اجملموعة القيادية
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اجملموعة (القيادية)
مسمى الوظيفة :رئيس اجلامعة
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة:
الرتبة الاكدميية :أس تاذ دكتور
املسؤول املبارش :جملس المناء
املرؤوسون :نواب الرئيس ومساعدوه ومستشاروه
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
ادارة شؤون اجلامعة الاكدميية واالدارية واملالية وضامن حسن سري العمل فهيا.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 متثيل اجلامعة أمام مجيع اجلهات الرمسية والقضائية والهيئات والشخاص وتوقيع العقود نيابة عهنا مبا ال يتعارض مع قانون
التعلمي العايل والبحث العلمي النافذ.
 ادارة شؤون اجلامعة العلمية واملالية واالدارية وفق أحاكم قانون اجلامعة والنظمة والتعلاميت والقرارات الصادرة مبقتىض أي
مهنا.
 دعوة جملس اجلامعة وجملس العمداء اىل الانعقاد ورئاسة اجامتعاهتا واالرشاف عىل توثيق القرارات الصادرة ومتابعة
تنفيذها.
 تقدمي خطة معل س نوية جمللس اجلامعة عن مشاريع اجلامعة االمنائية ملناقش هتا ورفعها اىل جملس المناء الختاذ قراره بشأهنا.
 اعداد مرشوع موازنة اجلامعة الس نوي وتقدميه اىل جملس اجلامعة ملناقش ته ورفعه اىل جملس المناء القراره متهيد ًا للمصادقة
عليه من اجمللس.
 تقدمي تقارير ربع س نوية وس نوية عن أداء اجلامعة اىل جملس اجلامعة ،مبين ًا فهيا مؤرشات الداء يف جماالت التعلمي العايل
والبحث العلمي وخدمة اجملمتع والنشطة الخرى ،وتضميهنا أي اقرتاحات يراها مناس بة لتطوير اجلامعة وفق الآلية املعمتدة
ذلكل عىل أن يقوم جملس اجلامعة مبناقش هتا ورفعها اىل جملس المناء.
 تعليق ادلراسة لكي ًا أو جزئي ًا يف اجلامعة وذكل يف احلاالت اليت يرى أهنا تس تدعي اختاذ مثل هذا القرار واذا زادت مدة
تعليق ادلراسة عىل أس بوع فعىل الرئيس عرض المر عىل جملس اجلامعة البداء التوصية املناس بة ورفعها اىل جملس المناء
الختاذ القرار املناسب بشأهنا.
 التنسيب جمللس المناء بتعيني نواب الرئيس والعمداء.
 أي صالحيات أخرى خموةل هل مبوجب النظمة الصادرة مبقتىض قانون اجلامعة والتعلاميت الصادرة استناد ًا لها أو أي من
الصالحيات اليت يفوضه هبا جملس اجلامعة وفق ًا للصول القانونية.
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رابع ًا :املؤهل العلمي " الرتبة الاكدميية" واخلربة العملية:
 رتبة الس تاذية.
 جمال اخلربة :أاكدميية.
خامس ًا :املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا والترشيعات ذات العالقة ابلتعلمي العايل ،والقدرة عىل اس تقطاب متويل للمشاريع االمنائية يف
اجلامعة.
 همارات خاصة :اتقان اللغتني العربية واالجنلزيية ،والتخطيط الاسرتاتيجي ،واجادة اس تخدام احلاسوب.
سادس ًا :متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل القيادة ،واالرشاف والتوجيه واالتصال الفعال.
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اجملموعة (القيادية)
مسمى الوظيفة :انئب رئيس اجلامعة
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
الرتبة الاكدميية :أس تاذ دكتور
املسؤول املبارش :رئيس اجلامعة
لتنظ
املرؤوسون :العمداء /املديرون /حسب الهيلك ا ميي أو ما يفوض اليه من رئيس اجلامعة.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
القيام مبا يفوض اليه من أعامل من قبل رئيس اجلامعة.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
ابالضافة اىل الواجبات الاكدميية والبحثية يقوم ابملهام الآتية:
 الاشرتاك يف اجملالس واللجان اجلامعية ،ويف تكل اليت تشارك فهيا اجلامعة مضن اختصاصه الوظيفي.
 التواصل مع اجملمتع الحم ي والقطاعني العام واخلاص مبا يعود ابلفائدة عىل اجلامعة واجملمتع مضن ااار اختصاصه الوظيفي.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي " الرتبة الاكدميية" واخلربة العملية:
 رتبة الس تاذية.
 جمال اخلربة :أاكدميية.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا والترشيعات ذات العالقة ابلتعلمي العايل ،والقدرة عىل اس تقطاب متويل للمشاريع االمنائية يف
اجلامعة.
 همارات خاصة :اتقان اللغتني العربية واالجنلزيية ،والتخطيط الاسرتاتيجي ،واجادة اس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل القيادة ،واالرشاف والتوجيه واالتصال الفعال.
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اجملموعة (القيادية)
مسمى الوظيفة :مساعد رئيس اجلامعة
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :رئيس اجلامعة
ماكن العمل :رئاسة اجلامعة
لتنظ
املرؤوسون :حسب الهيلك ا ميي أو ما يفوض اليه من رئيس اجلامعة.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
القيام ابلواجبات املفوضة اليه من قبل رئيس اجلامعة.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 الاشرتاك يف اجملالس واللجان اجلامعية املنصوص علهيا يف قوانني وأنظمة اجلامعة مضن جمال اختصاصه الوظيفي.
 التواصل مع اجملمتع الحم ي والقطاعني العام واخلاص مبا يعود ابلفائدة عىل اجلامعة واجملمتع مضن ااار اختصاصه الوظيفي.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي " الرتبة الاكدميية" واخلربة العملية:
 درجة ادلكتوراه مع خربة ال تقل عن مخس س نوات ،أو درجة املاجس تري مع خربة ال تقل عن عرش س نوات ،وأن يكون
من موظفي الفئة الوىل ،أو درجة الباكلوريوس مع خربة ال تقل عن مخس عرشة س نة ،وأن يكون من موظفي الفئة
الوىل.
 جمال اخلربة :أاكدميية /ادارية.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا والترشيعات ذات العالقة ابلتعلمي العايل.
 همارات خاصة :اتقان اللغتني العربية واالجنلزيية ،والتخطيط الاسرتاتيجي ،اجادة اس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل القيادة ،واالرشاف والتوجيه واالتصال الفعال.
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اجملموعة (القيادية)
مسمى الوظيفة :معيد
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
الرتبة الاكدميية :أس تاذ دكتور
املسؤول املبارش :انئب الرئيس للشؤون الاكدميية
ماكن العمل :لكية أو عامدة
لتنظ
املرؤوسون :حسب الهيلك ا ميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
املشاركة يف رمس الس ياسة العامة لللكية أو العامدة وتنفيذها مبا يضمن حسن سري العمل فهيا واالرشاف عىل ادارة اللكية أو العامدة
وضامن الالزتام ابلترشيعات الناظمة للعمل يف اجلامعة.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 ادارة الشؤون الاكدميية واالدارية واملالية لللكية أو العامدة مبا يضمن حسن سري العمل فهيا.
 اعداد اخلطة الاكدميية واالدارية واملالية لللكية أو العامدة وتقدمي التوصيات خبصوص احتياجاهتا من القوى البرشية واللوازم
وغريها.
 اعداد مرشوع موازنة اللكية أو العامدة ورفعها اىل اجلهات املعنية القرارها حسب الصول.
 ضامن حسن سري العمل يف اللكية أو العامدة.
 الاشرتاك يف اجملالس املنصوص علهيا يف ترشيعات اجلامعة النافذة.
 رئاسة جملس اللكية ورفع التوصيات اليت يويص هبا اىل اجلهات املعنية.
 التباحث مع رئيس اجلامعة ونوابه يف المور املتعلقة ابللكية أو العامدة.
 التباحث مع رؤساء القسام وأعضاء الهيئة التدريس ية يف الشؤون املتعلقة بأعامهلم.
 التواصل مع اجملمتع الحم ي يف المور املتعلقة بشؤون اللكية أو العامدة.
 تقيمي أداء العاملني يف العامدة ،وضامن الزتاهمم يف أمانن معلهم.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي " الرتبة الاكدميية" واخلربة العملية:
 رتبة الس تاذية.
 جمال اخلربة :أاكدميية.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا والترشيعات ذات العالقة ابلتعلمي العايل.
 همارات خاصة :اتقان اللغتني العربية واالجنلزيية ،والتخطيط الاسرتاتيجي ،اجادة اس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل القيادة ،واالرشاف والتوجيه واالتصال الفعال
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اجملموعة (القيادية)
مسمى الوظيفة :انئب معيد
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
الرتبة الاكدميية :أس تاذ دكتور
املسؤول املبارش :العميد
ماكن العمل :لكية أو عامدة
املرؤوسون :ما يفوضه به العميد /حسب الهيلك التنظميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
القيام ابلواجبات واملهام املفوضة اليه من قبل العميد.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
ابالضافة اىل الواجبات الاكدميية من حبث علمي وتدريس:
 يقوم مقام العميد يف حال غيابه أو سفره.
 املشاركة يف اللجان واجملالس اجلامعية وفق ًا للترشيعات النافذة يف اجلامعة.
 تقيمي أداء املرؤوسني يف اللكية /العامدة ،وضامن الزتاهمم يف أمانن معلهم.
 متابعة املوقع االلكرتوين لللكية /العامدة واجراء التعديالت الالزمة ابلتعاون مع اجلهات اخملتصة.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي " الرتبة الاكدميية" واخلربة العملية:
 رتبة الس تاذية.
 جمال اخلربة :أاكدميية.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا والترشيعات ذات العالقة ابلتعلمي العايل.
 همارات خاصة :اتقان اللغتني العربية واالجنلزيية ،والتخطيط الاسرتاتيجي ،اجادة اس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل القيادة ،واالرشاف والتوجيه واالتصال الفعال.
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اجملموعة (القيادية)
مسمى الوظيفة :مساعد معيد
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
الرتبة الاكدميية :أس تاذ مساعد
املسؤول املبارش :العميد
ماكن العمل :لكية أو عامدة
املرؤوسون :ما يفوضه به العميد /حسب الهيلك التنظميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
القيام ابلواجبات واملهام املفوضة اليه من قبل العميد.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
ابالضافة اىل الواجبات الاكدميية من حبث علمي وتدريس:
 ميارس الصالحيات اليت تفوض هل مضن اختصاصه الوظيفي.
 املشاركة يف اللجان واجملالس اجلامعية وفق ًا للترشيعات النافذة يف اجلامعة.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي " الرتبة الاكدميية" واخلربة العملية:
 درجة ادلكتوراه "أس تاذ مساعد" حداً أدىن.
 جمال اخلربة :أاكدميية.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا والترشيعات ذات العالقة ابلتعلمي العايل.
 همارات خاصة :اتقان اللغتني العربية واالجنلزيية ،والتخطيط الاسرتاتيجي ،اجادة اس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل القيادة ،واالرشاف والتوجيه واالتصال الفعال.
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اجملموعة (القيادية)
مسمى الوظيفة :رئيس قسم أاكدميي
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
الرتبة الاكدميية :أس تاذ
املسؤول املبارش :العميد
ماكن العمل :لكية
لتنظ
املرؤوسون :ما يلكفه به العميد /حسب الهيلك ا ميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
ضامن حسن سري العملية التدريس ية يف القسم.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
ابالضافة اىل الواجبات الاكدميية من حبث علمي وتدريس:
 االرشاف عىل حسن سري العملية التدريس ية والعامل االدارية يف القسم.
 تنظمي اجامتعات القسم وادارهتا.
 اعداد جداول العامل الجامتعات القسم وكتابة حمارض اجللسات ورفع الاقرتاحات اىل معيد اللكية.
 املشاركة يف جلان القسم وجلان اللكية أو املركز واجلامعة.
 معل املراجعة ادلورية والتقيمي الكفيل بتطوير مناجه القسم وعرضها عىل جملس القسم.
 اعداد التقارير املتعلقة ابلقسم ورفعها لعميد اللكية.
 االرشاف عىل معلية االرشاد يف القسم وحل مشالكته الاكدميية.
 عقد اجامتع مع البة القسم مبا ال يقل عن مرة واحدة لك فصل درايس للوقوف عىل احتياجاهتم واملشالكت والصعوابت
اليت تواهجهم خالل مسريهتم العلمية يف اجلامعة والاس امتع اىل اقرتاحاهتم واجياد احللول الالزمة ذلكل ورفع توصياته لعميد
اللكية.
 املشاركة يف اعداد خطة معل القسم ومرشوع موازنته واحتياجاته من أعضاء هيئة التدريس واملوارد البرشية واللوازم
والهجزة.
 القيام باكفة مراسالت القسم الرمسية.
 اس تقبال املراجعني والضيوف.
 االرشاف عىل ما يتبع القسم من خمتربات وورش ومس تودعات وجتهزيات.
 اعداد اجلداول ادلراس ية اخلاصة ابلقسم ابلتعاون والتنس يق مع الهيئة التدريس ية يف القسم ورفعها لعميد اللكية.
 االرشاف عىل اعداد اخلطة ادلراس ية للقسم ووصف املساقات.
 اعداد تقارير تقيمي الداء الس نوية للعاملني يف القسم ،وضامن الزتاهمم يف أمانن معلهم.
 االرشاف ومتابعة برامج ادلراسات العليا يف القسم.
 االرشاف عىل تطوير القسم وضامن اجلودة ادار ًاي وأاكدميي ًا وحبثي ًا.
 متابعة املوقع االلكرتوين للقسم واجراء التعديالت الالزمة ابلتعاون مع اجلهات اخملتصة.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
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رابع ًا :املؤهل العلمي " الرتبة الاكدميية" واخلربة العملية:
 رتبة الس تاذية.
 جمال اخلربة :أاكدميية.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا والترشيعات ذات العالقة ابلتعلمي العايل ،واملام بتطوير اخلطط واملناجه ادلراس ية ،والتخطيط
الاسرتاتيجي.
 همارات خاصة :اتقان اللغتني العربية واالجنلزيية ،اجادة اس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل القيادة ،واالرشاف والتوجيه واالتصال الفعال.
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اجملموعة (القيادية)
مسمى الوظيفة :مدير مركز
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
الرتبة الاكدميية :أس تاذ دكتور
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل:املركز
املرؤوسون :حسب الهيلك التنظميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
ادارة شؤون املركز مبا يضمن حسن سري العمل.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
ابالضافة اىل الواجبات الاكدميية من حبث علمي وتدريس:
 متابعة تنفيذ القوانني والنظمة والتعلاميت اليت ختص املركز.
 اعداد اخلطة الاسرتاتيجية اخلاصة يف املركز.
 االرشاف عىل حسن سري العملية التدريس ية.
 اعداد التقرير الس نوي الجنازات املركز.
 حتديد احتياجات املركز واعداد موازنته.
 ادارة شؤون املركز من النوايح املالية واالدارية والفنية مبا يضمن حسن سري العمل يف املركز.
 املشاركة وترؤس اللجان اليت لها عالقة بعمل املركز.
 اعامتد تقيمي أداء العاملني يف املركز.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي " الرتبة الاكدميية" واخلربة العملية:
 رتبة الس تاذية.
 جمال اخلربة :أاكدميية.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا والترشيعات ذات العالقة ابلتعلمي العايل ،والتخطيط الاسرتاتيجي.
 همارات خاصة :اتقان اللغتني العربية واالجنلزيية ،اجادة اس تخدام احلاسوب والتفكري االبداعي.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل القيادة ،واالرشاف والتوجيه واالتصال الفعال ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.
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اجملموعة (القيادية)
مسمى الوظيفة :مساعد مدير مركز
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
الرتبة الاكدميية :أس تاذ دكتور
املسؤول املبارش :مدير املركز
ماكن العمل:املركز
املرؤوسون :ما يلكفه به املدير /حسب الهيلك التنظميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
ما يلكّفه به املدير فامي خيص املسامهة يف ادارة شؤون املركز مبا يضمن حسن سري العمل.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
ابالضافة اىل الواجبات الاكدميية من حبث علمي وتدريس:
 متابعة تنفيذ القوانني والنظمة والتعلاميت اليت ختص املركز.
 املشاركة يف اعداد اخلطة الاسرتاتيجية اخلاصة يف املركز.
 املشاركة يف االرشاف عىل حسن سري العملية التدريس ية.
 املشاركة يف اعداد التقرير الس نوي الجنازات املركز.
 املشاركة يف حتديد احتياجات املركز واعداد موازنته.
 املشاركة يف ادارة شؤون املركز من النوايح املالية واالدارية والفنية مبا يضمن حسن سري العمل يف املركز.
 املشاركة يف اللجان اليت لها عالقة بعمل املركز.
 يتوىل ادارة املركز يف حال غياب مدير املركز.
 متابعة املوقع االلكرتوين للمركز واجراء التعديالت الالزمة ابلتعاون مع اجلهات اخملتصة.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 درجة ادلكتوراه ،وميكن لظروف خاصة أن يكون حام ًال دلرجة املاجس تري مع خربة ال تقل عن س بع س نوات مهنا مخس
س نوات عىل القل داخل اجلامعة ،أو درجة الباكلوريوس مع خربة ال تقل عن اثنيت عرشة س نة مهنا اماين س نوات عىل
القل داخل اجلامعة.
 جمال اخلربة :أاكدميية أو ادارية.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا والترشيعات ذات العالقة ابلتعلمي العايل ،توافر مهنجية التفكري العلمي وهمارات التخطيط
والقيادة.
 همارات خاصة :اتقان اللغتني العربية واالجنلزيية ،واجادة اس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل القيادة ،واالرشاف والتوجيه واالتصال الفعال ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.
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اجملموعة (القيادية)
مسمى الوظيفة :مدير وحدة /دائرة االذاعة
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
الرتبة الاكدميية :عضو هيئة تدريس
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :وحدة /دائرة االذاعة
املرؤوسون :حسب الهيلك التنظميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
االرشاف عىل معل دائرة االذاعة بلك تفاصيهل االدارية والفنية مضن أنظمة وقوانني اجلامعة.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
ابالضافة اىل الواجبات الاكدميية من حبث علمي وتدريس:
 ادارة املاكن بتفاصيهل االدارية والفنية مضن أنظمة وقوانني اجلامعة.
 وضع خمططات دورات الربامج وحاجة االذاعة واملس متع لها.
 االرشاف عىل اجلانب الفين والتقين ،ومتابعة المور الهندس ية اليت تُعىن بأهجزة وأنظمة وبرجميات معلها يف االذاعة.
 مراقبة املضمون واالرشاف عىل حترير املواد وتدقيقها لغو ًاي.
 االرشاف عىل تدريب اوامق االذاعة من مذيعني ومعدّين وفنيني.
 التواصل مع الهيئات واملؤسسات والوزارات املعنية بشؤون االذاعة وترخيصها وحقوقها مثل :هيئة االعالم ،وهيئة قطاع
تنظمي االتصاالت ووزارة االعالم واملؤسسات االعالمية املرئية واملسموعة واملقروءة.
 التواصل مع املؤسسات املدنية واجملمتع الحم ي وقضاايه يف الرقعة اجلغرافية اليت يصلها البث.
 ترتيب مواعيد تسجيل الربامج واحلجوزات الالزمة ذلكل ،وجداول دوام العاملني يف الربامج املبثوثة عىل الهواء مبارشة،
واملسجةل  ،وجداول قامئة الغاين ،والفقرات ادلينية.
 متابعة أآخر املس تجدات عىل الساحة الحملية والعربية وادلولية يف مواجز الخبار ،ومراقبة وتدقيق املواجز والنرشات
االخبارية أو ًال بأول.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي " الرتبة الاكدميية" واخلربة العملية:
 درجة املاجس تري حد ًا أدىن ،اضافة اىل اخلربة يف جمال العمل االذاعي.
 جمال اخلربة :خربة يف جمال العمل االذاعي ال تقل عن مخس س نوات.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا ،والتخطيط الاسرتاتيجي.
 همارات خاصة :اتقان اللغتني العربية واالجنلزيية ،اجادة اس تخدام احلاسوب والتفكري االبداعي.
 االملام بطبيعة املواد االخبارية واملواجز والنرشات مبا يتالمئ مع فلسفة ادلوةل واجلامعة.
 أن يكون ملامً ودليه القدرة عىل متابعة أعامل فنيني الصوت يف ختزين املواد وتسجيلها وبهثا وأرشفهتا والحمافظة عىل
اس تدامهتا ورسيهتا.
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 أن يكون دليه املعرفة التامة ابلمور التقنية والهندس ية وربط الاس توديوهات بغرفة التحمك ( )MCRومن مث غرفة املرسةل
والنتينات.
 أن يكون دليه همارات التواصل مع اجلهات الفنية واملؤسسات احلكومية ،واجملمتع الحم ي واملؤسسات املدنية.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 املام اتم بقوانني وأنظمة هيئة االتصاالت وهيئة املريئ واملسموع.
 السامت الشخصية :القدرة عىل القيادة ،واالرشاف والتوجيه واالتصال الفعال ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.
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اجملموعة (القيادية)
مسمى الوظيفة :مدير الوحدة /ادلائرة
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :الوحدة /ادلائرة
لتنظ
املرؤوسون :العاملون يف الوحدة أو ادلائرة /أو حسب الهيلك ا ميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
ادارة شؤون الوحدة /ادلائرة مبا يضمن حسن سري العمل.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 متابعة تنفيذ القوانني والنظمة والتعلاميت اليت ختص الوحدة /ادلائرة.
 اعداد اخلطة الاسرتاتيجية اخلاصة يف الوحدة /ادلائرة.
 التنسيب بتعيني العاملني يف الوحدة /ادلائرة.
 اعداد التقرير الس نوي الجنازات الوحدة /ادلائرة.
 حتديد احتياجات الوحدة /ادلائرة واعداد موازنهتا.
 ادارة شؤون الوحدة /ادلائرة من النوايح املالية واالدارية والفنية مبا يضمن حسن سري العمل.
 املشاركة وترؤس اللجان اليت لها عالقة بعمل الوحدة /ادلائرة.
 اعامتد تقيمي أداء العاملني يف الوحدة /ادلائرة.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل واخلربة العملية:
 درجة ادلكتوراه ،أو درجة املاجس تري مع خربة ال تقل عن عرش س نوات مهنا مخس س نوات عىل القل داخل اجلامعة ،أو
درجة الباكلوريوس مع خربة ال تقل عن اثنيت عرشة س نة مهنا اماين س نوات عىل القل داخل اجلامعة.
 جمال اخلربة :ادارية.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا ،والتخطيط الاسرتاتيجي.
 همارات خاصة :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،اتقان اللغتني العربية واالجنلزيية ،اجادة اس تخدام احلاسوب
والتفكري االبداعي.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل القيادة ،واالرشاف والتوجيه واالتصال الفعال ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.
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اجملموعة االرشافية دون رتبة مدير
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اجملموعة (االرشافية دون رتبة مدير)
مسمى الوظيفة :مساعد مدير الوحدة /ادلائرة
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :مدير الوحدة /ادلائرة
ماكن العمل :الوحدة /ادلائرة
لتنظ
املرؤوسون :ما يلكف به /أو حسب الهيلك ا ميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
ما يلكّف به ،فامي خيص املسامهة يف ادارة شؤون الوحدة /ادلائرة مبا يضمن حسن سري العمل.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 متابعة تنفيذ القوانني والنظمة والتعلاميت اليت ختص الوحدة /ادلائرة.
 املشاركة يف اعداد اخلطة الاسرتاتيجية اخلاصة يف الوحدة /ادلائرة.
 املشاركة يف اعداد التقرير الس نوي الجنازات الوحدة /ادلائرة.
 املشاركة يف حتديد احتياجات الوحدة /ادلائرة واعداد موازنهتا.
 املشاركة يف ادارة شؤون الوحدة /ادلائرة من النوايح املالية واالدارية والفنية مبا يضمن حسن سري العمل.
 املشاركة وترؤس اللجان اليت لها عالقة بعمل الوحدة /ادلائرة.
 ادارة شؤون الوحدة /ادلائرة يف حال غياب املدير.
 متابعة املوقع االلكرتوين لدلائرة واجراء التعديالت الالزمة ابلتعاون مع اجلهات اخملتصة.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 درجة ادلكتوراه ،أو درجة املاجس تري مع خربة ال تقل عن اماين س نوات مهنا مخس س نوات عىل القل داخل اجلامعة ،أو
درجة الباكلوريوس مع خربة ال تقل عن عرش س نوات مهنا اماين س نوات عىل القل داخل اجلامعة.
 جمال اخلربة :ادارية.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا ،والتخطيط الاسرتاتيجي.
 همارات خاصة :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،اتقان اللغتني العربية واالجنلزيية ،اجادة اس تخدام احلاسوب
والتفكري االبداعي.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل القيادة ،واالرشاف والتوجيه واالتصال الفعال ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.
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اجملموعة (االرشافية دون رتبة مدير)
مسمى الوظيفة :رئيس شعبة
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :لكية /عامدة /مركز /وحدة /دائرة
املرؤوسون :العاملون يف الشعبة
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
ادارة شؤون الشعبة مبا يضمن حسن سري العمل.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 ادارة شؤون الشعبة بشلك يضمن حسن سري العمل فهيا.
 ادارة شؤون العاملني يف الشعبة وتقس مي العمل فامي بيهنم.
 حتديد احتياجات الشعبة ورفعها اىل مسؤوهل املبارش.
 اعداد اكفة التقارير والاحصائيات املتعلقة ابلشعبة.
 اعداد املراسالت اخلاصة بأعامل الشعبة.
 الاشرتاك يف اللجان حسب ما يلكّف به.
 الحمافظة عىل موجودات الشعبة ومتابعة صيانة الهجزة واملعدات.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 درجة املاجس تري مع خربة ال تقل عن ثالث س نوات مهنا س نتني عىل القل داخل اجلامعة ،أو درجة الباكلوريوس مع خربة ال
تقل عن مخس س نوات مهنا ثالث س نوات عىل القل داخل اجلامعة ،أو درجة ادلبلوم مع خربة ال تقل عن امان س نوات مهنا
مخس س نوات عىل القل داخل اجلامعة ،ويف جمال العامل ذات الطبيعة الفنية واحلرفية املتخصصة (اخلدمات ،الصيانة ومثيلها)
فانه ميكن الاس تعاضة عن رشط املؤهل العلمي أعاله ابخلربة املتخصصة املناس بة كام ي ي:
أ .شهادة الثانوية العامة مع خربة ال تقل عن عرش س نوات داخل اجلامعة.
ب .أو شهادة التدريب املهين "بعدد ساعات ال يقل عن  0011ساعة تدريبية مع خربة يف جمال العمل ال تقل عن عرش س نوات
داخل اجلامعة.
 جمال اخلربة :ادارية.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا ،والتخطيط الاسرتاتيجي.
 همارات خاصة :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،اتقان اللغتني العربية واالجنلزيية ،اجادة اس تخدام احلاسوب
والتفكري االبداعي.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل القيادة ،واالرشاف والتوجيه واالتصال الفعال ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.
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اجملموعة (االرشافية دون رتبة مدير)
مسمى الوظيفة :رئيس فرع
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :لكية /عامدة /مركز /وحدة /دائرة
املرؤوسون :العاملون يف الفرع
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
ادارة شؤون الفرع مبا يضمن حسن سري العمل.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 االرشاف عىل تطبيق الس ياسات واالجراءات اخلاصة ابلفرع.
 حتديد احتياجات الفرع من املواد واملس تلزمات املطلوبة وتوزيعها.
 اعداد جداول ادلوام وتقس مي العمل عىل موظفي الفرع.
 متابعة وتقيمي أداء العاملني يف الفرع واختاذ االجراءات الالزمة لضامن حسن سري العمل.
 اعداد اكفة املعامالت واخملاابات والتقارير الرمسية املتعلقة ابلفرع.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 درجة الباكلوريوس مع خربة ال تقل عن ثالث س نوات مهنا ثالث س نوات عىل القل داخل اجلامعة ،أو دبلوم جممتع مع خربة ال
تقل عن مخس س نوات يف جمال العمل ،ويف جمال العامل ذات الطبيعة الفنية واحلرفية املتخصصة (اخلدمات ،الصيانة ومثيلها)
فانه ميكن الاس تعاضة عن رشط املؤهل العلمي أعاله ابخلربة املتخصصة املناس بة كام ي ي:
أ .شهادة الثانوية العامة مع خربة ال تقل عن اماين س نوات يف جمال العمل "احلرفة" داخل اجلامعة.
ب .أو شهادة التدريب املهين "بعدد ساعات ال يقل عن  0011ساعة تدريبية وشهادة مزاوةل همنة "مس توى املاهر" مع خربة يف
جمال العمل ال تقل عن اماين س نوات داخل اجلامعة.
 جمال اخلربة :ادارية ،أما فامي يتعلق مبجال اخلربة يف البندين (أ  +ب) فتكون يف جمال احلرفة اليت ميارسها.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا ،القدرة عىل التخطيط والقيادة.
 همارات خاصة :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،اتقان اللغة العربية ومعرفة ابللغة االجنلزيية ،اجادة اس تخدام
احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :املبادأة والتطوير ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.
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اجملموعة (االرشافية دون رتبة مدير)
مسمى الوظيفة :رئيس ديوان
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :لكية /عامدة /مركز /وحدة /دائرة
املرؤوسون :العاملون يف ادليوان
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
ادارة شؤون ادليوان مبا يضمن حسن سري العمل.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 اختاذ القرارات اخلاصة بطبيعة العمل املولك اليه بعد موافقة الرئيس املبارش.
 اعداد مسودات الكتب واالرشاف عىل اخراهجا ابلطريقة املثىل من اباعة وتصنيف وتوثيق.
 توزيع العمل عىل موظفي ادليوان وتنظمي دواهمم واجازاهتم واالرشاف التام عىل املس تخدمني (املراسلني والعامل).
 املشاركة يف اعداد مرشوع موازنة اللكية أو الوحدة أو املركز أو العامدة اليت يعمل فهيا.
 املشاركة يف اعداد بعض اخملاابات واصدارها ابلشلك الهنايئ.
 متابعة معلية اس تالم وفرز وتوزيع مجيع املعامالت الصادرة والواردة واالرشاف عىل سريها ابلطريقة املثىل.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 درجة الباكلوريوس مع خربة يف جمال العمل ال تقل عن مخس س نوات مهنا ثالث س نوات عىل القل داخل اجلامعة ،أو درجة
ادلبلوم مع خربة ال تقل عن امان س نوات مهنا مخس س نوات عىل القل داخل اجلامعة.
 جمال اخلربة :ادارية
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا ،معرفة بطرق التوثيق والتصنيف والرشفة االلكرتونية.
 همارات خاصة :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،اتقان اللغتني العربية واالجنلزيية ،اجادة اس تخدام احلاسوب
والتفكري االبداعي ،وصياغة الكتب واخملاابات الرمسية.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل القيادة ،واالرشاف والتوجيه واالتصال الفعال ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.
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اجملموعة االدارية
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اجملموعة (االدارية)
مسمى الوظيفة :اداري
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :لكية /عامدة /مركز /وحدة /دائرة
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
القيام جبميع العامل االدارية يف جمال العمل.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 دراسة املشالكت االدارية واملساعدة يف اقرتاح احللول املناس بة لها.
 املشاركة يف صياغة القرارات والتعلاميت اخلاصة ابلعمل.
 اعداد اخملاابات املتعلقة ابلعمل واباعهتا.
 تنفيذ قرارات اللجان اخلاصة بطبيعة العمل حسب ُمقتىض ابيعة العمل.
 تنظمي وتنس يق ادلورات اخلاصة حسب ُمقتىض ابيعة العمل.
 اصدار الواثئق الالزمة حسب ُمقتىض ابيعة العمل.
 املشاركة يف اللجان والاجامتعات اخملتلفة حسب ُمقتىض ابيعة العمل.
 التدقيق عىل مجيع املعامالت الصادرة والواردة.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 درجة الباكلوريوس مع خربة يف جمال العمل ال تقل عن س نتني عىل القل يف جمال العمل ،أو دبلوم لكية جممتع مع خربة مخس
س نوات يف جمال العمل.
 جمال اخلربة :ادارية
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا ،معرفة بطرق التوثيق والتصنيف والرشفة االلكرتونية.
 همارات خاصة :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،اتقان اللغتني العربية واالجنلزيية ،اجادة اس تخدام احلاسوب
والتفكري االبداعي ،وصياغة الكتب واخملاابات الرمسية.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :املبادأة والتطوير ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.
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اجملموعة (االدارية)
مسمى الوظيفة :حماسب
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :ادلائرة /الوحدة املالية
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
متابعة العامل الحماسبية واملالية اليت يلكف هبا
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 اثبات معليات االنفاق والقبض للقيود الحماسبية دفرت ًاي و /أو حماسبي ًا واعداد احلركة النقدية اليومية لاليرادات ومسك احلساابت
اخلاصة ابجلهات اليت خارج موازنة وحسب النظام املايل يف اجلامعة.
 التحقق من قانونية القبض واالنفاق وحصة الرقام ومن استيفاء االنفاق للرشوط واملعززات املالية والرقابية.
 توريد أموال اجلامعة اىل احلساابت اخلاصة ابلبنوك .
 تنظمي وتنفيذ التقارير اخلاصة بتحصيل ايرادات اجلامعة واعداد القوامئ واملطالبات اخلاصة ابذلمم.
 اعداد املوازانت واملزيانيات للجامعة واجلهات الانتاجية اخملتلفة.
 متابعة احلساابت البنكية واجراء التسوايت البنكية.
 توجيه احلساابت حسب البنود املعمتدة يف املوازنة واعداد البياانت اخلاصة ابلوحدات واعداد وتوفري التقارير الشهرية وادلورية.
 اعداد وتدقيق وتنفيذ جداول الرواتب الشهرية للعاملني يف اجلامعة.
 التثبت والتدقيق يف املستندات واملعززات والعمليات الحماسبية قبل االنفاق والتأشري علهيا مبا يثبت وحدة مضموهنا وحصهتا حسب
الترشيعات النافذة.
 متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن رئاسة اجلامعة فامي يتعلق ابلنوايح املالية.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 درجة الباكلوريوس يف الحماس بة
 جمال اخلربة :الحماس بة
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا.
 همارات خاصة :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،اتقان اللغتني العربية واالجنلزيية ،اجادة اس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :املبادأة والتطوير ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.
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اجملموعة (االدارية)
مسمى الوظيفة :اكتب
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :لكية /عامدة /مركز /وحدة /دائرة
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
القيام جبميع العامل االدارية واملكتبية يف جمال العمل
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 املساعدة يف تصنيف الربيد وتوثيقه وأرشفته حسب الصول.
 اعداد املسودات والكتب بأنواعها واباعهتا وتدقيقها حسب الصول.
 املساعدة يف مجع البياانت واملعلومات املتعلقة بطبيعة العمل.
 ادارة امللفات حسب احلاجة وتوزيعها حسب الصول.
 املساعدة يف اعداد الربامج وتنفيذها حسب ُمقتىض ابيعة العمل.
 التدقيق عىل القيود والسجالت اليدوية واحلاسوبية حسب ُمقتىض ابيعة العمل.
 اعداد س ندات االنفاق وترحيل احلساابت وادخال هذه العمليات اىل احلاسوب حسب ُمقتىض ابيعة العمل.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 دبلوم لكية جممتع مع خربة س نتني يف جمال العمل عىل القل.
 جمال اخلربة :ادارية.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا.
 همارات خاصة :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،اتقان اللغتني العربية واالجنلزيية ،اجادة اس تخدام احلاسوب
والتفكري االبداعي.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :املبادأة والتطوير ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.
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اجملموعة (االدارية)
مسمى الوظيفة :مدخل بياانت
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :لكية /عامدة /مركز /وحدة /دائرة
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
ادخال اكفة البياانت واملعلومات املطلوبة يف احلاسوب ،ومتابعهتا ،وتدقيقها ،ومعاجلهتا وفق ًا الجراءات العمل الحمددة.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 تدقيق البياانت واملعلومات وادخالها عىل احلاسوب وفق اجراءات العمل املقررة.
 ختزين البياانت واملعلومات املدخةل واس تخراج التقارير واباعهتا.
 املسامهة يف تنفيذ العامل واالجراءات الهادفة اىل تنظمي قاعدة معلوماتية واحصائية لتسهيل اجناز العامل.
 تنظمي الواثئق وامللفات اخلاصة ابلعمل ومتابعة حتديهثا.
 الحمافظة عىل رسية املعلومات وعدم السامح للآخرين ّ
ابالاالع علهيا أو ما شابه ذكل.
 املشاركة يف معليات ادارة املعرفة حسب ُمقتىض ابيعة العمل.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 باكلوريوس وخربة يف جمال العمل ال تقل عن س نة واحدة ،أو دبلوم لكية جممتع مع خربة س نتني يف جمال العمل.
 جمال اخلربة :ادارية
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا.
 همارات خاصة :اتقان اللغتني العربية واالجنلزيية ،اجادة اس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل ،ادلقة ورسعة
املالحظة.
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اجملموعة (االدارية)
مسمى الوظيفة :سكرترية
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :لكية /عامدة /مركز /وحدة /دائرة
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
تنظمي واباعة الكتب والعامل املكتبية وما يتصل هبا من همام.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 اس تالم الربيد اخلاص ابللكية /العامدة /ادلائرة /الوحدة /املكتب.
 اباعة التقارير والكتب الرمسية وتدقيقها وتنس يقها.
 ادخال البياانت عىل النظمة احلاسوبية املعمتدة يف العمل.
 ادارة امللفات حسب احلاجة وترقميها وحفظ حمتوايهتا وتوزيعها حسب الصول.
 املساعدة يف تصنيف الربيد وتسجيهل وحفظه وتوثيقه حسب الصول..
 تأمني االتصاالت الالزمة واس تقبال املراجعني والزوار وتنظمي املواعيد.
 مجع البياانت اخلاصة ابلعمل الس تخداهما عند احلاجة وحتديهثا.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 باكلوريوس وخربة يف جمال العمل ال تقل عن س نة واحدة ،أو دبلوم لكية جممتع مع خربة س نتني يف جمال العمل ،أو شهادة الثانوية
العامة مع شهادة تدريبية يف جمال السكراتراي من معهد تدرييب معرتف به.
 جمال اخلربة :السكراترية والعامل املكتبية.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا.
 همارات خاصة :اتقان الطباعة ابللغتني العربية والاجنلزيية "رمس واباعة" ،اجادة اس تخدام احلاسوب ومعرفة ابس تخدام
الفانس واالرسال الهاتفي.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.
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اجملموعة (االدارية)
مسمى الوظيفة :سكرترية تنفيذية
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :لكية /عامدة /مركز /وحدة /دائرة ،وتُعامل معامةل االداري يف نظام املوظفني والتعلاميت التنفيذية للنظام.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
تنظمي واباعة العامل املكتبية ،القيام ابلعامل املكتبية امللكّفة هبا.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 اس تالم الربيد الوريق وااللكرتوين اخلاص مباكن العمل ،واجراء ما يتطلبه من معل.
 انشاء اخلطاابت الرمسية اليت تُتيح الرد عىل الرسائل ابللغتني العربية واالجنلزيية (حسب احلاجة) ودون احلاجة المالء من
قبل املسؤول.
 أعامل الطباعة اخملتلفة اخلاصة جبهة العمل.
 تنظمي امللفات اخلاصة جبهة العمل وحفظ املعامالت حسب نظام الرشفة املتبع.
 جتميع البياانت اخلاصة ابدلائرة /الوحدة الس تخداهما عند احلاجة وحتديهثا أو ًال بأول.
 تأمني االتصاالت الالزمة واس تقبال املراجعني والزوار وتنظمي املواعيد ومتابعة الاجامتعات اليت يدعو الهيا الرئيس املبارش.
 القيام بتس يري العامل اليت ال حتتاج اىل قرارات مضن الصالحيات املفوضة لها.
 املشاركة يف اللجان والاجامتعات اخملتلفة حسب ُمقتىض ابيعة العمل.
 القيام بأي همام يلكّفها هبا الرئيس املبارش ذات عالقة بطبيعة العمل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 باكلوريوس وخربة يف ماكن العمل ال تقل عن امان س نوات.
 جمال اخلربة :السكراترية والعامل املكتبية.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا.
 همارات خاصة :اتقان اللغتني العربية واالجنلزيية ،اجادة اس تخدام احلاسوب وتطبيقاته ،ومعرفة ارق اس تخدام الفانس
واس تخدام الربيد االلكرتوين.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل حتمل املسؤولية ورسعة االجناز ،قوة املالحظة والمانة.
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اجملموعة (االدارية)
مسمى الوظيفةُ :مقدّم الربانمج
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :وحدة /دائرة االذاعة
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
تقدمي الربامج والخبار وادلعاايت املطلوبة.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 أن يقدّ م الربامج والخبار واجلناقل وادلعاايت املطلوبة منه.
 الالزتام ابملضمون والشلك اخلاص ابملادة املقدمة مضن فلسفة ورؤى االذاعة واجلامعة مبا ال يتعارض مع فلسفة ادلوةل
الردنية.
 القيام بأي همام يلكّفها هبا الرئيس املبارش ذات عالقة بطبيعة معلها.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 درجة الباكلوريوس حد ًا أدىن.
 جمال اخلربة :يف جمال العمل ملدة عام عىل القل.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 أن ميتكل خامة صوت جيدة.
 أن ميتكل خمارج حروف سلمية.
 القدرة عىل التواصل مع املس متع واملتلقي ّ
وحتمهل عىل الهواء ،وتلخيص القضااي املطلوبة.
 الرسعة يف حتليل المور الطارئة ورسعة البدهية.
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا.
 اتقان اللغة العربية واملام ابللغة الاجنلزيية ،اجادة اس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل حتمل أعباء العمل وضغوااته.
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اجملموعة (االدارية)
مسمى الوظيفةُ :معد الربانمج
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي.
ماكن العمل :وحدة /دائرة االذاعة.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
اعداد الربامج املعين هبا.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 أن يُعد الربامج املعين هبا ،وحتضري املواد الالزمة للربانمج وترتيب االتصاالت مع املتخصصني يف القضية املطروحة،
واس تقبال هواتف واتصاالت املس متعني.
 متابعة القضااي والمور الآنية املهمة وتوجيه الربانمج لطرهحا حىت تعود الفائدة عىل املتلقي واجملمتع.
 القيام بأي همام يلكّفها هبا الرئيس املبارش ذات عالقة بطبيعة معلها.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 درجة الباكلوريوس حد ًا أدىن.
 جمال اخلربة :يف جمال العمل ملدة عام عىل القل.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 االملام بأساس يات العمل االعاليم وابلتحديد املسموع منه.
 القدرة عىل التواصل مع املسؤولني واملس متعني.
 القدرة عىل التعامل مع املذيع وفين الصوت قبل وأثناء وبعد الربانمج.
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا.
 اتقان اللغة العربية واملام ابللغة الاجنلزيية ،اجادة اس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل حتمل أعباء العمل وضغوااته.
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اجملموعة (االدارية)
مسمى الوظيفة :أخصايئ ارشاد وعمل نفس
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :عامدة شؤون الطلبة
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
تقدمي اخلدمات االرشادية والتوجهيية للطلبة واملبادرة يف التعرف عىل مشالكهتم النفس ية والاجامتعية والتعلميية وتطبيق أسس
وهمارات التوجيه واالرشاد علهيم ومتكيهنم من جتاوز مشالكهتم وحتسني أداهئم املسليك واملهنجي.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 متابعة احلاالت الفردية ودراسة احلاةل.
 تنظمي مجموعات االرشاد امجلعي.
 القيام بعقد دورات االرشاد النفيس.
 القيام بزايرات ميدانية ملؤسسات ومراكز ذات صةل بطبيعة العمل االرشادي.
 اعداد مواضيع نفس ية ترسل للطالب عرب الربيد الالكرتوين.
 اجراء ادلراسات امليدانية الاس تطالعية والقيام بتقدمي الاستشارات النفس ية.
 اعداد نرشات توعية نفس ية للطلبة.
 كتابة حمارض اجامتعات الشعبة وتوثيقها.
 اس تقبال الاستشارات واملقابالت اليومية للطلبة.
 القيام بأي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 ماجس تري يف جمال العمل مع خربة س نة واحدة يف جمال العمل ،أو باكلوريوس وخربة يف جمال العمل ال تقل عن س نتني.
 جمال اخلربة :االرشاد النفيس
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا.
 همارات خاصة :اتقان اللغتني العربية واالجنلزيية ،معرفة ابس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل ،الحمافظة عىل خصوصية
احلاةل ،الهدوء وحسن االصغاء.
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اجملموعة (االدارية)
مسمى الوظيفة :مرشفة مزنل
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :مزنل الطالبات
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
االرشاف العام عىل مزنل الطالبات وتسهيل اقامة الطالبات.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 املساعدة يف االرشاف عىل معلية تسجيل الطالبات املس تجدات واس تقبالهن وتوزيعهن عىل الغرف.
 اعداد الامنذج اليومية املتعلقة بشؤون اقامة الطالبات داخل املزنل.
 متابعة حركة دخول وخروج الطالبات يف الفرتة املسائية والتأكد من تثبيت ذكل يف الوموذج اخملصص.
 متابعة مشالكت الطالبات وابال رئيسة الشعبة للعمل عىل حلها.
 تسلمي لك االبة العهدة اخلاصة هبا يف بداية لك عام وتسلمها مهنا يف هناية العام.
 مساعدة الطالبات يف حل مشالكهن والتكيف مع احلياة اجلامعية.
 الحمافظة عىل النظافة العامة يف املزنل واجلناح اخملصص لها والحمافظة عىل الهدوء والنظام خاصة يف أثناء الليل.
 مساعدة رئيسة الشعبة يف دراسة حاالت بعض الطالبات وحتويلها اىل مديرة ادلائرة اذا لزم المر.
 تفقد الطالبات بعد اغالق أبواب املزنل يف الساعة الحمددة ذلكل.
 االرشاف ادلقيق عىل القاعات يف أثناء الفرتة اخملصصة للزوار.
 تفقد غرف الطالبات يومي ًا للتأكد من نظافهتا وترك مالحظات خطية للطالبات املعنيات.
 التقيمي املس متر لوضع اجلناح واملزنل بشلك عام وابال احلاجة اىل الصيانة أو التحديث لرئيسة الشعبة.
 مرافقة الطالبات اىل املستشفى أو املركز الصحي اذا لزم المر.
 القيام بأي همام تُلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معلها.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 باكلوريوس يف العلوم الرتبوية أو الاجامتعية أو الصحية وخربة يف جمال العمل ال تقل عن ثالث س نوات.
 جمال اخلربة :يف جمال العمل.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا.
 همارات خاصة :املام ابللغتني العربية واالجنلزيية ،معرفة ابس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن تكون الئق ًة حصي ًا وأن ال يقل معر املتقدمة عن ثالثني عام ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل ،الحمافظة عىل خصوصية
احلاةل ،الهدوء وحسن االصغاء.
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اجملموعة (االدارية)
مسمى الوظيفة :أمني مس تودع
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :لكية /عامدة /مركز /وحدة /دائرة.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
االرشاف عىل مجيع شؤون املس تودع ومتابعهتا.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 اس تالم اللوازم ومراجعهتا للتأكد من مطابقهتا عىل ضبط الاس تالم ،وأوامر الرشاء وقرارات االحاةل من انحية المكية واملواصفات
مع اثبات حاةل اللوازم التالفة يف حمارض الاس تالم.
 ختزين اللوازم وحفظها ،واالرشاف عىل حركة العمل داخل املس تودعات وتصنيف وترمزي اللوازم حسب الصول.
 الرصف حسب الصول وتزنيل المكية املرصوفة من بطاقة الصنف والسجالت واكفة مستندات التخزين ذات العالقة.
 مسك السجالت فامي يتعلق ابالدخال واالخراج والمكيات وتوارخي وأرقام أذون الرصف ومجيع البياانت الالزمة.
 مراقبة احلد الدىن واحلد العىل للمخزون ومراقبة اللوازم قبل نفاذها.
 اس تالم املرجتع وجتميع الوعية والعبوات الفارغة اليت ترد فهيا اللوازم والحمافظة علهيا متهيد ًا لبيعها أو استامثرها حسب الصول.
 املشاركة يف جلان اجلرد اخملتلفة حسب الصول.
 املشاركة يف اللجان الفنية اخلاصة ابس تالم الهجزة والتجهزيات اخملتلفة.
 التأكد ابس مترار من توافر رشوط ومتطلبات السالمة العامة يف املس تودعات.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 باكلوريوس وخربة يف جمال العمل ال تقل عن س نة واحدة ،أو دبلوم لكية جممتع مع خربة س نتني يف جمال العمل.
 جمال اخلربة :اللوازم واملس تودعات.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا.
 همارات خاصة :معرفة ابدارة املس تودعات وارائق احلفظ والتخزين وتصنيف اللوازم ،ومعرفة ابس تخدام احلاسوب ،اجادة اللغتني
العربية واالجنلزيية.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل ،ادلقة ورسعة املالحظة.
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اجملموعة (االدارية)
مسمى الوظيفة :مساعد أمني مس تودع
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :لكية /عامدة /مركز /وحدة /دائرة.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
املساعدة يف االرشاف عىل مجيع شؤون املس تودع ومتابعهتا.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
ي ُساعد أمني املس تودع يف:
 اس تالم اللوازم ومراجعهتا للتأكد من مطابقهتا عىل ضبط الاس تالم ،وأوامر الرشاء وقرارات االحاةل من انحية المكية واملواصفات
مع اثبات حاةل اللوازم التالفة يف حمارض الاس تالم.
 ختزين اللوازم وحفظها ،واالرشاف عىل حركة العمل داخل املس تودعات وتصنيف وترمزي اللوازم حسب الصول.
 الرصف حسب الصول وتزنيل المكية املرصوفة من بطاقة الصنف والسجالت واكفة مستندات التخزين ذات العالقة.
 مسك السجالت فامي يتعلق ابالدخال واالخراج والمكيات وتوارخي وأرقام أذون الرصف ومجيع البياانت الالزمة.
 مراقبة احلد الدىن واحلد العىل للمخزون ومراقبة اللوازم قبل نفاذها.
 اس تالم املرجتع وجتميع الوعية والعبوات الفارغة اليت ترد فهيا اللوازم والحمافظة علهيا متهيد ًا لبيعها أو استامثرها حسب الصول.
 املشاركة يف جلان اجلرد اخملتلفة حسب الصول.
 املشاركة يف اللجان الفنية اخلاصة ابس تالم الهجزة والتجهزيات اخملتلفة.
 التأكد ابس مترار من توافر رشوط ومتطلبات السالمة العامة يف املس تودعات.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 دبلوم لكية جممتع مع خربة يف جمال العمل ال تقل عن س نة واحدة ،أو اثنوية عامة مع خربة ال تقل عن مخس س نوات يف جمال العمل.
 جمال اخلربة :اللوازم واملس تودعات.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة بقوانني اجلامعة وأنظمهتا.
 همارات خاصة :معرفة ابدارة املس تودعات وارائق احلفظ والتخزين وتصنيف اللوازم ،ومعرفة ابس تخدام احلاسوب ،اجادة اللغتني
العربية واالجنلزيية.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل ،ادلقة ورسعة املالحظة.
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اجملموعة املهنية
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اجملموعة (املهنية)
مسمى الوظيفة :ابيب برشي
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي.
ماكن العمل :وحدة /دائرة العيادة أو املركز الصحي يف اجلامعة.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
تقدمي الرعاية الطبية الالزمة للطلبة والعاملني يف اجلامعة.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 القيام بفحص الطلبة والعاملني يف اجلامعة املرىض وتقيمي حالهتم الصحية وتوصيف العالج املناسب.
 الب الفحوصات اخملربية الرضورية للمرىض.
 اس تقبال ومعاجلة احلاالت الطارئة.
 منح املراجعني اجازات مرضية عند احلاجة.
 حتويل احلاالت اليت تقع خارج اماكنيات العيادة اىل املراكز الطبية املتقدمة.
 الاشرتاك يف جلان التأمني الصحي يف اجلامعة.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 باكلوريوس يف الطب واجلراحة مع شهادة مزاوةل املهنة وأن يكون عضو ًا دلى نقابة الاباء الردنيني.
 جمال اخلربة :الطب الرسيري.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 دورة الانعاش القليب -الرئوي ،اتقان اللغتني العربية والاجنلزيية ،ومعرفة ابس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل ،الحمافظة عىل خصوصية
احلاةل ،الهدوء وحسن االصغاء ،ادلقة ورسعة املالحظة.
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اجملموعة (املهنية)
مسمى الوظيفة :ابيب أس نان
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :وحدة /دائرة العيادة أو املركز الصحي يف اجلامعة.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
تقدمي الرعاية السنية الالزمة للطلبة والعاملني يف اجلامعة.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 القيام بفحص الطلبة والعاملني يف اجلامعة املرىض وتقيمي حالهتم الصحية وتقدمي العالج املناسب.
 الب الفحوصات االشعاعية الرضورية للمرىض.
 اس تقبال ومعاجلة احلاالت الطارئة.
 منح املراجعني اجازات مرضية عند احلاجة.
 حتويل احلاالت اليت تقع خارج اماكنيات العيادة اىل املراكز الطبية املتقدمة.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 باكلوريوس يف الطب وجراحة الس نان مع شهادة مزاوةل املهنة وأن يكون عضو ًا دلى نقابة أاباء الس نان الردنيني.
 جمال اخلربة :اب وجراحة الس نان.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 دورة الانعاش القليب -الرئوي ،اتقان اللغتني العربية والاجنلزيية ،ومعرفة ابس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل ،الحمافظة عىل خصوصية
احلاةل ،الهدوء وحسن االصغاء ،ادلقة ورسعة املالحظة.

36

6102/3/9

اجملموعة (املهنية)
مسمى الوظيفة :صيديل
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :وحدة /دائرة العيادة أو املركز الصحي يف اجلامعة.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
 القيام باكفة العامل اليت حيددها قانون مزاوةل همنة الصيدةل الصادر عن وزارة الصحة الردنية.
 رصف الدوية املوصوفة وتوثيقها ،وادخالها يف السجالت والنظمة الكرتونية املعمتدة.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 القيام باكفة العامل اليت حيددها قانون مزاوةل همنة الصيدةل الصادر عن وزارة الصحة الردنية.
 رصف الدوية املوصوفة وتوثيقها وخترجيها عىل النظام احلاسويب.
 ادخال البياانت الالزمة حاسوبي ًا مثل بياانت املريض والدوية املرصوفة.
 التأكد من جاهزية الصيدلية واعداد التقارير الالزمة حول مكيات ومعدالت اس هتالك الدوية والعمل عىل توفريها.
 اعداد الطلبات الالزمة لعمل الصيدلية.
 اقرتاح الدوية البديةل عند عدم توافر ادلواء املوصوف.
 حتضري العالجات الكاميوية للمتدربني عىل هذا النوع من التحضري.
 املشاركة يف جلان العطاءات واللوازم ذات العالقة بطبيعة العمل.
 حيازة ورصف العقاقري اخلطرة للصيادةل احلائزين عىل ترصحي رصف عقاقري خطرة من وزارة الصحة الردنية.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 باكلوريوس يف الصيدةل مع شهادة مزاوةل املهنة وأن يكون عضو ًا دلى نقابة الصيادةل الردنيني مع خربة ال تقل عن ثالث س نوات
يف جمال العمل.
 جمال اخلربة :العمل الصيديل.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة ابخلصائص ادلوائية للدوية ،معرفة بطرق تصنيف الدوية وحفظها ،اتقان اللغتني العربية والاجنلزيية ،ومعرفة
ابس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل ،الحمافظة عىل خصوصية
احلاةل ،الهدوء وحسن االصغاء ،ادلقة واملالحظة ادلقيقة.
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اجملموعة (املهنية)
مسمى الوظيفة :مساعد صيديل
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :وحدة /دائرة العيادة أو املركز الصحي يف اجلامعة.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
يساعد الصيدالين يف جمال معهل.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
يساعد الصيدالين يف:
 القيام باكفة العامل اليت حيددها قانون مزاوةل همنة الصيدةل الصادر عن وزارة الصحة الردنية.
 رصف الدوية املوصوفة وتوثيقها وخترجيها عىل النظام احلاسويب.
 ادخال البياانت الالزمة حاسوبي ًا مثل بياانت املريض والدوية املرصوفة.
 التأكد من جاهزية الصيدلية واعداد الطلبات الالزمة لعمل الصيدلية.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 دبلوم لكية جممتع يف الصيدةل مع خربة ثالث س نوات يف جمال العمل.
 جمال اخلربة :العمل الصيديل.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة ابخلصائص ادلوائية للدوية ،معرفة بطرق تصنيف الدوية وحفظها ،اتقان اللغتني العربية والاجنلزيية ،ومعرفة
ابس تخدام احلاسوب .
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل ،الحمافظة عىل خصوصية
احلاةل ،الهدوء وحسن االصغاء ،ادلقة واملالحظة ادلقيقة.
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اجملموعة (املهنية)
مسمى الوظيفة :همندس
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :لكية /وحدة /دائرة /مركز /أو حسب الهيلك التنظميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
وضع التصاممي واالرشاف عىل املشاريع ،ومعاجلة املشالك الفنية املتعلقة مبجال ختصصه.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 معل التصاممي للمشاريع يف جمال معهل (كهرابء ،انشاءات ،عامرة ،مياكنيك ،ش باكت ،اتصاالت ،حاسوب ،...اخل).
 االرشاف عىل املشاريع ذات العالقة بطبيعة معهل.
 معاجلة املشالك الفنية يف جمال العمل واجراء الصيانة الالزمة ان اقتضت ابيعة العمل ذكل.
 اس تالم املشاريع ذات العالقة بطبيعة معهل.
 املسامهة يف معليات االرشاف والتدريب ذات العالقة بطبيعة العمل.
 املشاركة يف اللجان ذات العالقة بطبيعة معهل.
 التأكد من توافر رشوط ومتطلبات السالمة العامة واملهنية يف جمال العمل.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 باكلوريوس يف الهندسة مع شهادة مزاوةل املهنة وأن يكون عضو ًا دلى نقابة املهندسني الردنيني مع خربة ال تقل عن ثالث س نوات
يف جمال العمل.
 جمال اخلربة :جمال معهل وختصصه
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة الترشيعات ذات العالقة يف جمال العمل ،اتقان اللغتني العربية والاجنلزيية ،ومعرفة ابس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.
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اجملموعة (املهنية)
مسمى الوظيفة :همندس اتصاالت يف االذاعة
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :وحدة /دائرة االذاعة
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
القيام مبهام الهندسة االذاعية والصوتية اخلاصة ابس توديوهات االذاعة اكمةل.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 القيام مبهام الهندسة االذاعية والصوتية اخلاصة ابس توديوهات االذاعة وتوابعها من غرفة ال ( )MCRاىل غرفة املرسةل.
 ضبط وتوصيل معدات الصوت مبا يتناسب مع لك معل صويت.
 كشف أمانن اخلطأ واملشالك التقنية وحماوةل حلّها أو ايصالها ابلرسعة املمكنة للرشاكت اخملتصة حللها.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 باكلوريوس يف هندسة االتصاالت مع شهادة مزاوةل املهنة وأن يكون عضو ًا دلى نقابة املهندسني الردنيني مع خربة ال تقل عن
ثالث س نوات يف جمال العمل.
 جمال اخلربة :جمال معهل وختصصه.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 اجادة العمل عىل الربجميات اخلاصة بتسجيل ومونتاج الصوت.
 املعرفة التامة بعمل املرسةل والنتينات اخلاصة ابلبث االذاعي.
 همارة عالية يف توصيل الهجزة يف االذاعة (ميكروفون ،سامعات ،... ،هجاز مؤثرات) والتعامل مع مكرس الصوت
 دليه خلفية عامه عن أ آلية تنفيذ العامل املوس يقية.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل تطوير املهارات التقنية ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل
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اجملموعة (املهنية)
مسمى الوظيفة :فين صوت
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :وحدة /دائرة االذاعة
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
تسجيل وبث ومونتاج الربامج واملواد االخبارية واجلناقل وادلعاايت.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 تسجيل وبث ومونتاج الربامج واملواد االخبارية واجلناقل وادلعاايت.
 ضبط وتوصيل معدات الصوت مبا يتناسب مع لك معل صويت.
املسجل ومونتاجه.
 معاجلة الصوت ّ
 التعامل مع الهجزة الصوتية وتوابعها والش بكة اليت توصل هذه الهجزة يف غرفة ( )MCRومن مث املرسةل بطريقة سلمية
حمرتفة.
 معل قوامئ الغاين والالزتام بشلك الربامج ومضاميهنا واليت حيددها معدّو ومقدّ مو الربامج بعد موافقة ادارة االذاعة.
وخلوها من أية شوائب أو دعاايت.
 التأكد من سالمة املواد املدخةل عىل النظام ّ
 أن يكون مسؤول عن عدم اعطاء أو ترسيب أي مادة مبثوثة أو مسجةل خاصة يف االذاعة أو موجودة مضن نطاقها.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 الثانوية العامة حد ًا أدىن.
 جمال اخلربة :يف جمال العمل ملدة س نة عىل القل.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 معرفة الترشيعات ذات العالقة يف جمال العمل ،املام ابللغتني العربية والاجنلزيية ،واجادة اس تخدام احلاسوب.
 أن يكون دليه معرفة مبحتوى املكتبة املوس يقية العربية ،والقدرة عىل تصنيفها مضن الوقات املناس بة.
 أن يكون ملامً بأهجزة الصوت ونيفية التعامل معها.
 املعرفة ابس تخدامات املؤثرات الصوتية اخملتلفة ونيفية ضبطها.
 دليه خلفية عامه عن أ آلية تنفيذ العامل املوس يقية.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل تطوير املهارات التقنية ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل والعمل وفق نظام املناوابت
بأي وقت يُطلب منه ذكل ،الالزتام ابلرسية يف العمل.
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اجملموعة (املهنية)
مسمى الوظيفة :مساعد همن هندس ية
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :لكية /وحدة /دائرة /مركز /أو حسب الهيلك التنظميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
مساعدة املهندس يف جمال معهل
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
يساعد املهندس عىل:
 معل التصاممي للمشاريع يف جمال معهل (كهرابء ،انشاءات ،عامرة ،مياكنيك ،...،اخل).
 االرشاف عىل املشاريع ذات العالقة بطبيعة معهل.
 معاجلة املشالك الفنية يف جمال العمل واجراء الصيانة الالزمة ان اقتضت ابيعة العمل ذكل.
 اس تالم املشاريع ذات العالقة بطبيعة معهل.
 املسامهة يف معليات االرشاف والتدريب ذات العالقة بطبيعة العمل.
 املشاركة يف اللجان ذات العالقة بطبيعة معهل.
 التأكد من توافر رشوط ومتطلبات السالمة العامة واملهنية يف جمال العمل.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 دبلوم لكية جممتع يف جمال العمل مع خربة س نتني عىل القل يف جمال العمل.
 جمال اخلربة :جمال معهل وختصصه.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
معرفة الترشيعات ذات العالقة يف جمال العمل ،اتقان اللغتني العربية والاجنلزيية ،ومعرفة ابس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.
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اجملموعة (املهنية)
مسمى الوظيفة :ممرض /ممرضة
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :وحدة /دائرة العيادة أو املركز الصحي يف اجلامعة.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
تقدمي الرعاية المتريضية الالزمة للطلبة والعاملني يف اجلامعة.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 املساعدة بفحص الطلبة والعاملني يف اجلامعة املرىض وتقيمي حالهتم الصحية.
 متابعة الفحوصات الطبية املطلوبة للمرىض.
 اس تقبال وتقدمي الرعاية المتريضية للحاالت الطارئة يف قسم الطوارئ التابع للعيادة.
 القيام ابالجراءات المتريضية الالزمة لبعض احلاالت مثل :اعطاء احلقن بأنواعها ،معل غيار للجروح البس يطة.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 باكلوريوس يف المتريض مع شهادة مزاوةل املهنة وأن يكون عضو ًا دلى نقابة املمرضني الردنيني مع خربة ثالث س نوات يف جمال
العمل.
 جمال اخلربة :المتريض الرسيري
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 دورة الانعاش القليب -الرئوي ،اتقان اللغتني العربية والاجنلزيية ،ومعرفة ابس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل ،الحمافظة عىل خصوصية
احلاةل ،الهدوء وحسن االصغاء ،ادلقة ورسعة املالحظة.
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اجملموعة (املهنية)
مسمى الوظيفة :مساعد ممرض /ممرضة
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :وحدة /دائرة العيادة أو املركز الصحي يف اجلامعة.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
املساعدة يف تقدمي الرعاية المتريضية الالزمة للطلبة والعاملني يف اجلامعة.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
ي ُساعد املمرض يف:
 املساعدة بفحص الطلبة والعاملني يف اجلامعة املرىض وتقيمي حالهتم الصحية.
 متابعة الفحوصات الطبية املطلوبة للمرىض.
 اس تقبال وتقدمي الرعاية المتريضية للحاالت الطارئة يف قسم الطوارئ التابع للعيادة.
 القيام ابالجراءات المتريضية الالزمة لبعض احلاالت مثل :اعطاء احلقن بأنواعها ،معل غيار للجروح البس يطة.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 دبلوم يف المتريض مع شهادة مزاوةل املهنة وأن يكون عضو ًا دلى نقابة املمرضني الردنيني مع خربة ال تقل عن مخس س نوات يف
جمال العمل.
 جمال اخلربة :المتريض الرسيري
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 دورة الانعاش القليب -الرئوي ،اتقان اللغتني العربية والاجنلزيية ،ومعرفة ابس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل ،الحمافظة عىل خصوصية
احلاةل ،الهدوء وحسن االصغاء ،ادلقة ورسعة املالحظة.
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اجملموعة (املهنية)
مسمى الوظيفة :منقذ /منقذة
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :عامدة شؤون الطلبة /أو حسب الهيلك التنظميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
مراقبة مماريس الس باحة لضامن سالمهتم وانقاذمه ومساعدهتم يف حال تعرضهم للغرق أو االصاابت واجراء االسعافات الولية هلم.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 االرشاف عىل الس باحني.
 منع احلوادث وخاصة الغرق ،والقيام بعمليات االنقاذ عند وقوع أي حاةل غرق وابلرسعة القصوى.
 تقدمي النصاحئ خبصوص سالمة املياه.
 ضبط السلونيات غري السلمية.
 تقدمي الاسعافات الاولية واملتضمنة التنفس الصناعي واالنعاش.
 ضامن سالمة املرافق ومعدات االنقاذ من خالل الفحص ادلوري واملس متر.
 املساعدة يف الرتتيب للفعاليات والنشطة الرايضية.
 ضامن نظافة املرافق وبرك الس باحة.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 شهادات معمتدة من ( اندي الغوص املليك ،أو مركز اعداد القادة يف املركز العىل للش باب ،أو القوات املسلحة ،أو
ادلفاع املدين ،أو القوات البحرية) يف الس باحة والغوص واالنقاذ والانعاش واالسعافات الولية.
 دورات تدريبية يف الس باحة والغوص واالنقاذ واالنعاش واالسعافات الولية.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 االتقان التام ملهارات الس باحة والغوص
 االتقان التام ملهارات الانقاذ والانعاش والاسعافات الاولية
 القدرة عىل الحمافظة عىل الهدوء وضبط النفس يف احلاالت احلرجة وخاصة الغرق
 القدرة عىل الاس تجابة الرسيعة للحاالت اخلطرة
 معرفة الترشيعات ذات العالقة يف جمال العمل.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.
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اجملموعة الفنية
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اجملموعة (الفنية)
مسمى الوظيفة :مربمج حاسوب
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي.
ماكن العمل :مركز احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
املعرفة ابالجراءات التنفيذية للربجمة ومتطلبات معاجلة البياانت وصيانة وتطوير وتعديل الربامج.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 برجمة الوظائف اليت مت حتديد مواصفاهتا يف مرحةل التحليل مع مراعاة تطبيق معايري اجلودة.
 صياغة واختبار مشالكت تشغيل الربامج املتعلقة ابس تخدام الهجزة وقواعد البياانت وتقنيات الربجمة.
 التأكد من سالمة البياانت وشلك اخملرجات الهنائية.
 صيانة وتعديل الربامج واجراء التعديالت املس تحس نة ابق ًا خلريطة تدفق البياانت وتعديل التغيريات الطارئة عىل اريقة
معاجلة البياانت أو ترمزيها.
 كتابة ترمزي الربامج اجلديدة ابق ًا للمواصفات الحمددة سلف ًا.
بناء عىل استشارة املس تخدمني واعامتد املرشف.
 حتليل أداء الربامج واختاذ القرار فامي خيص تصحيح جوانب القصور ً
 تنفيذ وسائل الرقابة عىل املدخالت واخملرجات والعمل عىل حتسيهنا.
 الاحتفاظ بنسخة عن الربامج اليت يمت التعديل علهيا قبل اجراء التعديل ،واعداد تقارير العمل الفنية.
 التباحث مع مس تخديم الربامج للوصول اىل الفهم الصحيح للتغيريات املطلوبة أو التعديالت لربامج موجودة واالجابة عن
التساؤالت اخلاصة ابس تخدامات الربامج وادخال البياانت والشلك املطلوب للمخرجات ونتيجة االدخاالت وأدوات
التحمك.
 حتليل برامج الش باكت ادلاخلية واخلادم والتأكد من مطابقهتا ملتطلبات العمل.
 ضامن امحلاية للمعلومات املعاجلة أو اخملزنة أو اليت جيري التعامل معها.
 توثيق مشالكت الربامج وتسجيل املواد اليت ميكن الرجوع الهيا مس تقب ًال اذا تكررت املشالكت.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 باكلوريوس يف أحد ختصصات احلاسوب مع خربة ال تقل عن مخس س نوات يف جمال الربجمة.
 جمال اخلربة :الربجمة
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املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
املعرفة التامة ابحدى لغات الربجمة واحدى قواعد البياانت ،املقدرة عىل مطابقة احلل الهنايئ مع متطلبات النظام (حفص النظمة)،
اتقان اللغتني العربية والاجنلزيية.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.

48

6102/3/9

اجملموعة (الفنية)
مسمى الوظيفة :مساعد مربمج حاسوب
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :مركز احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
مساعدة مربمج احلاسوب يف االجراءات التنفيذية للربجمة ومتطلبات معاجلة البياانت وصيانة وتطوير وتعديل الربامج.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
يساعد املربمج يف:
 برجمة الوظائف اليت مت حتديد مواصفاهتا يف مرحةل التحليل مع مراعاة تطبيق معايري اجلودة.
 صياغة واختبار مشالكت تشغيل الربامج املتعلقة ابس تخدام الهجزة وقواعد البياانت وتقنيات الربجمة.
 التأكد من سالمة البياانت وشلك اخملرجات الهنائية.
 صيانة وتعديل الربامج واجراء التعديالت املس تحس نة ابق ًا خلريطة تدفق البياانت وتعديل التغيريات الطارئة عىل اريقة
معاجلة البياانت أو ترمزيها.
 كتابة ترمزي الربامج اجلديدة ابق ًا للمواصفات الحمددة سلف ًا.
بناء عىل استشارة املس تخدمني واعامتد املرشف.
 حتليل أداء الربامج واختاذ القرار فامي خيص تصحيح جوانب القصور ً
 تنفيذ وسائل الرقابة عىل املدخالت واخملرجات والعمل عىل حتسيهنا.
 الاحتفاظ بنسخة عن الربامج اليت يمت التعديل علهيا قبل اجراء التعديل ،واعداد تقارير العمل الفنية.
 التباحث مع مس تخديم الربامج للوصول اىل الفهم الصحيح للتغيريات املطلوبة أو التعديالت لربامج موجودة واالجابة عن
التساؤالت اخلاصة ابس تخدامات الربامج وادخال البياانت والشلك املطلوب للمخرجات ونتيجة االدخاالت وأدوات
التحمك.
 حتليل برامج الش باكت ادلاخلية واخلادم والتأكد من مطابقهتا ملتطلبات العمل.
 ضامن امحلاية للمعلومات املعاجلة أو اخملزنة أو اليت جيري التعامل معها.
 توثيق مشالكت الربامج وتسجيل املواد اليت ميكن الرجوع الهيا مس تقب ًال اذا تكررت املشالكت.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 دبلوم لكية جممتع يف أحد ختصصات احلاسوب حد ًا أدىن مع خربة ال تقل عن ثالث س نوات يف جمال الربجمة.
 جمال اخلربة :الربجمة
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املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
 املعرفة ابحدى لغات الربجمة واحدى قواعد البياانت ،املقدرة عىل مطابقة احلل الهنايئ مع متطلبات النظام (حفص النظمة)،
اتقان اللغتني العربية والاجنلزيية.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.
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اجملموعة (الفنية)
مسمى الوظيفة :مسؤول نظم
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي.
ماكن العمل :مركز احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
حتليل وتصممي واعداد الربامج وفق متطلبات واحتياجات العمل.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 ادارة مجيع أنواع احلساابت املس تخدمني املرخص هلم ادلخول اىل الش بكة ونطاق اجلامعة.
 توفري البيئة الآمنة لعمل اخلوادم وحاميهتا.
 ادارة وصيانة أنظمة (النسخ الاحتيااي ،الربيد االلكرتوين )Tape Library ،والتأكد من فعاليهتا يف أي وقت واصالح
العطال ان وجدت.
 التأكد من التقارير اليومية اخلاصة بنظام النسخ الاحتيااي.
 ادارة وصيانة نطاق اجلامعة ونطاق الطلبة والتأكد من جاهزيهتام لدلخول اىل الش بكة.
 ادارة وصيانة وحدات التخزين املركزية املوجودة يف اجلامعة.
 ادارة وصيانة خادم مضاد الفريوسات اخلاص حبامية أهجزة احلاسوب يف اجلامعة.
 بناء نظام ادارة وتزنيل الربامج ونظم التشغيل عن بعد.
 اجراء التحديثات الالزمة لنظمة التشغيل للخوادم وأهجزة احلاسوب.
 توفري خادم للملفات املشرتكة واملطلوبة وتسهيل الوصول اليه يف أي وقت.
 وضع املعايري واملواصفات لرشاء اخلوادم وأهجزة النسخ الاحتيااي.
 ادارة وتفعيل س ياسة ادلخول اىل الهجزة يف أوقات الامتحاانت الحموس بة.
 تفعيل خدمة توزيع الحامل ( )Load Balancingبني اخلوادم اخلاصة ابخلدمات االلكرتونية.
 متابعة مواصفات وتوارخي انهتاء شهادات المان (.)SSL
 متابعة تراخيص الربجميات اخلاصة ابخلوادم وخدماهتا ووقت انهتاهئا.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 درجة الباكلوريوس يف أحد ختصصات احلاسوب أو هندسة احلاسوب مع خربة ثالث س نوات يف جمال العمل واملشاركة يف حتليل
وادارة ثالثة مشاريع عىل القل ،أو احلصول عىل احدى الشهادات العاملية ابدارة اخلوادم
( )MCITP,MCP,MCTS,MCSE,MCSAمع خربة مخس س نوات.
 جمال اخلربة :ادارة اخلوادم وتطبيقاهتا والتحليل والربجمة.
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املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
معرفة ابس تخدام أدوات حتليل النظم ،واملقدرة عىل مطابقة احلل الهنايئ مع متطلبات النظام (حفص النظمة) ،اتقان اللغتني العربية
والاجنلزيية.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.
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اجملموعة (الفنية)
ومطور صفحات الويب
مسمى الوظيفة :مصمم ّ
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي.
ماكن العمل :مركز احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
تصممي وادارة وحامية املواقع االلكرتونية ،واملعرفة التامة ابلنوايح التصمميية اخلاصة ابلويب بشلك عام.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 تصممي وتطوير املواقع الالكرتونية ابس تخدام ( HTML, HTML5,CSS, CSS3, (JavaScript, JQuery
 التعامل مع قواعد البياانت ( ،)MYSQL, SQL Serverوالتصممي ابس تخدام ( Photoshop, Macromedia
.)Flash, InDesign illustrator
 توفري البيئة الآمنة والتأكد من دميومة سري معل اخلدمات االلكرتونية عىل املوقع االلكرتوين.
 ادارة وحفص وحتديث الحمتوى (  ، )Joomla, WordPress, Drupelوالتأكد من خلوه من أي ثغرات أمنية.
 اعداد وادارة خوادم الويب (.)Apache, IIS
 ادارة موقع اجلامعة االلكرتوين وأي امتداد منه.
 حتديث الحمتوى يف أي وقت يس تدعي المر ذكل.
 القيام بأي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 درجة الباكلوريوس يف أحد ختصصات احلاسوب مع خربة ال تقل عن ثالث س نوات ،أو حاصل عىل الشهادات الآتية ابدارة املواقع
وتصمميها ( ) Redhat ،Adope, MCITPوخربة ال تقل عن مخس س نوات.
 جمال اخلربة :جمال العمل.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
املعرفة التامة ابدارة وتصممي املواقع االلكرتونية ،اتقان برامج التصممي ،واتقان لغات الربجمة ( )php,asp.netواللغتني العربية
واالجنلزيية.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل ،والعمل بروح الفريق.
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اجملموعة (الفنية)
مسمى الوظيفة :فين مراقبة الكرتونية
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي.
ماكن العمل :مركز احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
توفري نظام أمين يقوم برصد اكفة التحراكت أو الاخرتاقات اليت حتصل والتنبيه حبدوهثا ،والتأكد من سري العمل ابيعي ًا ،واختاذ
االجراء املناسب عند حدوث أي أمر اارئ.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 ادارة ومتابعة أنظمة املراقبة االلكرتونية مبا فهيا غرفة التحمك والاكمريات وشاشات املراقبة التلفزيونية وأهجزة التسجيل الرمقية
واالتصاالت.
 ادارة الاكمريات املتحركة والثابتة والتحمك هبا.
 متابعة ما تقوم اكمريات املراقبة ابلتقااه لتأكد من سري العمل ابيعي ًا ،واالبال عند حدوث اي خلل.
 مراقبة املمتلاكت اخلاصة للجامعة ،وتوفري ارق تساعد عىل حامية هذه املمتلاكت.
 التأكد من التسجيل والرشفة بشلك يويم ووضع اخلطط والاسرتاتيجيات الالزمة للرشفة.
 اماكنية الوصول للتسجيالت والارشفة يف أي وقت من خالل أهجزة تسجيل رمقية.
 حتمل املسؤولية الاكمةل عن رسية املعلومات اليت ترصدها اكمريات املراقبة.
 التأكد من صيانة ونظافة املعدات والهجزة املوجودة ابملوقع ونظافة اكمريات وشاشات املراقبة التلفزيونية وأهجزة التسجيل
الرمقية.
 تقدمي تقرير يويم بأعطال الاكمريات اليت حتتاج للصيانة واختاذ القرار املناسب عند اللزوم.
مرصح هل ابدلخول اىل غرفة التحمك.
 عدم السامح لي خشص غري ّ
 معل دراسة وخطط للتوسعة املس تقبلية .
 متابعه أهجزة حفظ الطاقة .
 اجراء التحديثات الالزمة لنظمة التشغيل للخوادم والهجزة اخلاصة بأنظمة املراقبة االلكرتونية.
 القيام بأي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 درجة الباكلوريوس يف جمال العمل مع خربة ال تقل عن ثالث س نوات ،أو حاصل عىل شهادة تدريب يف ادارة املراقبة االلكرتونية
وخربة ال تقل عن مخس س نوات.
 جمال اخلربة :جمال العمل.
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املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
الترصف عند حدوث أي اارئ ،اتقان اللغتني
معرفة باكفة المور املتعلّقة ابملراقبة االلكرتونية واخراج الفالم ابدلقة املطلوبة ورسعة ّ
العربية والاجنلزيية.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.
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اجملموعة (الفنية)
مسمى الوظيفة :مرشف خمترب
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي.
ماكن العمل :لكية /مركز /أو حسب الهيلك التنظميي.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
املساعدة يف االرشاف وتدريس املواد العملية أو /و احلاسوبية.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 املشاركة يف االرشاف وتدريس اجلزء العم ي يف املساقات اخملتلفة داخل وخارج أوقات ادلوام الرمسي.
 التأكد من جاهزية اخملترب من حيث توافر املواد والربجميات وصالحية الهجزة ووسائل السالمة العامة.
 جتهزي اخملتربات ابملواد والدوات الالزمة.
 القيام مبهام املراقبة يف الاختبارات والامتحاانت ،داخل وخارج أوقات ادلوام الرمسي.
 املشاركة يف تصحيح التقارير يف الامتحاانت العملية أو اخملترب.
 تسلمي وتسمل الدوات واملواد اخملربية من الطلبة.
 اس تالم عهدة وأاثث خمترب أو أكرث اذا ُالب منه ذكل ومعل جرد دوري لها وتقدمي التقارير للعميد املعين.
 الحمافظة عىل عهدة اخملترب من أدوات وأهجزة وحماليل ومواد ،مع بيان حاةل لك مهنا وما حيتاج مهنا اىل صيانة أو زايدة.
 التأكد من توافر رشوط ومتطلبات ووسائل السالمة العامة يف اخملترب.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 درجة املاجس تري ،أو الباكلوريوس يف جمال التخصص مع خربة ثالث س نوات يف جمال العمل.
 جمال اخلربة :جمال ختصصه.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
معرفة ابلربامج املتعلقة ابلتخصص ذات العالقة ،واملساقات اليت يساعد يف تدريسها ،اتقان اللغتني العربية والاجنلزيية ،ومعرفة
ابس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل ،معرفة بطرق
االسعافات الولية.
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اجملموعة (الفنية)
مسمى الوظيفة :فين خمترب
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :لكية /مركز /أو حسب الهيلك التنظميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
القيام بتجهزي اخملترب من حيث املواد والدوات والهجزة اخملربية والربجميات الالزمة.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 املساعدة يف تدريس اجلزء العم ي يف املساقات اخملتلفة داخل وخارج أوقات ادلوام الرمسي.
 التأكد من جاهزية اخملترب من حيث توافر املواد والربجميات وصالحية الهجزة ووسائل السالمة العامة.
 جتهزي اخملتربات ابملواد والدوات الالزمة للتجارب اخملتلفة.
 القيام مبهام املراقبة يف الاختبارات والامتحاانت داخل وخارج أوقات ادلوام الرمسي.
 املشاركة يف تصحيح التقارير يف الامتحاانت العملية أو اخملترب.
 تسلمي وتسمل الدوات واملواد اخملربية من الطلبة.
 اس تالم عهدة وأاثث خمترب أو أكرث اذا ُالب منه ذكل.
 الحمافظة عىل عهدة اخملترب من أدوات وأهجزة وحماليل ومواد.
 التأكد من توافر رشوط ومتطلبات ووسائل السالمة العامة يف اخملترب.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 درجة الباكلوريوس يف جمال التخصص ،أو دبلوم لكية جممتع يف جمال العمل مع خربة ثالث س نوات يف جمال العمل.
 جمال اخلربة :جمال ختصصه.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
معرفة ابلربامج املتعلقة ابلتخصص ذات العالقة ،واملساقات اليت يساعد يف تدريسها ،اتقان اللغتني العربية والاجنلزيية ،ومعرفة
ابس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل ،معرفة بطرق
االسعافات الولية.
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اجملموعة (الفنية)
مسمى الوظيفة :مصور
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش حسب الهيلك التنظميي.
ماكن العمل :حسب الهيلك التنظميي.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
ادارة وتشغيل اكمريات التصوير والتقاط وتسجيل املشاهد الس تعاملها للعديد من الغراض الواثئقية واالعالمية.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 التقاط وتسجيل مشاهد احلركة التلفزيونية للفعاليات والنشطة اخملتلفة.
 التقاط الصور الفوتوغرافية يف خمتلف الفعاليات والنشطة.
 حفظ وتبويب وأرشفة الصور.
 التواصل بشلك همين مع فريق العمل مبا يضمن حسن سري العمل.
 الحمافظة عىل الهجزة واملعدات اليت يس تخدهما والعمل عىل صيانهتا.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 دبلوم لكية جممتع يف جمال العمل مع خربة س نتني يف جمال العمل ،أو اثنوية عامة مع خربة مخس س نوات يف جمال العمل.
 جمال اخلربة :جمال العمل.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
معرفة يف وسائط االعالم املتعددة ،معرفة يف املعدات والدوات ذات العالقة ابلعمل ،اتقان اللغتني العربية والاجنلزيية ،ومعرفة
ابس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل ،همارات التفكري االبداعي.
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اجملموعة (الفنية)
مسمى الوظيفة :مدرب رايضة
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي.
ماكن العمل :عامدة شؤون الطلبة /أو حسب الهيلك التنظميي.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
االرشاف عىل تدريب الطلبة عىل اللعاب الرايضية.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 املشاركة يف اختيار أعضاء الفرق الرايضية ملنتخبات اجلامعة وتدريهبا.
 تنظمي البطوالت واللقاءات الرايضية.
 املشاركة يف حتكمي اللقاءات الرايضية.
 اعداد خطط التدريب وبرامج اللعاب الرايضية.
 املسامهة يف اعداد وتنظمي النشطة والفعاليات الرايضية.
 القيام بأعامل املناوبة وفق الربانمج املعد ذلكل.
 تدريب فرق اللكيات واالرشاف عىل تدريب الطلبة عىل اللعاب الرايضية.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 درجة الباكلوريوس يف الرتبية الرايضية ،وأن يكون أحد مدريب الندية الرايضية العىل تصنيف ًا.
 جمال اخلربة :جمال العمل
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
معرفة يف جمال الطب الراييض واالسعافات الولية ،اتقان اللغتني العربية والاجنلزيية ،ومعرفة ابس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.
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اجملموعة (الفنية)
مسمى الوظيفة :فين
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :وحدة /مركز /دائرة /أو حسب الهيلك التنظميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
القيام جبميع العامل الفنية /املهنية يف جمال العمل
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 القيام جبميع العامل الفنية /املهنية املطلوبة يف جمال العمل.
 التأكد من صالحية الهجزة والدوات والربامج اليت يس تخدهما.
 كتابة التقارير الفنية عن مدى اجناز العمل ورفعها اىل رئيسه املبارش.
 املسامهة يف معليات التدريس والتدريب.
 متابعة التطورات الفنية والتكنولوجية يف جمال العمل.
 التأكد من توافر رشوط ومتطلبات ووسائل السالمة العامة واملهنية.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 درجة الباكلوريوس يف جمال العمل مع خربة س نتني يف جمال العمل ،أو دبلوم لكية جممتع يف جمال العمل مع خربة س بع س نوات يف
جمال العمل.
 جمال اخلربة :جمال العمل
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
معرفة بوسائل السالمة العامة واملهنية ،اتقان اللغتني العربية والاجنلزيية ،ومعرفة ابس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.
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اجملموعة (الفنية)
مسمى الوظيفة :فين حتاليل ابية
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :وحدة /دائرة العيادة أو املركز الصحي يف اجلامعة.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
 اجراء الفحوصات اخملربية ابلطرق اليدوية أو ال آلية.
 توثيق النتاجئ عىل السجالت اخلاصة بذكل.
 التبليغ عن أي نتاجئ غري ابيعية واليت حتتاج اىل اجراء ايب فوري من قبل الطوامق الطبية اخملتلفة.
 املشاركة يف اعداد االحصائيات اخلاصة بعدد الفحوصات الشهرية واجاميل ادلخل لتكل الفحوصات.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 اجراء الفحوصات اخملربية بطريقة سلمية وفق ًا ملا ي ي:
 تعريف العينة والتأكد من تطابق املعلومات الواردة عىل العينة والطلب. اجراء الفحوصات اخملربية املطلوبة. تدقيق نتاجئ الفحوصات اخملربية واعادة اجراء الفحوصات اليت تعطي نتاجئ غري ابيعية للتأكد مهنا. اعامتد النتاجئ بعد تدقيقها والتوقيع عىل منوذج النتاجئ من قبل الفين اذلي قام ابجراهئا.
 توثيق النتاجئ اخملربية وعىل النحو الآيت:
 يمت تسجيل النتاجئ اخملربية يف جسالت خاصة وخبط واحض. يتضمن التسجيل امس املريض ورمق ملفه الطيب واملعلومات الخرى الرضورية والنتاجئ اخملربية اخلاصة به. ابال الطبيب عن النتاجئ غري الطبيعية للحاةل املرضية.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 فين حتاليل ابية :درجة الباكلوريوس يف جمال العمل مع خربة يف جمال العمل ال تقل عن ثالث س نوات.
 جمال اخلربة :جمال العمل
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
اتقان اللغتني العربية والاجنلزيية ،ومعرفة ابس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل ،الحمافظة عىل خصوصية
احلاةل ،الهدوء وحسن االصغاء ،همارة عالية يف املالحظة ادلقيقة.
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اجملموعة (الفنية)
مسمى الوظيفة :مساعد فين حتاليل ابية
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :وحدة /دائرة العيادة أو املركز الصحي يف اجلامعة.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
 اجراء الفحوصات اخملربية ابلطرق اليدوية أو ال آلية.
 توثيق النتاجئ عىل السجالت اخلاصة بذكل.
 التبليغ عن أي نتاجئ غري ابيعية واليت حتتاج اىل اجراء ايب فوري من قبل الطوامق الطبية اخملتلفة.
 املشاركة يف اعداد االحصائيات اخلاصة بعدد الفحوصات الشهرية واجاميل ادلخل لتكل الفحوصات.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
يساعد فين التحاليل الطبية بـ:
 اجراء الفحوصات اخملربية بطريقة سلمية وفق ًا ملا ي ي:
 تعريف العينة والتأكد من تطابق املعلومات الواردة عىل العينة والطلب. اجراء الفحوصات اخملربية املطلوبة. تدقيق نتاجئ الفحوصات اخملربية واعادة اجراء الفحوصات اليت تعطي نتاجئ غري ابيعية للتأكد مهنا. اعامتد النتاجئ بعد تدقيقها والتوقيع عىل منوذج النتاجئ من قبل الفين اذلي قام ابجراهئا.
 توثيق النتاجئ اخملربية وعىل النحو الآيت:
 يمت تسجيل النتاجئ اخملربية يف جسالت خاصة وخبط واحض. يتضمن التسجيل امس املريض ورمق ملفه الطيب واملعلومات الخرى الرضورية والنتاجئ اخملربية اخلاصة به. ابال الطبيب عن النتاجئ غري الطبيعية للحاةل املرضية.
 القيام بأي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 مساعد فين حتاليل ابية :دبلوم يف جمال العمل مع خربة يف جمال العمل ال تقل عن ثالث س نوات.
 جمال اخلربة :جمال العمل
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
اتقان اللغتني العربية والاجنلزيية ،ومعرفة ابس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع الآخرين ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل ،الحمافظة عىل خصوصية
احلاةل ،الهدوء وحسن االصغاء ،همارة عالية يف املالحظة ادلقيقة.
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اجملموعة احلرفية

63

6102/3/9

اجملموعة (احلرفية)
مسمى الوظيفة :حريف
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :وحدة /مركز /دائرة /أو حسب الهيلك التنظميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
القيام جبميع ما يولك اليه من همام يف جمال العمل
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 القيام جبميع ما يولك اليه من همام يف جمال أعامل:
أ .الانشاءات (بناء ،قصارة ،بالط ،دهان ،اراشة ،متديدات ،أملنيوم )...
ب .التغذية (اهيي ،اس تقبال)...،
ج .الصيانة (كهرابيئ ،تكييف ،موارسيج)...،
د .الصناعة (حداد ،جنار ،حلام)...،
ه .الزراعة (حدائق ،بستنة)...،
و .أخرى (رمس وخط)... ،
 الالزتام التام برشوط ومتطلبات السالمة العامة واملهنية يف جمال العمل.
 القيام بأي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 دبلوم لكية جممتع يف جمال العمل مع خربة س نة يف جمال العمل.
 أو شهادة الثانوية العامة /الفرع الصناعي أو الزراعي مع خربة س نة يف جمال العمل.
 أو شهادة الثانوية العامة يف أي فرع مع خربة س نتني يف جمال العمل ،وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة املطلوبة "مس توى
املاهر".
 أو شهادة التدريب املهين حبد أدىن ( )0011ساعة تدريبية مع خربة س نتني يف جمال العمل ،وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى
املهارة املطلوبة " مس توى املاهر".
 أو أقل من شهادة الثانوية العامة مع خربة مخس س نوات يف جمال العمل وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة املطلوبة
"مس توى املاهر".
 جمال اخلربة :جمال العمل.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
معرفة ابملعدات والتجهزيات الالزم توافرها يف العمل ،معرفة متطلبات السالمة العامة يف جمال العمل ،اتقان اللغة العربية ومعرفة ابللغة
االجنلزيية ،ومعرفة ابس تخدام احلاسوب اذا تطلّب معهل ذكل.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا ،ويُثبت ذكل بشهادة من مركز ايب معمتد يف حاةل التغذية.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التعامل االجيايب مع االيب اخلدمة ،والقدرة عىل حتمل ابيعة العمل ،والانضباط وادلقة يف
املواعيد.
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اجملموعة (احلرفية)
مسمى الوظيفة :مساعد حريف
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :وحدة /مركز /دائرة /أو حسب الهيلك التنظميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
مساعدة احلريف يف القيام جبميع ما يولك اليه من همام يف جمال معهل
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 يساعد احلريف يف جمال العامل الآتية:
أ .الانشاءات (بناء ،قصارة ،بالط ،دهان ،اراشة ،متديدات ،أملنيوم )...
ب .التغذية (اهيي ،اس تقبال)...،
ج .الصيانة (كهرابيئ ،تكييف ،موارسيج)...،
د .الصناعة (حداد ،جنار ،حلام)...،
ه .الزراعة (حدائق ،بستنة)...،
و .أخرى (رمس وخط)... ،
 الالزتام التام برشوط ومتطلبات السالمة العامة واملهنية يف جمال العمل.
 القيام بأي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 شهادة الثانوية العامة /الفرع الصناعي أو الزراعي مع خربة س نتني يف جمال العمل.
 أو شهادة الثانوية العامة يف أي فرع مع خربة ثالث س نوات يف جمال العمل ،وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة املطلوبة
"مس توى املاهر".
 أو شهادة التدريب املهين حبد أدىن ( )011ساعة تدريبية مع خربة س نتني يف جمال العمل ،وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة
املطلوبة " مس توى حمدد املهارة".
 أو أقل من شهادة الثانوية العامة مع خربة أربعة س نوات يف جمال العمل وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة املطلوبة "مس توى
حمدد املهارة".
 جمال اخلربة :جمال العمل.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
معرفة ابملعدات والتجهزيات الالزم توافرها يف العمل ،معرفة متطلبات السالمة العامة يف جمال العمل ،اتقان اللغة العربية ومعرفة ابللغة
االجنلزيية ،ومعرفة ابس تخدام احلاسوب اذا تطلب معهل ذكل.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا ،ويُثبت ذكل بشهادة من مركز ايب معمتد يف حاةل التغذية.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التعامل االجيايب مع االيب اخلدمة ،والقدرة عىل حتمل ابيعة العمل ،والانضباط وادلقة يف
املواعيد.
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اجملموعة (احلرفية)
مسمى الوظيفة :سفريج
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :لكية /عامدة /وحدة /دائرة  /مركز
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
القيام بتوفري خدمة تقدمي الطعام بصورة الئقة.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 تقدمي الوجبات ابلمكيات الحمددة وابلنوعية املناس بة.
 القيام بتنظيف املاكن قبل وبعد وأثناء التشغيل يف حاالت تساقط الاعمة من الرواد.
 الالزتام ابرتداء الزي ووسائل امحلاية أثناء العمل وخاصة للعاملني خلف الاكونرت اجملهز لتقدمي الوجبات.
 حفظ وجبات احلجز (ويه الوجبات اليت يمت جحزها للعاملني يف القسام اليت ال تسمح ابيعة معلهم ابحلضور اىل الاكفترياي يف
مواعيد تناول الوجبات.
 الاس تخدام المثل للدوات والتجهزيات املتاحة يف املاكن.
 جتهزي املاكن الس تقبال الزايرات املفاجئة من نبار الزوار أو املؤمترات.
 القيام بزتويد الاكونرت ابلدوات والاعمة بشلك منتظم.
 القيام بأي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 شهادة الثانوية العامة مع خربة س نتني يف جمال العمل ،وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة املطلوبة "مس توى ماهر"
 أو شهادة التدريب املهين حبد أدىن ( )0011ساعة تدريبية مع خربة س نتني يف جمال العمل ،وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى
املهارة املطلوبة " مس توى املاهر"
 أو أقل من شهادة الثانوية العامة مع خربة ال تقل عن ثالث س نوات يف جمال العمل وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة
املطلوبة "مس توى ماهر"
 جمال اخلربة :خدمات الطعام والرشاب.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
املعرفة بطرق حفظ الاعمة ،املعرفة مبواد التنظيف وارق اس تخداهما ،املعرفة بفنون التقدمي ووسائل اخلدمة.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التعامل االجيايب مع االيب اخلدمة ،والقدرة عىل حتمل ابيعة العمل ،والانضباط وادلقة يف
املواعيد ،وحسن املظهر.
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اجملموعة (احلرفية)
مسمى الوظيفة :مساعد سفريج
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :لكية /عامدة /وحدة /دائرة  /مركز.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
املساعدة يف توفري خدمة تقدمي الطعام والرشاب بصورة الئقة.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة
يساعد السفريج يف:
 تقدمي الوجبات ابلمكيات الحمددة وابلنوعية املناس بة.
 القيام بتنظيف املاكن قبل وبعد وأثناء التشغيل يف حاالت تساقط الاعمة من الرواد.
 الالزتام ابرتداء الزي ووسائل امحلاية أثناء العمل وخاصة للعاملني خلف الاكونرت اجملهز لتقدمي الوجبات.
 حفظ وجبات احلجز (ويه الوجبات اليت يمت جحزها للعاملني يف القسام اليت ال تسمح ابيعة معلهم ابحلضور اىل الاكفترياي يف
مواعيد تناول الوجبات.
 الاس تخدام المثل للدوات والتجهزيات املتاحة يف املاكن.
 جتهزي املاكن الس تقبال الزايرات املفاجئة من نبار الزوار أو املؤمترات.
 القيام بزتويد الاكونرت ابلدوات والاعمة بشلك منتظم.
 القيام بأي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 شهادة الثانوية العامة مع خربة س نة يف جمال العمل ،وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة املطلوبة "مس توى حمدد املهارة".
 أو شهادة التدريب املهين حبد أدىن ( )011ساعة تدريبية مع خربة س نة يف جمال العمل ،وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة
املطلوبة " مس توى حمدد املهارة".
 أو أقل من شهادة الثانوية العامة مع خربة ال تقل عن س نتني يف جمال العمل وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة املطلوبة
"مس توى حمدد املهارة".
 جمال اخلربة :خدمات الطعام والرشاب.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
املعرفة بطرق حفظ الاعمة ،املعرفة مبواد النظافة وارق اس تخداهما ،املعرفة بفنون التقدمي ووسائل اخلدمة.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التعامل االجيايب مع االيب اخلدمة ،والقدرة عىل حتمل ابيعة العمل ،والانضباط وادلقة يف
املواعيد ،وحسن املظهر.
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اجملموعة (احلرفية)
مسمى الوظيفة :مرشف مبىن وصيانة
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :لكية /عامدة /مركز /وحدة /دائرة.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
االرشاف واملتابعة لضامن حسن سري العمل يف اجملاالت املولكة اليه.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 متابعة تنفيذ العامل املولكة اليه للتأكد من مطابقهتا للمخططات واملواصفات املوضوعة ان اكنت ابيعة العمل تقتيض ذكل.
 االبال عن أي خمالفات تتعلق بتنفيذ العامل املولكة اليه.
 تقدمي تقرير دوري عن سري العمل.
 اس تالم الهجزة والاثث يف منطقة العمل املنااة به وحاميهتا من العبث.
 متابعة الهجزة والآالت واملعدات وتوفريها لعضاء هيئة التدريس والتأكد من صالحيهتا.
 االرشاف عىل العاملني مضن نطاق ارشافه وتوزيع املهام بيهنم.
 متابعة شؤون النظافة العامة والصيانة اخلارجية وادلاخلية للمبىن واملرافق التابعة هل مضن اختصاص العمل.
 التأكد من توافر متطلبات ورشوط ووسائل السالمة العامة واملهنية يف جمال العمل.
 القيام بأي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 دبلوم لكية جممتع مع خربة ثالث س نوات يف جمال العمل.
 أو شهادة الثانوية العامة مع خربة مخس س نوات يف جمال العمل.
 أو أقل من شهادة الثانوية العامة مع خربة ال تقل عن س بع س نوات يف جمال العمل.
 جمال اخلربة :يف جمال العمل.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
اتقان اللغة العربية ومعرفة ابللغة االجنلزيية ،معرفة ابس تخدام احلاسوب ،املعرفة بشؤون الصيانة والنظافة.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التعامل االجيايب مع االيب اخلدمة ،والقدرة عىل حتمل ابيعة العمل ،والانضباط وادلقة يف
املواعيد.
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اجملموعة (احلرفية)
مسمى الوظيفة :مراقب
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :لكية /عامدة /مركز /وحدة /دائرة.
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
متابعة شؤون العمل مبا يضمن حسن سريه يف اجملاالت املولكة اليه.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 متابعة تنفيذ العامل املولكة اليه للتأكد من مطابقهتا للمخططات واملواصفات املوضوعة ان اكنت ابيعة العمل تقتيض ذكل.
 االبال عن أي خمالفات تتعلق بتنفيذ العامل املولكة اليه.
 تقدمي تقرير دوري عن سري العمل.
 متابعة الهجزة والآالت واملعدات ان اقتضت ابيعة العمل ذكل.
 االرشاف عىل العاملني مضن نطاق ارشافه وتوزيع املهام بيهنم.
 متابعة شؤون النظافة العامة والصيانة اخلارجية وادلاخلية للمبىن واملرافق التابعة هل مضن اختصاص العمل.
 التأكد من توافر متطلبات ورشوط ووسائل السالمة العامة واملهنية هل وللعاملني مضن نطاق ارشافه وملاكن العمل.
 القيام بأي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 دبلوم لكية جممتع مع خربة ست س نوات يف جمال العمل
 أو شهادة الثانوية العامة مع خربة امان س نوات يف جمال العمل.
 أو أقل من شهادة الثانوية العامة مع خربة ال تقل عن ( )00احدى عرشة س نة يف جمال العمل.
 جمال اخلربة :يف جمال العمل
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
اتقان اللغة العربية ومعرفة ابللغة االجنلزيية ،معرفة ابس تخدام احلاسب الآيل ،املعرفة بشؤون الصيانة والنظافة
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التعامل االجيايب مع االيب اخلدمة ،والقدرة عىل حتمل ابيعة العمل ،والانضباط وادلقة يف
املواعيد.
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اجملموعة (احلرفية)
مسمى الوظيفة :سائق
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :وحدة /دائرة أو حسب الهيلك التنظميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
قيادة املرنبات لتنفيذ املهام اليت تولك اليه.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 قيادة املرنبات لتنفيذ املهام اليت تولك اليه وعدم جتاوز حدود الرسعة ومراعاة الشواخص التحذيرية وتطبيق تعلاميت السالمة العامة
عىل الطرق.
 تسجيل املهام اليت يقوم هبا واملسافات اليت يقطعها يف السجل اخلاص.
 تفقد عنارص دورة التربيد لحمرك املرنبات والتأكد من مس توى املاء والزيت وحاةل االاارات مبا فهيا االاار الاحتيااي ومس توى
ضغط الهواء فهيا والتأكد من وجود افاية صاحلة وعانسة ورافعة الس يارة والعدة اخملصصة ملرنبته والعدد اخملصصة للمرنبات.
 الالزتام حبمل رخصة القيادة سارية املفعول والتأكد من رساين رخصة املرنبة.
 ابال املسؤول املبارش عن أي خلل يف املرنبة.
 معامةل من يقوم بنقلهم من البة وعاملني وزوار معامةل حس نة تُعطي فكرة اجيابية عن اجلامعة.
 القيام بأي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 حاصل عىل فئة رخصة القيادة املطلوبة مع خربة ثالث س نوات يف جمال العمل وجييد القراءة والكتابة.
 جمال اخلربة :يف جمال العمل
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
اجادة اللغة العربية ،معرفة ابس تخدام احلاسوب ،املعرفة بصيانة املرنبات.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع االيب اخلدمة ،والقدرة عىل حتمل ابيعة العمل ،والانضباط وادلقة يف
املواعيد ،حسن املظهر.
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اجملموعة (احلرفية)
مسمى الوظيفة :مأمور مقسم
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :وحدة /دائرة اخلدمات /أو حسب الهيلك التنظميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
اس تقبال وتلبية املاكملات وترصيدها وتأمني االتصاالت من واىل اجلامعة.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 اس تقبال املاكملات الهاتفية الواردة اىل مقسم اجلامعة وحتويلها اىل الشخص أو اجلهة املطلوبة ابدلقة والرسعة املناس بتني بلباقة
ونياسة.
 الرد عىل ماكملات املوظفني ادلاخلية وتأمني ماكملاهتم لتس يري أمور أعامهلم الرمسية والتقيد التام ابلتعلاميت والقرارات املتعلقة ابلعمل.
 تنظمي كشف مباكملات املوظفني الشخصية ليمت اقتطاعها من رواتهبم يف هناية لك شهر وتدقيق فواتري االتصاالت ومقارنهتا مع قوامئ
املاكملات الصادرة واملقيدة يف املقسم.
 الحمافظة عىل رسية املاكملات الهاتفية.
 توفري قوامئ بأرقام الهواتف اخلارجية ذات العالقة بطبيعة العمل وقوامئ ابلرقام ادلاخلية يف اجلامعة ومتابعة حتديث لك مهنا.
 الحمافظة عىل أرسار العمل واالجابة عىل مجيع الاس تفسارات الواردة للجامعة.
 االبال عن حدوث أعطال يف مقسم اجلامعة ومتابعة صيانته وحتديثه.
 القيام بأي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 دبلوم لكية جممتع مع خربة س نة يف جمال العمل.
 أو شهادة الثانوية العامة مع خربة س نتني يف جمال العمل ،وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة املطلوبة "مس توى املاهر"
 أو شهادة التدريب املهين حبد أدىن ( )0011ساعة تدريبية مع خربة س نتني يف جمال العمل ،وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى
املهارة املطلوبة " مس توى املاهر"
 أو أقل من شهادة الثانوية العامة مع خربة ال تقل عن مخس س نوات يف جمال العمل وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة
املطلوبة "مس توى املاهر"
 جمال اخلربة :االتصاالت
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
معرفة يف اس تخدام وسائل االتصاالت اخملتلفة ،القدرة عىل التعامل مع ضغوط العمل ،ومعرفة بكتابة التقارير ،اتقان اللغة العربية
ومعرفة ابللغة االجنلزيية.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التعامل االجيايب مع االيب اخلدمة ،والانضباط وادلقة يف املواعيد.
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اجملموعة (احلرفية)
مسمى الوظيفة :موظف أمن جامعي
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :وحدة /دائرة المن /أو حسب الهيلك التنظميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
الحمافظة عىل أمن اجلامعة والسالمة العامة فهيا.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 الحمافظة عىل أمن اجلامعة والسالمة العامة فهيا.
 حراسة مباين اجلامعة والحمافظة عىل ممتلاكهتا.
 تفقد املرافق العامة بشلك منتظم ،وتنظمي التقارير ادلقيقة الالزمة عن سري العمل.
 تنظمي دخول املرنبات اىل احلرم اجلامعي وخروهجا من حسب الصول.
 تسلمي واس تالم مفاتيح املباين ومرافقها.
 توجيه البة اجلامعة والعاملني الس تخدام مرافق اجلامعة ابلشلك المثل ،ومنع التدخني فهيا.
 التأكد من توافر رشوط ومتطلبات ووسائل السالمة العامة يف جمال العمل.
 التح ي ابللباقة عند خماابة الطلبة والعاملني يف اجلامعة وزوار اجلامعة.
 القيام بأي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 دبلوم لكية جممتع مع خربة مخس س نوات يف جمال العمل.
 أو شهادة الثانوية العامة مع خربة س بع س نوات يف جمال العمل.
 أو أقل من الثانوية العامة مع خربة ال تقل عن عرش س نوات يف جمال العمل.
 جمال اخلربة :المن وامحلاية والسالمة العامة.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
اتقان اللغة العربية ومعرفة ابللغة االجنلزيية ،معرفة ابس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع االيب اخلدمة ،والقدرة عىل حتمل ابيعة العمل ،والانضباط وادلقة يف
املواعيد ،حسن املظهر،ادلقة ورسعة املالحظة.
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اجملموعة (احلرفية)
مسمى الوظيفة :مساعد موظف أمن جامعي
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :وحدة /دائرة المن /أو حسب الهيلك التنظميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
يساعد موظف المن يف الحمافظة عىل أمن اجلامعة والسالمة العامة فهيا
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
يساعد موظف المن اجلامعي يف:
 الحمافظة عىل أمن اجلامعة والسالمة العامة فهيا.
 حراسة مباين اجلامعة والحمافظة عىل ممتلاكهتا.
 تفقد املرافق العامة بشلك منتظم ،وتنظمي التقارير ادلقيقة الالزمة عن سري العمل.
 تنظمي دخول املرنبات اىل احلرم اجلامعي وخروهجا من حسب الصول.
 تسلمي واس تالم مفاتيح املباين ومرافقها.
 توجيه البة اجلامعة والعاملني الس تخدام مرافق اجلامعة ابلشلك المثل ،ومنع التدخني فهيا.
 التأكد من توافر رشوط ومتطلبات ووسائل السالمة العامة يف جمال العمل.
 التح ي ابللباقة عند خماابة الطلبة والعاملني يف اجلامعة وزوار اجلامعة.
 القيام بأي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 شهادة الثانوية العامة مع خربة أربع س نوات يف جمال العمل.
 أو أقل من شهادة الثانوية العامة مع خربة ست س نوات يف جمال العمل.
 جمال اخلربة :المن وامحلاية والسالمة العامة.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
اتقان اللغة العربية ،معرفة ابس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع االيب اخلدمة ،والقدرة عىل حتمل ابيعة العمل ،والانضباط وادلقة يف
املواعيد ،حسن املظهر،ادلقة ورسعة املالحظة.
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اجملموعة (احلرفية)
مسمى الوظيفة :حريف نسخ وتصوير
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :لكية /عامدة /مركز /وحدة /دائرة /أو حسب الهيلك التنظميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
تصوير ونسخ الواثئق والوراق الرمسية وفق التعلاميت الناظمة للعمل.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 تصوير الكتب واملعامالت الرمسية عىل أآالت التصوير املعمتدة.
 ترتيب وقص وجتليد وتغليف أية تقارير أو معامالت رمسية يتطلهبا العمل.
 اجراء الصيانة اخلفيفة اليومية ادلورية لآالت التصوير والسحب والقص وغريها من الآالت اليت يس تخدهما.
 التبليغ الفوري عن اية أعطال حتصل للآالت اليت يس تخدهما ومنع أي موظف غري خمتص من اس تعاملها.
 التأكد من أن املواد الالزمة للتصوير والسحب مبا يف ذكل الحبار والورق وغري ذكل من القرااس ية واملواد املتوفرة.
 الحمافظة عىل رسية املعلومات الواردة يف امللفات والسجالت اليت يس تخدهما.
 املساعدة يف توثيق اكفة الكتب الرمسية اليت يمت أرشفهتا وحفظها.
 املساعدة يف تنظمي ومتابعة الربيد الوارد والصادر من حيث تدقيقه وتوقيعه ومتابعته وحتويهل اىل اجلهات ذات العالقة.
 املساعدة يف أرشفة الكتب واملعامالت الرمسية الكرتوني ًا.
 التأكد من توافر متطلبات ورشوط السالمة العامة يف جمال العمل.
 القيام بأي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 دبلوم لكية جممتع مع خربة س نتني يف جمال العمل وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة املطلوبة "مس توى حمدد املهارة".
 أو شهادة الثانوية العامة مع خربة مخس س نوات يف جمال العمل ،وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة املطلوبة "مس توى حمدد
املهارة".
 أو شهادة التدريب املهين حبد أدىن ( )011ساعة تدريبية مع خربة س بع س نوات يف جمال العمل ،وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى
املهارة املطلوبة " مس توى حمدد املهارة".
 أو أقل من شهادة الثانوية العامة مع خربة ال تقل عن عرش س نوات يف جمال العمل وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة
املطلوبة "مس توى حمدد املهارة".
 جمال اخلربة :جمال العمل.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
اتقان اللغة العربية ومعرفة ابللغة االجنلزيية ،معرفة ابس تخدام احلاسوب ،مقدرة جيدة عىل حفظ الرقام ورسعة التعامل معها ،املعرفة
بشؤون صيانة أآالت التصوير.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التعامل االجيايب مع االيب اخلدمة ،والقدرة عىل حتمل ابيعة العمل ،والالزتام وادلقة يف املواعيد.
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اجملموعة (احلرفية)
مسمى الوظيفة :مساعد حريف نسخ وتصوير
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :لكية /عامدة /مركز /وحدة /دائرة /أو حسب الهيلك التنظميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
املساعدة يف تصوير ونسخ الواثئق والوراق الرمسية وفق التعلاميت املعمول هبا.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
يساعد حريف النسخ والتصوير يف:
 تصوير الكتب واملعامالت الرمسية عىل أآالت التصوير املعمتدة.
 ترتيب وقص وجتليد وتغليف أية تقارير أو معامالت رمسية يتطلهبا العمل.
 اجراء الصيانة اخلفيفة اليومية ادلورية لآالت التصوير والسحب والقص وغريها من الآالت اليت يس تخدهما.
 التبليغ الفوري عن اية أعطال حتصل للآالت اليت يس تخدهما ومنع أي موظف غري خمتص من اس تعاملها.
 التأكد من أن املواد الالزمة للتصوير والسحب مبا يف ذكل الحبار والورق وغري ذكل من القرااس ية واملواد املتوفرة.
 الحمافظة عىل رسية املعلومات الواردة يف امللفات والسجالت اليت يس تخدهما.
 توثيق اكفة الكتب الرمسية اليت يمت أرشفهتا وحفظها.
 تنظمي ومتابعة الربيد الوارد والصادر من حيث تدقيقه وتوقيعه ومتابعته وحتويهل اىل اجلهات ذات العالقة.
 أرشفة الكتب واملعامالت الرمسية الكرتوني ًا.
 التأكد من توافر متطلبات ورشوط السالمة العامة يف جمال العمل.
 القيام بأي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 شهادة الثانوية العامة مع خربة ثالث س نوات يف جمال العمل ،وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة املطلوبة "مس توى حمدد املهارة".
 أو شهادة التدريب املهين حبد أدىن ( )011ساعة تدريبية مع خربة مخس س نوات يف جمال العمل ،وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى
املهارة املطلوبة " مس توى حمدد املهارة".
 أو أقل من شهادة الثانوية العامة مع خربة ال تقل عن س بع س نوات يف جمال العمل وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة املطلوبة
"مس توى حمدد املهارة".
 جمال اخلربة :جمال العمل.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
اتقان اللغة العربية ومعرفة ابللغة االجنلزيية ،معرفة ابس تخدام احلاسوب ،مقدرة جيدة عىل حفظ الرقام ورسعة التعامل معها ،املعرفة
بشؤون صيانة أآالت التصوير.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التعامل االجيايب مع االيب اخلدمة ،والقدرة عىل حتمل ابيعة العمل ،والانضباط وادلقة يف
املواعيد.
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اجملموعة (احلرفية)
مسمى الوظيفة :مراسل
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :لكية /عامدة /مركز /وحدة /دائرة /أو حسب الهيلك التنظميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
القيام بأعامل اخلدمات املساعدة يف جمال معهل.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 التأكد من نظافة وترتيب املاكتب.
 نقل املعامالت الرمسية بني املاكتب وتصويرها.
 تلبية البات املوظفني وأعضاء هيئة التدريس فامي يتعلق ابلعمل الرمسي.
 نقل القرااس ية ،والاثث داخل أمانن العمل يف اجلامعة.
 اغالق البواب ،والش بابيك ،والتأكد من اافاء النوار ،واغالق صنابري املياه عند خروج العاملني والطلبة ،والحمافظة عىل
املمتلاكت يف ماكن العمل.
 الالزتام بربانمج املناوبة املعد من قبل االدارة (نظام الوردايت) فامي يتعلق بفتح أمانن العمل صباح ًا أو اغالقها يف املساء.
 القيام بأي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 شهادة الثانوية العامة وخربة ال تقل عن س نتني ،أو أقل من الثانوية العامة وخربة ال تقل عن مخس س نوات.
 جمال اخلربة :جمال العمل.
املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:
اتقان اللغة العربية ومعرفة ابللغة االجنلزيية ،معرفة ابس تخدام احلاسوب.
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع االيب اخلدمة ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل ،المانة والالزتام ،ادلقة
والانتظام يف العمل ،حسن املظهر.
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اجملموعة (احلرفية)
مسمى الوظيفة :عامل
أوالً :معلومات أساس ية عن الوظيفة
املسؤول املبارش :حسب الهيلك التنظميي
ماكن العمل :لكية /عامدة /مركز /وحدة /دائرة /أو حسب الهيلك التنظميي
اثني ًا :ملخص الوظيفة:
القيام ابلعامل املتعلقة ابخلدمات العامة.
اثلث ًا :الواجبات الساس ية للوظيفة:
 القيام بأعامل التنظيف لشوارع اجلامعة ومبانهيا ومرافقها العامة.
 القيام بأعامل اخلدمات يف املطامع واملقاصف.
 القيام ابلعامل الزراعية من حيث حتضري الرتبة والعناية هبا وابملزروعات.
 القيام ابلعامل االنشائية من حيث حتفري البااون ونقل البالط ...،وخالفه.
 القيام بأعامل الصيانة للمباين والهجزة واملعدات واملرنبات...اخل ابرشاف احلريف اخملتص.
 القيام ابلعامل اخلاصة ابملالعب واملرافق الرايضية حسب ُمقتىض ابيعة العمل.
 القيام بأي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل.
رابع ًا :املؤهل العلمي واخلربة العملية:
 حيسن القراءة والكتابة
 جمال اخلربة :جمال العمل
متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:
 اللياقة الصحية :أن يكون الئق ًا حصي ًا.
 السامت الشخصية :القدرة عىل التواصل االجيايب مع االيب اخلدمة ،والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل ،الانتظام والالزتام يف
العمل.
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الفهرس
املسمى الوظيفي

رمق الصفحة

اجملموعة القيادية
6
0
5
2
0
8
9
00
06
03
05

رئيس اجلامعة
انئب رئيس اجلامعة
مساعد رئيس اجلامعة

معيد
انئب معيد
مساعد معيد
رئيس قسم أاكدميي

مدير مركز
مساعد مدير مركز

مدير وحدة /دائرة االذاعة
مدير الوحدة /ادلائرة

اجملموعة االرشافية دون رتبة مدير
00
08
09
61

مساعد مدير الوحدة /ادلائرة
رئيس شعبة
رئيس فرع
رئيس ديوان

اجملموعة االدارية
66
63
60
65
62
60

اداري
حماسب
اكتب
مدخل بياانت
سكرترية
سكرترية تنفيذية
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68
69
31
30
36
33

مقدم برانمج
معد برانمج
أخصايئ ارشاد وعمل نفس
مرشفة مزنل
أمني مس تودع
مساعد أمني مس تودع

اجملموعة املهنية
35
32
30
38
39
01
00
06
03
00
05

ابيب برشي
ابيب أس نان
صيديل
مساعد صيديل
همندس
همندس اتصاالت يف االذاعة
فين صوت
مساعد همن هندس ية
ممرض /ممرضة
مساعد ممرض /ممرضة
منقذ /منقذة

اجملموعة الفنية
00
09
50
53
50
52
50

مربمج حاسوب
مساعد مربمج حاسوب
مسؤول نظم
ومطور صفحات ويب
مصمم ّ
فين مراقبة الكرتونية
مرشف خمترب
فين خمترب
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58
59
20
26
23

مصور
ّ
مدرب رايضة
فين
فين حتاليل ابية
مساعد فين حتاليل ابية

اجملموعة احلرفية
25
22
20
28
29
01
00
06
03
00
05
02
00
08

حريف
مساعد حريف
سفريج
مساعد سفريج
مرشف مبىن وصيانة
مراقب
سائق
مأمور مقسم
موظف أمن جامعي
مساعد موظف أمن جامعي
حريف نسخ وتصوير
مساعد حريف نسخ وتصوير
مراسل
عامل

دائرة الرئاسة
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