبقها المكتبة.  المساعدة في أعم .7

 إجادة العمل على نظام معلوما  المكتبة. .8

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر. .9
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 Assistant Senior Library Technician  الوظيفة: مساعد فني او  م/تبات ومعلومات

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

و 5في أحد التخررا  ذا  العلقة بطبيعة عمل الوظيفة مع خبرة في مجا  الوظيفة ال تقل عن   البكالوريو  درجة -

 سنوا .

في أحد التخررا  ذا  العلقة بطبيعة عمل الوظيفة  أو ثلث سنوا  بعد ال انوية العامة والمامل  أو 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  -

  .أو حضور دورة متخررة في المكتبا  والمعلوما  -

 .ام الوظيفةيام بمهاإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القالعربية و باللمتينمعرفة  -

   

  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 وفخ النظم والمعايير التي تطبقها المكتبة.   .1

 شر على محركا  البح  وقواعد البيانا  المختلفة. عمليا  البح  المبا .2

 جمع أوعية المعلوما  المستخدمة وفرزها وإعادتها إلى أماكنها المحددة لها على الرفور.  .3

 جمع الكتب التي تحتال إلى تجليد أو صيانة أو ترميم وإعداد ما يل م لها من قوائم وإدخا  البيانا  حسب األصو .  .4

 معلوما  المكتبة.    إجادة العمل على نظام .5

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر. .6
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 Assistant Junior Library Technician  اتالوظيفة: مساعد فني ثائي م/تبات ومعلوم

   B(Fourth Degree: tionPosi Full FillTo Minimum Degree(     الرابعة ) (الدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 البكالوريو  في أحد التخررا  ذا  العلقة بطبيعة عمل الوظيفة. درجة -

بطبيعذة   العلقذة ث سنوا  بعد شهادة ال انوية العامة في أحد التخررذا  ذا   أو ثل والماملالدبلوم 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 -

 .خدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفةة باستمعرفة باللمتين العربية واإلنجلي ية وخبر -

   

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 القيام بعمل في مجا  أو أك ر من المجاال  التالية:

 لمعايير التي تطبقها المكتبة. المساعدة في أعما  أقسام المكتبة المختلفة وفخ النظم وا .1

 عمليا  البح  المباشر على محركا  البح  وقواعد البيانا  المختلفة.  .2

 جمع أوعية المعلوما  المستخدمة وفرزها وإعادتها إلى أماكنها المحددة لها على الرفور.  .3

 إدخا  البيانا  حسب األصو . تجليد أو صيانة أو ترميم وإعداد ما يل م لها من قوائم وجمع الكتب التي تحتال إلى  .4

  إجادة العمل على نظام معلوما  المكتبة.  .5

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر. .6
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 Library and Data Aide  الوظيفة: معاون م/تبات ومعلومات

  CategoryPosition: Fourth  Full Fill toDegree  Minimum (B)     الفئة الرابعة ) (: الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 دون ال انوية. المهادا  ما -

    

 sponsibilities And Duties For PositionMain Re  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 تحتال إلى تجليد أو صيانة أو ترميم وإعداد ما يل م لها من قوائم حسب األصو .  .2

 أعما  مراقبة المدخل بتدقيخ الدخو  والخرول.  .3

 تجميع ونقل أثاث المكتبة. .4

 رى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر.القيام بأية أعما  أخ .5
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            : مجموعة وظائف المسجدتابعًا

Mosque Job Titles  
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    Imam   : إمام مسجدالوظيفة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree(A)        (االرابعة )الدرجة : الوظيفةى إل غا  الدرجة األدئ

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications And Experiences Requirement To Full Fill Position 

 سنوا .   و3  ال تقل عنخبرة ريعة اإلسلمية مع تخررا  المماجستير في ال درجة -

 سنوا .   و5 ال تقل عن  خبرةالمريعة اإلسلمية مع تخررا  البكالوريو  في  درجةأو  -

 مع إجازة برواية حفص عن عاصم. حفظ القرآن الكريم كامًل -

 اإللمام باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة. -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 وا  الخمل باست ناء أيام إجازته وعطلته األسبوعية.للرلإمامة المرلين  .1

 تنسيخ جدو  خطب الجمعة والعيدين.  .2

 تنسيخ برنام  الدرو  األسبوعية واإلشرار على تنفياها.  .3

 عة تنفياها.  ارك ومتابتنسيخ جدو  الدرو  وموعظة الظهيرة لمهر رمضان المب .4

 المريعة.  الترتيب للحتفا  بالمناسبا  الدينية بالتنسيخ مع لجنة الندوا  في كلية .5

 االهتمام بتعليم القرآن الكريم وتحفيظه، والتاكير باألمور المرعية التي تنفع النا .  .6

 متابعة دوام العاملين في المسجد والتنسيب باإلجازا  والممادرا .   .7

 أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر.ة القيام بأي .8
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 Imam Assistant: مساعد إمام مسجد الوظيفة

  B(Fourth Degree: Position Full FillTo Minimum Degree(                الرابعة ) (: الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications And Experiences Requirement To Full Fill Position 

أو ثذلث   و المذامل  ، أو شذهادة الذدبلوم  سذنتين البكالوريو  في تخررا  المريعة اإلسلمية مع خبرة ال تقل عن  درجة -

 سنوا .  و7 ال تقل عن  في تخررا  المريعة اإلسلمية مع خبرة سنوا  بعد ال انوية العامة

 ية حفص عن عاصم. احفظ خمسة عمر ج ءًا من القرآن الكريم مع إجازة برو -

 جما  الرو  في رفع األذان وإقامة الرلة. -

 اإللمام باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة. -

 

  sitionPoFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 ، باست ناء أيام إجازاته وعطلته األسبوعية. في حالة غياب المتذن وا  الخمللرفع األذان للر .1

 إمامة المرلين عند إجازة اإلمام أو غيابه.  .2

فذذتح وإغذذلق أبذذواب المسذذجد فذذي األوقذذا  المحذذددة بالتعذذاون مذذع مذذتذن المسذذجد وبالتنسذذيخ مذذع مذذوظفي األمذذن الجذذامعي    .3

 الملحقين بالمسجد. 

 مميل وحدا  اإلنارة، والمراوأ والمكيفا  أو التدفئة بحسب الحاجة. ت .4

 تهيئة ما يل م لتنفيا الدرو  والمواعظ التي تنظمها الكلية.  .5

 ما  النظافة اليومية، ومتابعة عما  النظافة. اإلشرار على أع .6

 الدوائر واألقسام المعنية بالجامعة إلجراء الريانة لمرافخ المسجد. التنسيخ مع  .7

 التناوب مع المتذن في كافة مهامه أثناء األعياد والعطل الرسمية وعطلة نهاية األسبوا وإجازته السنوية وممادرته. .8

 قة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  عل .9
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 Moathen  : م ذن مسجدالوظيفة

  Fifth Degree: Position Full FillTo Minimum Degree                   الخامسةالدرجة  :الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

اإلسذلمية مذع خبذرة ال تقذل عذن       المذريعة تخررذا   فذي   ال انويذة العامذة   أو ثلث سنوا  بعدماملو ال  شهادة الدبلوم -

 . سنوا  و3 

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

 حفظ خمسة أج اء من القرآن الكريم مع اتقان التلوة.  -

 .وإقامة الرلة جما  الرو  في رفع األذان -

 

 PositionFor Duties And sibilities Main Respon للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 رفع األذان بالتناوب مع مساعد اإلمام وخاصة عند إجازة مساعد اإلمام وعطلته األسبوعية.  .1

مذن الجذامعي   فتح وإغذلق أبذواب المسذجد فذي األوقذا  المحذددة بالتعذاون مذع مسذاعد اإلمذام وبالتنسذيخ مذع مذوظفي األ              .2

 الملحقين بالمسجد. 

 مساعد اإلمام عند إجازته وعطلته األسبوعية.  القيام ببقية مهام .3

 العناية بالمراحف ومكتبة المسجد ومتابعة ترتيبها.   .4

 التعاون مع مساعد اإلمام في اإلشرار على أعما  النظافة اليومية، ومتابعة عما  النظافة.  .5

 جد. التعاون مع مساعد اإلمام في متابعة الريانة اللزمة لمرافخ المس .6

 ساعد اإلمام في كافة مهامه أثناء األعياد والعطل الرسمية وعطلة نهاية األسبوا وإجازته السنوية. التناوب مع م .7

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر. .8
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 Mosque Servant    مسجد خادم: الوظيفة

  (المقطوع بالرات الرابعة )الفئة : الوظيفةالدرجة األدئى إل غا  

Minimum Degree to Full Fill Position: Fourth Category Salary Lump 

 : الوظيفةإل غا   المطلوبةالحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .العامة دون ال انويةما شهادة  -

 حية للتمكن من القيام بأعما  النظافة.اللياقة البدنية والر -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities :للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 القيام بأعما  النظافة اليومية لمرافخ المسجد.  .1

 حدائخ المسجد وساحاته والعناية بنظافتها.   تفقد .2

 الحفاظ على طهارة 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 الرئيل المباشر. .5
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 Security Supervisor  الوظيفة: م ر  امن

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

    Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

سنوا  تتناسب مذع طبيعذة    و7 مع خبرة ال تقل عن  الماملو أو ثلث سنوا  بعد ال انوية العامة المتوسط دبلوم الشهادة  -

 الوظيفة. 

 و سنوا . 10أو شهادة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

  ترا  الحدي ة.اإللمام باستخدام الحاسوب ووسائل اال -

   

 PositionFor Duties And Responsibilities  Main للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 اإلشرار على مراقبي األمن وتوجيههم للقيام بواجباتهم الوظيفية على الوجه المطلوب. .1

 اإلشرار على أعما  الحراسة لمرافخ الجامعة ومنمآتها.  .2

أو اقتراحذا  لتطذوير العمذل     تنظيم التقارير الدورية التي تعتمدها الدائرة حو  سير العمذل اليذومي وإبذداء أيذة ملحظذا       .3

 وتحسين مستوى األداء. 

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر.  .4
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 Security Observer         امن مراق الوظيفة: 

 بالرات  المقطوعالدرجة السادبة او ما يعادلها الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

Minimum Degree to Full Fill Position:  Sixth Degree or Equivalent Salary Lump 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .  اسب مع طبيعة العملتتن و سنوا 3ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن  الدراسة شهادة  -

 العمل. و سنوا  تتناسب مع طبيعة7 أو 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

 مآتها وفخ الترتيبا  التي تعتمدها الدائرة. حراسة مرافخ الجامعة ومن .1

حفظ النظام وتوفير األمن وبخاصة أثناء االحتفذاال  واألنمذطة التذي تنظمهذا الجامعذة وفذخ التعليمذا  واإلرشذادا  التذي           .2

 تردر من الدائرة أو الجها  المعنية. 

 الجامعة المختلفة.  ا هبط عملية دخو  وخرول المماة واآلليا  من بواب .3

د تقارير خطية بمماهداتهم المخرية المتعلقة بحاال  اإلخل  باألمن والنظام داخل الحرم الجامعي وتقذديمها لمذدير   إعدا .4

 دائرة األمن الجامعي أو الرئيل المباشر بواسطة ممرر األمن المستو . 

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر.  .5
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   Public Safety Clerkمأمور ب مة عامة فة: الوظي

 او ما يعادلها بالرات  المقطوع ) (الرابعة الدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

Minimum Degree to Full Fill Position:  Fourth Degree or Equivalent Salary Lump 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

فذي مجذا  العمذل    و سذنوا   7ال انوية العامة مع خبذرة ال تقذل عذن     بعد  الماملو أو ثلث سنوا  المتوسط الدبلوم شهادة  -

 طبيعة العمل.  وتتناسب 

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

 تتناسب مع طبيعة العمل  للتعيين بالراتب المقطواو. سنةو 15أو دون ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

   

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

 هم إلى أقرب مرك  صحي أو مستمفى. ونقل والعاملينإسعار الطلبة  .1

إطفاء الحرائخ التي قد تنمب في مرافخ الجامعة وحسذب األدوا  المتذوفرة لديذه وكتابذة تقريذر بذالك واالسذتعانة بالذدفاا          .2

 مكان الحريخ.  المدني إذا تعار معالجته وداللتهم

 فايا  الحريخ الستمرارية عملها. التفتيش الدوري للتأكد من جاه ية أجه ة إناار الحريخ وأجه ة السرقا  وط .3

 لطلبة والموظفين لمعالجتها.  ابصيااء  تتسببإعداد تقارير بأية مماهدا  من شأنها أن  .4

 الجامعة في حالة الحروب والكوارث الطبيعية من أجل إخلء المباني التي قد تتضرر ال قدر اهلل. بالعاملين فياالستعانة  .5

 ة العامة.القدرة على إعطاء دورا  في السلم .6

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر.  .7
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 Medical Clinic Director  الوظيفة: مدير مرعم صحي

  Degree Second: Position Full FillTo Minimum Degree                 ثائيةالدرجة الة: الدرجة األدئى إل غا  الوظيف

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 سنوا  في طب األسرة.  و10 ل عن خبرة ال تقوبكالوريو  في طب األسرة ال درجة -

 ال مالة البريطانية في طب األسرة. أو البورد األميركي شهادة  -

 اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.إجادة اللمة  -

 

  PositionFor uties DAnd Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 المستولية الكاملة إلدارة وتمميل المرك .  .1

 وهع خطة سنوية وأهدار مرحلية لخدمة المرهى.  .2

 . للمرك إدارة األعما  اليومية  .3

 المرهية.السنوية ديد العقود واإلجازا  جمتابعة اإلجراءا  اإلدارية المتعلقة بت .4

 طريقة مرهية والئقة. مع المرهى وأسرهم ب التأكد من أن األطباء والعاملين جميعًا يتعاملون .5

 تقييم الخطة واألهدار المرحلية واألداء السنوي لكل الموظفين العاملين بالمرك .  .6

 توجيه وتنسيخ ومتابعة كافة األنمطة الطبية.  .7

 اإلشرار على برام  الت قيف الرحي.  .8

 اإلشرار على البرام  الوقائية.  .9

 يقها.لرحي والعمل على تطبمتابعة برام  الجودة في القطاا ا .10

 الرئيل المباشر.قبل القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من  .11
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 Hospital Administration Consultant  الوظيفة: ابت اري إدارة مست فيات

  Degree Third: Position Full Fillo TMinimum Degree                   الثالثةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 فيا .سنوا  في عمل المستم و5 درجة الماجستير في اإلدارة الرحية أو إدارة المستمفيا  وخبرة ال تقل عن  -

 و سنوا  في عمل المستمفيا .7البكالوريو  في اإلدارة الرحية أو إدارة المستمفيا  وخبرة ال تقل عن   درجةأو  -

 ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.اللمة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب معرفة ب -

 

 PositionFor Duties And esponsibilities Main R  للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 وهع الخطط وتطوير الهيكل التنظيمي للمستمفى واألقسام المختلفة.  .1

 وهع الخطة االستراتيجية للمستمفى.  .2

 وهع خطة مكافحة الحرائخ والكوارث.  .3

 أنظمة المعلوما .    تطوير وتحدي  .4

 حلو  المناسبة. دراسة وتحليل المماكل التي يواجهها المستمفى بهدر وهع ال .5

 دراسة األعداد المقررة من القوى العاملة للمستمفى وكالك المعدا  واألجه ة وذلك بالتنسيخ مع مختلف األقسام.  .6

المماركة بوهع البرام  المختلفة في المستمفى م ل برام  الجودة النوعية وبرام  التدريب والتعليم المستمر وبذرام    .7

 التطوير والريانة. 

   التمميل في حالة إدارة وتمميل المستمفى من قبل المركا . ن المستمفى وشركاالتنسيخ بي .8

 المماركة في التوعية عن أهمية برام  هبط النوعية والجودة همن خطة تنفياية للعاملين في المستمفى. .9

 الرئيل المباشر. قبل القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من .10
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 Consultant Physician  ة: طبي  ابت اريالوظيف

  Position: Third Degree Full FillMinimum Degree To                     الثالثةالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة البكالوريو  في الطب. -

 االختراا العالي في الطب. -

 شهادة البورد األردني أو ما يعادلها باإلهافة إلى رخرة م اولة المهنة بعد االختراا.  -

 و سنوا  في مجا  العمل الطبي بعد الحرو  على البورد.10خبرة ال تقل عن   -

 باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.ة إجادة اللمة اإلنجلي ية وخبر -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 اإلشرار المباشر على األطباء المتدربين همن اختراصه والمماركة في التدريب همن اختراصة.  .1

 العاملين تحت اشرافه من الناحية الفنية ورفع التقارير اللزمة بالك.  تقييم األطباء .2

م بالعمليذذا  اإلشذذرار المباشذذر علذذى معالجذذة المرهذذى والتأكذذد مذذن تنفيذذا الخطذذة العلجيذذة الموهذذوعة لكذذل مذذنهم والقيذذا    .3

 واإلجراءا  الجراحية همن اختراصه.

 الخاصة بالقسم.  المماركة في المناوبا  على هوء برام  وإجراءا  المناوبة .4

 المماركة في برام  هبط الجودة في المستمفى.  .5

 إعطاء المحاهرا  لطلبة كلية الطب والتعليما  الطبية األخرى. .6

 المماركة في المتتمرا  العلمية.  .7

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيل المباشر.  .8
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      Specialist Physician  الوظيفة: طبي  اخاائي

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .سنتينال تقل عن ماجستير أو دبلوم لمدة سنتين في مجا  االختراا مع خبرة  -

 في االختراا. شهادة البورد األردني أو ما يعادله -

 مم اولة المهنة في االختراا -

 يفة.إجادة اللمة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظ -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 متابعة علل المرهى وإبلغ االستماري عن الحاال  الطارئة التي تحدث.  .1

 متابعة علل المرهى في عيادا  االختراا.  .2

 المرور اليومي على المرهى.  .3

 احية همن إختراصه وتحت اشرار اإلستماري المستو . القيام بالعمليا  واإلجراءا  الجر .4

 همن اختراصه. االشتراك في وهع البرام  الطبية والتدريبية  .5

 المماركة في برام  هبط الجودة، وتدريب الطلبة في مجا  التخرص. .6

 المماركة في المتتمرا  العلمية.  .7

 الرئيل المباشر.  القيام بأية أعما  ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل .8

  



135 
 

 Dietitian  الوظيفة: اخاائي تغذية

  Degree Thered Position: Full FillMinimum Degree To                 الدرجة الثالثةالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

و 10درجة البكالوريو  في التماية والتدبير المن لي أو أي تخرص ذو علقة بطبيعة الوظيفة مع خبرة ال تقل عن   -

 سنوا  في مجا  العمل. 

 ستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.معرفة باللمة اإلنجلي ية وخبرة با -

   

 Main Responsibilities And Duties For Positionوالمس وليات الرئيسة للوظيفة: الواجبات 

 اإلشتراك في لجان إستلم األغاية واإلشرار على تخ ينها. .1

 اإلشرار على نظافة المطاعم ومطابخها.  .2

 متون الفنية من طهي وتمليف للوجبا  المختلفة التي تقدم للطلب والعاملين.متابعة ال .3

 متابعة تسوية صفقا  توريد األطعمة للجامعة.  .4

 . الجامعة أو المستمفىمتابعة سير الخدمة الماائية داخل  .5

 متابعة سير الوجبا  لحين وصولها للمريا.  .6

 من توفرها وجودتها.   عمل محضر إستلم مواد غاائية يومي وأسبوعي والتأكد .7

 عمل إستطلا رأي شهري للمرهى حو  الوجبا  المقدمة.  .8

 التأكد من نظافة وصحة المعدا  والعربا  وأماكن تناو  الطعام.  .9

 المساهمة في برنام  التوعية الرحية في مجا  التماية.  .10

 تاحة.اإلشرار على تدريب العاملين على مختلف طرق التعقيم على األجه ة والمعدا  الم .11

 إعداد التقارير الدورية عن سير العمل ورفعها للرئيل المباشر.  .12

 راك في أنمطة لجنة مكافحة العدوى. اإلشت .13

 اإلشتراك في برنام  همان الجودة على نطاق المستمفى.  .14

التعاون مع العاملين في الحقل الرحي سواء بالمستمفى أو العيادة أو المرك  الرذحي فذي عذلل المرهذى وتمذخيص       .15

 عا الحاال . ب

 إعداد الوجبا  الخاصة المختلفة حسب نوا وعمر ووزن المريا.  .16

 تابعة الخدما  الماائية التي تقدم للمرهى خاصة الاين تتطلب وجباتهم غااًء خاصًا. م .17

اإلشذذتراك فذذي حمذذل  توعيذذة المجتمذذع لمكافحذذة األمذذرام ذا  العلقذذة بالتمايذذة م ذذل السذذمنة وداء السذذكري والابحذذة     .18

 ة. الردري

 ل المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئي .19
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 Hematologist   الوظيفة: اخاائي امراض دم

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

 ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: الحد األدئى للم   

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة الماجستير في الطب البمري. -

 أو درجة البكالوريو  في الطب البمري مع خبرة مناسبة في مجا  الوظيفة. -

 سائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووإجادة اللمة  -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 وتقديم المساعدة الفنية لهم أثناء العمل.  اإلشرار على العاملين باإلختراا .1

 صه. القيام باألعما  المخبرية التي تتعلخ بمجا  اخترا .2

 تدريب العاملين باالختراا وتقديم المساعدة الفنية لهم أثناء العمل.  .3

 تطبيخ برام  الجودة النوعية ومكافحة العدوى ومبادئ وقواعد السلمة العامة في مجا  اختراصه.  .4

 بالبح  العلمي في مجا  اختراصه في سبيل تطوير العمل واستخدام طرق جديدة في التحاليل الطبية.القيام  .5

 تقديم الممورة الطبية والفنية عند الحاجة إلى األقسام الطبية المختلفة.  .6

 المماركة في عمل برام  التوعية الرحية في مجا  اختراصه.  .7

 ير ما يحتاجه العمل من أجه ة ومواد تمميلية. التنسيخ مع رئيل قسم المختبر وبنك الدم لتوف .8

 سم.المراقبة واإلشرار على برام  هبط الجودة في الق .9

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من قبل الرئيل المباشر.  .10
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  Optometrist  الوظيفة: اخاائي باريات

  Position: Fourth Degree Full FillMinimum Degree To                 الوظيفة: الدرجة الرابعةالدرجة األدئى إل غا  

 ى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: الحد األدئ

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة البكالوريو  في علم البرريا  مع خبرة ال تقل عن سنتين في البرريا .  -

  ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.إجادة اللمة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 قيا  القدرة البررية وعمى األلوان بمكل عام.  .1

 وصف قيا  قوة العدسا  اللصقة.  .2

 وصف وقيا  العدسا  الطبية للنظارا .  .3

 االنكساري للعين لدى كبار السن  سن الميخوخةو. فحص وتمخيص الخلل الوظيفي و .4

 فحص وتمخيص هعف الر ية المديدة ووصف المعاني البررية لم ل تلك الحاال .  .5

 كتابة تقرير طبي عن القدرة البررية ور ية األلوان والساحة البررية.  .6

 ي العين.القدرة على تحويل المريا إلى أخرائي العيون عند ملحظة علما  سريرية مرهية ف .7

 عة العمل بتكليف من قبل الرئيل المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبي .8
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  Physiologist  الوظيفة: اخاائي فيميا  صحية

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

 للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: الحد األدئى 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة الماجستير في الفي ياء الرحية.  -

 و سنوا  في مجا  العمل.3مع خبرة ال تقل عن  في الفي ياء الرحية  درجة البكالوريو  -

 خبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.اللمة اإلنجلي ية وإجادة  -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 اإلشرار على عمل المسوحا  اإلشعاعية حو  أجه ة األشعة وبأقسام الطب النووي.  .1

ئية من اإلشعاا بأقسام األشعة العلجية والتمخيرية والطب النذووي ومختبذرا  النظذائر فذي جميذع      يام بالخدما  الوقاالق .2

 األقسام التي تستخدم أجه ة أشعة تمخيرية. 

 القيام ببرنام  اختبارا  الجودة النوعية ألجه ة األشعة التمخيرية برفة دورية.  .3

 فايا  الممعة. كالك التخلص من النمتابعة تخ ين ونقل النظائر الممعة و .4

 معايرة أجه ة المسح اإلشعاعي وأجه ة قيا  التلوث اإلشعاعي. .5

اإلشرار والتفتيش على السجل  بالنظائر الممعة المستوردة والكميا  المستهلكة، والمتبقية منها والموجودة في مخذ ن   .6

 زمة. المخلفا  الممعة وعمل محاهر بالمخالفا  واتخاذ اإلجراءا  الل

الممعة قبل اإلستعما  للتأكد من تذوفير جميذع المذرو  اللزمذة لوقايذة العذاملين والمرهذى مذن أخطذار           فحص المرادر .7

 اإلشعاعا .

 متابعة توفير اللوازم الوقائية اللزمة لوقاية العاملين في مجا  اإلشعاا.  .8

 المعرفة الجيدة في الفي ياء الرحية والوقاية من اإلشعاا.  .9

 الطوارئ عند حدوث تلوث إشعاعي.  لى التررر في حاال القدرة ع .10

 المساعدة في تدريل بعا المواد التي لها علقة بالتخرص في العلوم الطبية المساندة. .11

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من قبل الرئيل المباشر. .12
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 Quality Specialist   ةالوظيفة: اخاائي جودة ئوعي

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                 ا  الوظيفة: الدرجة الرابعةالدرجة األدئى إل غ

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 ة أو السجل  الطبية أو التمريا أو الجودة. درجة  الماجستير في اإلدارة الرحي -

 أو درجة البكالوريو  في اإلدارة الرحية أو السجل  الطبية أو التمريا أو الجودة.  -

 خبرة لمدة ثلث سنوا  في أعما  الجودة النوعية.  -

 إجادة المرطلحا  الطبية.  -

 القدرة على تحليل المعلوما .  -

 عية. المعرفة التامة ببرام  الجودة النو -

 إجادة اللمة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة. -

 

 d Duties For PositionMain Responsibilities Anالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 ترتيب محتويا  السجل الطبي وفقًا للنظام المعمو  به في القسم. .1

 ة وتحليل السجل  الطبية واستكمالها لكافة المعلوما  والبيانا  الطبية. مراجع .2

 ية. مراجعة وتحليل المعلوما  الطبية ومقارنة اإلجراءا  الطبية بالمعايير الموهوعة من قبل لجنة الجودة النوع .3

 العمل عضوًا ومنسقًا في لجنة الجودة النوعية بالقسم.  .4

   الخاصة بالجودة النوعية. المماركة في االجتماعا  والندوا .5

 منها والخرول بتوصيا  تنفياية تقدم ألصحاب القرار لتنفياها. تحليل البيانا  الرحية واإلستفادة .6

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيل المباشر. .7
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 Public Health Specialist  الوظيفة: اخاائي صحة عامة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                 رجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعةالد

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 الرحة العامة.  درجة الماجستير في -

 أو درجة البكالوريو  في الرحة العامة مع خبرة ال تقل عن سنتين.  -

 إجادة اللمة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة. -

 

 sitionMain Responsibilities And Duties For Poالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 إبلغ الجها  الرحية عن أية عدوى يتم الكمف عنها.  .1

 تباد  المعلوما  لمكافحة العدوى في المستمفيا .  .2

 القيام بالت قيف الرحي في مجاال  الرحة العامة.  .3

 لين والطلبة ومرافخ الجامعة. اإلشرار الرحي على مساكن العام .4

 ياه نظيفة حسب المواصفا  الرحية. اإلشرار الرحي على مرادر المياه والتأكد من وجود م .5

 التفتيش على أماكن إعداد الطعام والتأكد من نظافتها ومدى تطبيخ المرو  الرحية اللزمة.  .6

 وهع برنام  لمكافحة الحمرا  والقوارم وال واحف.  .7

 ام الُمعدية التي يجب أن يبلغ عنها لوزارة الرحة.اإللمام باألمر .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 الرئيل المباشر.  .12
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 Parasitologist Specialist  الوظيفة: اخاائي ُطفيليِّات

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degreeالدرجة الرابعة                 الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة الماجستير في الطفيليا . -

را  و سنوا  في مجا  العمل في المختب5عن   لريو  في الريدلة أو العلوم الطبية مع خبرة التقأو درجة البكالو -

 الطبية السريرية.

 إجادة اللمة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة. -

 

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

 القيام باألعما  التي تتعلخ 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

 ة العدوى ومبادئ وقواعد السلمة العامة في مجا  اختراصه. تطبيخ برام  الجودة النوعية ومكافح .4

 القيام بالبح  العلمي في مجا  اختراصه في سبيل تطوير العمل واستخدام طرق جديدة في التحاليل الطبية.  .5

 تقديم الممورة الطبية والفنية عند الحاجة إلى األقسام الطبية المختلفة.  .6

 الدم لتوفير ما يحتاجه العمل من مواد تمميلية.  التنسيخ مع رئيل قسم المختبر وبنك  .7

 المماركة في عمل برام  التوعية الرحية في مجا  إختراصه.  .8

 تقييم أداء العاملين باإلختراا ورفع التوصيا  اللزمة بالك.  .9

 ر وبنك الدم. المماركة في وهع السياسا  واألهدار واإلجراءا  الخاصة بقسم المختب .10

لرحة العامة على التبليغ عن األمرام الطفيلية إلذى الذرئيل المباشذر أو أصذحاب االخترذاا      التعاون مع أخرائي ا .11

 ومن ثّم إلى وزارة الرحة ووهع الخطط اللزمة لمكافحتها.

 المعرفة الجيدة بجميع األجه ة واألدوا  المخبرية المستعملة في مجا  اختراصه.  .12

 القدرة الفنية في مجا  اختراصه.  .13

 ير اختراصه. القدرة على تطو .14

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيل المباشر. .15
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 Prosthetic Devices Specialist  الوظيفة: اخاائي اجهمة تعويضية

  n: Fourth DegreePositio Full FillMinimum Degree To                    الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة:الدرجة الرابعة

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا  في مجا  العمل. 3درجة البكالوريو  تخرص أجه ة تعويضية أو ما يعادلها مع خبرة ال تقل عن   -

 جلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.إجادة اللمة اإلن -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 وصف الجهاز التعويضي المناسب للحالة وتنفياه مع العاملين بالقسم.  .1

 اء المعالجين. مناقمة الحاال  مع األطب .2

 فحص المرهى مستعينًا باألدوا  واألجه ة واالختبارا  المناسبة وأخا المقاسا  لهم.  .3

 تعليم المريا على استخدام الجهاز التعويضي وصيانته والمحافظة عليه.  .4

 تدريب الطلبة والعاملين الجدد في هاا المجا . .5

 المباشر.  ف من قبل الرئيلالقيام بأية أعما  ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكلي .6
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 Prosthetic Specialist  الوظيفة: اخاائي اطرا  صناعية

  Position: Fourth Degree Full FillMinimum Degree Toالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة                

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا  في مجا  العمل. 5درجة البكالوريو  تخرص أطرار صناعية أو ما يعادلها مع خبرة ال تقل عن   -

 .إجادة اللمة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة -

  

 nd Duties For PositionMain Responsibilities Aلواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: ا

 فحص المرهى مستعينًا باألدوا  واألجه ة واالختبارا  المناسبة وأخا المقاسا  لهم.  .1

 وصف فني للطرر الرناعي المطلوب تنفياه مع العاملين بالقسم.  .2

 الرناعي وصيانته والمحافظة عليه. تعليم المرهى على استخدام الطرر  .3

 مناقمة الحاال  التي تستدعي مع األطباء المعالجين.  .4

 تدريب الطلبة والعاملين الجدد في هاا المجا . .5

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيل المباشر.  .6
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 Craftsman Specialist    ئي ع ج /رفيالوظيفة: اخاا

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 بكالوريو  في مجا  التخرص مع خبرة ال تقل عن سنتين في مجا  العمل.ال درجة -

 إجادة اللمة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة. -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 الجيدة باألجه ة واألدوا  المستخدمة بالعلل الحرفي.  رفةالمع .1

 فحص المرهى مستعينًا باألدوا  واألجه ة المناسبة وعلى هوء دليل إجراءا  العمل.  .2

 وهع خطة العلل الحرفي واإلشرار على تنفياها.  .3

 تعليم المريا أو أسرته على متابعه التمرينا  المطلوبة منه.  .4

 مع األطباء. ية مناقمة الحاال  المره .5

 تدريب الطلبة والعاملين الجدد في هاا المجا . .6

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيل المباشر. .7
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  Speech Therapist  الوظيفة: اخاائي ئطق

 Position: Fourth Degree Full Fillum Degree To Minim                   الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة الماجستير في علوم النطخ مع خبرة لمدة سنتين.  -

 و سنوا .5نطخ مع خبرة  ة البكالوريو  في علوم الأو درج -

 إجادة مخارل حرور اللمة العربية. -

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

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 للزمة للكلم ومتابعة قيام المريا بها. وهع التدريبا  ا .1

 تحديد األجه ة واألدوا  اللزمة للعمل ووسائل التعلم.  .2

 ترنيف وتحديد وتمخيص عيوب النطخ والكلم.  .3

 وملحظة مدى تقدم المريا في العلل.  اإلترا  بالطبيب المعال  .4

 تدريب الطلبة والعاملين الجدد في هاا المجا . .5

 أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيل المباشر. القيام بأية أعما   .6
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 Audiology Therapist   الوظيفة: اخاائي بمع

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

 الوظيفة:  الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة الماجستير تخرص سمعيا  مع خبرة ال تقل عن سنتين.  -

 و سنوا .5أو درجة البكالوريو  تخرص سمعيا  مع خبرة ال تقل عن   -

 را  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.معرفة باللمة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االت -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 عمل اختبارا  وفحوصا  السمع والتوازن التي يطلبها الطبيب.   .1

 تحديد األجه ة واألدوا  اللزمة للعمل.  .2

 الفحوصا . االحتفاظ بسجل نتائ  االختبارا  و .3

 لة. اإلشرار على صيانة األجه ة المستعم .4

 االترا  بالطبيب وملحظة مدى تقدم المريا في العلل.  .5

 تحدي  وتطوير قسم السمعيا  في هوء المستجدا .  .6

التنسيخ مع أخرائي األنف واألذن والحنجرة على عمل ورشذا  تعليميذة علذى الوقايذة مذن األمذرام السذمعية أو فقذدان          .7

 السمع. 

 المساعدة في اختيار السماعا  الطبية وبرمجتها قبيل استخدامها.  .8

 التنسيخ مع األطباء على عمل برام  علجية تأهيلية لعمليا  زراعة القوقعة.  .9

 عما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيل المباشر. القيام بأية أ .10

  



147 
 

 Paramedicالوظيفة: اخاائي إبعا  

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 مالة في تخرص طب الطوارئ أو ما يعادلها في تخرص الجراحة العامة أو الباطنية. شهادة البورد أو ال  -

و في الجراحة العامة أو الباطنية مع خبرة لمدة سنة بعذد  لمدة سنتين عالي بعد البكالوريو أو درجة الماجستير أو  دبلوم  -

 الحرو  على المتهل في قسم اإلسعار. 

سنة في الجراحة العامة أو الباطنية مع خبذرة ال تقذل عذن سذنتين فذي قسذم اإلسذعار         أو دبلوم عالي بعد البكالوريو  لمدة -

 بعد حروله على هاا المتهل. 

 تخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.معرفة باللمة اإلنجلي ية وخبرة باس -

 

 lities And Duties For PositionMain Responsibiالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 استقبا  المرهى المراجعين لقسم اإلسعار والطوارئ وتقييم حاالتهم المرهذية بعذد إجذراء الفحوصذا  الطبيذة اللزمذة       .1

 وتقدير مدى حاجاتهم لدخو  المستمفى. 

 مفى. التنسيخ مع ذوي االختراصا  الطبية المختلفة عند إدخا  الحاال  الطارئة للمعالجة في المست .2

 تحويل الحاال  المرهية غير الطارئة إلى االختراصا  األخرى.  .3

 اإلشرار على تدريب وتقييم األطباء المقيمين والمتدربين في قسم اإلسعار والطوارئ.  .4

 المماركة في المناوبا  على هوء برنام  وإجراءا  المناوبة.  .5

 .تدريب الطلبة والموظفين الجدد على مبادئ اإلسعافا  األولية .6

 قبل الرئيل المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من  .7
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 Microrbiologist  الوظيفة: اخاائي  علء األ/يا  الدقيقة

  Fourth Degree: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 د األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: الح

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 ماجستير في علم األحياء الدقيقة الطبية. درجة ال -

 . و سنوا 3 تقل عن  مع خبره في مجا  االختراا ال حياتيةالعلوم البكالوريو  في الطب والجراحة، أو ال درجةأو  -

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

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 لها.بة المناسوالمضادا  الحيوية القيام بترنيف الميكروبا   .1

 كتابة النتائ  والتقارير الفنية تحت إشرار الطبيب اإلستماري.  .2

ة األجنحذة، بالممذاركة مذع ر سذائه بالوحذدة      رالقيام بتمخيص األمرام المعديذة ومتابعذة حذاال  التلذوث والجذروأ ب يذا       .3

 والطبيب المعال . 

 حة التلوث بالمستمفى.  القيام بأعما  مكاف .4

 ريب على أعما  أطباء الوحدة. اإلشرار العلمي والفني والتد .5

اإلشذذرار علذذى تطبيذذخ نظذذام هذذبط الجذذودة فذذي تخررذذه، والمسذذاهمة بأنمذذطة لجذذان مراقبذذة هذذبط الجذذودة الطبيذذة              .6

 بالمستمفى.  

المماركة في إعذداد البذرام  التدريبيذة التخررذية وتنفيذا بذرام  التذدريب المقذررة، وتطذوير إمكانيذا  الفنيذين العذاملين              .7

 تحت إشرافه. 

 ماعا  اإلكلينيكية والندوا . لت ام باألنمطة العلمية واالجتاإل .8

القيام باألبحاث العلمية واإلشرار علذى كتابذة الرسذائل واإلطروحذا  العلميذة التذي تجذري فذي الوحذدة بنذاء علذى الخطذة              .9

 المعتمدة على أن تنمر في مجاال  علمية متخررة. 

مذذل مسذذح علذذى الجذذراثيم لقذذة بذذاألمرام السذذارية، وكذذالك عممذاركة ممذذرر الرذذحة العامذذة فذذي إعذذداد النمذذرا  المتع  .10

 المقاومة للمضادا  الحيوية.

 المماركة في عمليا  هبط العدوى في المستمفى وكالك في المجتمع.  .11

 عمل االحرائيا  عن الجراثيم المنتمرة في المستمفى ومقاومتها للمضادا  الحيوية. .12

 قاية منها.مرام السارية وطرق علجها والوالتوعية الرحية للطلبة والموظفين في مجا  األ .13

 الرئيل المباشر. قبل القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة أعما  الوظيفة بتكليف من  .14
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  Resident Physician   الوظيفة: طبي  مقيء

  DegreeFourth : Position illFull FTo Minimum Degree                  الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 طب. أو في البكالوريو  في الطب والجراحة ال درجة -

 مم اولة المهنة في االختراا -

 الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.برة باستخدام اإلنجلي ية وخإجادة اللمة  -

  

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 . في ملفاتهم الطبية المرور اليومي على المرهى وتدوين الملحظا  عن حاالتهم الرحية .1

تدوين السيرة المرهية في الملف الطبي وطلب الفحوصا  اللزمة وإبلغ المرهذى بضذرورة عمذل    متابعة المرهى و .2

 . اإلشعاعيةالفحوصا  لمتابعتها باإلهافة للفحوصا  

 المرهية وعينا  الفحص.  ةتدريب أطباء االمتياز ومساعدتهم فنيًا لفحص المريا وأخا السير .3

 تحضير قائمة العمليا  اليومية.  .4

 خرائي للمريا.مرهى في حدود الخطة العلجية التي يرفها االستماري أو األمعالجة ال .5

 المرور مع االستماري أو األخرائي عند خرول المرهى واستكما  إجراءا  الخرول.  .6

رذادقة علذى التقذارير الطبيذة حسذب      كتابة التقارير الخاصة بالمرهذى ومذنح العذاملين والطلبذة اإلجذازا  المرهذية والم       .7

 التعليما .

 المماركة في متابعة حاال  المرهى في عيادا  االختراا عند الحاجة.  .8

 المماركة في النماطا  العلمية للقسم.  .9

 المماركة في المناوبا  الليلية على هوء برنام  وإجراءا  المناوبة.  .10

 تطبيخ سياسا  وإجراءا  العمل الخاصة بالقسم.  .11

 ن يمارك في علجهم.التقارير الطبية والملفا  عن المرهى الاي إعداد .12

 المماركة في تدريب طلبة الطب والعلوم الطبية األخرى. .13

 المماركة في عمليا  هبط الجودة وتطبيقها.   .14

 المماركة في المتتمرا  العلمية.  .15

 الرئيل المباشر. قبل القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من  .16
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 Radiology Resident  الوظيفة: طبي  مقيء ا عة

    Fourth Degree : Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . سنتينمع خبرة ال تقل عن بكالوريو  في الطب ال درجة -

 مم اولة المهنة في االختراا -

 الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.اإلنجلي ية وخبرة باستخدام إجادة اللمة  -

 

  Positionor FDuties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 المماركة في تقييم الفحوصا  واإلجراءا  اإلشعاعية التمخيرية المختلفة وإعداد التقارير النهائية منها.  .1

 التي تطلب منه وتحت اشرار الطبيب االستماري أو األخرائي.  اإلشعاعيةالقيام بعمل الفحوصا  واإلجراءا   .2

 لمناوبا . المماركة في المناوبا  على هوء برنام  وإجراءا  ا .3

 لمماركة في النماطا  التعليمية المختلفة بالقسم. ا .4

 طلب في مجا  األشعة.لالمماركة في عمليا  هبط الجودة، وتدريب ا .5

 المماركة في المتتمرا  العلمية.  .6

 الرئيل المباشر. قبل القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من  .7
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 Dental Resident  ن(الوظيفة: طبي  مقيء )ابنا

  Fourth Degree: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . سنتينمع خبرة ال تقل عن  طب وجراحة الفم واألسنان مع إنهاء سنة االمتيازفي البكالوريو  ال درجة -

 مم اولة المهنة في االختراا -

 القيام بمهام الوظيفة.اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من إجادة اللمة  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities  للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 شعاعية اللزمة. فحص المرهى وتدوين السيرة المرهية في ملفاتهم وطلب الفحوصا  المخبرية واإل .1

 المرور اليومي على المرهى وتدوين الملحظا  عن حالتهم الرحية في ملف المريا الطبي.  .2

 فنيًا عند معالجة المرهى.  تدريب أطباء االمتياز ومساعدتهم .3

 متابعة نتائ  الفحوصا  المخبرية واإلشعاعية المطلوبة للمرهى.  .4

 اوبه. المماركة في المناوبا  الليلية على هوء برنام  وإجراءا  المن .5

 المماركة في النماطا  العلمية للقسم.  .6

 القدرة الفنية في مجا  اإلختراا.  .7

 يب الطلبة في هاا التخرص.المماركة في برام  هبط النوعية وتدر .8

 المماركة في المتتمرا  العلمية.  .9

 الرئيل 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 األدئى إل غا  الوظيفة:

 المطلوبة إل غا  الوظيفة:الحد األدئى للم   ت والخبرات 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 خبرة ال تقل عن سنة واحدة في الطب العام.البكالوريو  في الطب، مع  درجة -

 مم اولة المهنة في االختراا -

 إلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.اللمة ا إجادة -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 لكل حالة. إجراء الكمف والفحص السريري على المرهى وتمخيص الحالة المرهية لهم، ووصف العلل اللزم  .1

 المرور اليومي على المرهى وتدوين الملحظا  عن حالتهم الرحية في ملف المريا الطبي.  .2

 تحويل المرهى إلجراء الفحوصا  المخبرية، وعمل الرور اإلشعاعية عند الحاجة.  .3

 لمرهى لألطباء األخرائيين، و/أو لدخو  المستمفى إذا ل م األمر لمتابعة علجهم. تحويل ا .4

لتقارير الطبية الخاصة بالمرهى، ومنح العاملين والطلبة اإلجذازا  المرهذية، والمرذادقة علذى التقذارير الطبيذة       كتابة ا .5

 المقدمة من طلبة الجامعة حسب التعليما .  

   واإلرشادا  الطبية. التأكد من متابعة تنفيا التعليما .6

 التعامل مع األجه ة اللزمة. .7

 رحي. ال والت قيفتع ي  البرام  الوقائية  .8

 توجيه التمريا والمهن الطبية.  .9

 المماركة في برام  هبط الجودة، وتدريب طلبة كلية الطب وأطباء األمتياز. .10

 متابعة نتائ  الفحوصا  المخبرية واإلشعاعية المطلوبة للمرهى.  .11

 المماركة في المتتمرا  العلمية.  .12

 الرئيل المباشر. قبل من القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف  .13
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 Dentist  الوظيفة: طبي  ابنان

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                   الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . في مجا  العمل سنة واحدةمع خبرة ال تقل عن  الماجستير في تخرص طب األسناندرجة  -

 . و سنوا  في مجا  العمل3مع خبرة ال تقل عن   بكالوريو  في طب وجراحة األسنانال درجةأو  -

 مم اولة المهنة في االختراا -

 جلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.اللمة اإلن إجادة -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 كلينيكية الطبية بالدورة المقررة لألطباء. التدريب على األعما  الفنية واإل .1

 والطرق العلمية الحدي ة للعلل ووهع الخطط اللزمة لتطوير العمل.  متابعة الوسائل .2

 المماركة في المتتمرا  العلمية.  .3

 إعطاء الممورة الفنية لجميع العاملين في تخررة.  .4

 تقديم كافة الخدما  الوقائية والعلجية في مجا  طب وجراحة الفم واألسنان.  .5

 تع ي  البرام  الوقائية والت قيف الرحي.  .6

 االشتراك مع الفريخ الرحي في حاال  الطوارئ.  .7

 متابعة الريانة الدورية والطارئة لألجه ة.  .8

 متابعة توفير المواد والمعدا  في مجا  طب األسنان.  .9

 قم التمريا للمساعدة في مجا  طب األسنان. تدريب طا .10

 التعليم والتدريب الطبي المستمر. .11

 للزمة. عمل اإلحرائيا  وخطط العمل االمماركة في  .12

 المماركة في برام  هبط النوعية وتدريب طلبة طب األسنان، وطلبة صحة الفم واألسنان. .13

 القيام بأية أعما  ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيل المباشر.  .14
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 Pharmacistالوظيفة: صيدلي 

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                  الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 م اولة المهنة.وحاصل على ترخيص صيدلة تخرص بكالوريو  ال درجة -

 الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.جلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  إجادة اللمة اإلن -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 الطبية للمريا. إعطاء وتقديم الممورة والمساعدة لألطباء والجراحين في المسائل المتعلقة بالجرعا  والوصفا   .1

 . لهيا، فيما يخص األدوية التي أعطيت رصد وتحليل الحالة الرحية للمر .2

 اإلجابة على استفسارا  المرهى عن اآلثار الجانبية المحتملة وفوائد العلل باألدوية.  .3

 فورية من الطبيب في حالة ظهور بعا اآلثار الجانبية على المريا. المساعدة الالتما   .4

 ة للمرهى حو  األدوية. تقديم الممور .5

 اإلشرار على تخ ين الدواء.  .6

اإلشرار والتوجيه والتنسيخ والمماركة في جميع أنمطة الريدلية علذى أن يتضذمن ذلذك طلذب شذراء واسذتلم وتخذ ين         .7

 ونقل وصرر األدوية. 

 دوائي.  نظام التعرر على التاري  المرهي للمريا لتجنب حدوث أي رد فعل دوائي أو تداخل إعداد وتطبيخ .8

 متوفرة ومتابعة المخ ون أواًل بأو . الإعداد نمرة بجميع األدوية المتوفرة واألدوية غير  .9

علذذى آخذذر التطذذورا  فذذي مجذذا  الذذدواء والمستحضذذرا  الطبيذذة للتعذذرر علذذى الحذذدي  منهذذا وأحذذدث طذذرق     اإلطذذلا .10

 استعمالها.  

علذى أسذل علميذة تهذدر إلذى تذوفير دواء آمذن وفّعذا           المساهمة في إعداد قائمة لألدوية المعتمدة شاملة لكل األمرام .11

 وبسعر مناسب وكلفة مبررة.

 قة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من قبل الرئيل المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  عل .12
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 Respiratory Therapist  الوظيفة: فني تنفسي

  Fourth Degree: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 المطلوبة إل غا  الوظيفة:الحد األدئى للم   ت والخبرات 

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 وماملالمتوسط  الدبلوم شهادة ال -

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

 

  PositionFor ties DuAnd Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

توصيل األجه ة إلذى المرهذى المحتذاجين وتطبيذخ تعليمذا  الطبيذب المعذال  بمذأن معذايرة األجهذ ة والقذراءة المطلوبذة              .1

 وأسلوب التنفل.  

 تحضير وتجهي  وتمميل أجه ة التنفل اإلصطناعي على مختلف أنواعها ومتابعة صيانتها.   .2

التذذنفل االصذطناعي علذى الجهذذاز إذا لذ م األمذر بعذذد     فسذذيرها وتعذديل نمذط   أخذا العينذا  الدمويذة لتحليذذل غذازا  الذدم وت      .3

 استمارة الطبيب المعال . 

 تخليص المرهى تدريجيًا من الجهاز عند تحسن حالتهم.  .4

 جديد.للعمل من  وتهيئتهامتابعة تنظيف األجه ة وتعقيمها  .5

 تطبيخ مبادئ وقواعد السلمة العامة أثناء العمل.  .6

 ودة. يا  وبرام  هبط الجالمماركة في عمل .7

 ماركة في تدريب الطلبة والفنيين الجدد في هاا المجا .مال .8

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر.  .9
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 Anesthesiology Technician  الوظيفة: فني تخدير

  Fourth Degree: Position Full FillTo Minimum Degree                  الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة:

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينالوريو  في التخدير مع خبرة ال تقل عن كالب درجة -

  و سنوا  في مجا  العمل.5مع خبرة ال تقل عن  في التخدير المتوسط  الماملو دبلوم شهادة الو أ -

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

 

  PositionFor ties DuAnd Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 مساعدة طبيب 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 وإطلا الطبيب عليها.  .3

 والتمميل وكالك تعقيم ونظافة األجه ة.   التوصيل أكد من سلمة تحضير جهاز التخدير واألجه ة الملحقة والت .4

 ة وفخ برنام  وإجراءا  المناوبة. القيام بالمناوبا  الليلي .5

 المماركة في عمليا  وبرام  هبط الجودة.  .6

 المماركة في تدريب الطلبة والفنيين الجدد.  .7

 ف من الرئيل المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكلي .8
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    Cast Technician   الوظيفة: فني )جبيره(

  DegreeFourth : Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 البكالوريو  في التمريا مع خبرة ال تقل عن سنتين في مجا  العمل. درجة -

  و سنوا .5ال تقل عن  تمريا مع خبرة المتوسط  الماملو دبلوم شهادة الأو  -

 التعامل مع مختلف أنواا الجبائر المطلوبة. معرفة ب -

 الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.ي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  معرفة باللمة اإلنجل -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 تحضير األجه ة واألدوا  والمواد اللزمة لرنع الجبائر.  .1

 لجبيرة.  مساعدة المريا قبل وأثناء وبعد وهع ا .2

 وهع الجبيرة المناسبة على هوء طلب الطبيب المعال .  .3

 االحتفاظ بسجل خاا وتسجيل المعلوما  للمايا  اإلحرائية.  .4

 المماركة في عمليا  وبرام  هبط الجودة.  .5

 المماركة في تدريب الطلبة والفنيين الجدد.  .6

 ل المباشر. علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئي القيام بأية أعما  أخرى ذا  .7
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   Heart Pump Technician  الوظيفة: فني مضخة قل 

  Fourth Degree: Position Full FillTo Minimum Degree                   الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل.  سنتينالبكالوريو  في التمريا مع خبرة ال تقل عن  درجة -

  و سنوا  في مجا  العمل.5عن  مع خبرة ال تقل تمريا في ال الماملو  المتوسط دبلومشهادة ال -

 في تمميل مضخة القلب لمدة سنة.  ةدور -

 جلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.معرفة باللمة اإلن -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 تمميل جهاز مضخة القلب ومراقبة المريا أثناء العملية.  .1

 لحيته قبل البدء بالعمل. تحضير جهاز مضخة القلب والتأكد من ص .2

 المركة الرانعة.  تعليما جهاز مضخة القلب وبمكل دوري حسب لاإلشرار على إجراء الريانة الوقائية  .3

 عمل. تطبيخ مبادئ وقواعد السلمة العامة أثناء ال .4

 المماركة في عمليا  وبرام  هبط الجودة.  .5

 المماركة في تدريب الطلبة والفنيين الجدد.  .6

 ية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر. القيام بأ .7
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  Dental Lab Technician      الوظيفة: فني ابنان

  Fourth Degree: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة  الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة:

 المطلوبة إل غا  الوظيفة: الحد األدئى للم   ت والخبرات 

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 وطب األسنان مع خبرة ال تقل عن   الماملو المتوسط شهادة الدبلوم  -

 ة باللمة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.معرف -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 الفنية في مجا  اختراصه.  المعرفة .1

 لجية والوقائية. مساعدة طبيب األسنان في جميع اإلجراءا  الع .2

 تجهي  مواد النماذل والحموا .  .3

 طبع أفلم األشعة وإعدادها لطبيب األسنان.  .4

 ود العلل وحفظ الملفا . تسجيل بن .5

 اإلشرار على تعقيم أدوا  ومعدا  األسنان.  .6

 اإلشرار على نظافة وصيانة األجه ة ومعدا  عيادة األسنان.  .7

 . المماركة في عمليا  وبرام  هبط الجودة .8

 المماركة في تدريب الطلبة والفنيين الجدد.  .9

 رئيل المباشر. القيام بأية أعما  ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من ال .10
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  Diet Technicianالوظيفة: فني تغذية 

  rth DegreeFou: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل.  سنتينالبكالوريو  في التماية مع خبرة ال تقل عن  درجة -

 و سنوا  في مجا  العمل. 5  ماملو مع خبرة ال تقل عنال المتوسط شهادة الدبلوم  -

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

   

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 وتوجيههم عند تجهي  وإعداد المواد الماائية.  اإلشرار على العاملين بمواقع إعداد الوجبا  .1

 مراقبة تطبيخ مبادئ وقواعد السلمة العامة والمرو  الرحية بالموقع لضمان أفضل جودة ممكنة.  .2

 بالك.  المرور على أقسام المرهى والتعرر على احتياجا  المريا الماائية وإبلغ أخرائي التماية .3

 في مختلف مواقع إعداد الوجبا . مراقبة تطبيخ برنام  العمل اليومي  .4

 مراقبة استعما  وصيانة أجه ة وأدوا  المطب  المختلفة ورفع التقارير الدورية عنها.  .5

 مسك السجل  الخاصة بقسم التماية.  .6

 مساعدة أخرائي التماية في مجا  التخرص.  .7

 لجودة. المماركة في عمليا  وبرام  هبط ا .8

 الجدد.  المماركة في تدريب الطلبة والفنيين .9

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر.  .10
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 Audio Visual Technician   الوظيفة: فني وبائل بمعية وبارية

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينمع خبرة ال تقل عن  الوظيفةالبكالوريو  في مجا   درجة -

 العمل.في مجا   و سنوا 5 خبرة لمدة ال تقل عن مع  الوظيفةمجا  في  ماملوال المتوسط  شهادة الدبلوم -

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

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةوالمس وليات الالواجبات 

 ة والبررية المتاحة للتعليم والتدريب م ل أجه ة التلفاز والفيديو وغيرها. تمميل جميع األجه ة السمعي .1

 متابعة إجراء الريانة لألجه ة السمعية والبررية والمحافظة عليها.  .2

 تطبيخ مبادئ وقواعد السلمة العامة أثناء العمل.  .3

 من التلف. االحتفاظ باألسطوانا  التعليمية والمحافظة عليها  .4

 ما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر. القيام بأية أع .5
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  Medical Records Technicianالوظيفة: فني بج ت طبية 

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth  Degree                الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 خبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: الحد األدئى للم   ت وال

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

في  سنتينأو 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 تقلسجل  الطبية في اماملو ال المتوسط دبلوم أو شهادة ال -

 إجادة المرطلحا  الطبية. -

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

 

  Positionor FDuties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 متابعة استكما  اإلجراءا  على السجل الطبي غير المكتمل مع األطباء من خل  تنظيم البطاقا  الخاصة لالك.  .1

 العلمذي ترنيف األمرام والعمليا  واإلجراءا  الجراحية وفذخ نظذام األمذرام والعمليذا  المعتمذد السذتخرال الرمذ          .2

 لكل مرم أو عملية أو إجراء. 

 . ماا  وفهر  الطبيب والمحافظة عليهمرام والعمليتنظيم فهر  األ .3

مساعدة األطباء وتسهيل مهمتهم إلجراء البحوث والدراسذا  العلميذة مذن خذل  المعلومذا  المتذوفرة فذي قسذم السذجل            .4

 الطبية. 

 اإلشرار على نظام حفظ الملفا  الطبية وإجراء التفتيش الدوري على الملفا  المحفوظة.  .5

 من خل  فهار  األمرام والعمليا  واألطباء.  طبية تطلب تحضير أية إحراءا .6

 .......و.،عداد المرهى، أنواا األمرامأإحرائيا  كاملة عن المستمفى   إعداد .7

 المماركة في برام  هبط الجودة.  .8

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد في هاا المجا . .9

 حوسبة جميع الملفا  الطبية وسجل  المرهى.المماركة في  .10

 قيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر. ال .11
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   Medical Equipment Technician  الوظيفة: فني اجهمة طبية

  Degree  Fourth: Position Full FillTo Minimum Degree                الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 م   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: الحد األدئى لل

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

  في مجا  العمل. سنتينمع خبرة ال تقل عن  الوظيفةالبكالوريو  في مجا   درجة -

  و سنوا  في مجا  العمل.5 وخبرة ال تقل عن في األجه ة الطبية ماملو ال المتوسط دبلوم أو شهادة ال -

 القدرة على صيانة وإصلأ األجه ة الطبية. -

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

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

ف وفذذك األجهذذ ة الطبيذذة لفحرذذها أو صذذيانتها أو اصذذلحها وإعذذادة تركيبهذذا حسذذب إجذذراءا  الرذذيانة وتعليمذذا       تنظيذذ .1

 المركة الرانعة. 

 التأكد من توفر القطع االحتياطية لألجه ة قبل البدء في إصلحها.  .2

 مة لفحص وصيانة وإصلأ األجه ة الطبية. تحضير األدوا  وأجه ة الفحص اللز .3

  ة المرانة إلى األقسام المعنية بعد إصلحها بالورش وفحرها فحرًا تجريبيًا للتأكد منها.  تسليم األجه .4

 تنفيا برام  للريانة الوقائية واإلصلحية همن المدة ال منية المقررة.  .5

 المحافظة على عدة الفحص والترليح من الضياا والتلف وتنظيفها وإعادتها إلى أماكنها بعد االستعما .  .6

 بادئ وقواعد السلمة العامة. تطبيخ م .7

 عمل بطاقا  صيانة دورية لألجه ة الطبية والريانة الوقائية.  .8

 المماركة في العطاءا  وكتابة المواصفا  الفنية لألجه ة الطبية.  .9

 المماركة في برام  هبط الجودة.  .10

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .11

 بتكليف من الرئيل المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل  .12
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 Radiologic Technician  الوظيفة: فني ا عة

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة:  

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينمع خبرة ال تقل عن  الوظيفةالبكالوريو  في مجا   درجة -

 .و سنوا  في مجا  العمل5مع خبرة ال تقل عن   الوظيفةماملو في مجا  ال  المتوسط شهادة الدبلومأو  -

 خدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.معرفة باللمة اإلنجلي ية وخبرة باست -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

و رقذم األشذعة علذى     الحاسذوب فذي دفتذر خذاا أو علذى     مذنهم  ونوا الفحذص المطلذوب    هممارقاو ىالمره اءاسمتدوين  .1

 ص. طلب الفح

معين .....  دواءإبلغ الممرهين باألقسام بكل التعليما  اللزمة ألي فحص م ل حضور المريا دون إفطار أو تناو   .2

 إل . 

 . هالج ء المراد تروير مع تحديدحو  من الطبيب المعال  التأكد من طلب فحص األشعة الم .3

 لمريا وتاري  الفحص. اسم ا وطباعةح مة 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.ألداوا  والربما  اللزمة للفحص واتحضير األجه ة و .6

 صشرار الطبيب.بمفاوية القساطر واألدوية والعقاقير اللزمة في حاال  فحوا المرايين واألوعية الدموية واللي إعداد .7

 م لها األطباء والممرهين والفنيين. ة بطاقة المعلوما  بخروا كمية األشعة التي تعّرمتابع .8

 تطبيخ مبادئ ووسائل السلمة العامة. .9

 المماركة في برام  هبط الجودة.  .10

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .11

 من الرئيل المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف  .12
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   Dental Prostheties Technician  فة: فني ترعي  ابنانالوظي

  Fourth Degree: Position Full FillTo Minimum Degree                  الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينمع خبرة ال تقل عن  الوظيفةالبكالوريو  في مجا   درجة -

 و سنوا  في مجا  العمل.5مع خبرة ال تقل عن   الوظيفةماملو في مجا  ال المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

 تراصه. القدرة الفنية في مجا  اخ -

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

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 صنع األطقم الج ئية والكاملة.  .1

 عمل األسنان ال ابتة والمتحركة.  .2

 صنع التيجان والجسور والسيراميك.  .3

 صنع أجه ة التقويم.  .4

 صنع األسنان الفورية.  .5

 صنع األجه ة الجراحية للفم واألسنان.  .6

 المماركة في برام  هبط الجودة.  .7

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .8

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر.  .9

  



166 
 

   Oral Health Technician  فني صحة الفء الوظيفة:

  Fourth Degree: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينمع خبرة ال تقل عن  الوظيفةالبكالوريو  في مجا   درجة -

 و سنوا  في مجا  العمل.5مع خبرة ال تقل عن   الوظيفةماملو في مجا  ال المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

 دي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.معرفة باللمة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الح -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةوالمس وليات الالواجبات 

 تنظيف الفم واألسنان من البقع الخارجية والمواد الجيرية. .1

 .  بالفم واألسنانتوعية المرهى حو  كيفية العناية  .2

 يل الفلورية وحمو الحفر والمقوق. لنان م ل المحاتطبيخ المقاييل الوقائية على األس .3

 . بالفم واألسنانتدريب المرهى على كيفية العناية  .4

 مساعدة طبيب األسنان على القيام بالعلل للمرهى.  .5

 المماركة في برام  الجودة.  .6

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد.  .7

 ر.الرئيل المباش القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من .8
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 Electro Encepholography Technician    الوظيفة: فني تخطيط اعاا 

                  Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

   

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينمع خبرة ال تقل عن  الوظيفةالبكالوريو  في مجا   درجة -

 و سنوا  في مجا  العمل.5مع خبرة ال تقل عن   الوظيفةماملو في مجا  ال المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

 ي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.معرفة باللمة اإلنجل -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 تركيب طاقية جهاز تخطيط الدماغ.  .1

 يه. وإصلأ األعطا  البسيطة فواألعراب  اغمدتمميل جهاز تخطيط ال .2

 حفظ التقارير في األماكن الخاصة بها وعمل االحرائيا  اللزمة.  .3

 تجهي  تقرير التخطيط للطبيب المعال .  .4

 . الدماغالقدرة على القراءة البدائية لتخطيط  .5

 برام  هبط الجودة.  المماركة في .6

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد في هاا المجا . .7

 طبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة ب .8
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   Electro Cardiography Technician  الوظيفة: فني تخطيط قل 

  Fourth Degree: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

   الوظيفة: الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

 و سنوا  في مجا  العمل.5مع خبرة ال تقل عن   الوظيفةماملو في مجا  ال المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

 .سنةو 11دة ال انوية العامة مع دورة تدريبية لمدة سنة في أعما  تخطيط القلب مع خبرة لمدة  أو شها -

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

 

  PositionFor ties DuAnd Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 تحضير المريا قبل القيام بتخطيط القلب وحسب دليل إجراءا  العمل.  .1

 تحضير جهاز تخطيط القلب ومستل ماته.  .2

 عمل تخطيط القلب على هوء طلب الطبيب المعال .  .3

 تجهي  تقرير تخطيط القلب وإرساله إلى الطبيب المعال .  .4

 القدرة على التعامل مع أجه ة التخطيط. .5

 الجودة. اركة في برام  هبط المم .6

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد في هاا المجا . .7

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر.  .8
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   Cardiac Catheterization Technician  الوظيفة: فني قسطرة قل 

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

   العمل.البكالوريو  في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن سنتين في مجادرجة  -

 و سنوا  في مجا  العمل.5 الماملو في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن  المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

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

 

 ilities And Duties For PositionMain Responsibالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 مراقبة المريا أثناء القسطرة وبعدها. .1

 مساعدة الطبيب الممرر في تحديد المقاييل المختلفة لفحص القلب.  .2

 األجه ة واألدوا  في معمل قسطرة القلب. على استعما  الجيدة  القدرة .3

 تحضير المريا قبل إجراء القسطرة.  .4

  المماركة في برام  هبط الجودة. .5

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد في هاا المجا . .6

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر. .7
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 Optometry Technician  الوظيفة: فني باريات

  th DegreeFour: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة  الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة:

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينمع خبرة ال تقل عن  الوظيفةالبكالوريو  في مجا   درجة -

 و سنوا  في مجا  العمل.5  مع خبرة ال تقل عن  ماملو في البررياال المتوسط  أو شهادة الدبلوم  -

 اإللمام بالمرطلحا  الطبية.  -

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

 

  onPositiFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 القيام بفحص النظر.  .1

 تركيب العدسا  الطبية في النظارا .  .2

 قطع العدسا  الطبية.  .3

 المماركة في برام  هبط الجودة.  .4

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد في هاا المجا . .5

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر.  .6
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   Models Technician  ال معية(الوظيفة: فني عمل القوال  )

  Fourth Degree: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينمع خبرة ال تقل عن  الوظيفةالبكالوريو  في مجا   درجة -

 و سنوا  في مجا  العمل.5مع خبرة ال تقل عن   الوظيفةماملو في مجا  ال المتوسط شهادة الدبلوم أو  -

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

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 تحضير األجه ة والمواد المستعملة لرنع القوالب  المجسما و للمرهى المعالجين باألشعة.  .1

 عمل القوالب للمريا على هوء المواصفا  المطلوبة وحاجة المريا.  .2

 طبيخ مبادئ وقواعد السلمة العامة أثناء العمل. ت .3

 المماركة في برام  هبط الجودة.  .4

 هاا المجا .تدريب الطلبة والموظفين الجدد في  .5

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر.  .6
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  Central Sterilization Technicianالوظيفة: م ر  التعقيء المرعمي 

  Degree Position: Fourth  Full FillMinimum Degree Toالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة                

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 الوريو  في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن سنتين في مجا  العمل.درجة البك -

 و سنوا  في مجا  العمل.5الوظيفة مع خبرة ال تقل عن   الماملو في مجا  المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

 المعرفة الجيدة بأجه ة التعقيم. -

 .استخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ةو اللمة اإلنجلي يةبمعرفة  -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionاجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: الو

 المماركة بصعداد دليل إجراءا  العمل الخاا بالتعقيم المرك ي والعمل على تحدي ة بين الحين واآلخر.  .1

 المماركة في وهع برنام  التعليم والتدريب المستمر لتأهيل العاملين بوحدة التعقيم.   .2

 التنسيخ مع غرر العمليا  واألقسام األخرى بمأن تطبيخ برنام  التعقيم اليومي.  .3

 اك ببرنام  الجودة النوعية ومراقبة العدوى وتطبيقه بالتعاون مع األقسام األخرى. االشتر .4

 االشرار على تطبيخ برام  الريانة الوقائية ألجه ة التعقيم والتنسيخ مع أقسام الريانة إلصلحها. .5

 مرك ي. يخ مع األقسام الفنية لتوفير مواد التنظيف والمستل ما  التي تحتاجها وحدة التعقيم الالتنس .6

 تطبيخ مبادئ السلمة العامة أثناء العمل.  .7

 اإلشرار على السجل  الخاصة بوحدة التعقيم المرك ي.  .8

 رفع تقارير دورية عن نماطا  الوحدة.  .9

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .10

 ية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر. القيام بأ .11
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  Sterlization Technician  الوظيفة: فني تعقيء

   Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                الدرجة الرابعةالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 برات المطلوبة إل غا  الوظيفة: الحد األدئى للم   ت والخ

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

 مجا  العمل. و سنوا  في5الوظيفة مع خبرة ال تقل عن  ماملو في مجا  ال المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

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

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 ة. استلم األدوا  والمستل ما  واألجه ة ووهعها في أماكن مع ول .1

 تنظيف األدوا  والمستل ما  واألجه ة غير المعقمة تمهيدًا لتعقيمها.   .2

 تحضير الرواني الخاصة بالتعقيم وربطها حسب اإلجراءا  الخاصة بالك والعمل على تعقيمها.  .3

  الطبيذذة عذذن طريذذخ إجذذراء االختبذذارا  البيولوجيذذة والمتشذذرا    التأكذذد مذذن جذذودة خذذدما  تعقذذيم األدوا  والمسذذتل ما   .4

 ميكانيكية.  ال

 تسليم األدوا  والمستل ما  المعقمة إلى األقسام المعنية.  .5

 تطبيخ مبادئ وقواعد السلمة العامة أثناء العمل.  .6

 إبلغ ممرر التعقيم عن األعطا  التي تحدث ألجه ة التعقيم.  .7

درجذة مرتفعذة جذدًا  الفذرن     ثيلذين، الحذرارة ب  المعرفة الجيذدة بأسذاليب التعقذيم بواسذطة البخذار المضذمو ، غذاز اكسذيد اإل         .8

 .  والتعقيم باألشعة الجارو

 القدرة على تمميل أجه ة التعقيم همن المواصفا .  .9

 بط الجودة. المماركة في برام  ه .10

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد في هاا المجا . .11

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر. .12
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 Registered Midwife   مرض قائوئيالوظيفة: م

  Fourth Degree: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 درجة الماجستير في التمريا مع خبرة التقل عن سنة. -

 . سنوا و 3 ال تقل عن تمريا مع خبرة في البكالوريو  ال درجةأو  -

 و سنوا  في مجا  العمل.5ماملو مع خبرة ال تقل عن  الدبلوم المتوسط  لأو شهادة ا -

 ل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.معرفة باللمة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائ -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 القيام بأعما  رئيل القسم في حا  غيابه. .1

 تقديم العناية التمريضية الماملة.  .2

 المعطيا  واألولويا .  تبع وحسبالخطط التمريضية التي يجب أن ُتوتطبيخ وهع  .3

 تقييم نوعية الخدما  التمريضية.  .4

 أو اجتماعية.  ةنفسيأو تقييم احتياجا  المرهى وتقديم الرعاية الماملة لهم سواء كانت تمريضية  .5

 تحضير المريا وتحضير المعدا  اللزمة لعمل الفحص السريري ومساعدة الطبيب في إجراءا  الفحص.  .6

 تنفياًا لتوجيها  رئيل القسم وحسب أوامر الطبيب. للمرهى إعطاء العلجا   .7

 دور االستلم والتسليم عند بدء المناوبا . متابعة .8

 تطبيخ الخطة التمريضية العامة الموهوعة حسب السياسا  واإلجراءا  التمريضية للمستمفى.  .9

 في ملف المريا.  وحفظهاالحرو  على عينا  التحاليل من المرهى وإرسالها للمختبر والتأكد من وصو  النتائ   .10

 تحضير وإعطاء المماي الوريدي وتسجيل كمية السوائل  الداخلة والخارجةو حسب أوامر الطبيب.  .11

 المحافظة على السجل  الخاصة بالمعدا  واآلال  واللوازم الطبية في القسم  العهدةو.  .12

 الخرول.  وعندفى آخر تحضير المرهى قبل إرسالهم للعمليا  والفحوصا  وكالك التحويل إلى مستم .13

 فحص كل المعدا  الطبية الموجودة داخل القسم والتأكد من صلحيتها لإلستخدام.  .14

 في عمل دورا  اإلنعاش القلبي الرئوي.  المماركة .15

 الحضور والمماركة في اجتماعا  القسم واالجتماعا  اإلدارية الخاصة بالقسم.  .16

 . توجيه الممرهين الجدد وإرشادهم في العمل .17

 مماركة في برام  هبط الجودة. ال .18

 .الجدد والممرهينتدريب الطلبة  .19

  القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة أعما  الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر. .20
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 Registered Nurse   قائوئية قابلةالوظيفة: 

 Fourth Degree: Position Full FillTo e Minimum Degre                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى 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 ماملو لا المتوسط الدبلوم  شهادة -

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

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةوليات الالواجبات والمس 

 Management Of Workإدارة العمل  م1

 .االتابع لهاإلشرر على عمل الفريخ التمريضي  -

توزيع األدوار بالتساوي على الجميذع وحسذب وصذفهم الذوظيفي وحسذب األولويذا  والحذرا علذى         وتنظيم العمل  -

 عدم حرو  أي تأخير في العمل الجراحي أو باإلهتمام بالوالدة. 

 لة التدبير المن لي. توونظافة المعدا  والتنسيخ مع مس هابياإلشرار على نظافة القسم وغرر الوالدة وترت -

 ونظافته.قسم اإلشرار على تعقيم ال -

 المستمفى والخاصة بقسم التوليد.  عنتنفيا األنظمة والسياسا  واإلجراءا  والقرارا  الرادرة  -

 حضور االجتماعا  المهرية والمحاهرا  التي تقام في المستمفى.  -

 ية والفنية والملفا  الطبية. السجل  اإلدار متابعة -

 التنسيخ مع المحاسبة عند خرول المرهى بما يضمن دفعهم لألموا  المترتبة عليهم للمستمفى.   -

 مرهى. الالتنسيخ مع قسم العناية الفائقة والعمليا  واألشعة عند نقل  -

 إلرهاعه.  إلى والدتهالطفل  إلحضارالتنسيخ مع قسم الحاهنا   -

 مباشرة.بعد الوالدة  لطفل واستقبالهامل  في قسم الحاهنة إلحضار اإبلغ الممرها  الع -

 

 Providing Care For Patients  تقديء العناية للمرضى م2

 تقييم حاجا  المرهى واإلشرار بمكل خاا على جميع الحاال  الخطرة والخاصة.  -

 حالتهم وحاجتهم. مرافقة الطبيب في الجوال  التي يقوم بها على المرهى وتباد  المعلوما  عن  -

 المخبرية واإلشعاعية.  ا اخبار الطبيب فورًا عند أي تميير يحرل على حالة المريا وعلى نتائ  الفحوص -

  

 Human Resources Trainingتدري  الموارد الب رية  م3

 الممرهين الجدد.الطلبة واإلشرار على تأهيل وتدريب  ❖

 يفية استعما  جهاز جديد. أي علل جديد أو على ك عنتوجيه وإرشاد الممرهين  ❖

 المماركة في تحضير محاهرا  للممرهين. ❖

 التي تقام في المستمفى لإلستفاده منها.  والمتتمرا  والندوا  المماركة في برام  األبحاث والتدريب  ❖
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 Anagement Of Resources And Equipmentsادارة الموارد والمعدات  م4

 ن الريدلية. طلب تأمين أدوية ومواد حسب حاجة القسم م ❖

تبليغ الريانة بأي عطل قد يحدث للمعدا  أو قد يطرأ على البناء أو المرافذخ أو التجهيذ ا  وتعبئذة التقذارير      ❖

 اللزمة. 

 بمكل سليم وصحيح. استعما  األجه ة الموجودة في القسم  ❖

 للوازم الطبية عند الحاجة. إجراء الجرد المهري ❖

 

  Planning And Developing Work In Section  تخطيط و تطوير العمل في القسء م5

اقتراأ خطط لتطوير العمل في القسم عبر معرفة حاجة القسذم علذى جميذع األصذعدة والمبذادرة إلذى التحسذين         ❖

 والتطوير عبر أفكار علمية وخلقة. 

 

  Improving And Developing Quality In Sectionتحسين وتطوير الجودة في القسء  م6

 لخاصة بخطة الجودة. تعبئة االستمارا  ا ❖

 . اللزمة للعمل  ئياحرااإلالمماركة في عمل  ❖

 . إجراءا  العملالمماركة في تطوير  ❖

 .الخاصة بالمستمفى عند الحاجةلجان الالمماركة في  ❖

 

  القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة أعما  الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر. م7
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  Infection Contral Nurse  الوظيفة: ممرض م/افحة العدوى

  Fourth Degree: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

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

 و سنوا  في مجا  العمل.5ماملو في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن  ال المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

 بمهام الوظيفة.لقيام معرفة باللمة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من ا -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 زيارة أقسام المرهى بانتظام مع متابعة ومناقمة إجراءا  مكافحة العدوى مع هيئة التمريا.  .1

 اليومية.  ةزيارة المختبر بصنتظام ويستحسن ال يار .2

   مكافحة العدوى. المحافظة على سجل .3

 إعطاء التعليما  لكل هيئة التمريا عن كيفية مكافحة العدوى.  .4

 افقين وهيئة التمريا. رحدوث العدوى للمرهى والم التعريف والتحاير السريع لمخاطر .5

 جمع المعلوما  عن حاال  العدوى من مختلف أقسام المستمفى وفتح ملف لكل حالة.  .6

 ية في أقسام المستمفى. تحديد مكان لع   الحاال  المعد .7

أمذذاكن مذذن أجذذل عذذ   المرهذذى  وهذذع ملرذذقا  إرشذذادية علذذى غذذرر العذذ   وفذذي   ةالتأكذذد مذذن وجذذود معذذدا  كافيذذ .8

 مخررة لوهع اإلرشادا  الرحيةو.

 أخا االحتياطا  الضرورية لمنع انتمار العدوى بالمستمفى. .9

 مراقبة وعمل اإلجراءا  الرحية لمنع حدوث العدوى.   .10

 لو العاملين من األمرام المعدية. التأكد من خ .11

 تدريب العاملين بالمستمفى على طرق مكافحة العدوى. المماركة في  .12

 العاملين بالمستمفى على طرق مكافحة العدوى.  تحاير .13

 التعاون مع أعضاء لجنة مكافحة العدوى  في حا  انتمار العدوى وعمل المسح الرحي ومراقبة الوحدا  الخاصةو.  .14

 برام  هبط الجودة. المماركة في  .15

 الموظفين الجدد.المماركة في تدريب الطلبة و .16

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر.  .17
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 Nursing Assistant  ممرضالوظيفة: مساعد 

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 افا  األولية. في أعما  التمريا واإلسع سنتين في التمريا مع خبرة ال تقل عن ماملوال المتوسط  شهادة الدبلوم -

سنوا  في مجا  أعما   و5 مع خبرة ال تقل عن أو شهادة ال انوية العامة مع دورة تدريبية في مجا  التمريا  -

 التمريا.

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

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities وظيفة:لل رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 . للمستمفىاستقبا  المرهى وتنظيم عملية دخولهم  .1

 المساعدة في مختلف األعما  التمريضية.  .2

 تحضير غرر الفحص والطوارئ الستقبا  المرهى والمحافظة على نظافتها، وترتيبها باستمرار.   .3

 م وإحضارها للقسم بعد التعقيم.   األدوا  الطبية إلى غرر التعقيارسا .4

 احتياجاته.  واإلبلغ عناإلستجابة لنداء المريا  .5

 المماركة في برام  هبط الجودة.  .6

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .7

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة أعما  الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر.  .8
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 Physical Therapy Technicianالوظيفة: فني ع ج طبيعي  

 Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth Degree                 الرابعةالدرجة الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .العملفي مجا   سنتين  في العلل الطبيعي مع خبرة ال تقل عن والبكالوري درجة -

 .العملسنوا  في مجا   و5 في العلل الطبيعي مع خبرة ال تقل عن ماملو ال أو شهادة الدبلوم المتوسط  -

 يام بمهام الوظيفة.معرفة باللمة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من الق -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 بيعي وفخ أسل علمية وعملية صحيحة.عمليا  العلل الطالقيام ب .1

 الطبيعي. للمساقا  ذا  العلقة باإلصابا  الرياهية، والعلل  العمليةمساعدة عضو هيئة التدريل في التطبيقا   .2

 لية. إرشاد الطلبة الستخدام الحركا  الرياهية الرحيحة تجنبًا لإلصابا  وخاصة في المساقا  الرياهية العم .3

عنذد الضذرورة، ومتابعذة عمليذا  العذلل       المستمذفى سعافا  األولية للمرذابين، وتذأمين نقلهذم، ومذرافقتهم إلذى      القيام باإل .4

 الطبيعي لهم. 

   المستعملة في مختبر العلل الطبيعي، والتحقخ من جاه يتها للعمل والمحافظة على سلمتها. العناية باألجه ة واألدوا .5

 ء والمرشدين االجتماعيين، لوهع خطط العلل المناسبة.التماور مع األطبا .6

 دورا  في البيولوجيا، الكيمياء، الفي ياء الكتساب الخبرة. برام  والمماركة في  .7

 لمتابعة الحالة.  هحددها األخرائي له والتواصل مع تطبيخ الخطة العلجية التي .8

 المماركة في برام  هبط الجودة.  .9

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .10

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر.  .11
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 Charge Nurse  الوظيفة: م ر  تمريض

  Fourth Degree: Position Full FillTo Minimum Degree                 الرابعةلدرجة االدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 نة واحدة في مجا  العمل. في التمريا مع خبرة ال تقل عن سدرجة الماجستير  -

 في مجا  العمل. و سنوا 5 البكالوريو  في التمريا مع خبرة ال تقل عن  درجة -

 اللمة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة. إجادة -

 

 PositionFor Duties And  Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 مراجعة الخطط التمريضية للمحافظة على إجراء العملية.  .1

 . عملهمساعدة ومساندة رئيل القسم في مهام  .2

 . للمرهى تقديم الممورة لهيئة التمريا في األمور المتعلقة بالخدما  التمريضية المقدمة .3

 القسم. المرهى فيين وفمتابعة األمور المتعلقة بالموظ .4

 قسم للتعليم وعمل اللزم لتطوير ذلك. ف احتيال هيئة التمريا بالتعري .5

 تقييم وقيا  مستوى التطوير الوظيفي لهيئة التمريا بالقسم.  .6

تقييم نوعية ومستوى الخدما  التمريضية المقدمة من قبل الفريخ الرحي وعمل التوصيا  الضرورية لمديرة الخدما   .7

 التمريضية. 

 المستمفى لهيئة التمريا. توهيح سياسا  وإجراءا   .8

 عمل الجوال  مع الفريخ الطبي واألخرائيين لتقديم أفضل خدما  تمريضية.  .9

يئذة التمذريا والعذاملين بالقسذم عذن كيفيذة اسذتخدام األجهذ ة والمعذدا  الطبيذة بذالطرق            إعطاء اإلرشذادا  اللزمذة له   .10

 الم لى للحفاظ على األجه ة. 

 يانة. فحص المواد والمعدا  لإلصلأ والر .11

 المماركة في برام  هبط الجودة. .12

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .13

 ة بتكليف من الرئيل المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة أعما  الوظيف .14
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 Training Specialist  الوظيفة: اخاائي تدري 

 Position: Fourth Degree  Full Fillimum Degree To Min                الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الرابعة

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 العمل.  في مجا  سنتينتمريا مع خبرة ال تقل عن الالبكالوريو  في اإلدارة الرحية أو  درجة -

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

   

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

 وهع برام  التعليم والتدريب المستمر أثناء العمل.  .1

 تعليم وتدريب الموظفين الجدد. وهع برام   .2

 تقييم برام  التدريب والتعليم المستمر داخل المستمفى.  .3

 التنسيخ مع الجامعا  والمراك  والمعاهد الرحية لعقد الندوا  والدورا  التدريبية.  .4

 المعرفة الجيدة بأساليب وبرام  التعليم والتدريب المستمر.  .5

 مل على تأهيل الموظفين وحسب المعايير العالمية.هبط الجودة والعاإللمام الكامل ببرام   .6

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر. .7
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 Pharmacy Assistantالوظيفة: مساعد صيدلي 

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 عمل.شهادة الدبلوم المتوسط  الماملو في الريدلة مع خبرة ال تقل عن سنتين في مجا  ال -

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

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 مساعدة الريدلي في صرر األدوية للمراجعين وفخ الوصفا  الطبية.  .1

 . المماركة في ترنيف وتخ ين األدوية .2

 التعرر على نظام ترنيف الدواء وتخ ينه في الريدليه وتحديد موقع حفظ كل منها.   .3

 مساعدة الريدلي في تجهي  وتركيب بعا العلجا .  .4

 هنية. مراعاة تطبيخ تعليما  الرحة والسلمة الم .5

 مراجعة الجرعا  الدوائية.  .6

 التي يقوم الريدلي القانوني بتحضيرها.  ةتعبئة األدوية واألشرب .7

 اإلدارة الطبية للدواء من تخ ين وحفظ وتحقخ من صلحيته.  .8

 ترتيب الريدلية واإلشرار عليها.  .9

 الريدلي.حفظ السجل  الخاصة بالريدلية من أدوية واردة وأدوية صادرة تحت اشرار  .10

 ا  وتوجيها  الريدلي فيما يخص العمل.ماتباا تعلي .11

 لوظيفة بتكليف من قبل الرئيل المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل ا .12
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 Physical Therapy Assistant   الوظيفة: مساعد فني ع ج طبيعي

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

 غا  الوظيفة: الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 المتوسط  الماملو في العلل الطبيعي مع خبرة ال تقل عن سنتين في مجا  العمل.شهادة الدبلوم  -

 قيام بمهام الوظيفة.معرفة باللمة اإلنجلي ية وخبرة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من ال -

 

  PositionMain Responsibilities And Duties Forالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 المساعدة في عمليا  العلل الطبيعي وفخ أسل علمية وعملية صحيحة.  .1

سذاقا  الرياهذية   المساعدة في ارشاد الطلبة الستخدام الحركا  الرياهذية الرذحيحة تجنبذًا لإلصذابا ، وخاصذة فذي الم       .2

 العملية. 

القيام باالسعافا  األوليذة للمرذابين، وتذأمين نقلهذم، ومذرافقتهم إلذى المراكذ  الرذحية عنذد الضذرورة، ومتابعذة عمليذا               .3

 العلل الطبيعي لهم. 

 جه ة واألدوا  المستعملة في مختبر العلل الطبيعي، والتحقخ من جاه يتها للعمل. المحافظة على األ .4

 ريا أثناء أداء التمرينا  وتسجيل ما يطرأ عليه من أعرام.ملحظة الم .5

 إحضار المعدا  اللزمة والعمل على تنظيفها بعد انتهاء جلسة العلل.  .6

 المماركة في برام  هبط الجودة.  .7

 موظفين الجدد.تدريب الطلبة وال .8

 شر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المبا .9
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 Medical Secretaryالوظيفة: ب/رتير طبي 

  Position: Fifth Degree  Full FillMinimum Degree Toالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة الخامسة                 

 الحد األدئى 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  -

وإجادة استخدام الحاسوب وطباعة البيانا  ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام معرفة باللمة اإلنجلي ية  -

 الوظيفة.

 

 ain Responsibilities And Duties For PositionMالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 طباعة التقارير الطبية.  .1

 طباعة تقارير العمليا .  .2

 طباعة التقارير المخبرية واإلشعاعية وتقارير الفحوصا  التمخيرية األخرى.  .3

 طباعة النمرا  واألبحاث الطبية.  .4

 لطبية. طباعة الجداو  وقوائم األدوية والمستحضرا  واألجه ة واألدوا  ا .5

 طباعة جداو  وفهار  األمرام والعمليا .  .6

 مراجعة وتدقيخ 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

 عيادا  االختراا واألقسام.تدوين مواعيد المرهى في  .10

 بعد االنتهاء منها إلى قسم السجل  الطبية. إعادة الملفا  الطبية  .11

 القيام بأعما  إخرال المرهى وإعداد التقرير اإلحرائي اليومي والمحافظة على السجل .  .12

 حفظ وفهرسة المعلوما .  .13

 المماركة في برام  هبط الجودة.  .14

 ظفين الجدد.المماركة في تدريب الطلبة والمو .15

 طبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة ب  .16
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 Medical Warehouse Attendantالوظيفة: امين مستودع طبي  

  Degree  FifthPosition:  Full FillMinimum Degree To                  الخامسةالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الدرجة 

 لحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: ا

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينماملو في الريدله مع خبرة ال تقل عن ال  المتوسط شهادة الدبلوم -

 اإللمام بالمرطلحا  الطبية. -

 ي ية والعربية وإجادة استخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة تمكنه من القيام بمهام الوظيفة.اللمتين اإلنجلإتقان  -

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 انتهاء مدة صلحيته. حسب األساليب الفنية لضمان سلمته من التلف والعمل على صرفه قبل  مخ ون األدويةحفظ  .1

 الررر من المستودعا  بحدود االحتيال الفعلي ووفقًا لألنظمة والتعليما  الخاصة بالك.  .2

 و المررور والحد األدنى وتحديد نقطة إعادة الطلب.  مراقبة حركة الوارد والرادر أو/ .3

   والبطاقا  والنماذل الخاصة بالمستودعا . مسك السجل .4

لذذدوري، وتنظذذيم القذذوائم الدوريذذة بحركذذة األصذذنار وتقذذديم كافذذة المعلومذذا  والبيانذذا  المتعلقذذة       القيذذام بأعمذذا  الجذذرد ا  .5

 بالمخ ون أواًل بأو .  

 طبقًا للقواعد المتبعة.  اوالتررر به ااستلم المرتجعا  والمحافظة عليه .6

لتمطيذة احتياجذا  المستمذفى     ل ما  الطبيذة بمذا يكفذي   االحتفاظ بمخ ون مستمر من األدوية، والمواد، واألدوا ، والمست .7

 لمدة ثلثة شهور على األقل أو للمدة المنروا عليها بالمقارنة مع متطلبا  التخ ين. 

تطبيذخ مبذذادئ وقواعذذد السذذلمة العامذة فذذي المسذذتودعا  عنذذد تخذ ين المذذواد، والمسذذتل ما ، واألدوا ، وتذذوفير وسذذائل     .8

 عا . الحماية العامة داخل المستود

 لى حركة العمل داخل المستودا وتدريب العاملين معه. اإلشرار العام ع .9

 حوسبة كافة اإلجراءا  داخل المستودعا  حسب األصو . المماركة في .10

 التأكد من إغلق المستودعا  يوميًا بعد انتهاء العمل.  .11

 المماركة في برام  هبط الجودة. .12

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .13

 بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر.  القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة .14
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 Health Or Medical Inspector  الوظيفة: مراق  صحي

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

 الوظيفة: الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 مع خبرة لمدة سنة.  في الرحة العامة الماملو المتوسط دبلوم شهادة ال -

 القدرة على المتابعة واإلشرار المستمر.  -

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

 

  PositionFor Duties And Main Responsibilities للوظيفة: رئيسةالواجبات والمس وليات ال

 إبلغ رئيل القسم عن أية عدوى يتم الكمف عنها.  .1

 التفتيش اليومي على اإلهاءة والتهوية في المستمفى.  .2

 مراقبة نظافة المستمفى.  .3

 ه واألغاية والتهوية في المستمفى. أخا عينا  من الميا .4

 التأكد من نسبة الكلور المتبقي في الماء.  .5

 والقوارم.اإلشرار وتطبيخ برنام  مكافحة الحمرا   .6

 مراقبة الجوانب الرحية في المرافخ ذا  العلقة والتأكد من خلو العاملين من األمرام المعدية والسارية.  .7

 معة المختلفة.مراقبة الجوانب الرحية في مرافخ الجا .8

 المماركة في برام  هبط الجودة.  .9

 تدريب الطلبة والموظفين الجدد. .10

 عة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبي .11
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 Food And Drinks Production Lab Supervisor  لم روباتالوظيفة: م ر  مختبر إئتاج األغذية وا

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا .3درجة البكالوريو  في مجا  الوظيفة وخبرة ال تقل عن   -

و 5فذي مجذا  الوظيفذة مذع خبذرة ال تقذل عذن         أو ثذلث سذنوا  بعذد ال انويذة العامذة       المذاملو  المتوسذط  بلوم أو شهادة الد -

 سنوا  في مجا  العمل.

 اإلنجلي ية ووسائل االترا  الحدي ة.معرفة باستخدام الحاسوب وإجادة اللمة  -

  

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 القيام بعمل أو أك ر من األعما  التالية:

 تدريب الطلبة على عملية إنتال األغاية والممروبا . .1

 .اإلشرار على إجراءا  األمن والسلمة داخل المطب  .2

 سيخ مع إدارة القسم. إعداد المادة التدريبية للطلبة بالتن .3

 اإلشرار على حضور وغياب الطلبة والت امهم بال ي الرسمي للمطب . .4

 اإلشرار على خ ائن الطلبة وإدارتها. .5

 اإلشرار على طريقة استلم واستخدام الطلبة للمواد الماائية اللزمة للطهي.  .6

 باشر حو  سير العملية التدريبية. تقديم تقارير دورية للرئيل الم .7

 اهمة في خدمة المجتمع المحلي من خل  تقديم المحاهرا  والبرام  التوعوية والتدريبية بالتنسيخ مع إدارة القسم. المس .8

 القيام بأية أعما  أخرى يملف بها من قبل الرئيل المباشر في مجا  العمل. .9
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  rvisorService Supe   *الوظيفة: م ر  مرافق )خدمات(

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

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 كالوريو . درجة الب -

 و سنوا  في مجا  العمل. 3 الماملو مع خبرة ال تقل  توسط المأو شهادة الدبلوم  -

 و سنوا  في مجا  العمل.  5مع خبرة ال تقل عن   العامة أو شهادة الدراسة ال انوية -

 معرفة باستخدام الحاسوب وإجادة اللمة اإلنجلي ية ووسائل االترا  الحدي ة. -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالرئيسة للوظيفة:  الواجبات والمس وليات

 اإلشرار على العاملين في المرافخ/ الخدما  وتوجيههم للقيام بواجباتهم بكفاية وفاعلية، وتقييم أدائهم.  .1

 اإلشرار على تنفيا األعما  في مجا  أو أك ر من المجاال  التالية:  .2

 ومنمآتها المختلفة بالتنسيخ مع الجها  المعنية. أعما  الحراسة لمرافخ الجامعة  -

 كبا  واآلليا ، وأجه ة اإلطفاء للستخدام والمحافظة عليها. تأمين جاه ية المر -

 تهيئة القاعا  والملعب ومسبح الجامعة للستخدام، والمحافظة عليها.  -

فذي مسذاق السذباحة، وتطبيقاتهذا     متابعة عمليا  مراقبة السذباحين، وانقذاذهم، وخاصذة أثنذاء محاهذرا  الطلبذة        -

 وسائل السلمة العامة في مرافخ السباحة. العملية، والتحقخ من جاه ية األدوا  و

 تجهي  وتخ ين المواد الماائية بطريقة سليمة، والتحقخ من نظافتها واألجه ة واألدوا  الخاصة بها.  -

 مراقبة محتويا  المتحف، والمحافظة عليها.  -

 ة. وقاعا  التدريل، وإعارة واسترداد األجه ة واألشرطة للمدرسين والطلباستخدام المختبرا   -

 مراقبة استوديوها  المرسم، وإجراءا  صيانتها.  -

 اإلشرار على نماطا  الطلبة اللمنهجية في مجا  الفنون التمكيلية  خط عربي، خ ر، رسم، نحتو.  -

 الجامعة وخارجها.  اإلشرار على المراسم وإقامة معارم الفنون التمكيلية داخل -

 لعمل عليهم وتنظيم عهدة نما  ال راعة. األعما  ال راعية وتدريب عما  ال راعة وتوزيع ا -

 أعما  النظافة، وتأمين مواد التنظيف وتوزيعها حسب حاجة كل مرفخ.  -

 توفير أجه ة السلمة العامة في مرافخ الجامعة المختلفة بالتنسيخ مع الجها  المعنية.  -

 ريب وتأهيل العاملين في المرافخ/ الخدما  لتنمية قدراتهم. اقتراأ تد -

تقديم التقارير الدورية إلى الرئيل المباشر عن سذير العمذل فذي المرافذخ واحتياجاتهذا، وتحديذد الممذكل  التذي          -

 تواجهها، وتقديم االقتراحا  الكفيلة بحلها.
 

 يف من الرئيل المباشر.الوظيفة بتكلالقيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل  .3

  

                                                           
، مراقب مرافق وخدمات أخرى )المتحف(، المسبح، أعمال الزراعتة، أعمتال النظافتة، أو أي وظيفتة مشتابهة فتي وحتدات الجامعتة         تضم  مشرف مرسم *

 التنظيمية المختلفة.
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 Head Chef   الوظيفة: رئيس طهاة

 مقطوع(الرات  الالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الفئة األولى )ب

Minimum Degree to Full Fill Position: First Category Salary Lump 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .سنوا و 10البكالوريو  في مجا  الوظيفة وخبرة ال تقل عن   درجة -

 .سنةو 17تقل عن  في مجا  الوظيفة مع خبرة ال  أو شهادة الدبلوم المتوسط  الماملو -

 ة.و سنة في مجا  الوظيف20شهادة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

 إتقان الطب  المرقي والمربي والحلويا .  -

 تحمل همط العمل.  -

 الدقة والجودة في التنفيا والسرعة باإلنجاز. -

  خلو من األمرام السارية. -

 اإلنجلي ية ووسائل االترا  الحدي ة.معرفة باستخدام الحاسوب وإلمام باللمة  -

 

 ies And Duties For PositionMain Responsibilit للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

نجاز األعمذا  المهمذة أو المسذتجدة فذي الطهذي، وحذل ممذكل  العمذل         إتوزيع األعما  على المر وسين ومماركتهم في  .1

 ومتابعتهم في جميع مراحله. 

  الكفيلة توجيه المر وسين لضمان قيامهم بواجباتهم بكفاية وفاعلية وإنجازهم ألعمالهم بدقة وسرعة، واقتراأ اإلجراءا .2

 بتنمية قدراتهم ورفع كفاءتهم وتقييم أدائهم. 

 تقديم االقتراحا  بمأن وجبا  الطعام التي تقدم للمستفيدين.  .3

 عمل واتخاذ اإلجراءا  التي تضمن توفيرها باستمرار.اإلشرار على السلمة والرحة العامة في مكان ال .4

 عمل، والممكل  التي يواجهها واالقتراحا  الكفيله بحلها. تقديم التقارير الدورية الى الرئيل المباشر عن سير ال .5

 تخطيط لقائمة الضيور.  .6

وجذه حسذب   علذى أفضذل   عملية المذراء قذد تمذت    اإلشرار على كل بند من المواد الماائية التي تم شرا ها والتأكد من أن  .7

 األصو .

 العقد.  إقامة علقا  جيدة مع الموردين لضمان الحرو  على أفضل الخروما  وشرو  .8

 تحديد المعدا  والمكونا  اللزمة للحفاظ على المخ ون.  .9

   أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر. القيام بأية أعما .10
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 Senior Cooker Chef   الوظيفة: طا ي او 

 مقطوع(الرات  الالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الفئة الثائية )ب

Minimum Degree to Full Fill Position: Second Category Salary Lump 

 الحد األدئى 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   ماملوال لمتوسط ا أو شهادة الدبلوم -

 .الوظيفةفي مجا   سنةو 15أو شهادة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

 الدقة والجودة في التنفيا والسرعة باإلنجاز.  -

 تحمل همط العمل.  -

 إتقان الطب  المرقي والمربي والحلويا .  -

 خلو من األمرام السارية.  -

 باستخدام الحاسوب وإلمام باللمة اإلنجلي ية ووسائل االترا  الحدي ة.معرفة  -

 

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

 إعداد وجبا  الطعام.  .1

 القيام بعملية السكب والتقطيع في الحفل  الرسمية وحفل  البوفيه.  .2

 لعاملين معه لتحضير وإعداد الوجبا . اإلشرار على ا .3

 مراعاة النظافة والمرو  الرحية وشرو  السلمة العامة في العمل.  .4

 وتنظيفها.  واألدوا  صيانة اآلال   .5

 مرفي المقاصف. التعاون مع ُم .6

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر.  .7
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 Senior Waiter  و الوظيفة: بفرجي ا

 الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الفئة الثائية )بالرات  المقطوع(

Minimum Degree to Full Fill Position: Second Category Salary Lump 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا  في مجا  الوظيفة.4درجة البكالوريو  مع خبرة التقل عن   -

 مجا  الوظيفة. و سنوا  في 10 الماملو مع خبرة ال تقل عن  المتوسط أو شهادة الدبلوم  -

 و سنة في مجا  خدما  التماية. 15أو شهادة ال انوية العامة مع خبرة لمدة   -

 و سنة في مجا  العمل.20مع خبرة ال تقل عن  عامة ال انوية ال أو شهادة دون -

 دورة تدريبية في مجا  العمل ال تقل عن شهر.  -

 اإللمام بواجبا  ومهام قسم التماية. -

 السارية.خلو من األمرام  -

 معرفة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة. -

 حسن المظهر والترتيب.   -

 

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

 توزيع األعما  على المر وسين.  .1

 ومساعديهم لضمان قيامهم بواجباتهم على الوجه المطلوب.  اإلشرار على السفرجية .2

 اإلشرار على نظافة الراال   صاال  الطعامو والتأكد من توافر النظافة واألدوا  اللزمة.  .3

 للضيور في الحفل  الرسمية والخاصة وفي أماكن الخدمة كلما تطلب األمر ذلك.  تقديم الطعام والمراب .4

 با  الطعام والمراب. تقديم االقتراحا  حو  وج .5

 تطبيخ مبادئ وقواعد السلمة العامة أثناء العمل.  .6

 تجميع عربا  الطعام وإعادة محتوياتها إلى منطقة المسيل في المطب .  .7

 ربا . ازالة بقايا الطعام من الع .8

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

  



194 
 

 Chef/ Cookerالوظيفة: طا ي 

 مقطوع(الرات  الالدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الفئة الثالثة )ب

Minimum Degree to Full Fill Position: Third Category Salary Lump 

 م   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: الحد األدئى لل

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 الماملو  المتوسط دبلومالأو شهادة  -

 و سنوا .10و شهادة الدراسة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن  أ -

 المعرفة الجيدة بأصو  إعداد وطهي الطعام.  -

 القدرة على إقامة علقا  طيبة مع اآلخرين. -

 خلو من األمرام السارية. -

  تحمل همط العمل. -

 نجلي ية ووسائل االترا  الحدي ة.وإلمام باللمة اإلمعرفة باستخدام الحاسوب  -

 

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

 تقطيع اللحوم والخضار بما يتناسب والوجبا  المقدرة.  .1

 طهي الوجبا  المختلفة من الطعام وإعداد الساندويما .  .2

 ترتيب وتخ ين المواد داخل ال لجا  ومراقبتها. .3

 ي األماكن المخررة لتقديم الخدمة وصرر الساندويما . سكب الوجبا  المختلفة ف .4

 التأكد من نظافة األواني واألدوا  المستخدمة في الطهي.  .5

 صيانة اآلال  وتنظيفها.   .6

 في استخدام المواد عند تحضير الوجبا  والتقيد بالمقادير المحددة والمحافظة على األدوا  المستعملة. الترشيد  .7

 الطهاة خل  عملية تحضير وطهي وتوزيع الطعام. اإلشرار على عمل مساعدي  .8

 طهي وإعداد الطعام. التقيد بمبادئ السلمة العامة وتطبيخ اإلجراءا  الرحية المطلوبة قبل وأثناء وبعد االنتهاء من ال .9

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر.  .10
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 Waiter  الوظيفة: بفرجي

 الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الفئة الثالثة )بالرات  المقطوع(

Minimum Degree to Full Fill Position: Third Category Salary Lump 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا  في مجا  الوظيفة.4درجة البكالوريو  مع خبرة التقل عن   -

 و سنوا . 5 الماملو 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   -

 ن شهر.دورة تدريبية في مجا  العمل ال تقل ع -

 خلو من األمرام السارية.   -

 معرفة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة.    -

 حسن المظهر والترتيب.    -

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 األماكن المخررة لتقديمها.  التأكد من وجود جميع أنواا المأكوال  والممروبا  اليومية المقررة في .1

 تنظيف وتلميع الفضيا  في صاال  الضيافة. .2

 رتيب الطاوال  والكراسي في صاال  الطعام وت ويدها بما تحتاجه من األدوا  اللزمة للخدمة. القيام بتحضير وت .3

 تقديم الطعام والمراب في الحفل  الرسمية والخاصة في أماكن الخدمة كلما تطلب األمر ذلك. .4

 أماكن التنظيف. مع األواني واألدوا  المستخدمة في تقديم الطعام والمراب في صاال  الخدمة وإيرالها إلى ج .5

 التأكد من نظافة األواني واألدوا  المستخدمة وتوفرها وفقًا الحتياجا  العمل.  .6

 صرر المأكوال  والممروبا   غير الوجبا و في األماكن المخررة لتقديم الخدمة.  .7

   الطعام.جمع عربا .8

 مراعاة شرو  السلمة العامة.  .9

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر.  .10
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 Meat Handlerالوظيفة: محضر لحوم  

 الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الفئة الثالثة )بالرات  المقطوع(

Minimum Degree to Full Fill Position: Third Category Salary Lump 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

  الماملو في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن سنتين.  المتوسطدبلوم الشهادة  -

 ي مجا  الوظيفة. و سنوا  ف5تقل عن  أو شهادة ال انوية العامة مع خبرة ال  -

 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: 

 مواصفا  الرحية. اإلشرار على الملحمة وحفظ اللحوم حسب ال .1

 تحضير اللحوم المختلفة للطهي حسب المقادير والمواصفا  المطلوبة.  .2

 مراقبة نظافة الملحمة باستمرار واألدوا  واألجه ة المستعملة.  .3

 تطبيخ مبادئ وقواعد السلمة العامة أثناء العمل.  .4

 م المختلفة وتحضيرها للطهي. المعرفة الجيدة بأصو  حفظ اللحو .5

 ة أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر.القيام بأي .6
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 Baker  الوظيفة: /لوائي

 الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الفئة الثالثة )بالرات  المقطوع(

Minimum Degree to Full Fill Position: Third Category Salary Lump 

 بة إل غا  الوظيفة: الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلو

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 ماملو في مجا  الوظيفة مع خبرة ال تقل عن سنتين. ال  المتوسط شهادة الدبلوم -

 و سنوا  في مجا  العمل. 5أو شهادة الدراسة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

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

 

 Main Responsibilities And Duties For Positionالواجبات والمس وليات الرئيسة للوظيفة: 

 تحضير المواد واألدوا  اللزمة النتال الحلويا  المطلوبة.  .1

 بة. انتال الحلويا  همن المواصفا  والمقادير واألشكا  المطلو .2

 تحضير الحلويا  المنتجة لمايا  توزيعها.   .3

 عد السلمة العامة أثناء العمل. تطبيخ مبادئ وقوا .4

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر.  .5
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 Assistant Cooker/ Chef  الوظيفة: مساعد طا ي

 لرابعة )بالرات  المقطوع(الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: الفئة ا

Minimum Degree to Full Fill Position: Fourth Category Salary Lump 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 .سنتينعن  مع خبرة ال تقلالعامة 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.  -

 معرفة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة.  -

 

 Main Responsibilities And Duties For Position وظيفة:لل الواجبات والمس وليات الرئيسة

 تحضير وتقطيع وتجهي  المواد اللزمة لطهي وجبا  الطعام.  .1

 مساعدة الطهاة في إعداد الوجبا  وتوفير األدوا  والمواد اللزمة للطهي.  .2

 للرواد. هنقل الطعام من المطب  إلى مكان تقديم .3

 في إعداد الوجبا  وإعادة تركيبها. تنظيف األدوا  واألجه ة المستخدمة  .4

 تحضير السلطا  والوجبا  الخفيفة.  .5

 نتهاء من الطهي. وتطبيخ اإلجراءا  الرحية قبل وأثناء وبعد اإلالعامة التقيد بمبادئ وقواعد السلمة  .6

 تجميع أدوا  الطهي.  .7

 اشر.القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المب .8
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 Assistant Waiterالوظيفة: مساعد بفرجي  

 الوظيفة: الفئة الرابعة )بالرات  المقطوع(الدرجة األدئى إل غا  

Minimum Degree To Full Fill Position: Fourth category salary lump 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 . سنتينمع خبرة ال تقل عن العامة شهادة ال انوية  -

 و سنوا . 5أو شهادة دون ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

 دورة تدريبية في مجا  العمل ال تقل عن شهر.  -

 خلو من األمرام السارية. -

 ا  الحدي ة.معرفة باستخدام الحاسوب ووسائل االتر -

 حسن المظهر والترتيب.   -

 

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

 القيام بتحضير وتنميف وتلميع كافة األواني والمعدا  اللزمة لخدمة الطعام والمراب.  .1

 حتاجه من األدوا  اللزمة للخدمة. تت ويدها بما القيام بتحضير وترتيب الطاوال  والكراسي في صاال  الطعام و .2

 التأكد من نظافة أماكن الخدمة.  .3

 مساعدة السفرجي في تقديم الطعام والمراب.  .4

 جمع األواني واألدوا  المستخدمة في تقديم الطعام والمراب في صاال  الخدمة وإيرالها إلى أماكن التنظيف.  .5

 يل مها من األواني واألدوا  لتقديم خدما  الطعام والمراب. القيام بتجهي  أماكن تقديم الخدمة بما  .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 الرئيل المباشر.  .9
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 Facilities, Buildings Services  فنيئ اط   الوظيفة: مراق  مرافق  مبنى  خدمات

 الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: األجور اليومية او ما يعادلها بالرات  المقطوع 

Minimum Degree to Full Fill Position: Daily Wages or Salary Equivalent Lump 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 شهادة الدراسة ال انوية العامة. -

 و سنوا  في مجا  الوظيفة. 3أو شهادة ما دون ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن   -

 معرفة باستخدام الحاسوب ووسائل االترا  الحدي ة. -

 

  Responsibilities And Duties For PositionMain للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 القيام بالعمل في مجا  أو أك ر من المجاال  التالية: 

 حراسة مرافخ الجامعة ومنمآتها ومداخلها وفخ الترتيب المعتمد.  .1

 تعبئة المركبا  واآلليا  بالوقود واالحتفاظ بالسجل  الخاصة بالك.  .2

 صيانتها.  مراقبة استوديوها  المرسم ومتابعة  .3

 تهيئة أجه ة اإلطفاء للعمل، وإطفاء الحرائخ عند حدوثها وإخلء المرابين.  .4

 متابعة أعما  "عما / عامل " النظافة وتأمين وتوزيع مواد التنظيف عليهم.  .5

 األمور المتعلقة باإلنارة في القاعا  والردها  في مواقع العمل.  متابعة .6

 حج  الملعب للطلب واألندية. تجهي  القاعا  والملعب للستخدام، و .7

مراقبة السباحين بيقظة وإهتمام، وخاصة أثناء محاهرا  الطلبة في مساق السباحة، والقيام بعملية اإلنقذاذ عنذد الحاجذة،     .8

 ألدوا  ووسائل السلمة العامة.والتأكد من سلمة ا

 لطلبة. مساعدة عضو هيئة التدريل في تعليم عملية االنقاذ بتطبيقا  عملية أمام ا .9

 مراقبة محتويا  المتحف والمحافظة علية.  .10

 المساعدة في استخدام المختبرا ، وإعارة واسترداد األجه ة واألشرطة للمدرسين والطلبة.  .11

 غ عن أي عطل أو خلل به. مراقبة أجه ة اإلناار واإلبل .12

 مراقبة عمل عما  ال راعة، ومتابعة قيامهم به.  .13

يذرهم لمذرر الميذار ومسذبح الجامعذة وتسذلم وتسذليم األمانذا  ألصذحابها، ومتابعذة           مراقبة دخذو  أو خذرول الطلبذة وغ    .14

 تنظيف هاه المرافخ. 

 التأكد من توفر أجه ة السلمة العامة في مرافخ الجامعة.  .15

 التأكد من إغلق األبواب العلوية المتدية لسطح المبنى.  .16

 رية. التفتيش اليومي على نظافة القاعا  الدراسية والمكاتب اإلدا .17

 التنسيخ داخل المبنى للقيام باألعما  الداخلية.  .18

 متابعة نظافة الساحا  الواقعة حو  المبنى.  .19

 المبنى ولها آثار واهحة على السلمة العامة.  تقديم التقارير الفورية عن أية مواد خطرة موجودة داخل .20

ا  الرذيانة الطارئذة مذن أنهذا سذليمة وتعمذل       التنسيخ الدائم مع مستولي الريانة لطلبهم عنذد الطذوارئ ومتابعذة إجذراء     .21

 حسب المطلوب.  

 وأنظمة الحماية. مراقبة معدا  المبنى الميكانيكية والكهربائية م ل التهوية واإلهاءة وأنظمة الطاقة وأنظمة الحريخ  .22

امذا   كن حّمبجمرافية المبنى الجامعي برفة عامة والمناطخ المستو  عنها برفة خاصة مع معرفة أما ةالمعرفة التام .23

 ناار. اإلالماز/ الحريخ ولوحا  

 من أفراد السلمة واألمن والعمل على حل الممكل  التي تحدث أثناء العمل.  ةتلقي أية ملحوظ .24

عن األعطذا  فذي المبذاني والمخالفذا  التذي تقذع بمختلذف أنواعهذا، واإلجذراءا  واإلصذلحا  التذي            كتابة تقرير كامل  .25

 ل مفرل، أما األمور العاجلة فيتم اإلخبار عنها فورًا إلى الجها  المستولة. يقوم بها الفنيون وذلك بمك
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 بممتلكا  المبنى. إعلم المستو  المباشر عن أية حادثة ما أو أهرار أو ظاهرة تتدي إلى األهرار  .26

وشذذبكة  هالعمذذل بالتنسذذيخ مذذع المسذذتو  المباشذذر علذذى طلذذب الرذذيانة الفوريذذة فذذي المبنذذى م ذذل الكهربذذاء وشذذبكة الميذذا      .27

 المجاري وغير ذلك. 

مراقبذذة مرذذادر الخطذذورة المسذذببة للشذذتعا  م ذذل تمديذذدا  الكهربذذاء الباليذذة وقطذذع القمذذاش الملوثذذة بذذالوقود وأجهذذ ة       .28

 ن النفايا  القابلة للشتعا  وإخطار مستو  السلمة العامة عن أية مخاطر يكتمفها. التسخين والتخلص م

ا  الهذروب المتديذة إليهذا صذالحة للسذتخدام وخاليذة مذن العوائذخ وأن مرذابيح          التأكد من أن مخارل الطوارئ وممذر  .29

 إهاءة المخارل كافية في الممرا . 

 التأكد من عدم حجب معدا  الحريخ عن النظر وأنها صالحة للستخدام.   .30

 ال . االنتقا  الفوري إلى مكان البلغ عند اخطاره بأي حادث يخل بالسلمة أو األمان والتحفظ .....  .31

 يلي:  ماالقيام بـفي حا  حدوث الحريخ عليه  .32

 التأكد من إخبار قسم السلمة العامة في الجامعة والدفاا المدني.  ❖

 التأكد من قيام فني السلمة العامة بواجبه.   ❖

 إستقبا  رجذا  اإلطفذاء والذدفاا المذدني عنذد وصذولهم إلذى المكذان وإعطذائهم البيانذا  التذي تفيذدهم أثنذاء عمليذا                 ❖

 المكافحة. 

من للمبنى إال بعد التأكد من عدم وجود أية غذازا  سذامة أو هذاره بالرذحة     عدم السماأ بعودة أفراد السلمة واأل  ❖

 وبعد التأكد من عودة المبنى إلى حالته الطبيعية.

 تجهي  قاعا  تدريب الفرق الفنية وأماكن العرم الفني. .33

 الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر.  القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل .34
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 Operatorالوظيفة: مأمور مقسء 

 الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: األجور اليومية او ما يعادلها بالرات  المقطوع 

Minimum Degree to Full Fill Position: Daily Wages or Salary Equivalent Lump 

 وبة إل غا  الوظيفة: الحد األدئى للم   ت والخبرات المطل

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 و سنوا . 3ماملو 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  ال انوية العامة مع خبشهادة ما دون  -

 القدرة على التحدث بلباقة.  -

 المعرفة الجيدة بأصو  استعما  المقاسم. -

 معرفة باستخدام الحاسوب وإجادة اللمة اإلنجلي ية ووسائل االترا  الحدي ة. -

   

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

 استقبا  المكالما  الوطنية، والدولية الواردة وتأمينها ألصحابها.  .1

 تلبية طلبا  العاملين في الجامعة من المكالما  الرادرة.  .2

 . الرادرةتنظيم الكموفا  الخاصة بالمكالما   .3

 االحتفاظ بدليل هاتف ومعرفة الهواتف الضرورية للدوائر الحكومية وغيرها.  .4

 ا  علقة بطبيعة العمل بتكليف من الرئيل المباشر.أعما  أخرى ذالقيام بأية  .5
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    Driver  *الوظيفة: بائق

 الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: األجور اليومية او ما يعادلها بالرات  المقطوع 

Minimum Degree to Full Fill Position: Daily Wages or Salary Equivalent Lump 

   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: الحد األدئى للم 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 في مجا  العمل. سنتينماملو مع خبرة ال تقل عن ال  المتوسط شهادة الدبلوم -

 ل. و سنوا  في مجا  العم5شهادة الدراسة ال انوية العامة مع خبرة ال تقل عن  أو  -

 و سنوا  في مجا  العمل.7أو 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  -

 

 ies And Duties For PositionMain Responsibilit للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 قيادة وتمميل المركبا  وفقًا لتعليما  وأوامر قسم الحركة لتنفيا المهما  الرسمية.  .1

 قيادة وتمميل التراكتور ال راعي وتنفيا المهما  المطلوبة.  .2

 .الجرافة وتنفيا المهما  المطلوبةقيادة وتمميل  .3

 متابعة صيانة المركبا  والمحافظة عليها.  .4

 الدراجا  النارية. قيادة .5

 االلت ام بخطو  سير المركبا  والتعامل الجيد مع المرافقين  ركاب المركبةو.   .6

 قيادة سيارة اإلسعار إلخلء الحاال  المرهية واإلصابا  إلى المستمفى حسب التعليما . .7

 سيارة اإلسعار إلخلء الحاال  المرهية واإلصابا  إلى المستمفى حسب التعليما . تجهي  .8

 ما  على أهبة اإلستعداد في جميع األوقا . تقبا  وإرسا  المكالاس .9

 مساعدة المسعفين في إسعار المرهى والمرابين.  .10

 إجراء الريانة الوقائية للسيارة والمحافظة على نظافتها وتحدي  سجلها.  .11

 إصلأ األعطا  البسيطة التي تحدث للسيارة.  .12

 العمل. التقيد بمبادئ وقواعد السلمة العامة أثناء  .13

 يما  الحركة والريانة الدورية. التقيد بتعل .14

 المماركة في برام  هبط الجودة.  .15

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر.  .16

                                                           
 ودراجة أو أي مركبة في الجامعة. سائق سيارات كبيرة وصغيرة وإسعاف وتراكتور *
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 Office Worker  الوظيفة: عامل م/ت 

 لرات  المقطوع الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: األجور اليومية او ما يعادلها با

Minimum Degree to Full Fill Position: Daily Wages or Salary Equivalent Lump 

 الحد األدئى للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 شهادة الدراسة ال انوية العامة.  -

 و سنوا . 3مع خبرة لمدة  ال انوية العامة  هادة ما دونشأو  -

 

 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

 ع البريد الموجود في الوحدة التي يعمل فيها على الوحدا  األخرى. توزي .2

 توزيع البريد بين أقسام الوحدة التي يعمل فيها.  .3

لجامعة المختلفة، وتوزيع البريد الوارد إلى كل وحدة، واستخدام الدراجة الناريذة "لمذن   جمع البريد الرادر عن وحدا  ا .4

 افا  البعيدة في الحرم الجامعي. يحمل رخرة سوق دراجة" للمواقع ذا  المس

 القيام بأعما  التروير والسحب على ماكنا  التروير.  .5

 المحافظة على الماكنا  واألدوا  المستخدمة في العمل.  .6

 . مكان عملهمرافخ  تفقد .7

  .المخررة للوحدة التي يعمل فيها احضار الرحف والنمرا  والمطبوعا  والقرطاسية والمواد األخرى والقهوة .8

 والضيور. للعميد/ للمديرجهي  الضيافة وتقديمها ت .9

 المساعدة في نقل األثاث المكتبي من مكتب إلى آخر في الوحدة عند الحاجة.  .10

طذرود البريديذة الرسذمية، واسذتلمها، وتسذليمها للجهذا  ذا  العلقذة فذي الجامعذة، والعذاملين           القيام بذالتخليص علذى ال   .11

 فيها.  

 علقة بطبيعة عمل الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر. القيام بأية أعما  أخرى ذا   .12
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 Worker Or Janitor الوظيفة: عامل جامعة

  بالرات  المقطوع ما يعادلهااو الدرجة األدئى إل غا  الوظيفة: األجور اليومية 

Minimum Degree to Full Fill Position: Daily Wages or Salary Equivalent Lump 

 للم   ت والخبرات المطلوبة إل غا  الوظيفة: الحد األدئى 

Minimum Qualifications and Experiences Requirement to Full Fill Position 

 ال انوية.ما دون  شهادة -

 اإللمام بالقراءة والكتابة.  -

 

  Duties For PositionMain Responsibilities And للوظيفة: الواجبات والمس وليات الرئيسة

 يام بعمل أو أك ر من األعما  التالية: الق

 تنظيف مباني الجامعة ومرافقها وساحاتها وشوارعها.  .1

 تنظيف صاال  وطاوال  الطعام ومعدا  ولوازم الطهي.  .2

 تحضير التربة لل راعة والعناية بها وبالم روعا .  .3

 رافخ األخرى فيها. نقل األثاث واللوازم من وإلى مستودعا  الجامعة والم .4

 ف شبكا  الررر الرحي، والعمل مع صهاري  النضح. تنظي .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

 ألماكن المخررة لها. جمع ونقل الكتب إلى ا .9

 ظيف اآلال  والماكنا  والمركبا  والتجهي ا  المكتبية والسجاد وال جال. تن .10

 القيام بأية أعما  أخرى ذا  علقة بطبيعة الوظيفة بتكليف من الرئيل المباشر. .11

 


