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 (القياديةاجملموعة )

 مسمى الوظيفة: رئيس اجلامعة
 

 :أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 أ س تاذ دكتور الرتبة ال اكدميية:

 : جملس ال مناءاملسؤول املبارش

 نواب الرئيس ومساعدوه ومستشاروه املرؤوسون:
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

دا  .وضامن حسن سري العمل فهيارة شؤون اجلامعة ال اكدميية واال دارية واملالية ا 
 

 :اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة

  متثيل اجلامعة أ مام مجيع اجلهات الرمسية والقضائية والهيئات وال شخاص وتوقيع العقود نيابة عهنا مبا ال يتعارض مع قانون

 .افذالتعلمي العايل والبحث العلمي الن

  دارة شؤون اجلامعة العلمية واملالية واال دارية وفق أ حاكم قانون اجلامعة وال نظمة والتعلاميت والقرارات الصادرة مبقتىض أ ي ا 

 مهنا.

  ىل الانعقاد ورئاسة اجامتعاهتا واال رشاف عىل توثيق القرارات الصادرة ومتابعة دعوة جملس اجلامعة وجملس العمداء ا 

 تنفيذها.

 ىل جملس ال مناء الختاذ قراره بشأ هنا.اجلامعة لس جملل س نوية تقدمي خطة مع  عن مشاريع اجلامعة اال منائية ملناقش هتا ورفعها ا 

  ىل جملس ال مناء ال قراره متهيدًا للمصادقة ىل جملس اجلامعة ملناقش ته ورفعه ا  عداد مرشوع موازنة اجلامعة الس نوي وتقدميه ا  ا 

 عليه من اجمللس.

 ىل جملس اجلامعة، مبينًا فهيا مؤرشات ال داء يف جماالت التعلمي العايل ع س  تقدمي تقارير رب نوية وس نوية عن أ داء اجلامعة ا 

 ةوالبحث العلمي وخدمة اجملمتع وال نشطة ال خرى، وتضميهنا أ ي اقرتاحات يراها مناس بة لتطوير اجلامعة وفق الآلية املعمتد

ىل جملس ال مناء.يقوم جملس اجلامعة مبناقش هتا ورفعه أ نذلكل عىل   ا ا 

  ذا زادت مدة  أ هناتعليق ادلراسة لكيًا أ و جزئيًا يف اجلامعة وذكل يف احلاالت اليت يرى تس تدعي اختاذ مثل هذا القرار وا 

ىل جملس ال مناء تعليق ادلراسة عىل أ س بوع فعىل الرئيس عرض ال مر عىل جملس اجلامعة ال بداء  التوصية املناس بة ورفعها ا 

 ر املناسب بشأ هنا.الختاذ القرا

 .التنسيب جمللس ال مناء بتعيني نواب الرئيس والعمداء 

  والتعلاميت الصادرة استنادًا لها أ و أ ي من  اجلامعة قانونهل مبوجب ال نظمة الصادرة مبقتىض أ ي صالحيات أ خرى خموةل

 الصالحيات اليت يفوضه هبا جملس اجلامعة وفقًا لل صول القانونية.
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 املؤهل العلمي " الرتبة ال اكدميية" واخلربة العملية:رابعًا: 

 رتبة ال س تاذية. 

 جمال اخلربة: أ اكدميية. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:خامسًا: 

 معرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهتا والترشيعات ذات العالقة ابلتعلمي العايل، والقدرة عىل اس تقطاب متويل للمشاريع اال منائية يف 

 اجلامعة.

 تقان اللغتني العربية واال جنلزيي جادة اس تخدام احلاسوب.، والتخطيط الاسرتاتيجيةهمارات خاصة: ا   ، وا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:سادسًا: 

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 السامت الشخصية: القدرة عىل القيادة، واال رشاف والتوجيه واالتصال الفعال. 
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 (القياديةاجملموعة )

 مسمى الوظيفة: انئب رئيس اجلامعة
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 أ س تاذ دكتور الرتبة ال اكدميية:

 : رئيس اجلامعةاملسؤول املبارش

ليه من رئيس اجلامعة. املرؤوسون:  العمداء/ املديرون/ حسب الهيلك التنظميي أ و ما يفوض ا 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

ليه من أ عامل من قبل رئيس اجلامعة  .القيام مبا يفوض ا 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

ىل الواجبات ال اكدميية والبحثية يقوم ابملهام الآتية:  ابال ضافة ا 

 .الاشرتاك يف اجملالس واللجان اجلامعية، ويف تكل اليت تشارك فهيا اجلامعة مضن اختصاصه الوظيفي 

  اار اختصاصه الوظيفي.التواصل مع اجمل  متع الحم ي والقطاعني العام واخلاص مبا يعود ابلفائدة عىل اجلامعة واجملمتع مضن ا 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي " الرتبة ال اكدميية" واخلربة العملية:

 رتبة ال س تاذية. 

 جمال اخلربة: أ اكدميية. 
 

 ارف والقدرات واملهارات املطلوبة:املع

  معرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهتا والترشيعات ذات العالقة ابلتعلمي العايل، والقدرة عىل اس تقطاب متويل للمشاريع اال منائية يف

 اجلامعة.

 تقان اللغتني العربية واال جنلزيي جادة اس تخدام احلاسوب.، والتخطيط الاسرتاتيجيةهمارات خاصة: ا   ، وا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 السامت الشخصية: القدرة عىل القيادة، واال رشاف والتوجيه واالتصال الفعال. 
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 (القياديةاجملموعة )

 مسمى الوظيفة: مساعد رئيس اجلامعة
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 امعة: رئيس اجلاملسؤول املبارش

 رئاسة اجلامعة ماكن العمل:

ليه من رئيس اجلامعة. املرؤوسون:  حسب الهيلك التنظميي أ و ما يفوض ا 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

ليه من قبل رئيس اجلامعة  .القيام ابلواجبات املفوضة ا 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 ا يف قوانني وأ نظمة اجلامعة مضن جمال اختصاصه الوظيفي.املنصوص علهي الاشرتاك يف اجملالس واللجان اجلامعية 

 .اار اختصاصه الوظيفي  التواصل مع اجملمتع الحم ي والقطاعني العام واخلاص مبا يعود ابلفائدة عىل اجلامعة واجملمتع مضن ا 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 ميية" واخلربة العملية:رابعًا: املؤهل العلمي " الرتبة ال اكد

  درجة ادلكتوراه مع خربة ال تقل عن مخس س نوات، أ و درجة املاجس تري مع خربة ال تقل عن عرش س نوات، وأ ن يكون

من موظفي الفئة ال وىل، أ و درجة الباكلوريوس مع خربة ال تقل عن مخس عرشة س نة، وأ ن يكون من موظفي الفئة 

 .ال وىل

 داجمال اخلربة: أ اكدميية  .رية/ ا 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 ات ذات العالقة ابلتعلمي العايلمعرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهتا والترشيع. 

 تقان اللغتني العربية واال جنلزيي جادة اس تخدام احلاسوب.، والتخطيط الاسرتاتيجيةهمارات خاصة: ا   ، ا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 يكون الئقًا حصيًا. اللياقة الصحية: أ ن 

 السامت الشخصية: القدرة عىل القيادة، واال رشاف والتوجيه واالتصال الفعال. 
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 (القياديةاجملموعة )

 مسمى الوظيفة: معيد
 

 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 أ س تاذ دكتور الرتبة ال اكدميية:

 انئب الرئيس للشؤون ال اكدميية: املسؤول املبارش

 لكية أ و عامدة لعمل:ماكن ا

 حسب الهيلك التنظميي املرؤوسون:
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

دارة اللكية أ و العامدة ة لللكية أ و العامدة وتنفيذها مباملشاركة يف رمس الس ياسة العام ا يضمن حسن سري العمل فهيا واال رشاف عىل ا 

 .وضامن الالزتام ابلترشيعات الناظمة للعمل يف اجلامعة
 

 

 ثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:اثل 

 .دارة الشؤون ال اكدميية واال دارية واملالية لللكية أ و العامدة مبا يضمن حسن سري العمل فهيا  ا 

  عداد اخلطة ال اكدميية واال دارية واملالية لللكية أ و العامدة وتقدمي التوصيات خبصوص احتياجاهتا من القوى البرشية واللوازم ا 

 وغريها.

  عداد م ىل اجلهات املعنية ال قرارها حسب ال صولا   .رشوع موازنة اللكية أ و العامدة ورفعها ا 

 ضامن حسن سري العمل يف اللكية أ و العامدة. 

 الاشرتاك يف اجملالس املنصوص علهيا يف ترشيعات اجلامعة النافذة. 

 ىل اجلهات املعنية  .رئاسة جملس اللكية ورفع التوصيات اليت يويص هبا ا 

 رئيس اجلامعة ونوابه يف ال مور املتعلقة ابللكية أ و العامدة التباحث مع. 

 التباحث مع رؤساء ال قسام وأ عضاء الهيئة التدريس ية يف الشؤون املتعلقة بأ عامهلم. 

 التواصل مع اجملمتع الحم ي يف ال مور املتعلقة بشؤون اللكية أ و العامدة. 

  أ مانن معلهم.العاملني يف العامدة، وضامن الزتاهمم يفتقيمي أ داء  

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي " الرتبة ال اكدميية" واخلربة العملية:

 رتبة ال س تاذية. 

 جمال اخلربة: أ اكدميية. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 ة ابلتعلمي العايلمعرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهتا والترشيعات ذات العالق. 

 تقان اللغتني العربية واال جنلزيي جادة اس تخدام احلاسوب.، والتخطيط الاسرتاتيجيةهمارات خاصة: ا   ، ا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 السامت الشخصية: القدرة عىل القيادة، واال رشاف والتوجيه واالتصال الفعال 
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 (القياديةموعة )اجمل

 مسمى الوظيفة: انئب معيد
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 أ س تاذ دكتور الرتبة ال اكدميية:

 : العميداملسؤول املبارش

 لكية أ و عامدة ماكن العمل:

 حسب الهيلك التنظميي/ ما يفوضه به العميد املرؤوسون:
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

ليه من قبل العميدالقيام ابلواجبات وامله  .ام املفوضة ا 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

ىل الواجبات ال اكدميية من حبث علمي وتدريس:  ابال ضافة ا 

 يقوم مقام العميد يف حال غيابه أ و سفره. 

 .املشاركة يف اللجان واجملالس اجلامعية وفقًا للترشيعات النافذة يف اجلامعة 

 العامدة، وضامن الزتاهمم يف أ مانن معلهم. اللكية/ تقيمي أ داء املرؤوسني يف 

  جراء التعديالت الالزمة ابلتعاون مع اجلهات اخملتصة.للكية/ امتابعة املوقع اال لكرتوين ل  لعامدة وا 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي " الرتبة ال اكدميية" واخلربة العملية:

  بة ال س تاذيةرت. 

 جمال اخلربة: أ اكدميية. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 معرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهتا والترشيعات ذات العالقة ابلتعلمي العايل. 

 تقان اللغتني العربية واال جنلزيي جادة اس تخدام احلاسوب.، والتخطيط الاسرتاتيجيةهمارات خاصة: ا   ، ا 
 

 شاغل الوظيفة:متطلبات خاصة ب 

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 السامت الشخصية: القدرة عىل القيادة، واال رشاف والتوجيه واالتصال الفعال. 
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 (القياديةاجملموعة )

 مسمى الوظيفة: مساعد معيد
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 أ س تاذ مساعد الرتبة ال اكدميية:

 العميد :املسؤول املبارش

 لكية أ و عامدة ماكن العمل:

 ما يفوضه به العميد/ حسب الهيلك التنظميي املرؤوسون:
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

ليه من قبل العميد  .القيام ابلواجبات واملهام املفوضة ا 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

ىل الواجبات ال اكدميية من حبث علمي وتدريس:  ابال ضافة ا 

  س الصالحيات اليت تفوض هل مضن اختصاصه الوظيفيميار. 

 .املشاركة يف اللجان واجملالس اجلامعية وفقًا للترشيعات النافذة يف اجلامعة 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي " الرتبة ال اكدميية" واخلربة العملية:

 أ دىن د" حداً درجة ادلكتوراه "أ س تاذ مساع. 

 جمال اخلربة: أ اكدميية. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 معرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهتا والترشيعات ذات العالقة ابلتعلمي العايل. 

 تقان اللغتني العربية واال جنلزيي جادة اس تخدام احلاسوب.، والتخطيط الاسرتاتيجيةهمارات خاصة: ا   ، ا 
 

 شاغل الوظيفة:متطلبات خاصة ب 

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 السامت الشخصية: القدرة عىل القيادة، واال رشاف والتوجيه واالتصال الفعال. 
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 (القياديةاجملموعة )

 مسمى الوظيفة: رئيس قسم أ اكدميي
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 أ س تاذ  الرتبة ال اكدميية:

 : العميداملسؤول املبارش

 لكية  ماكن العمل:

 به العميد/ حسب الهيلك التنظميي يلكفهما  املرؤوسون:
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 .ضامن حسن سري العملية التدريس ية يف القسم
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

ىل الواجبات ال اكدميية من حبث علمي وتدريس:  ابال ضافة ا 

  ملية التدريس ية وال عامل اال دارية يف القسم.اال رشاف عىل حسن سري الع 

 دارهتا  .تنظمي اجامتعات القسم وا 

 .ىل معيد اللكية عداد جداول ال عامل الجامتعات القسم وكتابة حمارض اجللسات ورفع الاقرتاحات ا   ا 

 املشاركة يف جلان القسم وجلان اللكية أ و املركز واجلامعة. 

 بتطوير مناجه القسم وعرضها عىل جملس القسم معل املراجعة ادلورية والتقيمي الكفيل. 

 عداد التقارير املت  علقة ابلقسم ورفعها لعميد اللكية.ا 

 ال اكدميية اال رشاف عىل معلية اال رشاد يف القسم وحل مشالكته. 

  ت والصعوابعقد اجامتع مع البة القسم مبا ال يقل عن مرة واحدة لك فصل درايس للوقوف عىل احتياجاهتم واملشالكت

جياد احللول الالزمة ذلكل ورفع توصياته لعميد  ىل اقرتاحاهتم وا  اليت تواهجهم خالل مسريهتم العلمية يف اجلامعة والاس امتع ا 

 اللكية.

  عداد خطة معل القسم ومرشوع موازنته واحتياجاته من أ عضاء هيئة التدريس واملوارد البرشية واللوازم املشاركة يف ا 

 وال هجزة.

 راسالت القسم الرمسيةالقيام باكفة م. 

 اس تقبال املراجعني والضيوف. 

 .اال رشاف عىل ما يتبع القسم من خمتربات وورش ومس تودعات وجتهزيات 

  عداد اجلداول ادلراس ية اخلاصة  ابلقسم ابلتعاون والتنس يق مع الهيئة التدريس ية يف القسم ورفعها لعميد اللكية.ا 

  عداد اخلطة ادلراس ية للقسم و  وصف املساقات.اال رشاف عىل ا 

  عداد تقارير تقيمي ال داء الس نوية  للعاملني يف القسم، وضامن الزتاهمم يف أ مانن معلهم.ا 

 اال رشاف ومتابعة برامج ادلراسات العليا يف القسم. 

 .داراًي وأ اكدمييًا وحبثيًا  اال رشاف عىل تطوير القسم وضامن اجلودة ا 

 جراء التعديال  ت الالزمة ابلتعاون مع اجلهات اخملتصة.متابعة املوقع اال لكرتوين للقسم وا 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
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 رابعًا: املؤهل العلمي " الرتبة ال اكدميية" واخلربة العملية:

 رتبة ال س تاذية. 

 جمال اخلربة: أ اكدميية. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 ملام، ا والترشيعات ذات العالقة ابلتعلمي العايلمعرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهت بتطوير اخلطط واملناجه ادلراس ية، والتخطيط  وا 

 .الاسرتاتيجي

  تقان اللغتني العربية جادة اس تخدام احلاسوبواال جنلزييةهمارات خاصة: ا   .، ا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 ة: القدرة عىل القيادة، واال رشاف والتوجيه واالتصال الفعالالسامت الشخصي. 
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 (القياديةاجملموعة )

 مسمى الوظيفة: مدير مركز
 

 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 دكتورأ س تاذ  الرتبة ال اكدميية:

 حسب الهيلك التنظميي: املسؤول املبارش

 املركزماكن العمل:

 نظمييحسب الهيلك الت  املرؤوسون:
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

دارة شؤون املركز مبا يضمن حسن سري العمل  .ا 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

ىل الواجبات ال اكدميية من حبث علمي وتدريس:  ابال ضافة ا 

 متابعة تنفيذ القوانني وال نظمة والتعلاميت اليت ختص املركز. 

  عداد اخلطة الاسرتاتيجية اخلاصة يف  املركز.ا 

 .اال رشاف عىل حسن سري العملية التدريس ية 

 .عداد التقرير الس نوي ال جنازات املركز  ا 

 .عداد موازنته  حتديد احتياجات املركز وا 

 .دارة شؤون املركز من النوايح املالية واال دارية والفنية مبا يضمن حسن سري العمل يف املركز  ا 

 ركز.املشاركة وترؤس اللجان اليت لها عالقة بعمل امل 

 اعامتد تقيمي أ داء العاملني يف املركز. 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي " الرتبة ال اكدميية" واخلربة العملية:

 رتبة ال س تاذية. 

 جمال اخلربة: أ اكدميية. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

  أ نظمهتا والترشيعات ذات العالقة ابلتعلمي العايل، والتخطيط الاسرتاتيجيمعرفة بقوانني اجلامعة و. 

  تقان اللغتني العربية جادة واال جنلزيية، همارات خاصة: ا   ي.والتفكري اال بداع احلاسوباس تخدام ا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

  والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.قيادة، واال رشاف والتوجيه واالتصال الفعالالسامت الشخصية: القدرة عىل ال ، 
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 (القياديةاجملموعة )

 مسمى الوظيفة: مساعد مدير مركز
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 أ س تاذ دكتور الرتبة ال اكدميية:

 : مدير املركزاملسؤول املبارش

 املركزماكن العمل:

 به املدير/ حسب الهيلك التنظميي يلكفها م  املرؤوسون:
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

دارة شؤون املركز مبا يضمن حسن سري العمل  .ما يلكّفه به املدير فامي خيص املسامهة يف ا 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

ىل الواجبات ال اكدميية من حبث علمي وتدريس:  ابال ضافة ا 

 وال نظمة والتعلاميت اليت ختص املركز.متابعة تنفيذ القوانني  

  عداد اخلطة الاسرتاتيجية اخلاصة يف املركز.املشاركة يف  ا 

  اال رشاف عىل حسن سري العملية التدريس ية.املشاركة يف 

  عداد التقرير الس نوي ال جنازات املركز.املشاركة يف  ا 

  عداد موازنته.املشاركة يف  حتديد احتياجات املركز وا 

 دارة شؤون املركز من النوايح املالية واال دارية والفنية مبا يضمن حسن سري العمل يف املركز. املشاركة يف  ا 

  اللجان اليت لها عالقة بعمل املركز. يفاملشاركة 

 دارة املركز يف حال غياب مدير املركز  .يتوىل ا 

 جراء التعديالت الالزمة ابلتعاون مع اجلهات  اخملتصة. متابعة املوقع اال لكرتوين للمركز وا 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

 رجة املاجس تري مع خربة ال تقل عن س بع س نوات مهنا مخس دل وميكن لظروف خاصة أ ن يكون حامالً ، درجة ادلكتوراه

ة ال تقل عن اثنيت عرشة س نة مهنا اماين س نوات عىل أ و درجة الباكلوريوس مع خرب  ،س نوات عىل ال قل داخل اجلامعة

 ال قل داخل اجلامعة.

 دارية جمال اخلربة: أ اكدميية  .أ و ا 
 

 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 همارات التخطيطو  مهنجية التفكري العلميتوافر ، معرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهتا والترشيعات ذات العالقة ابلتعلمي العايل 

 والقيادة.

  ،تقان اللغتني العربية واال جنلزيية جادة او همارات خاصة: ا   . احلاسوبس تخدام ا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 .السامت الشخصية: القدرة عىل القيادة، واال رشاف والتوجيه واالتصال الفعال، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل 
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 (القياديةاجملموعة )

 اال ذاعةمسمى الوظيفة: مدير وحدة/ دائرة 
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 عضو هيئة تدريس :الرتبة ال اكدميية

 : حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 اال ذاعةوحدة/ دائرة  ماكن العمل:

 حسب الهيلك التنظميي املرؤوسون:
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 .معل دائرة اال ذاعة بلك تفاصيهل اال دارية والفنية مضن أ نظمة وقوانني اجلامعةاال رشاف عىل  
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

ىل الواجبات ال اكدميية من حبث علمي وتدريس:  ابال ضافة ا 

 دارة املاكن بتفاصيهل اال دارية والفنية مضن أ نظمة وقوانني اجلامعة  .ا 

 ات الربامج وحاجة اال ذاعة واملس متع لهاوضع خمططات دور. 

 اال رشاف عىل اجلانب الفين والتقين، ومتابعة ال مور الهندس ية اليت تُعىن بأ هجزة وأ نظمة وبرجميات معلها يف اال ذاعة. 

 واال رشاف عىل حترير املواد وتدقيقها لغوايً  مراقبة املضمون. 

 وفنيني اال رشاف عىل تدريب اوامق اال ذاعة من مذيعني ومعّدين. 

  التواصل مع الهيئات واملؤسسات والوزارات املعنية بشؤون اال ذاعة وترخيصها وحقوقها مثل: هيئة اال عالم، وهيئة قطاع

 .اال عالم واملؤسسات اال عالمية املرئية واملسموعة واملقروءة تنظمي االتصاالت ووزارة

 عة اجلغرافية اليت يصلها البثالتواصل مع املؤسسات املدنية واجملمتع الحم ي وقضاايه يف الرق. 

  جوزات الالزمة ذلكل، وجداول دوام العاملني يف الربامج املبثوثة عىل الهواء مبارشةاعيد تسجيل الربامج واحلترتيب مو ،

 قامئة ال غاين، والفقرات ادلينية. واملسجةل ، وجداول

 آخر املس تجدات عىل الساحة الحملية والعربية وادلولية يف موا املواجز والنرشات جز ال خبار، ومراقبة وتدقيق متابعة أ

 اال خبارية أ واًل بأ ول.

 .القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي " الرتبة ال اكدميية" واخلربة العملية:

 ىل اخلربة يف جمال العمل اال ذاعي.حدًا أ دىن درجة املاجس تري ضافة ا   ، ا 

  :س نوات مخسخربة يف جمال العمل اال ذاعي ال تقل عن جمال اخلربة. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

  ،والتخطيط الاسرتاتيجي.معرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهتا 

 .جادة اس تخدام احلاسوب والتفكري اال بداعي تقان اللغتني العربية واال جنلزيية، ا   همارات خاصة: ا 

  بارية واملواجز والنرشات مبا يتالمئ مع فلسفة ادلوةل واجلامعة.اال ملام بطبيعة املواد اال خ 

  أ عامل فنيني الصوت يف ختزين املواد وتسجيلها وبهثا وأ رشفهتا والحمافظة عىل أ ن يكون ملامً ودليه القدرة عىل متابعة

 اس تدامهتا ورسيهتا.
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 تيوهاأ ن يكون دليه املعرفة التامة ابل مور التقنية والهندس ية وربط الاس تود ( بغرفة التحمكMCR ومن مث غرفة املرسةل )

 وال نتينات.

 .أ ن يكون دليه همارات التواصل مع اجلهات الفنية واملؤسسات احلكومية، واجملمتع الحم ي  واملؤسسات املدنية  
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 ملام اتم بقوانني وأ نظمة هيئة  االتصاالت وهيئة املريئ واملسموع. ا 

 .السامت الشخصية: القدرة عىل القيادة، واال رشاف والتوجيه واالتصال الفعال، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل 
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 (القياديةاجملموعة )

 مسمى الوظيفة: مدير الوحدة/ ادلائرة
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 يلك التنظميي: حسب اله املسؤول املبارش

 الوحدة/ ادلائرة ماكن العمل:

 حسب الهيلك التنظمييأ و العاملون يف الوحدة أ و ادلائرة/  املرؤوسون:
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

دارة شؤون الوحدة/ ادلائرة مبا يضمن حسن سري العمل  .ا 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 الوحدة/ ادلائرةت اليت ختص متابعة تنفيذ القوانني وال نظمة والتعلامي. 

 .عداد اخلطة الاسرتاتيجية اخلاصة يف الوحدة/ ادلائرة  ا 

 .التنسيب بتعيني العاملني يف الوحدة/ ادلائرة 

 .عداد التقرير الس نوي ال جنازات الوحدة/ ادلائرة  ا 

 .عداد موازنهتا  حتديد احتياجات الوحدة/ ادلائرة وا 

 دارة شؤون الوحدة/ ادلائرة من النوا  يح املالية واال دارية والفنية مبا يضمن حسن سري العمل.ا 

 .املشاركة وترؤس اللجان اليت لها عالقة بعمل الوحدة/ ادلائرة 

 اعامتد تقيمي أ داء العاملني يف الوحدة/ ادلائرة. 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل واخلربة العملية:

 أ و  ،، أ و درجة املاجس تري مع خربة ال تقل عن عرش س نوات مهنا مخس س نوات عىل ال قل داخل اجلامعةدرجة ادلكتوراه

 درجة الباكلوريوس مع خربة ال تقل عن اثنيت عرشة س نة مهنا اماين س نوات عىل ال قل داخل اجلامعة.

 دارية  .جمال اخلربة: ا 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 جلامعة وأ نظمهتا، والتخطيط الاسرتاتيجيمعرفة بقوانني ا. 

 ،تقان اللغتني العربية واال جنلزيية جادة همارات خاصة: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، ا   احلاسوباس تخدام  ا 

 .والتفكري اال بداعي
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 رة عىل القيادة، واال رشاف والتوجيه واالتصال الفعال، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.السامت الشخصية: القد 
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 اجملموعة اال رشافية دون رتبة مدير
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 اجملموعة )اال رشافية دون رتبة مدير(

 مسمى الوظيفة: مساعد مدير الوحدة/ ادلائرة
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 ادلائرة: مدير الوحدة/ املبارش املسؤول

 الوحدة/ ادلائرة ماكن العمل:

 به/ أ و حسب الهيلك التنظميي يلكفما  املرؤوسون:
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

دارة شؤون الوحدة/ ادلائرة مبا يضمن حسن سري العمل  .ما يلكّف به، فامي خيص املسامهة يف ا 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 الوحدة/ ادلائرةة تنفيذ القوانني وال نظمة والتعلاميت اليت ختص متابع. 

 .عداد اخلطة الاسرتاتيجية اخلاصة يف الوحدة/ ادلائرة  املشاركة يف ا 

 .عداد التقرير الس نوي ال جنازات الوحدة/ ادلائرة  املشاركة يف ا 

 .عداد موازنهتا  املشاركة يف حتديد احتياجات الوحدة/ ادلائرة وا 

 دارة شؤون الوحدة/ ادلائرة من النوايح املالية واال دارية والفنية مبا يضمن حسن سري العمل.املشاركة يف   ا 

 .املشاركة وترؤس اللجان اليت لها عالقة بعمل الوحدة/ ادلائرة 

 دارة شؤون الوحدة/ ادلائرة يف حال غياب املدير  .ا 

 جراء التعديالت الالزمة اب  لتعاون مع اجلهات اخملتصة.متابعة املوقع اال لكرتوين لدلائرة وا 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

 أ و  س س نوات عىل ال قل داخل اجلامعة،درجة ادلكتوراه، أ و درجة املاجس تري مع خربة ال تقل عن اماين س نوات مهنا مخ

 عرش س نوات مهنا اماين س نوات عىل ال قل داخل اجلامعة. درجة الباكلوريوس مع خربة ال تقل عن

 دارية  .جمال اخلربة: ا 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 معرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهتا، والتخطيط الاسرتاتيجي. 

  ،تقان اللغتني العربية واال جنلزيية جهمارات خاصة: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، ا  احلاسوب اس تخدام ادة ا 

 والتفكري اال بداعي.
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 .السامت الشخصية: القدرة عىل القيادة، واال رشاف والتوجيه واالتصال الفعال، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل 
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 اجملموعة )اال رشافية دون رتبة مدير(

 وظيفة: رئيس شعبةمسمى ال
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 : حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 لكية/ عامدة/ مركز/ وحدة/ دائرةماكن العمل: 

 العاملون يف الشعبة املرؤوسون:
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

دارة شؤون الشعبة مبا يضمن حسن سري العمل  .ا 
 

 للوظيفة:اثلثًا: الواجبات ال ساس ية 

 .دارة شؤون الشعبة بشلك يضمن حسن سري العمل فهيا  ا 

 .دارة شؤون العاملني يف الشعبة وتقس مي العمل فامي بيهنم  ا 

 .ىل مسؤوهل املبارش  حتديد احتياجات الشعبة ورفعها ا 

 .عداد اكفة التقارير والاحصائيات املتعلقة ابلشعبة  ا 

 .عداد املراسالت اخلاصة بأ عامل الشعبة  ا 

 ك يف اللجان حسب ما يلكّف به.الاشرتا 

 الحمافظة عىل موجودات الشعبة ومتابعة صيانة ال هجزة واملعدات. 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

 أ و درجة الباكلوريوس مع خربة ال  ،ا س نتني عىل ال قل داخل اجلامعةدرجة املاجس تري مع خربة ال تقل عن ثالث س نوات مهن

، أ و درجة ادلبلوم مع خربة ال تقل عن امان س نوات مهنا تقل عن مخس س نوات مهنا ثالث س نوات عىل ال قل داخل اجلامعة

ويف جمال ال عامل ذات الطبيعة الفنية واحلرفية املتخصصة )اخلدمات، الصيانة ومثيلها(  مخس س نوات عىل ال قل داخل اجلامعة،

نه ميكن الاس تعاضة عن رشط املؤهل العلمي أ عالهف  كام ي ي:ابخلربة املتخصصة املناس بة  ا 

 .شهادة الثانوية العامة مع خربة ال تقل عن عرش س نوات داخل اجلامعة .أ  

ساعة تدريبية مع خربة يف جمال العمل ال تقل عن عرش س نوات  0011أ و شهادة التدريب املهين "بعدد ساعات ال يقل عن  .ب

 اجلامعة.داخل 

 دارية  .جمال اخلربة: ا 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 معرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهتا، والتخطيط الاسرتاتيجي. 

  ،تقان اللغتني العربية واال جنلزيية جادة همارات خاصة: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، ا   احلاسوباس تخدام ا 

  .والتفكري اال بداعي
 

 تطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:م 

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 .السامت الشخصية: القدرة عىل القيادة، واال رشاف والتوجيه واالتصال الفعال، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل 
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 اجملموعة )اال رشافية دون رتبة مدير(

 مسمى الوظيفة: رئيس فرع
 

 ت أ ساس ية عن الوظيفةأ والً: معلوما

 حسب الهيلك التنظميي: املسؤول املبارش

 لكية/ عامدة/ مركز/ وحدة/ دائرةماكن العمل: 

 الفرعالعاملون يف  املرؤوسون:
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

دارة شؤون   .مبا يضمن حسن سري العمل الفرعا 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 ت واال جراءات اخلاصة ابلفرع.اال رشاف عىل تطبيق الس ياسا 

 .حتديد احتياجات الفرع من املواد واملس تلزمات املطلوبة وتوزيعها 

 .عداد جداول ادلوام وتقس مي العمل عىل موظفي الفرع  ا 

 .متابعة وتقيمي أ داء العاملني يف الفرع واختاذ اال جراءات الالزمة لضامن حسن سري العمل  

  عداد اكفة املعامالت واخملاابات و  التقارير الرمسية املتعلقة ابلفرع.ا 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  ث س نوات عىل ال قل داخل اجلامعة، أ و دبلوم جممتع مع خربة ال س نوات مهنا ثال ثالثدرجة الباكلوريوس مع خربة ال تقل عن

ويف جمال ال عامل ذات الطبيعة الفنية واحلرفية املتخصصة )اخلدمات، الصيانة ومثيلها(  جمال العمل،تقل عن مخس س نوات يف 

نه ميكن الاس تعاضة عن رشط املؤهل العلمي أ ع  اله ابخلربة املتخصصة املناس بة كام ي ي:فا 

 جلامعة.يف جمال العمل "احلرفة" داخل اس نوات  اماينشهادة الثانوية العامة مع خربة ال تقل عن  .أ  

ساعة تدريبية وشهادة مزاوةل همنة "مس توى املاهر" مع خربة يف  0011أ و شهادة التدريب املهين "بعدد ساعات ال يقل عن  .ب

 جمال العمل ال تقل عن اماين س نوات داخل اجلامعة.

 دارية  . ميارسهاكون يف جمال احلرفة اليتفتفامي يتعلق مبجال اخلربة يف البندين )أ  + ب( ، أ ما جمال اخلربة: ا 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

  ،القدرة عىل التخطيط والقيادة.معرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهتا 

   تقان اللغة همارات خاصة: القدرة عىل التواصل اال جادة اال جنلزيية، معرفة ابللغة العربية و جيايب مع الآخرين، ا  اس تخدام ا 

  احلاسوب.
 

 لوظيفة:متطلبات خاصة بشاغل ا

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

  :والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.املبادأ ة والتطويرالسامت الشخصية ، 
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 اجملموعة )اال رشافية دون رتبة مدير(

 مسمى الوظيفة: رئيس ديوان
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 : حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 لكية/ عامدة/ مركز/ وحدة/ دائرةالعمل: ماكن 

 العاملون يف ادليوان املرؤوسون:
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

دارة شؤون ادليوان مبا يضمن حسن سري العمل  .ا 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 .ليه بعد موافقة الرئيس املبارش  اختاذ القرارات اخلاصة بطبيعة العمل املولك ا 

  عداد مسو خراهجا ا   من اباعة وتصنيف وتوثيق.ابلطريقة املثىل دات الكتب واال رشاف عىل ا 

 .)جازاهتم واال رشاف التام عىل املس تخدمني )املراسلني والعامل  توزيع العمل عىل موظفي ادليوان وتنظمي دواهمم وا 

 عداد مرشوع موازنة اللكية أ و الوحدة أ و املركز أ و العامدة اليت يعمل ف  هيا.املشاركة يف ا 

 .صدارها ابلشلك الهنايئ عداد بعض اخملاابات وا   املشاركة يف ا 

 .متابعة معلية اس تالم وفرز وتوزيع مجيع املعامالت الصادرة والواردة واال رشاف عىل سريها ابلطريقة املثىل 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  أ و درجة ال تقل عن مخس س نوات مهنا ثالث س نوات عىل ال قل داخل اجلامعة يف جمال العمل الباكلوريوس مع خربةدرجة ،

 ادلبلوم مع خربة ال تقل عن امان س نوات مهنا مخس س نوات عىل ال قل داخل اجلامعة.

 دارية جمال  اخلربة: ا 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 معرفة بطرق التوثيق والتصنيف وال رشفة اال لكرتونيةعة وأ نظمهتا، معرفة بقوانني اجلام. 

  ،تقان اللغتني العربية واال جنلزيية جادهمارات خاصة: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، ا   احلاسوب اس تخدامة ا 

 .والتفكري اال بداعي، وصياغة الكتب واخملاابات الرمسية
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 للياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا.ا 

 .السامت الشخصية: القدرة عىل القيادة، واال رشاف والتوجيه واالتصال الفعال، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل 
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 اجملموعة اال دارية
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 اجملموعة )اال دارية(

داري  مسمى الوظيفة: ا 
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 حسب الهيلك التنظميي : سؤول املبارشامل 

 لكية/ عامدة/ مركز/ وحدة/ دائرةماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 .القيام جبميع ال عامل اال دارية يف جمال العمل
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 دراسة املشالكت اال دارية واملساعدة يف اقرتاح احللول املناس بة لها. 

  كة يف صياغة القرارات والتعلاميت اخلاصة ابلعمل.املشار 

 عداد اخملاابات املتعلقة ابلعمل واباعهتا  .ا 

  حسب ُمقتىض ابيعة العملتنفيذ قرارات اللجان اخلاصة بطبيعة العمل. 

  حسب ُمقتىض ابيعة العملتنظمي وتنس يق ادلورات  اخلاصة. 

  صدار الواثئق الالزمة  .حسب ُمقتىض ابيعة العملا 

 حسب ُمقتىض ابيعة العملاركة يف اللجان والاجامتعات اخملتلفة املش. 

  مجيع املعامالت الصادرة والواردة.التدقيق عىل 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  مع خربة مخس لكية جممتع  قل يف جمال العمل، أ و دبلومس نتني عىل ال  درجة الباكلوريوس مع خربة يف جمال العمل ال تقل عن

 س نوات يف جمال العمل.

 دارية جمال  اخلربة: ا 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 معرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهتا، معرفة بطرق التوثيق والتصنيف وال رشفة اال لكرتونية. 

 تقان اللغتني العربية واال جنلزيية،  همارات خاصة: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع جادة الآخرين، ا   سوبااحلاس تخدام ا 

 .والتفكري اال بداعي، وصياغة الكتب واخملاابات الرمسية
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

  :والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل.املبادأ ة والتطويرالسامت الشخصية ، 



 

9/3/6102  23 

 

 اجملموعة )اال دارية(

 مسمى الوظيفة: حماسب
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 : حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 املالية ادلائرة/ الوحدةماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 متابعة ال عامل الحماسبية واملالية اليت يلكف هبا
 

 ة:اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيف

  يرادات ومسك احلساابت عداد احلركة النقدية اليومية لال  نفاق والقبض للقيود الحماسبية دفرتاًي و/ أ و حماسبيًا وا  ثبات معليات اال  ا 

 .اخلاصة ابجلهات اليت خارج موازنة وحسب النظام املايل يف اجلامعة

  نفاق لل  رشوط واملعززات املالية والرقابية.التحقق من قانونية القبض واال نفاق وحصة ال رقام ومن استيفاء اال 

 . ىل احلساابت اخلاصة ابلبنوك  توريد أ موال اجلامعة ا 

 .عداد القوامئ واملطالبات اخلاصة ابذلمم يرادات اجلامعة وا   تنظمي وتنفيذ التقارير اخلاصة بتحصيل ا 

 .عداد املوازانت واملزيانيات للجامعة واجلهات الانتاجية اخملتلفة  ا 

 جراء التسوايت البنكية متابعة احلساابت  .البنكية وا 

 .عداد وتوفري التقارير الشهرية وادلورية عداد البياانت اخلاصة ابلوحدات وا   توجيه احلساابت حسب البنود املعمتدة يف املوازنة وا 

 .عداد وتدقيق وتنفيذ جداول الرواتب الشهرية للعاملني يف اجلامعة  ا 

  نفاق والتأ شري علهيا مبا يثبت وحدة مضموهنا وحصهتا حسب التثبت والتدقيق يف املستندات واملعززات والعمليات الحماسبية قبل اال 

 الترشيعات النافذة.

 متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن رئاسة اجلامعة فامي يتعلق ابلنوايح املالية. 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 ي واخلربة العملية:رابعًا: املؤهل العلم

  يف الحماس بةدرجة الباكلوريوس   

 الحماس بةاخلربة:  جمال 
 

 

 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 معرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهتا. 

 ،تقان اللغتني العربية واال جنلزيية جادة همارات خاصة: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، ا   احلاسوب.اس تخدام  ا 
 

 

 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 .السامت الشخصية: املبادأ ة والتطوير، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل 
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 اجملموعة )اال دارية(

 مسمى الوظيفة: اكتب
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 : حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 لكية/ عامدة/ مركز/ وحدة/ دائرةالعمل:  ماكن
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 القيام جبميع ال عامل اال دارية واملكتبية يف جمال العمل
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

  حسب ال صول.وأ رشفته وتوثيقه املساعدة يف تصنيف الربيد 

  عداد املسودات والكتب بأ نواعها واباعهتا  حسب ال صول.وتدقيقها ا 

 املساعدة يف مجع البياانت واملعلومات املتعلقة بطبيعة العمل. 

  دارة امللفات حسب احلاجة  .حسب ال صول وتوزيعهاا 

  عداد الربامج وتنفيذها  .حسب ُمقتىض ابيعة العملاملساعدة يف ا 

  حسب ُمقتىض ابيعة العمل.التدقيق عىل القيود والسجالت اليدوية واحلاسوبية 

 عداد س ند ىل احلاسوب ا  دخال هذه العمليات ا   .حسب ُمقتىض ابيعة العملات اال نفاق وترحيل احلساابت وا 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

 دبلوم لكية جممتع مع خربة س نتني يف جمال العمل عىل ال قل. 

 دارية جمال  .اخلربة: ا 
 

 ارف والقدرات واملهارات املطلوبة:املع

 معرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهتا. 

  ،تقان اللغتني العربية واال جنلزيية جادة همارات خاصة: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، ا   احلاسوباس تخدام ا 

 .والتفكري اال بداعي
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

  يًا.اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حص 

 .السامت الشخصية: املبادأ ة والتطوير، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل 
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 اجملموعة )اال دارية(

 مسمى الوظيفة: مدخل بياانت
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 : حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 لكية/ عامدة/ مركز/ وحدة/ دائرةماكن العمل: 
 

 وظيفة:اثنيًا: ملخص ال

دخال اكفة البياانت واملعلومات املطلوبة يف   ، ومتابعهتا، وتدقيقها، ومعاجلهتا وفقًا ال جراءات العمل الحمددة.احلاسوبا 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 دخالها عىل احلاسوبالبياانت واملعلومات  قتدقي جراءات العمل املقررة. وا   وفق ا 

 املدخةل واس تخراج التقارير واباعهتا. ختزين البياانت واملعلومات 

 .جناز ال عامل حصائية لتسهيل ا  ىل تنظمي قاعدة معلوماتية وا   املسامهة يف تنفيذ ال عامل واال جراءات الهادفة ا 

 .تنظمي الواثئق وامللفات اخلاصة ابلعمل ومتابعة حتديهثا 

  أ و ما شابه ذكل. للآخرين ابالّاالع علهياالحمافظة عىل رسية املعلومات وعدم السامح 

 دارة املعرفة حسب  ابيعة العمل.ُمقتىض  املشاركة يف معليات ا 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  العمل. ة س نتني يف جمالدبلوم لكية جممتع مع خرب باكلوريوس وخربة يف جمال العمل ال تقل عن س نة واحدة، أ و 

 دارية جمال  اخلربة: ا 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 معرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهتا. 

 ،تقان اللغتني العربية واال جنلزيية جادة همارات خاصة: ا   احلاسوب.اس تخدام  ا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

  :ادلقة  ورسعة ، والقدرة عىل حتمل ضغواات العملقدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرينالالسامت الشخصية ،

 املالحظة.
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 اجملموعة )اال دارية(

 مسمى الوظيفة: سكرترية
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 : حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 لكية/ عامدة/ مركز/ وحدة/ دائرةماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 وال عامل املكتبية وما يتصل هبا من همام.اباعة الكتب تنظمي و 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

  ادلائرة/ الوحدة/ املكتب.ابللكية/ العامدةاس تالم الربيد اخلاص / 

 .اباعة التقارير والكتب الرمسية وتدقيقها وتنس يقها 

  دخال البياانت  .ة احلاسوبية املعمتدة يف العملعىل ال نظما 

  دارة امللفات حسب احلاجة وترقميها وحفظ حمتوايهتا  .حسب ال صولوتوزيعها ا 

 وتوثيقه حسب ال صول. املساعدة يف تصنيف الربيد وتسجيهل وحفظه. 

 تأ مني االتصاالت الالزمة واس تقبال املراجعني والزوار وتنظمي املواعيد. 

 الس تخداهما عند احلاجة وحتديهثاالبياانت اخلاصة ابلعمل  مجع. 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  متع مع خربة س نتني يف جمال العمل، أ و شهادة الثانوية باكلوريوس وخربة يف جمال العمل ال تقل عن س نة واحدة، أ و دبلوم لكية جم

 تدريبية يف جمال السكراتراي من معهد تدرييب معرتف به.العامة مع شهادة 

 السكراترية وال عامل املكتبيةاخلربة:  جمال. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 معرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهتا. 

  :تقان الطباعة ابللغتني العربية والاجنلزيية "رمس واباعة"،همارات خاصة جادة  ا  ومعرفة ابس تخدام  باحلاسو اس تخدام ا 

 الفانس واال رسال الهاتفي.
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل. 
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 اجملموعة )اال دارية(

 مسمى الوظيفة: سكرترية تنفيذية
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 : حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 .للنظام وتُعامل معامةل اال داري يف نظام املوظفني والتعلاميت التنفيذية ،لكية/ عامدة/ مركز/ وحدة/ دائرةماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 هبا. امللكّفةكتبية تنظمي واباعة ال عامل املكتبية، القيام ابل عامل امل 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 جراء ما يتطلبه من معلاخلاص مباكن العمل،  الوريق واال لكرتوين اس تالم الربيد  .وا 

  نشاء اخلطاابت الرمسية اليت تُتيح الرد عىل الرسائل دون احلاجة ال مالء من و  (حسب احلاجة)ابللغتني العربية واال جنلزيية ا 

 سؤول.قبل امل 

 .أ عامل الطباعة اخملتلفة اخلاصة جبهة العمل 

 .تنظمي امللفات اخلاصة جبهة العمل وحفظ املعامالت حسب نظام ال رشفة املتبع 

 .جتميع البياانت اخلاصة ابدلائرة/ الوحدة الس تخداهما عند احلاجة وحتديهثا أ واًل بأ ول 

  لهيا  نظمي املواعيدتأ مني االتصاالت الالزمة واس تقبال املراجعني والزوار وت  املبارش. الرئيسومتابعة الاجامتعات اليت يدعو ا 

 .ىل قرارات مضن الصالحيات املفوضة لها  القيام بتس يري ال عامل اليت ال حتتاج ا 

  حسب ُمقتىض ابيعة العمل.املشاركة يف اللجان والاجامتعات اخملتلفة 

  العملبطبيعة ذات عالقة  الرئيس املبارش هبا هاالقيام بأ ي همام يلكّف. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

 امان س نواتالعمل ال تقل عن  ماكنوخربة يف  باكلوريوس. 

 اخلربة: السكراترية وال عامل املكتبية جمال. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 معرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهتا. 

  تقان ال جادة واال جنلزيية، لغتني العربية همارات خاصة: ا  اس تخدام الفانس ارق  ومعرفة وتطبيقاته،  احلاسوباس تخدام ا 

 .الربيد اال لكرتويناس تخدام و 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

  حتمل املسؤولية ورسعة اال جناز، قوة املالحظة وال مانة.السامت الشخصية: القدرة عىل 
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 موعة )اال دارية(اجمل

 مسمى الوظيفة: ُمقّدم الربانمج
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 حسب الهيلك التنظميي :املسؤول املبارش

 اال ذاعة وحدة/ دائرةماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 .وال خبار وادلعاايت املطلوبة الربامج تقدمي
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 .أ ن يقّدم الربامج وال خبار واجلناقل وادلعاايت املطلوبة منه 

  الالزتام ابملضمون والشلك اخلاص ابملادة املقدمة مضن فلسفة ورؤى اال ذاعة واجلامعة مبا ال يتعارض مع فلسفة ادلوةل

 ال ردنية.

  ا.ذات عالقة بطبيعة معله الرئيس املبارش هبا هاالقيام بأ ي همام يلكّف 
 

 املؤهل العلمي واخلربة العملية:رابعًا: 

  حدًا أ دىن باكلوريوسدرجة ال. 

 يف جمال العمل ملدة عام عىل ال قل.اخلربة جمال : 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 .أ ن ميتكل خامة صوت جيدة 

 .أ ن ميتكل خمارج حروف سلمية 

  تلخيص القضااي املطلوبة.القدرة عىل التواصل مع املس متع واملتلقي وحتمهّل عىل الهواء، و 

 .الرسعة يف حتليل ال مور الطارئة ورسعة البدهية 

 معرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهتا. 

 تقان اللغة ملام ابللغة العربية و  ا  جادة الاجنلزيية، ا   .احلاسوباس تخدام ا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 أ عباء العمل وضغوااتهحتمل لقدرة عىل السامت الشخصية: ا. 
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 اجملموعة )اال دارية(

 مسمى الوظيفة: ُمعد الربانمج
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 حسب الهيلك التنظميي.: املسؤول املبارش

 .اال ذاعة وحدة/ دائرةماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

عداد الربامج املعين هبا.  ا 
 

 : الواجبات ال ساس ية للوظيفة:اثلثاً 

  ،أ ن يُعد الربامج املعين هبا، وحتضري املواد الالزمة للربانمج وترتيب االتصاالت مع املتخصصني يف القضية املطروحة

 .واس تقبال هواتف واتصاالت املس متعني

  تلقي واجملمتع.متابعة القضااي وال مور الآنية املهمة وتوجيه الربانمج لطرهحا حىت تعود الفائدة عىل امل 

  ا.ذات عالقة بطبيعة معله الرئيس املبارش هبا هاالقيام بأ ي همام يلكّف 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  حدًا أ دىن باكلوريوسدرجة ال. 

 يف جمال العمل ملدة عام عىل ال قل.اخلربة جمال : 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 لعمل اال عاليم وابلتحديد املسموع منه.اال ملام بأ ساس يات ا 

 .القدرة عىل التواصل مع املسؤولني واملس متعني 

 .القدرة عىل التعامل مع املذيع وفين الصوت قبل وأ ثناء وبعد الربانمج 

 معرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهتا. 

 تقان اللغة جادة العربية و  ا  ملام ابللغة الاجنلزيية، ا   .احلاسوباس تخدام ا 
 

 ت خاصة بشاغل الوظيفة:متطلبا

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

  حتمل أ عباء العمل وضغوااته.السامت الشخصية: القدرة عىل 
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 اجملموعة )اال دارية(

رشاد وعمل نفس  مسمى الوظيفة: أ خصايئ ا 
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 : حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 عامدة شؤون الطلبةلعمل: ماكن ا
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

تقدمي اخلدمات اال رشادية والتوجهيية للطلبة واملبادرة يف التعرف عىل مشالكهتم النفس ية والاجامتعية والتعلميية وتطبيق أ سس 

 وهمارات التوجيه واال رشاد علهيم ومتكيهنم من جتاوز مشالكهتم وحتسني أ داهئم املسليك واملهنجي.
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 .متابعة احلاالت الفردية ودراسة احلاةل 

 .تنظمي مجموعات اال رشاد امجلعي 

 .القيام بعقد دورات اال رشاد النفيس 

 .القيام بزايرات ميدانية ملؤسسات ومراكز ذات صةل بطبيعة العمل اال رشادي 

  عداد مواضيع نفس ية ترسل للطالب عرب الربيد الالكرت  .وينا 

 .جراء ادلراسات امليدانية الاس تطالعية والقيام بتقدمي الاستشارات النفس ية  ا 

 عداد نرشات توعية نفس ية للطلبة  .ا 

 كتابة حمارض اجامتعات الشعبة وتوثيقها. 

 .اس تقبال الاستشارات واملقابالت اليومية للطلبة 

 القيام بأ ي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 ل العلمي واخلربة العملية:رابعًا: املؤه

 باكلوريوس وخربة يف جمال العمل ال تقل عن س نتني. ماجس تري يف جمال العمل مع خربة س نة واحدة يف جمال العمل، أ و 

 اخلربة: اال رشاد النفيس جمال 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 معرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهتا. 

 تقان اللغتني  معرفة ابس تخدام احلاسوب.العربية واال جنلزيية،  همارات خاصة: ا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

  السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل، الحمافظة عىل خصوصية

 احلاةل، الهدوء وحسن اال صغاء.
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 جملموعة )اال دارية(ا

 مسمى الوظيفة: مرشفة مزنل
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 هيلك التنظمييحسب ال : املسؤول املبارش

 مزنل الطالباتماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

قامة الطالبات.  اال رشاف العام عىل مزنل الطالبات وتسهيل ا 
 

 ة:اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيف

  ال رشاف عىل معلية تسجيل الطالبات املس تجدات واس تقبالهن وتوزيعهن عىل الغرف.ااملساعدة يف 

 .قامة الطالبات داخل املزنل عداد الامنذج اليومية املتعلقة بشؤون ا   ا 

  يف الوموذج اخملصص.ة املسائية والتأ كد من تثبيت ذكلمتابعة حركة دخول وخروج الطالبات يف الفرت  

 بال  رئيسة الشعبة للعملمتابعة مشالك  عىل حلها. ت الطالبات وا 

 .تسلمي لك االبة العهدة اخلاصة هبا يف بداية لك عام وتسلمها مهنا يف هناية العام 

 .مساعدة الطالبات يف حل مشالكهن والتكيف مع احلياة اجلامعية 

 لهدوء والنظام خاصة يف أ ثناء الليل.الحمافظة عىل النظافة العامة يف املزنل واجلناح اخملصص لها والحمافظة عىل ا 

 .ذا لزم ال مر ىل مديرة ادلائرة ا   مساعدة رئيسة الشعبة يف دراسة حاالت بعض الطالبات وحتويلها ا 

 .غالق أ بواب املزنل يف الساعة الحمددة ذلكل  تفقد الطالبات بعد ا 

 .اال رشاف ادلقيق عىل القاعات يف أ ثناء الفرتة اخملصصة للزوار 

 طالبات يوميًا للتأ كد من نظافهتا وترك مالحظات خطية للطالبات املعنيات.تفقد غرف ال 

 .ىل الصيانة أ و التحديث لرئيسة الشعبة بال  احلاجة ا   التقيمي املس متر لوضع اجلناح واملزنل بشلك عام وا 

 .ذا لزم ال مر ىل املستشفى أ و املركز الصحي ا   مرافقة الطالبات ا 

  ُا.عالقة بطبيعة معلهلكف هبا ذات القيام بأ ي همام ت 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

 ثالث س نواتوخربة يف جمال العمل ال تقل عن  يف العلوم الرتبوية أ و الاجامتعية أ و الصحية باكلوريوس. 

 يف جمال العمل.اخلربة:  جمال 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 معرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهتا. 

 ملامارات خاصة: هم  .احلاسوبس تخدام معرفة ابللغتني العربية واال جنلزيية، اب ا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن تكون الئقًة حصيًا وأ ن ال يقل معر املتقدمة عن ثالثني عامًا 

  اات العمل، الحمافظة عىل خصوصية السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغو

 احلاةل، الهدوء وحسن اال صغاء.
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 اجملموعة )اال دارية(

 مسمى الوظيفة: أ مني مس تودع
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 : حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 .لكية/ عامدة/ مركز/ وحدة/ دائرةماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 اف عىل مجيع شؤون املس تودع ومتابعهتا.اال رش 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

  اس تالم اللوازم ومراجعهتا للتأ كد من مطابقهتا عىل ضبط الاس تالم، وأ وامر الرشاء وقرارات اال حاةل من انحية المكية واملواصفات

ثبات حاةل اللوازم التالفة يف حمارض الاس تالم.  مع ا 

  وحفظها، واال رشاف عىل حركة العمل داخل املس تودعات وتصنيف وترمزي اللوازم حسب ال صول.ختزين اللوازم 

 .الرصف حسب ال صول وتزنيل المكية املرصوفة من بطاقة الصنف والسجالت واكفة مستندات التخزين ذات العالقة 

 ومجيع البياانت الالزمة. مسك السجالت فامي يتعلق ابال دخال واال خراج والمكيات وتوارخي وأ رقام أ ذون الرصف 

 .مراقبة احلد ال دىن واحلد ال عىل للمخزون ومراقبة اللوازم قبل نفاذها 

 .اس تالم املرجتع وجتميع ال وعية والعبوات الفارغة اليت ترد فهيا اللوازم والحمافظة علهيا متهيدًا لبيعها أ و استامثرها حسب ال صول 

   صولاملشاركة يف جلان اجلرد اخملتلفة حسب ال. 

 .املشاركة يف اللجان الفنية اخلاصة ابس تالم ال هجزة والتجهزيات اخملتلفة 

 التأ كد ابس مترار من توافر رشوط ومتطلبات السالمة العامة يف املس تودعات. 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

 ال العمل ال تقل عن س نة واحدة، أ و دبلوم لكية جممتع مع خربة س نتني يف جمال العمل.باكلوريوس وخربة يف جم 

 اللوازم واملس تودعاتاخلربة:  جمال. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 معرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهتا. 

  :دارة املس تودعات وارائق احلفظ والتخزين وتصنيف اللواز همارات خاصة جادة اللغتني  احلاسوب،م، ومعرفة ابس تخدام معرفة اب  ا 

 .العربية واال جنلزيية
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

  العمل، ادلقة  ورسعة املالحظة.السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغواات 
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 اال دارية(اجملموعة )

 مسمى الوظيفة: مساعد أ مني مس تودع
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 : حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 .لكية/ عامدة/ مركز/ وحدة/ دائرةماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 اال رشاف عىل مجيع شؤون املس تودع ومتابعهتا.املساعدة يف 
 

 ال ساس ية للوظيفة:اثلثًا: الواجبات 

 يُساعد أ مني املس تودع يف:

  اس تالم اللوازم ومراجعهتا للتأ كد من مطابقهتا عىل ضبط الاس تالم، وأ وامر الرشاء وقرارات اال حاةل من انحية المكية واملواصفات

ثبات حاةل اللوازم التالفة يف حمارض الاس تالم.  مع ا 

 داخل املس تودعات وتصنيف وترمزي اللوازم حسب ال صول. ختزين اللوازم وحفظها، واال رشاف عىل حركة العمل 

 .الرصف حسب ال صول وتزنيل المكية املرصوفة من بطاقة الصنف والسجالت واكفة مستندات التخزين ذات العالقة 

 .مسك السجالت فامي يتعلق ابال دخال واال خراج والمكيات وتوارخي وأ رقام أ ذون الرصف ومجيع البياانت الالزمة 

 احلد ال دىن واحلد ال عىل للمخزون ومراقبة اللوازم قبل نفاذها. مراقبة 

 .اس تالم املرجتع وجتميع ال وعية والعبوات الفارغة اليت ترد فهيا اللوازم والحمافظة علهيا متهيدًا لبيعها أ و استامثرها حسب ال صول 

 املشاركة يف جلان اجلرد اخملتلفة حسب ال صول. 

 اخلاصة ابس تالم ال هجزة والتجهزيات اخملتلفة. املشاركة يف اللجان الفنية 

 التأ كد ابس مترار من توافر رشوط ومتطلبات السالمة العامة يف املس تودعات. 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  يف جمال العمل. ال تقل عن مخس س نواتمع خربة  اثنوية عامةواحدة، أ و  خربة يف جمال العمل ال تقل عن س نةدبلوم لكية جممتع مع 

 اخلربة: اللوازم واملس تودعات جمال. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 معرفة بقوانني اجلامعة وأ نظمهتا. 

   دارة املس تودعات وارائق احلفظ والتخزين وتصنيف اللوازم، ومعرفة ابس جادة اللغتني  احلاسوب،تخدام همارات خاصة: معرفة اب  ا 

 العربية واال جنلزيية.
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 .السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل، ادلقة  ورسعة املالحظة 
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 اجملموعة )املهنية(

 مسمى الوظيفة: ابيب برشي
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 .:  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 أ و املركز الصحي يف اجلامعة. العيادةوحدة/ دائرة ماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 .لني يف اجلامعةتقدمي الرعاية الطبية الالزمة للطلبة والعام
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس 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 

 .جازات مرضية عند احلاجة  منح املراجعني ا 

 ماكنيات العيادةحت ىل املراكز الطبية املتقدمة. ويل احلاالت اليت تقع خارج ا   ا 

 .الاشرتاك يف جلان التأ مني الصحي يف اجلامعة 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  وأ ن يكون عضوًا دلى نقابة ال اباء ال ردنينيباكلوريوس يف الطب واجلراحة مع شهادة مزاوةل املهنة. 

 اخلربة: الطب الرسيري جمال. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 تقان اللغتني العربية والاجنلزيية، ومعرفة ابس تخدام  -دورة الانعاش القليب  احلاسوب.الرئوي، ا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 قًا حصيًا.اللياقة الصحية: أ ن يكون الئ 

 ،الحمافظة عىل خصوصية  السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل

 ادلقة  ورسعة املالحظة. احلاةل، الهدوء وحسن اال صغاء،
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 اجملموعة )املهنية(

 مسمى الوظيفة: ابيب أ س نان
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظمييملسؤول املبارشا

 أ و املركز الصحي يف اجلامعة. العيادةوحدة/ دائرة ماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 .تقدمي الرعاية السنية الالزمة للطلبة والعاملني يف اجلامعة
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

  املرىض وتقيمي حالهتم الصحية وتقدمي العالج املناسب.القيام بفحص الطلبة والعاملني يف اجلامعة 

 .الب الفحوصات اال شعاعية الرضورية للمرىض 

 .اس تقبال ومعاجلة احلاالت الطارئة 

 .جازات مرضية عند احلاجة  منح املراجعني ا 

 ماكنيات العيادة ىل املراكز الطبية املتقدمة. حتويل احلاالت اليت تقع خارج ا   ا 

  ّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهلالقيام بأ ي همام يلك. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

   س نان مع شهادة مزاوةل املهنة وأ ن يكون عضوًا دلى نقابة أ اباء ال س نان ال ردنينيباكلوريوس يف الطب وجراحة ال. 

 اخلربة: اب وجراحة ال س نان جمال. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 تقان اللغتني العربية والاجنلزيية، ومعرفة ابس تخدام  -نعاش القليبدورة الا  .احلاسوبالرئوي، ا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

  السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل، الحمافظة عىل خصوصية

 احلاةل، الهدوء وحسن اال صغاء، ادلقة  ورسعة املالحظة.
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 اجملموعة )املهنية(

 مسمى الوظيفة: صيديل
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 أ و املركز الصحي يف اجلامعة. العيادةوحدة/ دائرة  ماكن العمل:
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

  قيام باكفة ال عامل اليت حيددها قانون مزاوةل همنة الصيدةل الصادر عن وزارة الصحة ال ردنيةال. 

 دخالها يف السجالت وال نظمة الكرتونية املعمتدة.رصف ال دوية املوصوفة وتوثيقها  ، وا 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 الصيدةل الصادر عن وزارة الصحة ال ردنية القيام باكفة ال عامل اليت حيددها قانون مزاوةل همنة. 

 .رصف ال دوية املوصوفة وتوثيقها وخترجيها عىل النظام احلاسويب 

 .دخال البياانت الالزمة حاسوبيًا مثل بياانت املريض وال دوية املرصوفة  ا 

 عداد التقارير الالزمة حول مكيات ومعدالت اس هتالك ال دوية وا  لعمل عىل توفريها.التأ كد من جاهزية الصيدلية وا 

 .عداد الطلبات الالزمة لعمل الصيدلية  ا 

 اقرتاح ال دوية البديةل عند عدم توافر ادلواء املوصوف. 

 .حتضري العالجات الكاميوية للمتدربني عىل هذا النوع من التحضري 

 .املشاركة يف جلان العطاءات واللوازم ذات العالقة بطبيعة العمل 

 للصيادةل احلائزين عىل ترصحي رصف عقاقري خطرة من وزارة الصحة ال ردنية. حيازة ورصف العقاقري اخلطرة 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  ال تقل عن ثالث س نوات مع خربة  ال ردنيني الصيادةلمع شهادة مزاوةل املهنة وأ ن يكون عضوًا دلى نقابة  يف الصيدةلباكلوريوس

 يف جمال العمل.

 العمل الصيديلاخلربة:  جمال. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 تقان اللغتني العربية والاجنلزيية، ومعرفة معرفة ابخلصائص ادلوائية لل دوية، معرفة بطرق تصنيف ال دوية وحفظها ، ا 

 .احلاسوبابس تخدام 
 

 ة:متطلبات خاصة بشاغل الوظيف

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

  السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل، الحمافظة عىل خصوصية

 ادلقيقة. املالحظةو  اةل، الهدوء وحسن اال صغاء، ادلقةاحل
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 اجملموعة )املهنية(

 مسمى الوظيفة: مساعد صيديل
 

 والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفةأ  

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 أ و املركز الصحي يف اجلامعة. العيادةوحدة/ دائرة ماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 .يساعد الصيدالين يف جمال معهل
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 يساعد الصيدالين يف:

   عامل اليت حيددها قانون مزاوةل همنة الصيدةل الصادر عن وزارة الصحة ال ردنيةالقيام باكفة ال. 

 .رصف ال دوية املوصوفة وتوثيقها وخترجيها عىل النظام احلاسويب 

 .دخال البياانت الالزمة حاسوبيًا مثل بياانت املريض وال دوية املرصوفة  ا 

 عداد الطلبات الالزمة لع  مل الصيدلية.التأ كد من جاهزية الصيدلية وا 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  دبلوم لكية جممتع يف الصيدةل مع خربة ثالث س نوات يف جمال العمل. 

 اخلربة: العمل الصيديل جمال. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 تقان اللغتني العربية والاجنلزيية، ومعرفة  معرفة ابخلصائص ادلوائية لل دوية، معرفة بطرق تصنيف ال دوية وحفظها، ا 

 . احلاسوبابس تخدام 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 ل، الحمافظة عىل خصوصية السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغواات العم

 احلاةل، الهدوء وحسن اال صغاء، ادلقة واملالحظة ادلقيقة.
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 اجملموعة )املهنية(

 مسمى الوظيفة: همندس
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 حسب الهيلك التنظميي لكية/ وحدة/ دائرة/ مركز/ أ وماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 .وضع التصاممي واال رشاف عىل املشاريع، ومعاجلة املشالك الفنية املتعلقة مبجال ختصصه
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 ،نشاءات، عامرة، مياكنيك  ....، اخل(ش باكت، اتصاالت، حاسوب معل التصاممي للمشاريع يف جمال معهل )كهرابء، ا 

  شاريع ذات العالقة بطبيعة معهل.اال رشاف عىل امل 

 .ن اقتضت ابيعة العمل ذكل جراء الصيانة الالزمة ا   معاجلة املشالك الفنية يف جمال العمل وا 

 .اس تالم املشاريع ذات العالقة بطبيعة معهل 

 املسامهة يف معليات اال رشاف والتدريب ذات العالقة بطبيعة العمل. 

 ة معهل.املشاركة يف اللجان ذات العالقة بطبيع 

 التأ كد من توافر رشوط ومتطلبات السالمة العامة واملهنية يف جمال العمل. 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  مع خربة ال تقل عن ثالث س نوات ال ردنيني  املهندسنيمع شهادة مزاوةل املهنة وأ ن يكون عضوًا دلى نقابة  الهندسةباكلوريوس يف

 يف جمال العمل.

 جمال معهل وختصصهاخلربة:  جمال 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

  تقان اللغتني العربية والاجنلزيية، ومعرفة ابس تخدام  ،الترشيعات ذات العالقة يف جمال العملمعرفة  .احلاسوبا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

  صحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا.اللياقة ال 

 السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل. 
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 اجملموعة )املهنية(

 مسمى الوظيفة: همندس اتصاالت يف اال ذاعة
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 وحدة/ دائرة اال ذاعةالعمل:   ماكن
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 .اكمةل اال ذاعة هاتابس توديو اخلاصة  اال ذاعية والصوتيةلقيام مبهام الهندسة ا
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

  ابس توديوهاتندسة اال ذاعية والصوتية اخلاصة القيام مبهام اله ( اال ذاعة وتوابعها من غرفة الMCR  ا ).ىل غرفة املرسةل 

 ضبط وتوصيل معدات الصوت مبا يتناسب مع لك معل صويت. 

 .يصالها ابلرسعة املمكنة للرشاكت اخملتصة حللها  كشف أ مانن اخلطأ  واملشالك التقنية وحماوةل حلّها أ و ا 

 .القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

 مع شهادة مزاوةل املهنة وأ ن يكون عضوًا دلى نقابة املهندسني ال ردنيني مع خربة ال تقل عن  هندسة االتصاالتلوريوس يف باك

 ثالث س نوات يف جمال العمل.

 اخلربة: جمال معهل وختصصه جمال. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 جادة العمل عىل الربجميات اخلاصة بتسجيل ومونتاج  الصوت. ا 

 .املعرفة التامة بعمل املرسةل وال نتينات اخلاصة ابلبث اال ذاعي 

 همارة عالية يف توصيل ال هجزة يف اال ذاعة )ميكروفون، سامعات، ...، هجاز مؤثرات( والتعامل مع مكرس الصوت 

  آ دليه خلفية عامه عن  .عامل املوس يقيةلية تنفيذ ال  أ

 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

  الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا.اللياقة 

 السامت الشخصية: القدرة عىل تطوير املهارات التقنية، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل 
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 اجملموعة )املهنية(

 مسمى الوظيفة: فين صوت
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 وحدة/ دائرة اال ذاعةماكن العمل:  
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 .تسجيل وبث ومونتاج الربامج واملواد اال خبارية واجلناقل وادلعاايت
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 تسجيل وبث ومونتاج الربامج واملواد اال خبارية واجلناقل وادلعاايت. 

 ضبط وتوصيل معدات الصوت مبا يتناسب مع لك معل صويت. 

 معاجلة الصوت املّسجل ومونتاجه. 

 ( التعامل مع ال هجزة الصوتية وتوابعها والش بكة اليت توصل هذه ال هجزة يف غرفةMCR ومن مث املرسةل بطريقة سلمية )

 حمرتفة.

   دارة اال  ذاعة.معل قوامئ ال غاين والالزتام بشلك الربامج ومضاميهنا واليت حيددها معّدو ومقّدمو الربامج بعد موافقة ا 

 .التأ كد من سالمة املواد املدخةل عىل النظام وخلّوها من أ ية شوائب أ و دعاايت 

 .عطاء أ و ترسيب أ ي مادة مبثوثة أ و مسجةل خاصة يف اال ذاعة أ و موجودة مضن نطاقها  أ ن يكون مسؤول عن عدم ا 

 .القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل 
 

 ة العملية:رابعًا: املؤهل العلمي واخلرب 

  حدًا أ دىن.الثانوية العامة 

 يف جمال العمل ملدة س نة عىل ال قل.اخلربة:  جمال 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

  ،ملاممعرفة الترشيعات ذات العالقة يف جمال العمل جادةللغتني العربية والاجنلزيية، اب ا   اس تخدام احلاسوب. وا 

  كتبة املوس يقية العربية، والقدرة عىل تصنيفها مضن ال وقات املناس بة.أ ن يكون دليه معرفة مبحتوى امل 

 .أ ن يكون ملامً بأ هجزة الصوت ونيفية التعامل معها 

 املعرفة ابس تخدامات املؤثرات الصوتية اخملتلفة ونيفية ضبطها. 

  آ دليه خلفية عامه عن  .عامل املوس يقيةلية تنفيذ ال  أ
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

  ياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا.الل 

  والعمل وفق نظام املناوابت  ، والقدرة عىل حتمل ضغواات العملتطوير املهارات التقنيةالسامت الشخصية: القدرة عىل

 الالزتام ابلرسية يف العمل. بأ ي وقت يُطلب منه ذكل،
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 اجملموعة )املهنية(

 مسمى الوظيفة: مساعد همن هندس ية
 

 معلومات أ ساس ية عن الوظيفةأ والً: 

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 أ و حسب الهيلك التنظمييمركز/ لكية/ وحدة/ دائرة/ ماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 مساعدة املهندس يف جمال معهل
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 يساعد املهندس عىل:

 نشاءات، عامرة، مياكنيك،...، اخل(. معل التصاممي للمشاريع يف  جمال معهل )كهرابء، ا 

 .اال رشاف عىل املشاريع ذات العالقة بطبيعة معهل 

 .ن اقتضت ابيعة العمل ذكل جراء الصيانة الالزمة ا   معاجلة املشالك الفنية يف جمال العمل وا 

 .اس تالم املشاريع ذات العالقة بطبيعة معهل 

 لتدريب ذات العالقة بطبيعة العمل.املسامهة يف معليات اال رشاف وا 

 .املشاركة يف اللجان ذات العالقة بطبيعة معهل 

 التأ كد من توافر رشوط ومتطلبات السالمة العامة واملهنية يف جمال العمل. 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  جمال العمل مع خربة س نتني عىل ال قل يف جمال العمل.دبلوم لكية جممتع يف 

 اخلربة: جمال معهل وختصصه جمال. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

تقان اللغتني العربية والاجنلزيية، ومعرفة ابس تخدام يعات ذات العالقة يف جمال العمل، معرفة الترش   .احلاسوبا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

  ياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا.الل 

 .السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل 
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 اجملموعة )املهنية(

 مسمى الوظيفة: ممرض/ ممرضة
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 أ و املركز الصحي يف اجلامعة. العيادةوحدة/ دائرة : ماكن العمل
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 .تقدمي الرعاية المتريضية الالزمة للطلبة والعاملني يف اجلامعة
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 .املساعدة بفحص الطلبة والعاملني يف اجلامعة املرىض وتقيمي حالهتم الصحية 

 ات الطبية املطلوبة للمرىض.متابعة الفحوص 

  يادة.اس تقبال وتقدمي الرعاية المتريضية للحاالت الطارئة يف قسم الطوارئ التابع للع 

 .عطاء احلقن بأ نواعها، معل غيار للجروح البس يطة  القيام ابال جراءات المتريضية الالزمة لبعض احلاالت مثل: ا 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  باكلوريوس يف المتريض مع شهادة مزاوةل املهنة وأ ن يكون عضوًا دلى نقابة املمرضني ال ردنيني مع خربة ثالث س نوات يف جمال

 .العمل

 اخلربة: المتريض الرسيري جمال 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 تقان اللغتني العربية والاجنلزيية، ومعرفة ابس تخدام الر  -دورة الانعاش القليب  .احلاسوبئوي، ا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

  السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل، الحمافظة عىل خصوصية

 حسن اال صغاء، ادلقة  ورسعة املالحظة.احلاةل، الهدوء و 
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 اجملموعة )املهنية(

 مسمى الوظيفة: مساعد ممرض/ ممرضة
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 أ و املركز الصحي يف اجلامعة. العيادةوحدة/ دائرة ماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 .تقدمي الرعاية المتريضية الالزمة للطلبة والعاملني يف اجلامعةدة يف املساع
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 يُساعد املمرض يف:

 .املساعدة بفحص الطلبة والعاملني يف اجلامعة املرىض وتقيمي حالهتم الصحية 

 .متابعة الفحوصات الطبية املطلوبة للمرىض 

  يادة.المتريضية للحاالت الطارئة يف قسم الطوارئ التابع للع اس تقبال وتقدمي الرعاية 

 .عطاء احلقن بأ نواعها، معل غيار للجروح البس يطة  القيام ابال جراءات المتريضية الالزمة لبعض احلاالت مثل: ا 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

 س نوات يف  مخس ال تقل عن المتريض مع شهادة مزاوةل املهنة وأ ن يكون عضوًا دلى نقابة املمرضني ال ردنيني مع خربة يف دبلوم

 .جمال العمل

 اخلربة: المتريض الرسيري جمال 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 تقان اللغتني العربية والاجنلزيية، ومعرف -دورة الانعاش القليب  .احلاسوبة ابس تخدام الرئوي، ا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

  السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل، الحمافظة عىل خصوصية

 احلاةل، الهدوء وحسن اال صغاء، ادلقة  ورسعة املالحظة.
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 موعة )املهنية(اجمل

 مسمى الوظيفة: منقذ/ منقذة
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 حسب الهيلك التنظميي: املسؤول املبارش

 / أ و حسب الهيلك التنظمييعامدة شؤون الطلبةماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

جراء اال سعافات ال ولية هلم صاابتو اال  أ  رضهم للغرق نقاذمه ومساعدهتم يف حال تعا  لضامن سالمهتم و  مماريس الس باحةمراقبة   .وا 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

   رشاف عىل الس باحنياال. 

 نقاذ عند وقوع أ ي حاةل غرق وابلرسعة القصوى.منع احلوادث وخاصة الغرق  ، والقيام بعمليات اال 

 .تقدمي النصاحئ خبصوص سالمة املياه 

 ةضبط السلونيات غري السلمي. 

  نعاشية واملتضمنة التنفس الصناعي واال  تقدمي الاسعافات الاول. 

 ن  .قاذ من خالل الفحص ادلوري واملس مترضامن سالمة املرافق ومعدات اال 

  نشطة الرايضيةساعدة يف الرتتيب للفعاليات وال  امل. 

 ضامن نظافة املرافق وبرك الس باحة. 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

 عداد القادة يف املركز ال عىل للش باب، أ و القوات املسلحة، أ و شهادا ت معمتدة من ) اندي الغوص املليك، أ و مركز ا 

نقاذ والانعاش واال سعافات ال    .وليةادلفاع املدين، أ و القوات البحرية( يف الس باحة والغوص واال 

 نقاذ واال نعاش واال سعافات ال  الس باحة والغوص  دورات تدريبية يف  .وليةواال 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 االتقان التام ملهارات الس باحة والغوص 

 االتقان التام  ملهارات الانقاذ والانعاش والاسعافات الاولية 

 لغرقالقدرة عىل الحمافظة عىل الهدوء وضبط النفس يف احلاالت احلرجة وخاصة ا 

 القدرة عىل الاس تجابة الرسيعة للحاالت اخلطرة 

 .معرفة الترشيعات ذات العالقة يف جمال العمل 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 .السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل 
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 اجملموعة الفنية
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 اجملموعة )الفنية(

 مسمى الوظيفة: مربمج حاسوب
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 .:  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 وتكنولوجيا املعلومات. مركز احلاسوبماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 .ومتطلبات معاجلة البياانت وصيانة وتطوير وتعديل الربامج املعرفة ابال جراءات التنفيذية للربجمة
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 ئف اليت مت حتديد مواصفاهتا يف مرحةل التحليل مع مراعاة تطبيق معايري اجلودة.برجمة الوظا 

  وتقنيات الربجمة.صياغة واختبار مشالكت تشغيل الربامج املتعلقة ابس تخدام ال هجزة وقواعد البياانت 

 .التأ كد من سالمة البياانت وشلك اخملرجات الهنائية 

  جراء التعديالت املس تحس نة ابقًا خلريطة تدفق البياانت وتعديل التغيريات الطارئة عىل اريقة صيانة وتعديل الربامج وا 

 معاجلة البياانت أ و ترمزيها.

  سلفًا.كتابة ترمزي الربامج اجلديدة ابقًا للمواصفات الحمددة 

 .حتليل أ داء الربامج واختاذ القرار فامي خيص تصحيح جوانب القصور بناًء عىل استشارة املس تخدمني واعامتد املرشف 

 .تنفيذ وسائل الرقابة عىل املدخالت واخملرجات والعمل عىل حتسيهنا 

 عداد تقاري جراء التعديل، وا   .ر العمل الفنيةالاحتفاظ بنسخة عن الربامج اليت يمت التعديل علهيا قبل ا 

  ىل الفهم الصحيح للتغيريات املطلوبة أ و التعديالت لربامج موجودة واال جابة عن التباحث مع مس تخديم الربامج للوصول ا 

دخال البياانت والشلك املطلوب للمخرجات ونتيجة اال دخاالت وأ دوات  التساؤالت اخلاصة ابس تخدامات الربامج وا 

 التحمك.

 ملتطلبات العمل. اخلية واخلادم والتأ كد من مطابقهتاحتليل برامج الش باكت ادل 

 .ضامن امحلاية للمعلومات املعاجلة أ و اخملزنة أ و اليت جيري التعامل معها 

  ذا تكررت املشالكت.توثيق مشالكت الربامج وتسجيل املواد اليت ميكن لهيا مس تقباًل ا   الرجوع ا 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  مع خربة ال تقل عن مخس س نوات يف جمال الربجمة. أ حد ختصصات احلاسوبباكلوريوس يف 

 الربجمةاخلربة:  جمال 
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 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

حدى قواعد البياانت، املقدرة عىل مطابقة ا حدى لغات الربجمة وا   حلل الهنايئ مع متطلبات النظام )حفص ال نظمة(،املعرفة التامة اب 

تقان اللغتني العربية والاجنلزيية.  ا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل. 
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 (اجملموعة )الفنية

 مسمى الوظيفة: مساعد مربمج حاسوب
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 وتكنولوجيا املعلومات. احلاسوبمركز ماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 .وصيانة وتطوير وتعديل الربامجمساعدة مربمج احلاسوب يف اال جراءات التنفيذية للربجمة ومتطلبات معاجلة البياانت 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 يساعد املربمج يف:

 .برجمة الوظائف اليت مت حتديد مواصفاهتا يف مرحةل التحليل مع مراعاة تطبيق معايري اجلودة 

  الربجمة.صياغة واختبار مشالكت تشغيل الربامج املتعلقة ابس تخدام ال هجزة وقواعد البياانت وتقنيات 

 .التأ كد من سالمة البياانت وشلك اخملرجات الهنائية 

  جراء التعديالت املس تحس نة ابقًا خلريطة تدفق البياانت وتعديل التغيريات الطارئة عىل اريقة صيانة وتعديل الربامج وا 

 معاجلة البياانت أ و ترمزيها.

 .كتابة ترمزي الربامج اجلديدة ابقًا للمواصفات الحمددة سلفًا 

  ليل أ داء الربامج واختاذ القرار فامي خيص تصحيح جوانب القصور بناًء عىل استشارة املس تخدمني واعامتد املرشف.حت 

 .تنفيذ وسائل الرقابة عىل املدخالت واخملرجات والعمل عىل حتسيهنا 

  عداد تقارير العمل جراء التعديل، وا   .الفنيةالاحتفاظ بنسخة عن الربامج اليت يمت التعديل علهيا قبل ا 

  ىل الفهم الصحيح للتغيريات املطلوبة أ و التعديالت لربامج موجودة واال جابة عن التباحث مع مس تخديم الربامج للوصول ا 

دخال البياانت والشلك املطلوب للمخرجات ونتيجة اال دخاالت وأ دوات  التساؤالت اخلاصة ابس تخدامات الربامج وا 

 التحمك.

 خلادم والتأ كد من مطابقهتا ملتطلبات العمل.حتليل برامج الش باكت ادلاخلية وا 

 .ضامن امحلاية للمعلومات املعاجلة أ و اخملزنة أ و اليت جيري التعامل معها 

 .ذا تكررت املشالكت لهيا مس تقباًل ا   توثيق مشالكت الربامج وتسجيل املواد اليت ميكن الرجوع ا 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 : املؤهل العلمي واخلربة العملية:رابعاً 

  مع خربة ال تقل عن ثالث س نوات يف جمال الربجمة. حدًا أ دىندبلوم لكية جممتع يف أ حد ختصصات احلاسوب 

 اخلربة: الربجمة جمال 
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 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 حدى قواعد البياانت، املقدرة عىل مطا حدى لغات الربجمة وا  بقة احلل الهنايئ مع متطلبات النظام )حفص ال نظمة(، املعرفة اب 

تقان اللغتني العربية والاجنلزيية.  ا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 .السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل 
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 لفنية(اجملموعة )ا

 مسمى الوظيفة: مسؤول نظم
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 .:  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 .وتكنولوجيا املعلومات احلاسوبمركز ماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

عداد الربامج وفق متطلبات واحتياجات العمل  .حتليل وتصممي وا 
 

 ساس ية للوظيفة:اثلثًا: الواجبات ال  

  دارة ىل الش بكة ونطاق اجلامعة.اساابت مجيع أ نواع احل ا   ملس تخدمني املرخص هلم ادلخول ا 

 .توفري البيئة الآمنة لعمل اخلوادم وحاميهتا 

  ،دارة وصيانة أ نظمة )النسخ الاحتيااي، الربيد اال لكرتوين صالح  ( والتأ كد من فعاليهتاTape Libraryا  يف أ ي وقت وا 

ن  وجدت. ال عطال ا 

 .التأ كد من التقارير اليومية اخلاصة بنظام النسخ الاحتيااي 

 .ىل الش بكة دارة وصيانة نطاق اجلامعة ونطاق الطلبة والتأ كد من جاهزيهتام لدلخول ا   ا 

 .دارة وصيانة وحدات التخزين املركزية املوجودة يف اجلامعة  ا 

 دارة وصيانة خادم مضاد  سوب يف اجلامعة.الفريوسات اخلاص حبامية أ هجزة احلا ا 

 .دارة وتزنيل الربامج ونظم التشغيل عن بعد  بناء نظام ا 

 .جراء التحديثات الالزمة ل نظمة التشغيل للخوادم وأ هجزة احلاسوب  ا 

 .ليه يف أ ي وقت  توفري خادم للملفات املشرتكة واملطلوبة وتسهيل الوصول ا 

 ااي.وضع املعايري واملواصفات لرشاء اخلوادم وأ هجزة النسخ الاحتي 

 .ىل ال هجزة يف أ وقات الامتحاانت الحموس بة دارة وتفعيل س ياسة ادلخول ا   ا 

 ( تفعيل خدمة توزيع ال حاملLoad Balancing.بني اخلوادم اخلاصة ابخلدمات اال لكرتونية ) 

 ( متابعة مواصفات وتوارخي انهتاء شهادات ال مانSSL.) 

  ووقت انهتاهئا.متابعة تراخيص الربجميات اخلاصة ابخلوادم وخدماهتا 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

 ل س نوات يف جمال العمل واملشاركة يف حتلي ثالثمع خربة  أ و هندسة احلاسوب درجة الباكلوريوس يف أ حد ختصصات احلاسوب

دارة ثالثة مشاريع عىل ال قل، أ و احلصول عىل دارة اخلوادم وا  حدى الشهادات العاملية اب   ا 

(MCITP,MCP,MCTS,MCSE,MCSA.مع خربة مخس س نوات ) 

 دارة اخلوادم وتطبيقاهتا والتحليل والربجمة.اخلربة:  جمال  ا 
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 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

تقان اللغتني العربية املقدرة عىل مطابقة احلل الهنايئ مع مت معرفة ابس تخدام أ دوات حتليل النظم، و  طلبات النظام )حفص ال نظمة(، ا 

 والاجنلزيية.
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 .السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل 
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 اجملموعة )الفنية(

 مصمم ومطّور صفحات الويبمسمى الوظيفة: 
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 .:  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 وتكنولوجيا املعلومات. مركز احلاسوبماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 .يب بشلك عاماملعرفة التامة ابلنوايح التصمميية اخلاصة ابلو و كرتونية، لدارة وحامية املواقع اال  ا  تصممي و 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 تطوير املواقع الالكرتونية ابس تخدام )و  تصمميHTML, HTML5,CSS, CSS3, (JavaScript, JQuery  

 ( التعامل مع قواعد البياانتMYSQL, SQL Server) والتصممي ابس تخدام ،(Photoshop, Macromedia 

Flash, InDesign illustrator). 

 عىل املوقع اال لكرتوين.لكرتونية دميومة سري معل اخلدمات اال  التأ كد من و  الآمنةوفري البيئة ت 

   وحفص وحتديث دارة ا( الحمتوىJoomla, WordPress, Drupel ) منية.أ  ي ثغرات أ  من ه من خلو  ، والتأ كد 

 ( دارة خوادم الويب عداد وا   .(Apache, IISا 

 دارة موقع اجلامعة  .منهداد تم اي أ  و  اال لكرتوين ا 

  أ ي وقت يس تدعي ال مر ذكل.حتديث الحمتوى يف 

 .القيام بأ ي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل 

 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  دارة املواقع مع خربة ال تقل عن ثالث س نوات، أ و حاصل عىل  أ حد ختصصات احلاسوبدرجة الباكلوريوس يف الشهادات الآتية اب 

 وخربة ال تقل عن مخس س نوات. (Adope, MCITP ، Redhatمميها )وتص 

  :جمال العمل.جمال اخلربة 
 

 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

اللغتني العربية و  (php,asp.net، واتقان لغات الربجمة )، اتقان برامج التصمميدارة وتصممي املواقع اال لكرتونيةاملعرفة التامة اب  

 .جنلزييةواال  
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل، والعمل بروح الفريق.السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين ، 
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 اجملموعة )الفنية(

لكرتونية  مسمى الوظيفة: فين مراقبة ا 
 

 ية عن الوظيفةأ والً: معلومات أ ساس  

 .:  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 وتكنولوجيا املعلومات. مركز احلاسوبماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

توفري نظام أ مين يقوم برصد اكفة التحراكت أ و الاخرتاقات اليت حتصل والتنبيه حبدوهثا، والتأ كد من سري العمل ابيعيًا، واختاذ 

 سب عند حدوث أ ي أ مر اارئ.اال جراء املنا
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

   فة التحمك والاكمريات وشاشات املراقبة التلفزيونية وأ هجزة التسجيل الرمقية لكرتونية مبا فهيا غر ظمة املراقبة اال  أ نومتابعة  ةدار ا

 .واالتصاالت

 دارة  . والثابتة والتحمك هبا مريات املتحركةالاك ا 

  بال  عند حدوث اي خلل. واال  ، كد من سري العمل ابيعياً أ  تقوم اكمريات املراقبة ابلتقااه لتمتابعة ما 

 وتوفري ارق تساعد عىل حامية هذه املمتلاكت.، مراقبة املمتلاكت اخلاصة للجامعة 

 رشفةرشفة بشلك يويم ووضع اخلطط والاسرتاتيجيات الالزمة من التسجيل وال   التأ كد  .لل 

  هجزة تسجيل رمقيةأ  ي وقت من خالل أ  يف للتسجيالت والارشفة   اماكنية الوصول. 

  املسؤولية الاكمةل عن رسية املعلومات اليت ترصدها اكمريات املراقبةحتمل. 

  التأ كد من صيانة ونظافة املعدات وال هجزة املوجودة ابملوقع ونظافة اكمريات وشاشات املراقبة التلفزيونية وأ هجزة التسجيل

 .الرمقية

 مي تقرير يويم بأ عطال الاكمريات اليت حتتاج للصيانة واختاذ القرار املناسب عند اللزوم.تقد 

  ىل غرفة التحمكغري مرّصح هل عدم السامح ل ي خشص  .ابدلخول ا 

 . معل دراسة وخطط للتوسعة املس تقبلية 

  هجزة حفظ الطاقة .أ  متابعه 

   لكرتونية.املراقبة اال   بأ نظمةزة اخلاصة هججراء التحديثات الالزمة ل نظمة التشغيل للخوادم وال  ا 

 .القيام بأ ي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل 

 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  دارة املراقبة اال لكرتونية درجة الباكلوريوس يف جمال العمل مع خربة ال تقل عن ثالث س نوات، أ و حاصل عىل شهادة تدريب يف ا 

 عن مخس س نوات.وخربة ال تقل 

  :جمال العمل.جمال اخلربة 
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 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

خراج ال فالم ابدلقة املطلوبةمعرفة  تقان اللغتني ورسعة الترّصف عند حدوث أ ي اارئ باكفة ال مور املتعلّقة ابملراقبة اال لكرتونية وا  ، ا 

 العربية والاجنلزيية.
 

 ة:متطلبات خاصة بشاغل الوظيف

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 .السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل 
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 اجملموعة )الفنية(

 مسمى الوظيفة: مرشف خمترب
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 .:  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 .لكية/ مركز/ أ و حسب الهيلك التنظمييالعمل: ماكن 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 .املساعدة يف اال رشاف وتدريس املواد العملية أ و/ و احلاسوبية
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 داخل وخارج أ وقات ادلوام الرمسي. املشاركة يف اال رشاف وتدريس اجلزء العم ي يف املساقات اخملتلفة 

 التأ كد من جاهزية اخملترب من حيث توافر املواد والربجميات وصالحية ال هجزة ووسائل السالمة العامة. 

 .جتهزي اخملتربات ابملواد وال دوات الالزمة 

 داخل وخارج أ وقات ادلوام الرمسي، القيام مبهام املراقبة يف الاختبارات والامتحاانت. 

  ت العملية أ و اخملترب.الامتحاانيف املشاركة يف تصحيح التقارير 

 .تسلمي وتسمل ال دوات واملواد اخملربية من الطلبة 

 ذا ُالب منه ذكل عهدة وأ اثث خمترب أ و أ كرث اس تالم  .ومعل جرد دوري لها وتقدمي التقارير للعميد املعين ا 

 ىل صيانة أ و زايدة. ، مع بيان حاةل لك مهنا وما حيتاجالحمافظة عىل عهدة اخملترب من أ دوات وأ هجزة وحماليل ومواد  مهنا ا 

 .التأ كد من توافر رشوط ومتطلبات ووسائل السالمة العامة يف اخملترب 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  ليف جمال العم س نوات ثالثأ و الباكلوريوس يف جمال التخصص مع خربة ، املاجس تريدرجة. 

 جمال ختصصهاخلربة:  جمال. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

تقان اللغتني العربية والاجنلزيية واملساقات اليت يساعد يف تدريسها، ،ابلربامج املتعلقة ابلتخصص ذات العالقةمعرفة  ، ومعرفة ا 

 .احلاسوبابس تخدام 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 ون الئقًا حصيًا.اللياقة الصحية: أ ن يك 

 والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل، معرفة بطرق السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين ،

 اال سعافات ال ولية.
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 اجملموعة )الفنية(

 مسمى الوظيفة: فين خمترب
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 لكية/ مركز/ أ و حسب الهيلك التنظميياكن العمل: م
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 القيام بتجهزي اخملترب من حيث املواد وال دوات وال هجزة اخملربية والربجميات الالزمة.
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 ات ادلوام الرمسيداخل وخارج أ وق املساعدة يف تدريس اجلزء العم ي يف املساقات اخملتلفة. 

 .التأ كد من جاهزية اخملترب من حيث توافر املواد والربجميات وصالحية ال هجزة ووسائل السالمة العامة 

 للتجارب اخملتلفة جتهزي اخملتربات ابملواد وال دوات الالزمة. 

 داخل وخارج أ وقات ادلوام الرمسي القيام مبهام املراقبة يف الاختبارات والامتحاانت. 

 اركة يف تصحيح التقارير يف الامتحاانت العملية أ و اخملترب.املش 

 .تسلمي وتسمل ال دوات واملواد اخملربية من الطلبة 

  ذا ُالب منه ذكلاس تالم  .عهدة وأ اثث خمترب أ و أ كرث ا 

 .الحمافظة عىل عهدة اخملترب من أ دوات وأ هجزة وحماليل ومواد 

 العامة يف اخملترب. التأ كد من توافر رشوط ومتطلبات ووسائل السالمة 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

 أ و دبلوم لكية جممتع يف جمال العمل مع خربة ثالث س نوات يف جمال العملدرجة الباكلوريوس يف جمال التخصص ،. 

 اخلربة: جمال ختصصه جمال. 
 

 املهارات املطلوبة:املعارف والقدرات و 

تقان اللغتني العربية والاجنلزيية، ومعرفة  ،معرفة ابلربامج املتعلقة ابلتخصص ذات العالقة واملساقات اليت يساعد يف تدريسها، ا 

 .احلاسوبابس تخدام 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

  اصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل، معرفة بطرق السامت الشخصية: القدرة عىل التو

 اال سعافات ال ولية.
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 اجملموعة )الفنية(

 مسمى الوظيفة: مصور
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 .حسب الهيلك التنظميي املسؤول املبارش

 حسب الهيلك التنظميي.ماكن العمل: 
 

 :اثنيًا: ملخص الوظيفة

دارة وتشغيل اكمريات التصوير والتقاط وتسجيل املشاه  د الس تعاملها للعديد من ال غراض الواثئقية واال عالمية.ا 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 التقاط وتسجيل مشاهد احلركة التلفزيونية للفعاليات وال نشطة اخملتلفة. 

  ال نشطةالتقاط الصور الفوتوغرافية يف خمتلف الفعاليات و. 

 .حفظ وتبويب وأ رشفة الصور 

 .التواصل بشلك همين مع فريق العمل مبا يضمن حسن سري العمل 

 الحمافظة عىل ال هجزة واملعدات اليت يس تخدهما والعمل عىل صيانهتا. 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  لمخس س نوات يف جمال العم، أ و اثنوية عامة مع خربة يف جمال العمل س نتنيمتع يف جمال العمل مع خربة دبلوم لكية جم. 

 العملاخلربة: جمال  جمال. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

تقان اللغتني العيف وسائط اال عالم املتعددة، معرفة يف املعدات وال دوات ذات العالقة ابلعملمعرفة  ربية والاجنلزيية، ومعرفة ، ا 

 .احلاسوبابس تخدام 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 ارات التفكري اال بداعي.السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل، هم 
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 اجملموعة )الفنية(

 يفة: مدرب رايضةمسمى الوظ 
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 .:  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 / أ و حسب الهيلك التنظميي.عامدة شؤون الطلبةماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 اال رشاف عىل تدريب الطلبة عىل ال لعاب الرايضية.
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

  شاركة يف اختيار أ عضاء الفرق الرايضية ملنتخبات اجلامعة وتدريهباامل. 

 .تنظمي البطوالت واللقاءات الرايضية 

 املشاركة يف حتكمي اللقاءات الرايضية. 

 .عداد خطط التدريب وبرامج ال لعاب الرايضية  ا 

 .عداد وتنظمي ال نشطة والفعاليات الرايضية  املسامهة يف ا 

  وفق الربانمج املعد ذلكل.القيام بأ عامل املناوبة 

 تدريب فرق اللكيات واال رشاف عىل تدريب الطلبة عىل ال لعاب الرايضية. 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  ل عىل تصنيفاً الرتبية الرايضية، وأ ن يكون أ حد مدريب ال ندية الرايضية ادرجة الباكلوريوس يف. 

 العملاخلربة: جمال  جمال 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

تقان اللغتني العربية والاجنلزيية، ومعرفة ابس تخدام يف جمال الطب الراييض واال سعافات ال وليةمعرفة   .احلاسوب، ا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 امت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغواات العملالس. 
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 اجملموعة )الفنية(

 مسمى الوظيفة: فين
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 وحدة/ مركز/ دائرة/ أ و حسب الهيلك التنظمييماكن العمل: 
 

 نيًا: ملخص الوظيفة:اث

 القيام جبميع ال عامل الفنية/ املهنية يف جمال العمل
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 .القيام جبميع ال عامل الفنية/ املهنية املطلوبة يف جمال العمل 

 .التأ كد من صالحية ال هجزة وال دوات والربامج اليت يس تخدهما 

 ىل رئيسه املبارش. كتابة التقارير الفنية عن مدى جناز العمل ورفعها ا   ا 

  تدريس والتدريب.املسامهة يف معليات ال 

 .متابعة التطورات الفنية والتكنولوجية يف جمال العمل 

 .التأ كد من توافر رشوط ومتطلبات ووسائل السالمة العامة واملهنية 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 لعلمي واخلربة العملية:رابعًا: املؤهل ا

  يف جمال العمل مع خربة س نتني يف جمال العمل، أ و دبلوم لكية جممتع يف جمال العمل مع خربة س بع س نوات يف درجة الباكلوريوس

 .جمال العمل

 اخلربة: جمال العمل جمال 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

تقانبوسائل السالمة العامة واملهنيةمعرفة   .احلاسوباللغتني العربية والاجنلزيية، ومعرفة ابس تخدام  ، ا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 .السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل 
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 اجملموعة )الفنية(

 يل ابيةمسمى الوظيفة: فين حتال 
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 أ و املركز الصحي يف اجلامعة. العيادةوحدة/ دائرة ماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

  جراء الفحوصات اخملرب  لية.ية ابلطرق اليدوية أ و الآ ا 

 .توثيق النتاجئ عىل السجالت اخلاصة بذكل 

  جراء ايب فوري من قبل الطوامق الطبية اخملتلفة.ال ىل ا   تبليغ عن أ ي نتاجئ غري ابيعية واليت حتتاج ا 

 جاميل ادلخل لتكل الفحوصات عداد اال حصائيات اخلاصة بعدد الفحوصات الشهرية وا   .املشاركة يف ا 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 جراء الفحوصات اخملربية بطريقة سلمية وفق  ي ي: امل اً ا 

 تعريف العينة والتأ كد من تطابق املعلومات الواردة عىل العينة والطلب. -

جراء الفحوصات اخملربية املطلوبة. -  ا 

جراء الفحوصات - عادة ا   ابيعية للتأ كد مهنا. غري اليت تعطي نتاجئ تدقيق نتاجئ الفحوصات اخملربية وا 

 جراهئا.اعامتد النتاجئ بعد تدقيقها والتوقيع عىل منوذج النتا  جئ من قبل الفين اذلي قام اب 

 :توثيق النتاجئ اخملربية وعىل النحو الآيت 

 .يمت تسجيل النتاجئ اخملربية يف جسالت خاصة وخبط واحض -

 والنتاجئ اخملربية اخلاصة به. واملعلومات ال خرى الرضوريةيتضمن التسجيل امس املريض ورمق ملفه الطيب  -

  بال  الطبيب عن النتاجئ غري الط  بيعية للحاةل املرضية.ا 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  ثالث س نوات.: درجة الباكلوريوس يف جمال العمل مع خربة يف جمال العمل ال تقل عن حتاليل ابيةفين 

 اخلربة: جمال العمل جمال 
 

 املطلوبة: املعارف والقدرات واملهارات

تقان اللغتني العربية والاجنلزيية، ومعرفة ابس تخدام   .احلاسوبا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

  السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل، الحمافظة عىل خصوصية

 .هدوء وحسن اال صغاء، همارة عالية يف املالحظة ادلقيقةاحلاةل، ال 
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 اجملموعة )الفنية(

 مسمى الوظيفة: مساعد فين حتاليل ابية
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 أ و املركز الصحي يف اجلامعة. العيادةوحدة/ دائرة ماكن العمل: 
 

 لخص الوظيفة:اثنيًا: م

  جراء الفحوصات اخملرب  لية.ية ابلطرق اليدوية أ و الآ ا 

 .توثيق النتاجئ عىل السجالت اخلاصة بذكل 

 .جراء ايب فوري من قبل الطوامق الطبية اخملتلفة ىل ا   التبليغ عن أ ي نتاجئ غري ابيعية واليت حتتاج ا 

   عداد اال حصائيات اخلاصة بعدد الفحوصات الشهرية وا  .جاميل ادلخل لتكل الفحوصاتاملشاركة يف ا 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 يساعد فين التحاليل الطبية بـ:

 جراء الفحوصات اخملربية بطريقة سلمية وفق  ي ي: امل اً ا 

 تعريف العينة والتأ كد من تطابق املعلومات الواردة عىل العينة والطلب. -

جراء الفحوصات اخملربية املطلوبة. -  ا 

جراء الفحوصاتتدقيق نتا - عادة ا   ابيعية للتأ كد مهنا. غري اليت تعطي نتاجئ جئ الفحوصات اخملربية وا 

 .جراهئا  اعامتد النتاجئ بعد تدقيقها والتوقيع عىل منوذج النتاجئ من قبل الفين اذلي قام اب 

 :توثيق النتاجئ اخملربية وعىل النحو الآيت 

 .واحضيمت تسجيل النتاجئ اخملربية يف جسالت خاصة وخبط  -

 والنتاجئ اخملربية اخلاصة به. واملعلومات ال خرى الرضوريةيتضمن التسجيل امس املريض ورمق ملفه الطيب  -

 .بال  الطبيب عن النتاجئ غري الطبيعية للحاةل املرضية  ا 

 القيام بأ ي همام يلكّف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  ثالث س نوات: دبلوم يف جمال العمل مع خربة يف جمال العمل ال تقل عن حتاليل ابيةمساعد فين. 

 اخلربة: جمال العمل جمال 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

تقان اللغتني العربية والاجنلزيية، ومعرفة ابس تخدام   .احلاسوبا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 ئقًا حصيًا.اللياقة الصحية: أ ن يكون ال 

  السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع الآخرين، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل، الحمافظة عىل خصوصية

 .احلاةل، الهدوء وحسن اال صغاء، همارة عالية يف املالحظة ادلقيقة



 

9/3/6102  63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجملموعة احلرفية
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 اجملموعة )احلرفية(

 مسمى الوظيفة: حريف
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 وحدة/ مركز/ دائرة/ أ و حسب الهيلك التنظمييماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

ليه من همام يف جمال العمل  القيام جبميع ما يولك ا 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 ليه من همام يف جمال أ عامل: القيام جبميع ما يو  لك ا 

 .(..أ ملنيوم  الانشاءات )بناء، قصارة، بالط، دهان، اراشة، متديدات، .أ  

 (، اس تقبال،...اهييالتغذية ) .ب

 الصيانة )كهرابيئ، تكييف، موارسيج،...( .ج

 الصناعة )حداد، جنار، حلام،...( .د

 الزراعة )حدائق، بستنة،...( .ه

 أ خرى )رمس وخط، ...( .و

 رشوط ومتطلبات السالمة العامة واملهنية يف جمال العملب  الالزتام التام. 

 القيام بأ ي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  يف جمال العمل س نةدبلوم لكية جممتع يف جمال العمل مع خربة. 

  ة س نة يف جمال العمل.أ و شهادة الثانوية العامة/ الفرع الصناعي أ و الزراعي مع خرب 

 مع خربة س نتني يف جمال العمل، وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة املطلوبة "مس توى  يف أ ي فرع  أ و شهادة الثانوية العامة

 .املاهر"

 ( ساعة تدريبية مع خربة س نتني يف جمال العمل، وشهادة مزاوةل همنة حتدد 0011أ و شهادة التدريب املهين حبد أ دىن ) مس توى

 .املهارة املطلوبة " مس توى املاهر"

  أ و أ قل من شهادة الثانوية العامة مع خربة مخس س نوات يف جمال العمل وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة املطلوبة

 ."مس توى املاهر"

 اخلربة: جمال العمل جمال. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

تقان  معرفة متطلبات السالمة العامة يف جمال العمل، ،الالزم توافرها يف العمل ابملعدات والتجهزياتمعرفة  اللغة العربية ومعرفة ابللغة ا 

ذا تطلّب معهل ذكل، ومعرفة ابس تخدام ااال جنلزيية  .حلاسوب ا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

  ًمعمتد يف حاةل التغذية، ويُثبت ذكل بشهادة من مركز ايباللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيا . 

  التعامل اال جيايب مع االيب اخلدمة، والقدرة عىل حتمل ابيعة العمل، والانضباط وادلقة يف السامت الشخصية: القدرة عىل

 .املواعيد
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 اجملموعة )احلرفية(

 مسمى الوظيفة: مساعد حريف
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 لك التنظميي:  حسب الهياملسؤول املبارش

 وحدة/ مركز/ دائرة/ أ و حسب الهيلك التنظمييماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

ليه من همام يف جمال معهل  مساعدة احلريف يف القيام جبميع ما يولك ا 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 :يساعد احلريف يف جمال ال عامل الآتية 

 .(أ ملنيوم .. ، دهان، اراشة، متديدات،الانشاءات )بناء، قصارة، بالط .أ  

 (اهيي، اس تقبال،...التغذية ) .ب

 الصيانة )كهرابيئ، تكييف، موارسيج،...( .ج

 الصناعة )حداد، جنار، حلام،...( .د

 الزراعة )حدائق، بستنة،...( .ه

 أ خرى )رمس وخط، ...( .و

 رشوط ومتطلبات السالمة العامة واملهنية يف جمال العملب  الالزتام التام. 

  بأ ي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهلالقيام. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  يف جمال العمل. س نتنيشهادة الثانوية العامة/ الفرع الصناعي أ و الزراعي مع خربة 

 وى املهارة املطلوبة يف جمال العمل، وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس ت س نوات ثالثمع خربة  يف أ ي فرع  أ و شهادة الثانوية العامة

 ."مس توى املاهر"

 ( ساعة تدريبية مع خربة س نتني يف جمال العمل، وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة 011أ و شهادة التدريب املهين حبد أ دىن )

 .املطلوبة " مس توى حمدد املهارة"

  ادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة املطلوبة "مس توى س نوات يف جمال العمل وشه أ ربعةأ و أ قل من شهادة الثانوية العامة مع خربة

 .حمدد املهارة"

 اخلربة: جمال العمل جمال. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

تقان اللغة العربية ومعرفة ابل غة لمعرفة ابملعدات والتجهزيات الالزم توافرها يف العمل، معرفة متطلبات السالمة العامة يف جمال العمل، ا 

ذا تطلب معهل ذكل.اال جنلزيية، ومعرفة ابس تخدام   احلاسوب ا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

  ًويُثبت ذكل بشهادة من مركز ايب معمتد يف حاةل التغذيةاللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيا ،. 

 ابيعة العمل، والانضباط وادلقة يف  السامت الشخصية: القدرة عىل التعامل اال جيايب مع االيب اخلدمة، والقدرة عىل حتمل

 املواعيد.
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 اجملموعة )احلرفية(

 مسمى الوظيفة: سفريج
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

  مركز وحدة/ دائرة /لكية/ عامدة/   ماكن العمل:
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 .الطعام بصورة الئقة القيام بتوفري خدمة تقدمي
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 .تقدمي الوجبات ابلمكيات الحمددة وابلنوعية املناس بة 

 .القيام بتنظيف املاكن قبل وبعد وأ ثناء التشغيل يف حاالت تساقط ال اعمة من الرواد 

  الاكونرت اجملهز لتقدمي الوجبات.الالزتام ابرتداء الزي ووسائل امحلاية أ ثناء العمل وخاصة للعاملني خلف 

  ىل الاكفترياي يف حفظ وجبات احلجز )ويه الوجبات اليت يمت جحزها للعاملني يف ال قسام اليت ال تسمح ابيعة معلهم ابحلضور ا 

 مواعيد تناول الوجبات.

 .دوات والتجهزيات املتاحة يف املاكن  الاس تخدام ال مثل لل 

 ملفاجئة من نبار الزوار أ و املؤمترات.ا جتهزي املاكن الس تقبال الزايرات 

 القيام بزتويد الاكونرت ابل دوات وال اعمة بشلك منتظم. 

 القيام بأ ي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  ماهر"توى املهارة املطلوبة "مس توى يف جمال العمل، وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس   س نتنيشهادة الثانوية العامة مع خربة 

 ( ساعة تدريبية مع خربة س نتني يف جمال العمل، وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى 0011أ و شهادة التدريب املهين حبد أ دىن )

 "املاهراملهارة املطلوبة " مس توى 

  هادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة س نوات يف جمال العمل وش  ال تقل عن ثالثأ و أ قل من شهادة الثانوية العامة مع خربة

 "ماهراملطلوبة "مس توى 

 خدمات الطعام والرشاباخلربة:  جمال. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 .وارق اس تخداهما، املعرفة بفنون التقدمي ووسائل اخلدمة التنظيفاملعرفة بطرق حفظ ال اعمة، املعرفة مبواد 
 

 وظيفة:متطلبات خاصة بشاغل ال

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

  السامت الشخصية: القدرة عىل التعامل اال جيايب مع االيب اخلدمة، والقدرة عىل حتمل ابيعة العمل، والانضباط وادلقة يف

 ، وحسن املظهر.املواعيد
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 اجملموعة )احلرفية(

 مسمى الوظيفة: مساعد سفريج
 

 الوظيفةأ والً: معلومات أ ساس ية عن 

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 .لكية/ عامدة/ وحدة/ دائرة / مركزماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 .الئقة والرشاب بصورةتوفري خدمة تقدمي الطعام املساعدة يف 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة

 يساعد السفريج يف:

 وابلنوعية املناس بة. تقدمي الوجبات ابلمكيات الحمددة 

 .القيام بتنظيف املاكن قبل وبعد وأ ثناء التشغيل يف حاالت تساقط ال اعمة من الرواد 

 .الالزتام ابرتداء الزي ووسائل امحلاية أ ثناء العمل وخاصة للعاملني خلف الاكونرت اجملهز لتقدمي الوجبات 

  ىل الاكفترياي يف حفظ وجبات احلجز )ويه الوجبات اليت يمت جحزها للعاملني يف ال قسام اليت ال تسمح ابيعة معلهم ابحلضور ا 

 مواعيد تناول الوجبات.

 .دوات والتجهزيات املتاحة يف املاكن  الاس تخدام ال مثل لل 

 .جتهزي املاكن الس تقبال الزايرات املفاجئة من نبار الزوار أ و املؤمترات 

 القيام بزتويد الاكونرت ابل دوات وال اعمة بشلك منتظم. 

 القيام بأ ي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: 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. 

 ( ساعة تدر 011أ و شهادة التدريب املهين حبد أ دىن ) يبية مع خربة س نة يف جمال العمل، وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة

 .املطلوبة " مس توى حمدد املهارة"

  أ و أ قل 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"

 مات الطعام والرشاباخلربة: خد جمال. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 املعرفة بطرق حفظ ال اعمة، املعرفة مبواد النظافة وارق اس تخداهما، املعرفة بفنون التقدمي ووسائل اخلدمة.
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 لتعامل اال جيايب مع االيب اخلدمة، والقدرة عىل حتمل ابيعة العمل، والانضباط وادلقة يف السامت الشخصية: القدرة عىل ا

 املواعيد، وحسن املظهر.
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 اجملموعة )احلرفية(

 مسمى الوظيفة: مرشف مبىن وصيانة
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 ./ مركز/ وحدة/ دائرةة/ عامدلكيةماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

ليه  .اال رشاف واملتابعة لضامن حسن سري العمل يف اجملاالت املولكة ا 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 ن اكنت ابيعة العمل تقتيض ذ ليه للتأ كد من مطابقهتا للمخططات واملواصفات املوضوعة ا   كل.متابعة تنفيذ ال عامل املولكة ا 

 .ليه  اال بال  عن أ ي خمالفات تتعلق بتنفيذ ال عامل املولكة ا 

 تقدمي تقرير دوري عن سري العمل. 

 .اس تالم ال هجزة وال اثث يف منطقة العمل املنااة به وحاميهتا من العبث 

  وتوفريها ل عضاء هيئة التدريس والتأ كد من صالحيهتا.متابعة ال هجزة والآالت واملعدات 

 رشافه وتوزيع املهام بيهنم.اال رشاف عىل ال  عاملني مضن نطاق ا 

 .متابعة شؤون النظافة العامة والصيانة اخلارجية وادلاخلية للمبىن واملرافق التابعة هل مضن اختصاص العمل 

 .التأ كد من توافر متطلبات ورشوط ووسائل السالمة العامة واملهنية يف جمال العمل 

  طبيعة معهلالقيام بأ ي همام يلكف هبا ذات عالقة ب. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

 دبلوم لكية جممتع مع خربة ثالث س نوات يف جمال العمل. 

  يف جمال العمل مخس س نواتشهادة الثانوية العامة مع خربة أ و. 

  س بع س نوات يف جمال العمل.أ و أ قل من شهادة الثانوية العامة مع خربة ال تقل عن 

 ل العمليف جمااخلربة:  جمال. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

تقان اللغة العربية ومعرفة ابللغة اال جنلزيية، معرفة ابس تخدام   .املعرفة بشؤون الصيانة والنظافةاحلاسوب، ا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

   جيايب مع االيب اخلدمة، والقدرة عىل حتمل ابيعة العمل، والانضباط وادلقة يف السامت الشخصية: القدرة عىل التعامل اال

 املواعيد.
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 اجملموعة )احلرفية(

 مسمى الوظيفة: مراقب
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 ./ مركز/ وحدة/ دائرة/ عامدةلكيةماكن العمل: 
 

 لخص الوظيفة:اثنيًا: م

ليهضمن حسن سريه متابعة شؤون العمل مبا ي  .يف اجملاالت املولكة ا 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 .ن اكنت ابيعة العمل تقتيض ذكل ليه للتأ كد من مطابقهتا للمخططات واملواصفات املوضوعة ا   متابعة تنفيذ ال عامل املولكة ا 

  ليه.اال بال  عن أ ي خمالفات تتعلق بتن  فيذ ال عامل املولكة ا 

 تقدمي تقرير دوري عن سري العمل. 

 .ن اقتضت ابيعة العمل ذكل  متابعة ال هجزة والآالت واملعدات ا 

 .رشافه وتوزيع املهام بيهنم  اال رشاف عىل العاملني مضن نطاق ا 

 ن اختصاص العمل.متابعة شؤون النظافة العامة والصيانة اخلارجية وادلاخلية للمبىن واملرافق التابعة هل مض 

  رشافه وملاكن العملالتأ كد من توافر متطلبات ورشوط ووسائل السالمة العامة واملهنية  .هل وللعاملني مضن نطاق ا 

 القيام بأ ي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  يف جمال العمل ست س نواتدبلوم لكية جممتع مع خربة 

  س نوات يف جمال العمل. امانأ و شهادة الثانوية العامة مع خربة 

  حدى عرشة س نة 00)أ و أ قل من شهادة الثانوية العامة مع خربة ال تقل عن  يف جمال العمل.( ا 

 اخلربة: يف جمال العمل جمال 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

تقان اللغة العربية ومعرفة ابللغة اال جنلزيية،   معرفة ابس تخدام احلاسب الآيل، املعرفة بشؤون الصيانة والنظافةا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

  السامت الشخصية: القدرة عىل التعامل اال جيايب مع االيب اخلدمة، والقدرة عىل حتمل ابيعة العمل، والانضباط وادلقة يف

 املواعيد.
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 موعة )احلرفية(اجمل

 مسمى الوظيفة: سائق
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 وحدة/ دائرة أ و حسب الهيلك التنظمييماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

ليه  .قيادة املرنبات لتنفيذ املهام اليت تولك ا 
 

 وظيفة:اثلثًا: الواجبات ال ساس ية لل

  ليه وعدم جتاوز حدود الرسعة ومراعاة الشواخص التحذيرية وتطبيق تعلاميت السالمة العامة قيادة املرنبات لتنفيذ املهام اليت تولك ا 

 عىل الطرق.

 .تسجيل املهام اليت يقوم هبا واملسافات اليت يقطعها يف السجل اخلاص 

  مس توى املاء والزيت وحاةل اال اارات مبا فهيا اال اار الاحتيااي ومس توى تفقد عنارص دورة التربيد لحمرك املرنبات والتأ كد من

 وعانسة ورافعة الس يارة والعدة اخملصصة ملرنبته والعدد اخملصصة للمرنبات.ضغط الهواء فهيا والتأ كد من وجود افاية صاحلة 

 والتأ كد من رساين رخصة املرنبة الالزتام حبمل رخصة القيادة سارية املفعول. 

 بال  .  املسؤول املبارش عن أ ي خلل يف املرنبةا 

 .جيابية عن اجلامعة  معامةل من يقوم بنقلهم من البة وعاملني وزوار معامةل حس نة تُعطي فكرة ا 

 القيام بأ ي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

 ربة ثالث س نوات يف جمال العمل وجييد القراءة والكتابة.حاصل عىل فئة رخصة القيادة املطلوبة مع خ 

 اخلربة: يف جمال العمل جمال 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

جادة اللغة العربية  .بصيانة املرنبات، املعرفة احلاسوب، معرفة ابس تخدام ا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

  :ل اال جيايب مع االيب اخلدمة، والقدرة عىل حتمل ابيعة العمل، والانضباط وادلقة يف القدرة عىل التواصالسامت الشخصية

 .، حسن املظهراملواعيد
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 اجملموعة )احلرفية(

 مسمى الوظيفة: مأ مور مقسم
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 وحدة/ دائرة اخلدمات/ أ و حسب الهيلك التنظمييماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

ىل اجلامعة  .اس تقبال وتلبية املاكملات وترصيدها وتأ مني االتصاالت من وا 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

  ىل مقسم اجلامعة و ىل الشخصاس تقبال املاكملات الهاتفية الواردة ا  أ و اجلهة املطلوبة ابدلقة والرسعة املناس بتني بلباقة  حتويلها ا 

 ونياسة.

 لعمل.الرد عىل ماكملات املوظفني ادلاخلية وتأ مني ماكملاهتم لتس يري أ مور أ عامهلم الرمسية والتقيد التام ابلتعلاميت والقرارات املتعلقة اب 

  هناية لك شهر وتدقيق فواتري االتصاالت ومقارنهتا مع قوامئ تنظمي كشف مباكملات املوظفني الشخصية ليمت اقتطاعها من رواتهبم يف

 املاكملات الصادرة واملقيدة يف املقسم.

 .الحمافظة عىل رسية املاكملات الهاتفية 

 وقوامئ ابل رقام ادلاخلية يف اجلامعة ومتابعة حتديث لك مهنا ذات العالقة بطبيعة العمل توفري قوامئ بأ رقام الهواتف اخلارجية. 

 افظة عىل أ رسار العمل واال جابة عىل مجيع الاس تفسارات الواردة للجامعة.الحم  

 .اال بال  عن حدوث أ عطال يف مقسم اجلامعة ومتابعة صيانته وحتديثه 

 القيام بأ ي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

 العمل دبلوم لكية جممتع مع خربة س نة يف جمال. 

 "أ و شهادة الثانوية العامة مع خربة س نتني يف جمال العمل، وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة املطلوبة "مس توى املاهر 

 ( ساعة تدريبية مع خربة س نتني يف جمال العمل، وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى 0011أ و شهادة التدريب املهين حبد أ دىن )

 س توى املاهر"املهارة املطلوبة " م 

  أ و أ قل 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"

 االتصاالتاخلربة:  جمال 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

قدرة عىل التعامل مع ضغوط العمل، ومعرفة بكتابة التقارير، اتقان اللغة العربية معرفة يف اس تخدام وسائل االتصاالت اخملتلفة، ال

 ومعرفة ابللغة اال جنلزيية.
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

  عيد، والانضباط وادلقة يف املواالتعامل اال جيايب مع االيب اخلدمةالسامت الشخصية: القدرة عىل. 
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 اجملموعة )احلرفية(

 مسمى الوظيفة: موظف أ من جامعي
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 وحدة/ دائرة ال من/ أ و حسب الهيلك التنظمييماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 .الحمافظة عىل أ من اجلامعة والسالمة العامة فهيا
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 الحمافظة عىل أ من اجلامعة والسالمة العامة فهيا . 

 .حراسة مباين اجلامعة والحمافظة عىل ممتلاكهتا 

  الالزمة عن سري العمل.ادلقيقة تفقد املرافق العامة بشلك منتظم، وتنظمي التقارير 

 ىل احلرم اجل  ن حسب ال صول.امعي وخروهجا متنظمي دخول املرنبات ا 

 تسلمي واس تالم مفاتيح املباين ومرافقها. 

 .توجيه البة اجلامعة والعاملني الس تخدام مرافق اجلامعة ابلشلك ال مثل، ومنع التدخني فهيا 

 ل السالمة العامة يف جمال العمل.التأ كد من توافر رشوط ومتطلبات ووسائ 

 امعة وزوار اجلامعة.التح ي ابللباقة عند خماابة الطلبة والعاملني يف اجل 

 القيام بأ ي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  يف جمال العمل مخس س نواتدبلوم لكية جممتع مع خربة. 

  يف جمال العمل س بع س نواتأ و شهادة الثانوية العامة مع خربة. 

 ل عن عرش س نوات يف جمال العمل.أ و أ قل من الثانوية العامة مع خربة ال تق 

 ال من وامحلاية والسالمة العامةاخلربة:  جمال. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 احلاسوب.، معرفة ابس تخدام اتقان اللغة العربية ومعرفة ابللغة اال جنلزيية
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 والانضباط وادلقة يف ، والقدرة عىل حتمل ابيعة العملاال جيايب مع االيب اخلدمة التواصلت الشخصية: القدرة عىل السام ،

 ، حسن املظهر،ادلقة ورسعة املالحظة.املواعيد
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 اجملموعة )احلرفية(

 مسمى الوظيفة: مساعد موظف أ من جامعي
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظمييبارشاملسؤول امل 

 وحدة/ دائرة ال من/ أ و حسب الهيلك التنظمييماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 الحمافظة عىل أ من اجلامعة والسالمة العامة فهيايساعد موظف ال من يف 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 يساعد موظف ال من اجلامعي يف:

 امعة والسالمة العامة فهيا. الحمافظة عىل أ من اجل 

 .حراسة مباين اجلامعة والحمافظة عىل ممتلاكهتا 

  الالزمة عن سري العمل.ادلقيقة تفقد املرافق العامة بشلك منتظم، وتنظمي التقارير 

 .ىل احلرم اجلامعي وخروهجا من حسب ال صول  تنظمي دخول املرنبات ا 

 تسلمي واس تالم مفاتيح املباين ومرافقها. 

 ه البة اجلامعة والعاملني الس تخدام مرافق اجلامعة ابلشلك ال مثل، ومنع التدخني فهيا.توجي 

 ل السالمة العامة يف جمال العمل.التأ كد من توافر رشوط ومتطلبات ووسائ 

 .التح ي ابللباقة عند خماابة الطلبة والعاملني يف اجلامعة وزوار اجلامعة 

  بيعة معهلالقيام بأ ي همام يلكف هبا ذات عالقة بط. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  س نوات يف جمال العمل أ ربعشهادة الثانوية العامة مع خربة. 

  س نوات يف جمال العمل ستشهادة الثانوية العامة مع خربة أ قل من أ و. 

 اخلربة: ال من وامحلاية والسالمة العامة جمال. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

 احلاسوب.، معرفة ابس تخدام اتقان اللغة العربية
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

  السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع االيب اخلدمة، والقدرة عىل حتمل ابيعة العمل، والانضباط وادلقة يف

 املالحظة. املواعيد، حسن املظهر،ادلقة ورسعة
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 اجملموعة )احلرفية(

 مسمى الوظيفة: حريف نسخ وتصوير
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 / أ و حسب الهيلك التنظمييوحدة/ دائرة لكية/ عامدة/ مركز/ماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 .ق الرمسية وفق التعلاميت الناظمة للعملتصوير ونسخ الواثئق وال ورا
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 آالت التصوير املعمتدة  .تصوير الكتب واملعامالت الرمسية عىل أ

 .ترتيب وقص وجتليد وتغليف أ ية تقارير أ و معامالت رمسية يتطلهبا العمل 

  آالت التصوير وال جراء الصيانة اخلفيفة اليومية ادلورية ل  سحب والقص وغريها من الآالت اليت يس تخدهما.ا 

 .التبليغ الفوري عن اية أ عطال حتصل للآالت اليت يس تخدهما ومنع أ ي موظف غري خمتص من اس تعاملها 

 .التأ كد من أ ن املواد الالزمة للتصوير والسحب مبا يف ذكل ال حبار والورق وغري ذكل من القرااس ية واملواد املتوفرة 

  ية املعلومات الواردة يف امللفات والسجالت اليت يس تخدهما.الحمافظة عىل رس 

 مسية اليت يمت أ رشفهتا وحفظها.يف توثيق اكفة الكتب الر  املساعدة 

 ىل اجلهات ذات العالقة. املساعدة  يف تنظمي ومتابعة الربيد الوارد والصادر من حيث تدقيقه وتوقيعه ومتابعته وحتويهل ا 

 لكرتونيًا.املساعدة يف أ رشفة الكتب وامل  عامالت الرمسية ا 

 التأ كد من توافر متطلبات ورشوط السالمة العامة يف جمال العمل.  

 القيام بأ ي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  حمدد املهارةهارة املطلوبة "مس توى يف جمال العمل وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى امل  س نتنيدبلوم لكية جممتع مع خربة". 

  حمدد يف جمال العمل، وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة املطلوبة "مس توى مخس س نواتأ و شهادة الثانوية العامة مع خربة 

 ."املهارة

 ( ساعة تدريبية مع خربة 011أ و شهادة التدريب املهين حبد أ دىن )زاوةل همنة حتدد مس توى يف جمال العمل، وشهادة م س نوات س بع

 ."حمدد املهارةاملهارة املطلوبة " مس توى 

  س نوات يف جمال العمل وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة  عرشأ و أ قل من شهادة الثانوية العامة مع خربة ال تقل عن

 ."حمدد املهارةاملطلوبة "مس توى 

 جمال العملاخلربة:  جمال. 
 

 ات املطلوبة:املعارف والقدرات واملهار 

، مقدرة جيدة عىل حفظ ال رقام ورسعة التعامل معها، املعرفة احلاسوباتقان اللغة العربية ومعرفة ابللغة اال جنلزيية، معرفة ابس تخدام 

آالت التصويربشؤون   .صيانة أ
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 وادلقة يف املواعيد ، والقدرة عىل حتمل ابيعة العمل، والالزتاماال جيايب مع االيب اخلدمة التعاملىل السامت الشخصية: القدرة ع. 
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 اجملموعة )احلرفية(

 مسمى الوظيفة: مساعد حريف نسخ وتصوير
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 / أ و حسب الهيلك التنظمييركز/ وحدة/ دائرةلكية/ عامدة/ م ماكن العمل:
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 املساعدة يف تصوير ونسخ الواثئق وال وراق الرمسية وفق التعلاميت املعمول هبا.
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 يساعد حريف النسخ والتصوير يف:

 آالت التصوير ا  ملعمتدة.تصوير الكتب واملعامالت الرمسية عىل أ

 .ترتيب وقص وجتليد وتغليف أ ية تقارير أ و معامالت رمسية يتطلهبا العمل 

 .جراء الصيانة اخلفيفة اليومية ادلورية لآالت التصوير والسحب والقص وغريها من الآالت اليت يس تخدهما  ا 

 املها.التبليغ الفوري عن اية أ عطال حتصل للآالت اليت يس تخدهما ومنع أ ي موظف غري خمتص من اس تع 

 .التأ كد من أ ن املواد الالزمة للتصوير والسحب مبا يف ذكل ال حبار 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 أ رشفهتا وحفظها 

 ىل اجلهات ذات العالقة.تنظمي ومتابعة الربي  د الوارد والصادر من حيث تدقيقه وتوقيعه ومتابعته وحتويهل ا 

   ًلكرتونيا  .أ رشفة الكتب واملعامالت الرمسية ا 

 وط السالمة العامة يف جمال العمل.التأ كد من توافر متطلبات ورش 

 القيام بأ ي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 واخلربة العملية:رابعًا: املؤهل العلمي 

  حمدد املهارةيف جمال العمل، وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة املطلوبة "مس توى س نوات  ثالثشهادة الثانوية العامة مع خربة". 

 ( ساعة تدريبية مع خربة 011أ و شهادة التدريب املهين حبد أ دىن )يف جمال العمل، وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى مخس س نوات 

 ."حمدد املهارةاملهارة املطلوبة " مس توى 

  س نوات يف جمال العمل وشهادة مزاوةل همنة حتدد مس توى املهارة املطلوبة  س بعأ و أ قل من شهادة الثانوية العامة مع خربة ال تقل عن

 ."حمدد املهارة"مس توى 

 اخلربة: جمال العمل جمال. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

ة التعامل معها، املعرفة ، مقدرة جيدة عىل حفظ ال رقام ورسعاحلاسوبلغة العربية ومعرفة ابللغة اال جنلزيية، معرفة ابس تخدام اتقان ال

آالت التصويرصيانة بشؤون   .أ
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 ع االيب اخلدمة، والقدرة عىل حتمل ابيعة العمل، والانضباط وادلقة يف السامت الشخصية: القدرة عىل التعامل اال جيايب م

 املواعيد.



 

9/3/6102  76 

 

 اجملموعة )احلرفية(

 مسمى الوظيفة: مراسل
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 مييلكية/ عامدة/ مركز/ وحدة/ دائرة/ أ و حسب الهيلك التنظ ماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 .القيام بأ عامل اخلدمات املساعدة يف جمال معهل
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 .التأ كد من نظافة وترتيب املاكتب 

 .نقل املعامالت الرمسية بني املاكتب وتصويرها 

 .تلبية البات املوظفني وأ عضاء هيئة التدريس فامي يتعلق ابلعمل الرمسي 

 القرااس ية، وال اثث داخل أ مانن العمل يف اجلامعة. نقل 

 غالق صنابري ا افاء ال نوار، وا  غالق ال بواب، والش بابيك، والتأ كد من ا  ملياه عند خروج العاملني والطلبة، والحمافظة عىل ا 

 املمتلاكت يف ماكن العمل.

  غالقها يف املساء. الالزتام بربانمج املناوبة املعد من قبل اال دارة )نظام الوردايت( فامي  يتعلق بفتح أ مانن العمل صباحًا أ و ا 

 القيام بأ ي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

  وخربة ال تقل عن س نتني، أ و أ قل من الثانوية العامة وخربة ال تقل عن مخس س نواتشهادة الثانوية العامة. 

 ل العملاخلربة: جما جمال. 
 

 املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

تقان اللغة العربية ومعرفة ابللغة اال جنلزيية، معرفة ابس تخدام   احلاسوب.ا 
 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 ىل حتمل ضغواات العمل، ال مانة والالزتام، ادلقة السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع االيب اخلدمة، والقدرة ع

 .والانتظام يف العمل، حسن املظهر
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 اجملموعة )احلرفية(

 مسمى الوظيفة: عامل
 

 أ والً: معلومات أ ساس ية عن الوظيفة

 :  حسب الهيلك التنظميياملسؤول املبارش

 تنظمييلكية/ عامدة/ مركز/ وحدة/ دائرة/ أ و حسب الهيلك ال ماكن العمل: 
 

 اثنيًا: ملخص الوظيفة:

 .ابل عامل املتعلقة ابخلدمات العامةالقيام 
 

 اثلثًا: الواجبات ال ساس ية للوظيفة:

 .القيام بأ عامل التنظيف لشوارع اجلامعة ومبانهيا ومرافقها العامة 

 .القيام بأ عامل اخلدمات يف املطامع واملقاصف 

 رتبة والعناية هبا وابملزروعاتالقيام ابل عامل الزراعية من حيث حتضري ال. 

 .القيام ابل عامل اال نشائية من حيث حتفري البااون ونقل البالط،... وخالفه 

 .رشاف احلريف اخملتص  القيام بأ عامل الصيانة للمباين وال هجزة واملعدات واملرنبات...اخل اب 

  لعملحسب ُمقتىض ابيعة االقيام ابل عامل اخلاصة ابملالعب واملرافق الرايضية. 

 القيام بأ ي همام يلكف هبا ذات عالقة بطبيعة معهل. 
 

 رابعًا: املؤهل العلمي واخلربة العملية:

 حيسن القراءة والكتابة 

 اخلربة: جمال العمل جمال 
 

 

 متطلبات خاصة بشاغل الوظيفة:

 .اللياقة الصحية: أ ن يكون الئقًا حصيًا 

 يف والالزتام الانتظام  االيب اخلدمة، والقدرة عىل حتمل ضغواات العمل، السامت الشخصية: القدرة عىل التواصل اال جيايب مع

 .العمل
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 الفهرس

 رمق الصفحة املسمى الوظيفي

 القياديةاجملموعة 

 6 رئيس اجلامعة

 0 انئب رئيس اجلامعة

 5 مساعد رئيس اجلامعة

 2 معيد 

 0 انئب معيد

 8 مساعد معيد

 9     رئيس قسم أ اكدميي

 00 ر مركزمدي

 06 مساعد مدير مركز

 03 اال ذاعةوحدة/ دائرة مدير 

 05 ةائر ادل /وحدةالمدير 

 اجملموعة اال رشافية دون رتبة مدير

 00 ائرةادل/ وحدةالمساعد مدير 

 08 رئيس شعبة

 09 رئيس فرع

 61 رئيس ديوان

 اجملموعة اال دارية

داري  66 ا 

 63 حماسب

 60 اكتب

 65 مدخل بياانت

 62 سكرترية

 60 سكرترية تنفيذية
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 68 مقدم برانمج

 69 معد برانمج

رشاد وعمل نفس  31 أ خصايئ ا 

 30 مرشفة مزنل

 36 أ مني مس تودع

 33 مساعد أ مني مس تودع

 اجملموعة املهنية

 35 ابيب برشي

 32 ابيب أ س نان

 30 صيديل

 38 مساعد صيديل

 39 همندس

 01 همندس اتصاالت يف اال ذاعة

 00  صوتفين

 06 مساعد همن هندس ية

 03 ممرض/ ممرضة

 00 مساعد ممرض/ ممرضة

 05 منقذ/ منقذة

 اجملموعة الفنية

 00 مربمج حاسوب

 09 مساعد مربمج حاسوب

 50 نظم مسؤول

 53 مصمم ومطّور صفحات ويب

لكرتونية  50 فين مراقبة ا 

 52 مرشف خمترب

 50 فين خمترب
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 58 مصّور

 59 مدرب رايضة

 20 فين

 26 فين حتاليل ابية

 23 حتاليل ابيةمساعد فين 

 اجملموعة احلرفية

 25 حريف

 22 مساعد حريف

 20 سفريج

 28 مساعد سفريج

 29 مرشف مبىن وصيانة

 01 مراقب

 00 سائق

 06 مأ مور مقسم 

 03 أ من جامعيموظف 

 00 أ من جامعي موظف مساعد

 05 حريف نسخ وتصوير

 02 نسخ وتصويرمساعد حريف 

 00 مراسل

 08 عامل

 

 

 

 

 

 دائرة الرئاسة

 


