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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

   رئيس الجامعة الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز .الوظائف القيادية العليا اسم المجموعــــــــة

  الرمز  .رئيس الجامعة المسمى الوظيفي
 

- :المهام والواجبات

ؤول عن إدارة شؤون الجامعة، ويتولى الصالحيات التي  تميمن حسين سيير العميل جي  الجامعية وجي   ح يا  رئيس الجامعة مس
المهيا  قانون الجامعات األردنية والجامعة الهاشمية واألنظمية والتعليميات الصيادرة تمقتميى  ه منهيا، ويميارس تالمياجة لي ل  

- :إلى  ه من نواته يًا منها، وله  ن يفوض  والمسؤوليات والصالحيات التالية
 .ومع السياسات العامة المتعلقة تالتدريس والتحث العلم  وخدمة المجتمع .1

وتوقييع العقيود نياتية عين الجامعية تميا ر يتعيارض ميع  ،تمثيل الجامعة  ما  جميع الجهيات والهيئيات واألشيخا  .2
 .القوانين واألنظمة الناج ة ج  الممل ة

سييية والمالييية والدارييية و يراييا، تمييا يحقيي   ايييات الجامعيية و اييداجها وجقييًا إدارة شييؤون الجامعيية العلمييية والتدري .3
 .للقوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة تمقتمى  ه منها

ومع السياسات الخاصة تتنمية مجتمع الجامعة وتنظيميه والعميل عليى تريويرا تميا يحقي  القييا  تالواجتيات عليى  .4
 .  مل وجه

ية لمجلييس الجامعيية عيين مختلييف  وجييه  عمييال ونشييارات الجامعيية ومشيياريعها لمناقشييتها تقييدي  خريية عمييل سيينو  .5
 .ورجعها إلى مجلس األمناء

دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى ارنعقاد، ورئاسة اجتماعاتهما والشراف على توثي  القيرارات الصيادرة  .6
 .عنهما ومتاتعة تنفي اا

 .وتقديمه إلى مجلس الجامعة لمناقشته ورجعه إلى مجلس األمناء إعداد مشروع موازنة الجامعة السنوية .7

 .إصدار قرارات التش يالت الخاصة تالعاملين وج  جدول تش يالت الوظائف .8

 .إصدار  وامر الصرف من موازنة الجامعة وجقًا لألنظمة المالية .9

ها ونشيياراتها المختلفيية، تقييدي  تقرييير إلييى مجلييس الجامعيية جيي  نهاييية  ييل عييا  دراسيي  عيين  داء الجامعيية وشييؤون .11
 .لمناقشتها ورجعها إلى مجلس التعلي  العال 

 .التوصية لمجلس العمداء تالهي ل التنظيم  للجامعة .11

 ية صالحيات  خرى مخولة له تموجب األنظمة الصادرة تمقتمى القوانين، و ه من الصالحيات الت  يفوميه تهيا  .12
 .نونيةمجلس الجامعة  و مجلس األمناء وجقًا لألصول القا

 .السع  لزيادة إيرادات الجامعة وتعظ  استثماراتها .13

 .السع  لتحقي   اداف الجامعة ج  ترامج قتول الرلتة .14

 المطلوبة  الخبرات العملية والمهاراتالمؤهالت العلمية و

 .وجقًا لقانون الجامعات األردنية، رتتة األستا ية -
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق  

   نواب الرئيس موقع على الهيكل التنظيميال

  الرمز .الوظائف القيادية العليا اسم المجموعــــــــة

  الرمز .نائب الرئيس للشؤون األ اديمية المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الجامعة المسؤول المباشـر

 :الت والقرارات الت  ت  تفويمه تها  ما تشمل ما يل ينوب عن رئيس الجامعة ج  اتخا  الجراءات والتوقيع نياتة عنه على المعام
 -:المهام والواجبات

 .صالحيات رئيس الجامعة ج  اتخا  الجراءات الالزمة والتوقيع نياتة عنه ممن الصالحيات المخولة له وممن األنظمة والتعليمات الناج ة .1

 .د والتأ د من ارلتزا  تتنفي اا على   مل وجهمتاتعة ومع وتنفي  الخرر والترامج األ اديمية ج  ال ليات والمعاا .2

 .الشراف على سير األعمال األ اديمية ج  ال ليات والمعااد .3

 .التنسي  والمتاتعة للتأ د من ترتي  األنظمة والتعليمات الناج  .4

 .متاتعة توجير  عماء ايئة التدريس والتدقي  على الترنامج الدراس  وتوزيعه .5

 .  ج  الجامعة تما يممن حسن سير العمل جيه وترويرا ممن السياسة الموموعةالشراف على التحث العلم .6

 .تمثيل الجامعة ج  المؤتمرات الداخلية والخارجية وحسب ما يخول إليه من صالحيات .7

 .ارشترا  ج  مجالس الجامعة .8

 .التنسي  مع رئيس الجامعة جيما يتعل  تالشؤون األ اديمية .9

الخ، ورجع توصيات تشأنها إلى .....ة تأعماء ايئة التدريس من مختلف النواح  ترقية، نقل، انتداب، إعارة تدقي  ودراسة الجراءات الخاص .11
 .رئيس الجامعة

 .العمل على تروير الشؤون األ اديمية والتحثية ورجع مهارات وقدرات العاملين جيها تالماجة ل فاءته  .11

 .من قيا   عماء ايئة التدريس تواجتاته  على   مل وجهالتنسي  والتوجيه والمتاتعة لعمداء ال ليات للتأ د  .12

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيس الجامعة .13

 المؤهـالت العلميـة 

 .وجقًا لقانون الجامعات األردنية، رتتة األستا ية من جامعة تعترف تها الجامعة الهاشمية -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .سنوات على األقل( 5)رتتة األستا ية عن  ن ر تقل مدة حصوله على  -

 . ن ي ون قد ست  و ن تسل  عددًا من المناصب األ اديمية والت  منها عميدًا ل لية، رئيسًا لقس ، مديرًا لمر ز علم   و تحث  -

 .والتنسي  وتتادل وجهات النظر القناعالقدرة على  -

 .القدرة على التحليل وارستنتار -

 .ية متدعةصفات شخصية قياد -
 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
 

 ..............................التوقيع.................................. الوظيفة ...................................... ارسيي  
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

   نواب الرئيس ل التنظيميالموقع على الهيك

  الرمز .الوظائف القيادية العليا اسم المجموعــــــــة

  الرمز .نائب الرئيس للشؤون الدارية المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الجامعة المسؤول المباشـر

 :تش ل عا ، جإن نائب الرئيس للشؤون الدارية يقو  تما يل تالماجة إلى الواجتات األ اديمية واألعمال والصالحيات المخولة لنائب رئيس الجامعة      
 -:المهام والواجبات

 .صالحيات رئيس الجامعة ج  اتخا  الجراءات الالزمة والتوقيع نياتة عنه ممن الصالحيات المخولة له وممن األنظمة والتعليمات الناج ة .1

 .متاتعة ومع وتنفي  الخرر والترامج الدارية .2

 .ير األعمال المالية والدارية ج  الوحدات والدوائر الدارية والتأ د من ارلتزا  تالعمل على   مل وجهالشراف على س .3

 .التنسي  والمتاتعة للتأ د من ترتي  األنظمة والتعليمات الناج ة .4

 .الشراف والمتاتعة لشؤون الداريين ج  ال ليات والمعااد والعمادات المختلفة .5

 . اللجان المختصة وج  األنظمة والقرارات الصادرةالمشار ة ج  المجالس و  .6

 .دراسة وتدقي  حاجات ال وادر الدارية ج  الجامعة من مختلف النواح  ورجع التوصيات المناستة تشأنها .7

 . جلهاالشراف على جميع مراج  الجامعة ومتانيها داخل وخارج حر  الجامعة والتأ د من حسن سير عملها وج  األاداف الت   نشئت من  .8

 .تمثيل الجامعة ج  المؤتمرات الداخلية والخارجية وحسب ما يخول إليه من صالحيات .9

 .التنسي  مع رئيس الجامعة جيما يتعل  تمختلف الشؤون الدارية والمالية المتعلقة تالجامعة .11

 .العاملين لديه التنسي  والتوجيه والمتاتعة مع مدراء الوحدات والدوائر الدارية جيما يتعل  تشؤونه  وشؤون  .11

 .العمل على تروير الشؤون الدارية ورجع مهارات وقدرات و فاءة العاملين تها .12

 . ية مها  ي لف تها من رئيس الجامعة .13

 المؤهـالت العلميـة 

 . .وجقًا لقانون الجامعات األردنية، رتتة األستا ية من جامعة تعترف تها الجامعة الهاشمية -

 :تالخبرات العملية والمهارا

 .سنوات على األقل( 5)ر تقل مدة حصوله على رتتة األستا ية عن  -

 .القدرة على العمل ممن جري  عمل ولديه خترة ج  األعمال المالية والدارية -

 .القدرة على تنظي  وتحمل مغر العمل -

 .القدرة على التنسي  والقناع وتتادل وجهات النظر -

 .صفات شخصية قيادية متدعة -

 .ت التفاوض والتخارب تاللغتين العرتية وارنجليزية على األقلاللما  تمهارا -

 .مهارات م تتية -

 .القدرة على التحليل وارستنتار -
 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 ..............................التوقيع.. ................................الوظيفة ...................................... ارسيي  
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المعياريــة ف الوظائــ

 ـةاألكاديميـ
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

   عميد  ه  لية  و معهد   اديم  الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز .القيادية الوظائف األ اديمية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .ميدع المسمى الوظيفي

     الرمز .رئيس الجامعة المسؤول المباشـر

- :جإن العميد يقو  تالمها  التالية، تالماجة إلى الواجتات األ اديمية من تحث وتدريس
 -:المهام والواجبات

 .والنشارات األخرى ج  ال لية  و المعهد العلم إدارة الشؤون األ اديمية والدارية والتحث  .1

 .سير العمل ج  ال لية وج  األنظمة والتعليمات الناج ة التأ د من حسن  .2

در عيين رئاسيية رئاسيية مجلييس ال لييية ورجييع التوصيييات إلييى رئاسيية الجامعيية، وتنفييي  قييرارات مجلسيي  الجامعيية والعمييداء و ييية قييرارات تصيي .3
 .الجامعة

 .إعداد مشروع موازنة ال لية  و المعهد ورجعها إلى رئاسة الجامعة .4

 .جامعة  و نواته جيما يتعل  تشؤون ال لية  و المعهدالتنسي  مع رئيس ال .5

مختليف القميايا والموميوعات تميا جيهيا شيؤون  عمياء ايئية التيدريس والموجيدين ميع رؤسياء األقسيا  مين النيواح  األ اديميية  متاتعة .6
 .والمالية والدارية ورجع التوصيات المناستة تشأنها لعرمها على المجالس المختصة

رشادا  ل  و  لية التدريسيةمتاتعة سير العم .7  .وحل مشا له   قمايا الرلتة ونتائجه  الدراسية، والعمل على توجيهه  وا 

 .واللجان الت  ي لف تها، المشار ة ج  عموية مجلس العمداء .8

 .تدريس وقدراته والعمل على تنمية مهارات  عماء ايئة ال، العمل على تروير ومراجعة الخرر والترامج األ اديمية والمساقات التعليمية .9

وسياعات اليدوا   تالمحاميرات وسياعات العميل الم تتي التيزامه  تواجتياته  األ اديميية و التدريسية والدارية  متاتعة قيا   عماء الهيئتين .11
 .الرسم  وترتي  األنظمة والتعليمات الناج ة

 . العمادة/ عمل ج  ال لية ورجع تقارير دورية عن سير ال، تقيي   داء  عماء الهيئتين التدريسية والدارية .11

 .الشراف على تنظي  وتنفي  الفعاليات والنشارات الالمنهجية .12

 .ما ي لف ته من  عمال من قتل رئيس الجامعة .13

 المؤهـالت العلميـة 

 وج  القوانين واألنظمة الناج ة من جامعة تعترف تها الجامعة الهاشمية، رتتة األستا ية -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .سنوات على األقل ثالث عن الرتتة  تقل مدة حصوله علىن رأل  -

 . ن ي ون قد عمل ج   حد المناصب األ اديمية ساتقاً  -

 .واللما  تأنظمة وتعليمات الجامعة ةالمعرج -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 ..........................التوقيع............................. الوظيفة  ...................................ارسيي  

 
 

 

 

 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق
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    و المعهد المعن ال لية  الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز .القيادية الوظائف األ اديمية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .عميد نائب المسمى الوظيفي

  الرمز .العميد المسؤول المباشـر

 -:المهام والواجبات

- :جإن نائب العميد يقو  تالمها  التالية، تالماجة إلى الواجتات األ اديمية من تحث وتدريس
 

 .القيا  تاألعمال والمها  الت  ي لفه تها العميد، وممارسة الصالحيات الت  يفومها إليه .1

 .رسة صالحياته عند  ياتهالقيا  تمها  و عمال العميد ومما .2

 .متاتعة قيا   عماء ايئة التدريس تالواجتات المو لة له  على   مل وجه .3

 .متاتعة سير العمل ج  ال لية من النواح  األ اديمية والدارية .4

 .الشراف والمتاتعة للعاملين الداريين ج  ال لية .5

 .المشار ة ج  تقيي  العاملين ج  ال لية .6

 .وحل مش الته  متاتعة قمايا الرلتة .7

 .المشار ة ج  الشراف على مختلف الفعاليات واألنشرة ج  ال لية  و المعهد .8

 
 المؤهـالت العلميـة 

 .وجقًا لقانون الجامعات األردنية، رتتة األستا ية -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 

 . ن ي ون قد عمل ج   حد المناصب األ اديمية ساتقاً  -

 .ظمة وتعليمات الجامعةواللما  تأن ةالمعرج -

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
 
 
 
 

 ..........................التوقيع............................. الوظيفة ................................... ارسيي  
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

    و المعهد المعن ال لية  ى الهيكل التنظيميالموقع عل

  الرمز .القيادية الوظائف األ اديمية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .مساعد عميد المسمى الوظيفي

  الرمز .العميد المسؤول المباشـر

- :تالماجة إلى الواجتات األ اديمية من تحث وتدريس، جإن مساعد العميد يقو  تالمها  التالية
 

 -:المهام والواجبات

 
 .القيا  تاألعمال والمها  الت  ي لفه تها العميد وممارسة الصالحيات الت  يفومها إليه .1
 .الشراف على األنشرة والفعاليات ج  ال لية وتنسي   عمالها مع الجهات المعنية .2

 .ة لهامتاتعة القمايا وارقتراحات والش اوه المقدمة لل لية واقتراح التوصيات المناست .3

 .متاتعة قمايا الرلتة ونشاراته  ج  ال لية .4

 .العمل على ترتي  األنظمة والتعليمات الناج ة ج  الجامعة .5

 المؤهـالت العلميـة 

 .وجقًا لقانون الجامعات األردنية، رتتة األستا ية -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 

 على المحتوياتارلعت 
 
 
 
 
 

..........................التوقيع............................. الوظيفة ................................... ارسيي  
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

    و المعهد المعن ال لية  الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز .القيادية  اديميةالوظائف األ  اسم المجموعــــــــة

  الرمز .رئيس قس    اديم  المسمى الوظيفي

  الرمز .العميد المسؤول المباشـر

- :جإن رئيس القس  يقو  تالمها  التالية، تالماجة إلى الواجتات األ اديمية من تحث وتدريس
 -:المهام والواجبات

 .تما يممن حسن سير العملية التدريسية والدارية، اريةإدارة شؤون ونشارات القس  األ اديمية والتحثية والد .1

 .إعداد خرة القس  المتعلقة تالموازنة وحاجات القس  من ال وادر التشرية والتجهيزات المختلفة .2

 .سيت  ررحها ممن الخرة الدراسية للرلتة إعداد الترنامج الدراس  للمواد الت  .3

 .تعديالت قد ترر  على جدول المحامرات تحديد األعتاء التدريسية ل ل جصل، ومتاتعة  ه .4

ورجيع ورلتية القسي  الموجيدين علييه والدارييين و رئاسة مجليس القسي  وعيرض القميايا المتعلقية تأعمياء ايئية التيدريس  .5
 .التوصيات الصادرة وج  األنظمة والتعليمات إلى عميد ال لية

زامه  تالمحاميرات وسيياعات العمييل الم تتييية وسيياعات الشيراف علييى ال ييوادر التدريسييية والداريية جيي  القسيي  ومراقتيية التيي .6
 .الدوا  الرسم  وترتي  األنظمة والتعليمات الناج ة

 .المشار ة ج  اجتماعات مجلس ال لية واللجان الت  ي لف تها .7

 .تروير مساقات وترامج الخرر الدراسية ومراجعتها دورياً  .8

جراء المفام .9  .لة تينه  والتوصية تتعيينه  حسب األصولدراسة حاجة القس  إلى التعيينات الجديدة وا 

 .الشراف على إرشاد الرلتة وحل مشا له  األ اديمية .11

 .المشار ة ج  تنظي  الفعاليات والنشارات الالمنهجية ج  ال لية .11

 .الشراف على إجراء ارمتحانات النهائية، ومراجعة عالمات الرلتة والمصادقة عليها ورجعها إلى مجلس ال لية .12

 .على مراج  القس  من مختترات و جهزة وتجهيزات و يراا الشراف .13

 .العمل على ترتي  األنظمة والتعليمات الناج ة ج  الجامعة .14

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها المسؤول المتاشر تحيث ر تتعارض مع رتيعة عمله .15

 المؤهـالت العلميـة 

 .وجقًا لقانون الجامعات األردنية، رتتة األستا ية -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .القدرة على قيادة جري  العمل ومهارات ارتصال -
 .المعرجة واللما  تاألنظمة والتعليمات الناج ة -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

..........................التوقيع....... ......................الوظيفة................................... ارسيي  
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

    و المعهد المعن ال لية  الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز .الوظائف األ اديمية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .عمو ايئة تدريس المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس القس  المسؤول المباشـر

 -:المهام والواجبات

 .إعداد الخرر الخاصة تالمواد الت  يدرسها واختيار وتحديد ال تب المناستة لها .1

جراء ارمتحانات ورصد العالمات للرلتة ومراجعتها .2  .تدريس المساقات المو لة إليه وا 

دخال رر  جديدة لتعلي  المساقات .3  .تروير  ساليب التدريس وارمتحانات، وا 

 .سائل الجامعية وعلى تحوث الرلتة وتقاريرا  و نشرته  العلمية وارجتماعيةالشراف على الر  .4

 .علميًا وترتويًا والقيا  تدور المرشد األ اديم  له  الرلتة توجيه  .5

 .إجراء التحوث والدراسات المتت رة ونشراا .6

 .التداعية والتحثية تمتاتعة الترور ج  مجارت العلو  والمعرجة والمشار ة ج  النشارا .7

و ه عمل ينهض تالجامعية وييدجع تهيا  والعالمية، ج  المجالس واللجان والمؤتمرات الجامعية والمحلية والقليمية  ارشترا .8
 .إلى التقد 

 .العمل على ترتي  األنظمة والتعليمات الناج ة ج  الجامعةارلتزا  تواجتاته التحثية واأل اديمية و  .9

الجهييد للنهييوض ترسييالتها العلمييية، والمحاجظيية علييى المسييتوى الالئيي  تم انيية  التفييرل لواجتييه العلميي  جيي  الجامعيية، وتيي ل .11
 .الجامعة ج  ميادين التحث والتدريس والتوجيه والدارة

 .خدمة المجتمع وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة .11

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .12

ئيييس القسيي  وعميييد ال لييية جيي  تقييدي  ارستشييارات والمقترحييات جيي   ييل مييا ميين شييأنه خدميية الجامعيية التعيياون التييا  مييع ر  .13
 .والرلتة والمجتمع المحل 

 .مع ارلتزا  تساعات العمل الم تتية إرشاد الرلتة   اديميًا  ثناء جترة التسجيل ومتاتعة خرره  الدراسية تاستمرار .14

 المؤهـالت العلميـة 

 .ما يعادلها ج  مجال التخص  لرتتة  ستا  مساعد  و حد  دنى درجة الد توراا  -

 .لرتب مدرس ومدرس مساعد  حد  دنىدرجة الماجستير  -

 :الخبرات العملية والمهارات
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 

 

 ..........................التوقيع......................... ....الوظيفة ................................... ارسيي  
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   المعهد المعن / ال لية 

  الرمز الوظائف الدارية اسم المجموعــــــــة

  الرمز مساعد تحث وتدريس المسمى الوظيفي

  الرمز يس القسمرئ المسؤول المباشـر
 
 

- :المهام والواجبات

 
 

جراء ارمتحانات .1  .تدريس المواد والمساقات المو لة إليه وا 

 .الشراف على تدريس المواد العملية والمختترات والتدريب العمل  .2

جرائهيا، ومراقتتهيا، وتصيحيحها، وتق .3 عيداد ارمتحانيات وا  ييي  المشار ة ج  وميع الخرير الدراسيية واقتيراح ترويرايا، وا 
 . داء الرلتة

 .المشار ة ج  اللجان وورش العمل، واألنشرة العلمية ج  ال لية .4

 .مساعدة  عماء ايئة التدريس ج  األنشرة التحثية .5

 .العمل على ترتي  األنظمة والتعليمات الناج ة ج  الجامعة .6

 .إجراء التحوث العلمية ج  مجال التخص  .7

 .اشر ر تتعارض مع رتيعة عملهالقيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المت .8

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الماجستير ج  مجال التخص  نفسه -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 

 

 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
 
 
 
 
 
 

 

 ..............................التوقيع................................ الوظيفة ........................... .......ارسيي  
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 الوظائـــف المعياريـــة

 اإلداريـــة
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

   المر ز المعن  الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية وعــــــــةاسم المجم

  الرمز مدير مر ز المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الجامعة المسؤول المباشـر
 

 -:المهام والواجبات

دارتها وتوجيه  عماله وجقا لألنظمة والتعليمات المعمول تها ج  الجامع .1  .ةالشراف المتاشر على شؤون ونشارات العمل ج  المر ز وا 

 .العمل على تخرير وتروير وتحديث وحوستة العمل ج  المر ز .2

 .إعداد التقارير المالية والدارية المتعلقة تالمر ز ورجعها إلى الجهات المعنية رعتمادا .3

جراءات وامحة للعمل تممن سهولة العمل وتتسيره وحوستته وج  األنظمة والتعليمات الناج ة .4  .ومع آليات وا 

 .ماعات واللجان المختلفة الت  ي لف تهاالمشار ة ج  ارجت .5

 .الشراف والمتاتعة والتوجيه للعاملين ج  المر ز وتقسي  األعمال عليه  حسب ارختصا  .6

 .ومع تقارير تقيي  األداء السنوية للعاملين ج  المر ز والتأ د من التزامه  تأوقات الدوا  الرسم  .7

 .والعمل على تدريته تحديد ارحتياجات الفعلية من ال وادر التشرية  .8

رالعهيي  علييى  ييية  نعقييد لقيياءات دورييية مييع المرؤوسييي .9 تهييدف توجيييه العمييل وحييل المشيي الت التيي  تعييي  سييير العمييل جيي  المر ييز وا 
 .مستجدات

 . تقدي  التوصيات المناستة تشأن الهي ل التنظيم  والوظائف والمسميات وشرور إشغالها .11

 .رجها لمعالجة القمايا المشتر ة ج  ستيل تقدي   جمل الخدمات الت  يقدمها المر زالتعاون مع مختلف الجهات داخل الجامعة وخا .11

 .ما ي لف ته من  عمال من قتل رئيس الجامعة .12

 .إعداد مشروع موازنة المر ز ومراقتة  وجه النفا  .13

 المؤهـالت العلميـة 

 . حد  دنىدرجة الد توراا  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه خترة ر تقل عن -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

.............................التوقيع................................ الوظيفة ................................. ...ارسيي  
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

   الوحدة المعنية الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز . مدييير الوحيدة الوظيفي المسمى

  الرمز .رئيس الجامعة المسؤول المباشـر

 -:المهام والواجبات

 .وتوجيه  عمالها وجقًا لألنظمة والتعليمات المعمول تها ج  الجامعةالدارية و الشراف على إدارة شؤون ونشارات الوحدة المالية  .1

 .ستة خرر العمل والترامج الموموعة ج  الوحدة والجداول الزمنية لتنفي ااالعمل على تخرير وتروير عمل الوحدة وتحديث وحو  .2

جراءات وامحة للعمل تممن سهولة العمل وج  األنظمة والتعليمات الناج ة .3  .ومع سياسات وآليات وا 

 .تنفي  السياسات والقرارات الت  تتخ اا الجامعة .4

 .فا ومراقتة  وجه النإعداد مشروع الموازنة السنوية للوحدة  .5

 .والتأ د من التزا  العاملين تأوقات الدوا  الرسم  إعداد تقارير تقيي  األداء السنوية للعاملين .6

 .للعاملين ج  الوحدة وتقسي  األعمال عليه  حسب ارختصا دريب والمتاتعة والتوجيه والتالشراف  .7

 .رعتماداامالية والدارية المتعلقة تالوحدة إلى الجهات المعنية التقارير ال إعداد .8

 .المشار ة ج  ارجتماعات واللجان حسب ما ي لف ت ل  .9

 ات العالقية تعمييل تقيدي   جميل الخيدمات لمعالجية القميايا المشيتر ة و وخارجهييا الجامعية داخيل الجهيات المعنيية عياون ميع مختليف الت .11
 .الوحدة

 .حسن استخدا  األدوات واألجهزة والتجهيزات والقرراسية مراقتة .11

 .ات الفعلية من ال وادر التشرية واألجهزة والتجهيزاتتحديد ارحتياج .12

 .ما ي لف ته من  عمال من قتل رئيس الجامعة .13

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىالت الوريوس ج  التخص   و  الماجستير درجة -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل ستعخترة ر تقل عن  -

 .داخل الجامعةعلى األقل  خمس سنواتلمدة ر تقل عن  ى الوظائف القيادية الداريةإحد ن ي ون قد شغل  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل -

  . القدرة على تحمل مغر العمل -
 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 عت على المحتوياتارل
 

 .................التوقيع.................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

   الدائرة المعنية الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز .قياديةالوظائف الدارية ال اسم المجموعــــــــة

  الرمز . مدير دائرة المسمى الوظيفي

  الرمز .ير الوحدةمد/ مدير المر ز/ رئيس الجامعة  المسؤول المباشـر

 -:المهام والواجبات

امعة تميا يميمن الشراف على إدارة الشؤون والنشارات والجراءات الدارية والمالية للدائرة، وتنفي  السياسات والقرارات الصادرة عن رئاسة الج .1
 .، وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة ج  الجامعةحسن سير العمل جيها

 .العمل على تخرير وتروير عمل الدائرة وتحديث وحوستة خرر العمل وومع الجداول الزمنية الالزمة لتنفي اا .2

 .ومع وتوميح آليات العمل لمختلف األنشرة الخاصة تالدائرة وتقسي  األعمال .3

 .قارير الدارية والمالية المتعلقة تالدائرة ورجعها للجهات المعنية رعتمادااإعداد الت .4

وتيدريته   إعداد تقارير تقيي  األداء السنوية للعاملين ج  الدائرة والتأ د من مدى التزامه  تساعات العميل الرسيم  ومراقتية إجيازاته  ومغيادراته  .5
 .على العمل

شرا ه  ج  الدورات التدريتية الالزمةعقد ارجتماعات الدورية مع العاملين  .6  .ج  الدائرة، والتعرف على احتياجاته  وتوجيهه  وا 

 .التأ د من دقة وسالمة الجراءات المتخ ة ج  الدائرة .7

 .ةتقدي   اجة التسهيالت لجميع الجهات داخل الجامعة  ل حسب ارختصا ، والتنسي  معها لمعالجة القمايا المشتر ة  ات العالقة تالدائر  .8

 .المشار ة ج  اللجان والندوات وارجتماعات حسب ما ي لف ت ل   .9

 .المشار ة ج  اختيار موظف  الدائرة .11

 قرارات معهياترتي  األنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة تمقتمااا والمتعلقة تالعمل، و ية تعديالت ترر  عليها والتأ د من انسجا  الجراءات وال .11
 .ج  الدائرة ل ل ومتاتعة ترتي  العاملين 

 .ج  اتخا  القرارات الخاصة تدائرتهإشرا  المعنيين تالدائرة  .12

 .القيا  تالشراف والمراقتة والمتاتعة لألعمال الميدانية وتوجيه العاملين تالش ل السلي  .13

 .مراعاة ترتي  األصول واألعراف الخاصة ت ل مهنة من المهن .14

 .تاشر ر تتعارض مع رتيعة عملهالقيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه الم .15

 : المؤهالت العلمية

 .درجة الت الوريوس ج   حد التخصصات المناستة  حد  دنى -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه -

 .قل داخل الجامعة ن ي ون قد شغل إحدى الوظائف الدارية المتوسرة لمدة ر تقل عن ثالث سنوات على األ  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   .الوحدة/ المر ز 

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز . وحدة/ مر ز  مديرنائب  ى الوظيفيالمسم

  الرمز .ير الوحدةمد/ مدير المر ز المسؤول المباشـر

 

 
 -:المهام والواجبات

 
 . ية مها  ي لفه تها مدير الوحدة. 1
 .القيا  تأعمال مدير الوحدة ج  حال  ياته. 2
 .ة وممن ما ي لف ته من  عمالمتاتعة  عمال الدوائر والشعب ج  الوحدة تالتنسي  مع مدير الوحد. 3
 .متاتعة الحمور والغياب والمغادرات والجازات للعاملين. 4

 : المؤهالت العلمية

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس ج   حد التخصصات الدارية  و العلمية  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ج  مجال العمل ر تقل عن خمس سنوات  -

 .لمدة ر تقل عن ثالث سنوات على األقل داخل الجامعة الوظائف الدارية القياديةى  ن ي ون قد شغل إحد -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 .في قابلة للتعديلبطاقة الوصف الوظي: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   الدائرة المعنية

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز . دائرة مديرمساعد  المسمى الوظيفي

  الرمز .المعن  مدير الدائرة المسؤول المباشـر

 

 -:المهام والواجبات

 .القيا  تأعمال مدير الدائرة ج  حال  ياته إ ا ت  ت ليفه ت ل  .1

 .دائرةما ي لف ته من  عمال من مدير ال .2

 .الشراف على  عمال العاملين ج  الدائرة ومتاتعتها حتى ارنجاز .3

 .مراقتة ومتر دوا  العاملين .4

 .العمل على حل المشا ل الت  تخ  العاملين تالتنسي  مع المدير .5
 .العمل على ترتي  األنظمة والتعليمات الناج ة ج  الجامعة .6

 .تقد   ية مقترحات لتروير وتحسين العمل ج  الدائرة .7

 .تقدي  التقارير الالزمة عن سير العمل ج  الدائرة .8
 

 : المؤهالت العلمية

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس ج   حد التخصصات الدارية  و العلمية  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .معةلمدة ر تقل عن ثالث سنوات على األقل داخل الجا الوظائف الدارية المتوسرة ن ي ون قد شغل إحدى   -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   الوحدة الدارية

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز . ئيس شعتةر  المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير الدائرة المسؤول المباشـر
 

 -:المهام والواجبات
 

 .إدارة شؤون الشعتة والعاملين جيها تش ل يممن حسن سير العمل جيها. 1 

 .العداد والشراف على المراسالت الخاصة تاألعمال الت  تنجزاا الشعتة. 2 

عداد التقا. 3   .رير والحصائيات المتعلقة تالعمل ورجعها إلى المديرتحديد احتياجات الشعتة، وا 

 .التأ د من ترتي  األنظمة والتعليمات ودقة وسالمة الجراءات المتخ ة من العاملين ج  الشعتة. 4 

 .التوصية تعقد الدورات التدريتية والتأايلية للعاملين ج  الشعتة، لرجع  فاءة العاملين جيها. 5 

 .دورية عن نشارات الشعتة وانجازاتها، ومقترحات تروير العمل جيهاإعداد التقارير ال. 6 

 .متر ومراقتة دوا  العاملين ج  الشعتة، ومتاتعة إجازاته  ومغادراته . 7 

 .إعداد ترنامج عمل يوم  ج  الشعتة، وتقسي  العمل تين العاملين جيها، ومتاتعة إنجازا  للعمل المرلوب. 8 

 .لمختلفة تحسب ما ي لف تهالمشار ة ج  اللجان ا. 9 

 .المحاجظة على موجودات ولواز  الشعتة ومتاتعة صيانتها. 11
 .تروير وتتسير إجراءات العمل وحوستتها. 11
 .مشار ة مدير الدائرة ج  تقيي   داء العاملين ج  الشعتة. 12

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله. 13

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ر تقل عن  رتع سنوات ج  مجال العمل نفسه -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .ت ج  مجال العملحاصل على دورا -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   الوحدة الدارية/ المر ز / العمادة 

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة ةــــــــاسم المجموع

  الرمز . ديوانرئيس  المسمى الوظيفي

  الرمز .المدير/ العميد  المسؤول المباشـر

- :ات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجت
 -:المهام والواجبات

 .جتح وتصنيف الملفات الخاصة تالعمل وترميزاا وج  القواعد المستخدمة ج  الجامعة .1

 .المدير رتخا  الجراءات المناستة، تعد جرزا وتوزيعه حسب ارختصا / عرض التريد اليوم  على العميد  .2

 .موظف  الديوان ومتاتعة إنجازا الشراف على  عمال الديوان تش ل عا ، وتوزيع العمل على .3

 .متاتعة وتنفي  استال  وتسلي  التريد مع مختلف الجهات ج  الجامعة ومعالجة التريد تنوعيه الوارد والصادر .4

 .إعداد المراسالت والردود الرسمية ومتاتعتها .5

 .األنظمة والتعليمات النافذةالعمل على ترتي   .6

 .وخارجها جيما يتعل  تأعمال ونشارات الجهة الت  يعمل جيها التنسي  مع الجهات المعنية داخل الجامعة .7

عداد صيا ة القرارات الصادرة عنها .8  .القيا  تأمانة سر المجالس واللجان الت  يت  ت ليفه تها، وا 

 . الشراف والتدقي  على سجل الدوا  الرسم  وعرمه على المسؤول المعن  يومياً  .9

 .اصة تموظف  الجهة الت  يعمل جيها يومياً ترصيد وتدقي  المغادرات والجازات الخ .11

 .استقتال المراجعين والرد على استفساراته  .11

 .الوحدة الدارية من القرراسية ومراقتة صرجها والتأ د من استخدامها تش ل  مثل/ رلب حاجة العمادة  .12

عداد التق/ متاتعة  عمال الصيانة  و النظاجة المختلفة ج  العمادة  .13  .ارير الدورية عنهاالوحدة الدارية وا 

 .متاتعة الحصول على الردود الرسمية من الجهات  ات العالقة .14

 .تقدي  إحصائيات ومتاتعة ال تب والمراسالت العالقة مع الجهات داخل وخارج الجامعة الت  ل  يت  الرد عليها .15

 .إعداد ال تب والمعامالت الرسمية وتدقيقها قتل اعتماداا للتوقيع .16

 .يفية والشخصية لجميع العاملين ج  الوحدة الت  يعمل تها، وارحتفاظ تجميع الوثائ  والمعامالت الشخصية جيهاإنشاء الملفات الوظ .17

 .القيا  تأعمال الحفظ للمعامالت والشراف عليها ممن نظا  األرشفة الخا  تالديوان .18

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .19

 ؤهـالت العلميـة الم

 .درجة الت الوريوس  حد  دنى -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ر تقل عن  رتع سنوات ج  مجال العمل نفسه -

 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 القدرة على إعداد وصيا ة ال تب والمراسالت تاللغتين العرتية والنجليزية -
 

 .الوصف الوظيفي قابلة للتعديلبطاقة : مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 

 ..............................التوقيع.................................. الوظيفة ...................................... ارسيي  
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   .الوحدة الدارية /مر ز ال /العمادة 

  الرمز .الدارييةالوظائف  ةــــــــاسم المجموع

  الرمز . ديوانإداره  المسمى الوظيفي

  الرمز .الديوانرئيس  المسؤول المباشـر
 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

 -:والواجباتالمهام 

نشاء ملفات خاصة ته .1  .استال  التريد الوارد وتوثيقه وجرزا وا 

رساله إلى الجهات المعنية .2  .تدقي  وتوثي  وترميز التريد الصادر وجرزا، وا 

 .متاتعة المراسالت الرسمية والردود والتأ د من اتخا  الجراءات المرلوتة .3

 .الدائرة وعرمها على الرئيس المتاشر/ دةالوح/ صيا ة ال تب والمراسالت الصادرة عن العمادة  .4

 .رلب ارحتياجات من القرراسية واللواز  .5

 .متاتعة وتدقي  سجل الدوا  وعرمه على المسؤول يومياً  .6

 .ترصيد وتدقي  المغادرات والجازات الخاصة تالموظفين .7

 .حفظ المعامالت الرسمية الخاصة تالديوان ج  الملفات .8

 .ال الصيانة  و النظاجة ج  الجهة الت  يعمل تهاتزويد المسؤول تتقرير عن  عم .9

 .العمل على ترتي  األنظمة والتعليمات الناج ة ج  الجامعة .11

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر .11

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الت الوريوس  حد  دنى -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .ارات استخدا  الحاسوباللما  تاللغة النجليزية ومه -

 .والنجليزيةالقدرة على إعداد ورتاعة ال تب والمراسالت تاللغتين العرتية  -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   .الوحدة الدارية /المر ز  /العمادة 

  الرمز .الدارييةالوظائف  ةــــــــاسم المجموع

  الرمز . ديوان  اتب المسمى الوظيفي
  الرمز .الديوانرئيس  المسؤول المباشـر

 
- :اجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التاليةتالم

 

- :المهام والواجبات

 

المراسيالت رتقيًا لميا  ةومتاتعي دقي  ال تيب الرسيميةوتي وثيقيه،جيرز الترييد وت ميناليديوان ج   عميال  القيا  تأعمال .1
 .ي لف ته

 .عداد التقارير الخاصة ت ل متاتعة  عمال الصيانة والنظاجة وا   .2

 .ال تب الرسمية الصادرة عن الجهة الت  يعمل جيها حسب ما يت  ت ليف تهإعداد مسودات ت القيا  .3

 .حفظ المعامالت الرسمية الخاصة تالديوان تعد اتخا  الجراءات الالزمة تشأنها .4

 .استخراج المعامالت الت  ترلب منه من الملفات الخاصة تها .5

  .تي  األنظمة والتعليمات الناج ة ج  الجامعةالعمل على تر .6

 .ر تتعارض مع رتيعة عمله القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر .7

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .دتلو   لية مجتمع  حد  دنى -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .إعداد وصيا ة ال تب والمراسالتالقدرة على  -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

ى الهيكل الموقع عل

 التنظيمي
   .المر ز/ العمادة 

  الرمز الوظائف الفنية اسم المجموعــــــــة

  الرمز مشرف مختتر المسمى الوظيفي

  الرمز .المعن  مديرال/ رئيس القس   المسؤول المباشـر

- :التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات 
 -:المهام والواجبات

عيداد التجهييزات والتيرامج المختلفيةت .1 عادتهيا إليى  ما نهيا تعيد  جي  التجياربالمسيتخدمة  حمير المواد والوسائل والعينيات، وا  والترتيقيات العمليية وا 
 .ارنتهاء من استخدامها

 .ترات والمراس  العمليةج  المخت  ثناء تدريب الرلتةالعملية المساعدة ج  إجراء التجارب والترتيقات  .2

 .مةمستخدال يماويات الالتأ د من مدى صالحية المواد و  .3

تحياث جمع العينات والمواد ومعالجتها، وحفظها تالرر  العلمية الصحيحة، وتصنيفها ووصفها وتهيئتها لالستفادة منها ج  التجارب العمليية واأل .4
 .العلمية

 .المساعدة ج  تدريب الرلتة .5

شيراف عليى نظاجتيه، وعليى األجهيزة والوسيائل التعليميية وتهيئتهيا وتر يتهيا وتشيغيلها، وصييانتها والمحاجظية عليى صيالحيتها وال الموقيعتحمير  .6
تالل الرئيس المتاشر عن  ه عرل  و تلف قد يلح  تأه من موجودات المختتر  . و المرس  للعمل، وا 

 .ل ج  المختترإرشاد الرلتة، والجاتة عن استفساراته ، ومساعدته   ثناء العم .7

عداد و ج  تحديد مواصفاتها الفنية و مياتها و  والمشار ةحتياجات من األدوات والمواد واألجهزة الالزمة، ارحصر  .8  .تنظي  رلتات اللواز ا 

 .موجودات والمعلومات المتعلقة تهاال، وارحتفاظ تسجالت تتين  ات الرتيعة الخاصةتسل  اللواز  والتجهيزات والمواد  .9

 .ومتر الهدوء والنظا   ثناء العمل الموقعج   التواجد .11

 .العملية والميدانيةالمشار ة ج  المراقتة على ارمتحانات  .11

 .الموقعالتأ د من تواجر واستخدا  إجراءات ووسائل السالمة العامة وسالمة العينات والرلتة، والتأ د من  إرفاء األجهزة والنارة وا  ال   .12

 .مشا ل قد تعي  العمل، واقتراح الحلول المناستة ورجعها للرئيس المتاشرومتاتعة وحل  ه  الدورية عن سير العملتقارير الإعداد الشراف على  .13

 . وجقًا لتعليمات الشر ة الصانعةوالمعدات التأ د من معايرة األجهزة  .14

 .يلية لألجهزة والمعداتإعداد اللوحات الرشادية والتعليمات التشغ .15

  .والتعليمات الناج ة ج  الجامعة العمل على ترتي  األنظمة .16

 .المتاشر القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه .17

 المؤهـالت العلميـة 

 .رجة الت الوريوس ج  مجال التخص د -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .إتقان اللغة ارنجليزية واللما  تمهارات استخدا  الحاسوب -
 

 .ة للتعديلبطاقة الوصف الوظيفي قابل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   .المر ز/ العمادة 

  الرمز الوظائف الفنية ــــةاسم المجموعــــ

  الرمز جن  مختتر المسمى الوظيفي

  الرمز .المدير المعن / رئيس القس   المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

 -:المهام والواجبات

 .المعدات قتل وتعد استخدامهاتحمير األدوات واألجهزة و  .1

عيداد التجهييزات والتيرامج المختلفية ت .2 عادتهيا إليى  ما نهيا تعيد  جي  التجياربالمسيتخدمة حمير المواد والوسائل والعينيات، وا  والترتيقيات العمليية وا 
 .ارنتهاء من استخدامه

 . ثناء تدريب الرلتة العملية الترتيقاتو المساعدة ج  إجراء التجارب  .2

 .وتهيئتها لالستفادة منها ج  التجارب العملية واألتحاث العلمية وتجهيزااات والمواد ومعالجتها، وحفظها تالرر  العلمية الصحيحة، جمع العين .3

والشيراف عليى نظاجتيه، وعليى األجهيزة والوسيائل التعليميية وتهيئتهيا وتر يتهيا وتشيغيلها، وصييانتها والمحاجظية عليى صيالحيتها  الموقيعتحمير  .4
تالل الرئيس المتاشر عن  ه عرل  و تلف قد يلح  تأه من موجودات المختترللعمل،   .وا 

 .حتياجات من األدوات والمواد واألجهزة الالزمة، والمساعدة ج  تحديد مواصفاتها الفنية و مياتها وتنظي  رلتات اللواز ارحصر  .5

 .تتر والمعلومات المتعلقة تهاوارحتفاظ تسجالت تتين موجودات المخ تسل  اللواز  والتجهيزات والمواد .6

 .التواجد ج  المختتر ومتر الهدوء والنظا   ثناء العمل .7

األتييواب التأ ييد ميين تييواجر واسييتخدا  إجييراءات ووسييائل السييالمة العاميية وسييالمة العينييات والرلتيية، والتأ ييد ميين  إرفيياء األجهييزة والنييارة وا  ييال   .8
 .والشتاتي 

 .التحتية والفنية للمختتر  و المرس   و الورشة القيا  تمتاتعة جاازية وصيانة التنية .9

 .، والتالل عن  ية مشا ل قد تعي  العمل، واقتراح الحلول المناستة ورجعها للرئيس المتاشرالموقعإعداد تقارير دورية عن سير العمل ج   .01

 . التأ د من معايرة األجهزة وجقًا لتعليمات الشر ة الصانعة .00

  .لتعليمات الناج ة ج  الجامعةالعمل على ترتي  األنظمة وا .02

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر .03

 المؤهـالت العلميـة 

 .شهادة الدتلو  ج  مجال التخص  -
 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .إتقان اللغة ارنجليزية واللما  تمهارات استخدا  الحاسوب -
 

 .عديلبطاقة الوصف الوظيفي قابلة للت: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   .المر ز/ العمادة 

  الرمز الوظائف الفنية ـةاسم المجموعـــــــ

  الرمز مساعد جن  مختتر المسمى الوظيفي

  الرمز .المعن  المدير/  رئيس القس  المسؤول المباشـر
 
 

- :المهام والواجبات

مسياعدة جنيي   و مشييرف المختتيير جيي  جمييع المهييا  والواجتييات المو وليية إليييه تشيي ل عيا ، وجقييًا لمييا يرلتييه منييه جنيي   .1
 .جهالمختتر وتحت إشرا

عداد المختتر للعمل والعناية تمحتوياته والمحاجظة عليها .2  .المساعدة ج  تحمير وا 

 .المساعدة ج   عمال صيانة األجهزة، والتأ د من جاازيتها للعمل تاستمرار .3

 .مساعدة الرلتة  ثناء العمل تحت إشراف الفن  المسؤول ومدرس المادة .4

 .والسالمة العامة ج  المختتر تدريب الرلتة على  يفية استخدا  وسائل الوقاية .5

 .تسل  اللواز  والتجهيزات والمواد المتعلقة تالمختتر، وارحتفاظ تسجالت تتين موجودات المختتر والمعلومات المتعلقة تها .6

 .الشراف على نظاجة المختترات ومتاتعة الصيانة الالزمة لها .7

 .إعداد اللوحات الالزمة لتصنيف، وتتويب المواد والعينات .8

 .تئة النما ج والرلتات المتعلقة تاللواز  والصيانة و يرااتع .9

 .جمع وتوجير العينات الالزمة للتجارب تمختلف  صناجها، والمساعدة ج  تحميراا .11

 .التواجد الفعل  ج  المختتر ريلة جترة الجزء العمل  ل ل مختتر يقع ممن مسؤوليته .11

 .تعارض مع رتيعة عملهالقيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر ت .12

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الدتلو  ج  نفس مجال العمل -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .إتقان اللغة ارنجليزية واللما  تمهارات استخدا  الحاسوب -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   .الوحدة الدارية /المر ز /العمادة 

  الرمز .ةالوظائف الداري اسم المجموعــــــــة

  الرمز .راتعة/ س رتيرة  سمى الوظيفيالم

  الرمز .مديرال/رئيس القس  / عميد  المسؤول المباشـر
 

- :المهام والواجبات
 

اسيتقتال جمييع الم الميات الهاتفيية، وتيأمين اتصيارت اليرئيس المتاشير، وتيدوين المالحظيات وعرميها عليى الييرئيس  .1
 .المتاشر

 .Windowsاللغتين العرتية والنجليزية ومختلف ترامج القيا  تجميع  عمال الرتاعة المرلوتة وت .2

رشادا  والتعامل معه  .3  .استقتال وتوجيه المراجعين وا 

والتحمييير لالجتماعييات واللقيياءات التيي  يييت  ت ليفهييا تهييا، وتنظييي  مواعيييد الييرئيس ، إعييداد األجنييدة وجييداول األعمييال .4
 .المتاشر

 .ات األخرى  ات العالقة تعمل الجهة المعنيةالتعامل الجيد مع العاملين ورلتة الجامعة والجه .5

 .تنظي  م تب الرئيس المتاشر والمحاجظة على موجوداته من  جهزة وتجهيزات و دوات .6

، والحفظ والمتاتعة، واستخدا  األجهزة الم تتية المختلفة  لميا ترليب والترميز والفهرسة تول   عمال التريد والتصنيف .7
 . ل 

 .على  سرار العملياتها وعد  إرالع الغير محتو المحاجظة على حفظ المعلومات والملفات و   .8

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .9

 ة ـالت العلميـالمؤه

  .الثانوية العامة تنجاح  حد  دنى -

 الخبرات العملية والمهارات

 نةشهادة متخصصة ج   عمال الس رتارية ر تقل عن س -
 .إجادة الرتاعة تاللغتين العرتية والنجليزية -
 .ICDLدورة  -
 .مهارات ارتصال والتعامل مع اآلخرين تلتاقة و ياسة -
 .القدرة على العمل تحت المغر -
 .حسن المظهر والهندا  -

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   .الوحدة الدارية /المر ز /العمادة 

  الرمز .الدارييةالوظائف  ةــــــــاسم المجموع

  الرمز . حاجظ ملفات مسمى الوظيفيال
  الرمز .الديوانرئيس  المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :المهام والواجبات

 

 .جتح الملفات وتصنيفها وترميزاا حسب رتيعة العمل .1
 .آلية محددة وترريقة تسهل الرجوع إليها ترتيب الملفات وممن .2

 .الجراءات الالزمة تشأنها است مال  اجة من التأ د تعدالخاصة الملفات  ممنحفظ  ورا  الوثائ  والمعامالت  .3

 .استال  وتسلي  الملفات للجهات صاحتة الصالحيات ممن قوائ  و شوجات وآليات وامحة وموثقة .4

  .جة المعامالت الخاصة تالعملمرورة المحاجظة على السرية ج   ا  .5

 .التأ د من توجير حد  دنى من وسائل الحماية للملفات والوثائ  .6

 .التأ د من توجير نظا  إرفاء حرائ  ج   رجة األرشيف .7

 .ب ما يترلته العملقيا  تأعمال التنسيخ والتصوير وحسال .8

 .المحاجظة على نظاجة موقع األرشيف .9

 .تطبيق األنظمة والتعليمات النافذة .11

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .11
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ثانوية عامة  حد  دنى -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .المعرجة تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 
 

 

 

 ى المحتوياتارلعت عل
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   .الوحدة الدارية/ المر ز  / العمادة

  الرمز .الخدماتيةالوظائف  اسم المجموعــــــــة

  الرمز مأمور جرز و توزيع تريد المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الديوان المسؤول المباشـر

 

- :المهام والواجبات
 

حمييارا ميين مختلييف  قسييا  الجهيية التيي  يعمييل جيهييا، وتسييليمه للييديوان، وتوزيييع التريييد الييداخل  علييى األقسييا   .1 جمييع التريييد وا 
 .والدوائر الداخلية

 .التريد الصادر عن الجهة الت  يعمل جيها إلى مختلف ال ليات والوحدات الدارية ج  الجامعة تسلي  .2

 .القيا  تأعمال السحب والتصوير للتريد، والوثائ  الرسمية، وارمتحانات والخرر الدراسية، والحفاظ على سريتها .3

 .مل جيها تحت إشراف المدير  و رئيس الديواننشر وتوزيع العالنات والتعامي  والتال ات الصادرة عن الجهة الت  يع .4

 .التقيد ارتداء تالزه المخص  للعمل والمحاجظة على نظاجة الهندا  .5

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .6

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .الصف العاشر األساس  تنجاح  حد  دنى -

 

 هاراتالخبرات العملية والم

 

 
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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الوصف الوظيفي حســب 

والوحــــدات العمــادات 

 اإلداريــــة
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 الوصف الوظيفي 

 داتالعمـاحســب 
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   التحث العلم  والدارسات العلياعمادة 

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف األ اديمية

  الرمز لتحث العلم  والدارسات العلياعميد ا المسمى الوظيفي

  الرمز رئيس الجامعة المسؤول المباشـر
 

- :يتولى عميد التحث العلم  والدارسات المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى الواجتات األ اديمية من تحث وتدريس 
 

 -:المهام والواجبات
 

 .ل وادر التشرية ج  عمادة التحث العلم  وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ةإدارة  اجة النواح  األ اديمية والمالية والدارية وا .1

ومع وتحديد سياسة الجامعة ج  مجارت دع  التحث العلم  سواء من موازنة الجامعة  و مين خيالل اليدع  الخيارج  والمؤسسيات  .2
 .الداعمة

 .ترامج الدراسات العليا ومتاتعة  وماعه  األ اديمية ومع خرة إشراف ومتاتعة لجراءات وآليات العمل الخاصة تقتول الرلتة من .3

 .متاتعة الشراف على الرسائل الجامعية للرلتة والتنسي  مع العمادات المختلفة ته ا الشأن .4

عداد موازنة خاصة ل ل تحث .5  .دع  نشر األتحاث العلمية ألعماء ايئة التدريس ج  الجامعة وا 

 .ة ألعماء ايئة التدريسالمشار ة ج  لجان تقيي  األتحاث العلمي .6

 .مراقتة  وجه النفا  ج  المشاريع العلمية المختلفة و ن ت ون متواجقة مع األنظمة والتعليمات الناج ة .7

 .متاتعة تراءات ارختراع وتسجيلها تما يحفظ حقو   عماء ايئة التدريس ج  الجامعة .8

 .الشراف ومتاتعة صرف المنح المالية لرلتة الدراسات العليا .9

 .اسة ارتفاقيات العلمية والتحثية وتقدي  التوصيات المناستةدر  .11

 .الشراف والمتاتعة لشؤون المجالت العلمية من الناحية المالية والدارية والفنية وتالتنسي  مع رؤساء التحرير .11

 المؤهـالت العلميـة 

 .درجة األستا ية  حد  دنى وجقًا لقانون الجامعات األردنية -

 ة والمهاراتالخبرات العملي

 . ن ي ون قد عمل ج   حد المناصب األ اديمية ساتقاً  -

 .المعرجة واللما  تأنظمة وتعليمات الجامعة -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -
 

 .لة للتعديلبطاقة الوصف الوظيفي قاب: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 

 ..............................التوقيع................................ الوظيفة .................................. ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   عمادة التحث العلم  والدراسات العليا

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف األ اديمية

  الرمز عميد التحث العلم  والدراسات العليا نائب المسمى الوظيفي

  الرمز عميد البحث العلمي والدراسات العليا المسؤول المباشـر
 

- :التاليةوالوجتات  ا المه عميد التحث العلم نائب  يتولى، تالماجة إلى الواجتات األ اديمية من تحث وتدريس
 

 -:المهام والواجبات

 .القيا  تاألعمال والمها  الت  ي لفه تها العميد، وممارسة الصالحيات الت  يفومها إليه .1

 .القيا  تمها  و عمال العميد وممارسة صالحياته عند  ياته .2

 .متاتعة التحث العلم  تالتنسي  مع العميد و عماء ايئة التدريس .3

 .ات العمل ج  العمادة والتأ د من موازنات األتحاث قتل إقراراامتاتعة تروير آلي .4

 .الشراف على عمل المجالت العلمية ج  العمادة .5

 .متاتعة جميع المواميع الدارية  و األ اديمية لرلتة الدراسات العليا .6

 .متاتعة قمايا الرلتة وحل مش الته  .7

 .العمادة المشار ة ج  الشراف على مختلف الفعاليات واألنشرة ج  .8

 
 المؤهـالت العلميـة 

 .وجقًا لقانون الجامعات األردنية، رتتة األستا ية -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 

 . ن ي ون قد عمل ج   حد المناصب األ اديمية ساتقاً  -

 .واللما  تأنظمة وتعليمات الجامعة ةالمعرج -

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 ى المحتوياتارلعت عل
 
 
 
 
 

 ..........................التوقيع............................. الوظيفة ................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   التحث العلم  والدارسات العلياعمادة 

اسم 

 ـــةالمجموعـــــ
  الرمز .الوظائف الدارية

  الرمز مساعد العميد لشؤون المجالت العلمية المسمى الوظيفي

  الرمز عميد البحث العلمي والدراسات العليا المسؤول المباشـر
 

- :التاليةوجتات وال المها  مساعد العميد لشؤون المجالت العلمية يتولى، الواردة وجقًا لألنظمة والتعليمات هواجتاتتالماجة إلى 
 -:المهام والواجبات

 

 .متاتعة عراء رتاعة المجالت العلمية مع الجهات المعنية وتالتنسي  مع العميد .1
 .تسلي  واستال  مادة المجالت العلمية للمرتعة ومتاتعة تروجات الرتاعة والتوقيع عليها .2

 . استال  المجالت العلمية جنيًا عند رتاعتها تالتنسي  مع دائرة اللواز  .3

 .متاتعة عملية توزيع المجالت العلمية داخل الجامعة وداخل األردن وخارجه .4

متاتعة عرض المجلة الصادرة على الموقع ارل ترون  للمجلية المعنيية و ي ل  نشير  ختيار المجيالت العلميية جي  الصيحف  .5
 .األردنية و ل  تالتنسي  مع رؤساء التحرير وعميد التحث العلم 

محامر اجتماعات ايئات التحرير للمجالت العلمية والتحميير رجتماعيات ايئية التحريير تالتنسيي  متاتعة إعداد وتوثي   .6
 .مع رؤساء التحرير وس رتير التحرير وعرمها على عميد التحث العلم  والدراسات العليا

 .المتاتعة مع رؤساء التحرير وس رتير التحرير للمجالت العلمية لعداد قاعدة تيانات للمح مين .7

 .اتعة إعداد دليل للمجالت العلمية تاللغتين العرتية وارنجليزية وتالتنسي  مع العميدمت .8

 .متاتعة صرف م اجآت المح مين ورؤساء التحرير و عماء ايئة التحرير والمدق  اللغوه الفن  للمجالت .9

 .إعداد تقرير نصف سنوه عن سير عملية النشر ج  المجالت العلمية .11

 .ر المجالت العلمية وآلية لإلشترا  جيها داخليًا وخارجياً تقدي  خرة لزيادة انتشا .11

 . ية  عمال  خرى ي لفه تها العميد .12

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الد توراا  حد  دنى -

 الخبرات العملية والمهارات
 

 

 . ن ي ون قد عمل ج   حد المناصب الدارية لمدة ر تقل عن ثالث سنوات -

 .  العمل وتحمل مغر العملالقدرة على إدارة جري -
 .خترة ج  مجال العمل ر تقل عن خمسة سنوات -

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   التحث العلم  والدارسات العلياعمادة 

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية

  الرمز س رتير تحرير المجالت العلمية المسمى الوظيفي

  الرمز ميةمساعد العميد لشؤون المجالت العل المسؤول المباشـر

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 -:المهام والواجبات

 

 . مساعد العميد لشؤون المجالت فيما يتعلق بالمجالت العلمية التنسي  مع .1
 .تسجيل المراسالت والتحوث ج  سجل خا  وعرمها على رئيس التحرير .2

 .حفظ التحوث الواردة ج  ملفات تخمع للسرية لغايات اختيار المقيمين .3

ترقي  مخرورات التحوث تأرقا  متسلسلة واعتماد رق  المخرور ج  جميع المراسالت الت  تتعل  ته ا التحيوث جي  تدايية  .4
 .تسلمها

 .إعداد جميع المراسالت الت  تتعل  تالتحوث وعرمها على رئيس التحرير للتوقيع .5

عيداد محمير اجتمياع العد .6 اد والتحمير رجتماعات ايئة التحرير تالتنسي  مع رئيس التحريير و عمياء ايئية التحريير وا 
 .جلسات ايئة التحرير

إعداد قائمة تالتحوث الت  تواج  ايئة التحرير على نشراا مع نسيخ ورقيية عين  يل تحيث ونسيخة ال ترونيية عليى قير   .7
 .ر ج  المجلةممغنر مع مراعاة مراتقتها لقواعد النش

جي  حييال عيد  ورود تقييارير تقييي  عيين  ييية تحيوث جيي  مواعييداا المحييددة يعييرض السي رتير التحييوث عليى رئيييس التحرييير  .8
 .رتخا  قرار متاتعتها  و استتدال المقيمين

تالل مساعد ورؤساء التحرير توصول المجلة .9 تداء  ية مالحظات جنية حولها وا   .استال  المجالت العلمية وا 

 .زيع المجالت المهداة داخليًا وخارجياً جرز وتو  .11

 .إعداد  تب الاداء الرسمية للجهات المرسل إليها .11

 .القيا  تأية  عمال  خرى ي لفه تها الرئيس المتاشر  .12

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الت الوريوس  حد  دنى ج   حد التخصصات العلمية  و العلو  الدارية  و الحاسوب -

 المهاراتالخبرات العملية و
 

 

 

 .خترة ج  مجال العمل ر تقل عن خمسة سنوات -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 ـة وصـــــف الوظائـــــــف بطاق

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز عميد شؤون الرلتة المسمى الوظيفي

  الرمز رئيس الجامعة المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية عميد شؤون الرلتةيتولى ت الناج ة تالماجة إلى واجتاته وجقًا لألنظمة والتعليما
 

 -:المهام والواجبات
 

 .إدارة  اجة النواح  األ اديمية والمالية والدارية وال وادر التشرية ج  عمادة شؤون الرلتة وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة .1

 .محددة ومتاتعة تنفي ااومع خرة سنوية لمختلف نشارات العمادة وممن مواعيد زمنية  .2

وامحة للتعامل مع الجس  الرالت  متينة على ارحترا  وتتادل الر ه وصقل وتنميية شخصيية الراليب المنتميية  إستراتيجيةرس   .3
 .تجاا الجامعة والورن

 .الناج ةمتاتعة الشراف على منح الرلتة للقروض والمساعدات والتأ د من صرجها لمستحقيها وجقًا لألنظمة والتعليمات  .4

عداد  اجة التجهيزات والمرتوعات الالزمة .5  .الشراف السنوه على حفالت تخريج الرلتة وا 

عقد الندوات واللقاءات الخاصة تالتعريف تدور صندو  المل  عتداهلل الثان  ج  تقدي  اررشاد والمشورة جي  مجيارت الحصيول  .6
 .على جر  عمل وتسوي  خريج  الجامعة

 .متاريات الريامة الهادجة واللقاءات الفنية والتداعية المختلفة والت  تنم  روح التميز لدى الرلتةالشراف على إقامة ال .7

 .اررتقاء تمستوى الخدمات المقدمة للرلتة .8

 .تش يل اللجان الخاصة تالنظر ج  قمايا الرلتة .9

 . متاتعة قمايا الرلتة الواجدين وتسهيل مهامه  ج  الجامعة وخارجها .11

شار ة الرلتة ج  مختلف ارحتفارت والفعاليات الجامعية والورنية و ية مشار ات داخيل وخيارج الممل ية والتأ يد الشراف على م .11
 .من سالمته 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .األستا ية وجقًا لقانون الجامعة األردنيةدرجة  -

 الخبرات العملية والمهارات
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز نائب عميد شؤون الرلتة المسمى الوظيفي

  الرمز عميد شؤون الطلبة المسؤول المباشـر
 
 

- :المها  والواجتات التالية عميد شؤون الرلتةنائب  يتولىتالماجة إلى واجتاته وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 
 

 -:المهام والواجبات
 

 
 .القيا  تاألعمال والمها  الت  ي لفه تها العميد، وممارسة الصالحيات الت  يفومها إليه .1

 .القيا  تمها  و عمال العميد وممارسة صالحياته عند  ياته .2

 .المشار ة ج  الشراف على مختلف الفعاليات واألنشرة ج  العمادة .3

 
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى الد توراادرجة  -
 

 ات العملية والمهاراتالخبر

 .ي ون قد عمل ج   حد المناصب األ اديمية ساتقاً   ن   -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -
 

 .واللما  تأنظمة وتعليمات الجامعة ةالمعرج -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز مساعد عميد شؤون الرلتة المسمى الوظيفي

  الرمز عميد شؤون الطلبة المسؤول المباشـر
 
 

 
- :تالماجة إلى واجتاته وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 
 -:المهام والواجبات

 

 
 .من  عمال ما ي لفه ته العميد. 1
 
 
 
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى الد توراادرجة  -

 الخبرات العملية والمهارات

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -
 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -
 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: حظةمال

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   ادة شؤون الرلتةعم

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز مدير دائرة الخدمات والرعاية الرالتية المسمى الوظيفي

  الرمز عميد شؤون الطلبة المسؤول المباشـر

 
- :خدمات والرعاية الرالتية المها  والواجتات التاليةيتولى مدير دائرة ال( مدير الدائرة)تالماجة إلى واجتات المدير الواردة ج  تراقة 

 -:المهام والواجبات

تالل الجهات المعنية ت ل  .1  .المشار ة ج  لجان التحقي  مع الرلتة ومتاتعة تنفي  القرارات والتوصيات وا 

 .الشراف على متاتعة حل جميع الش اوه الرالتية تأنواعها مع الجهات المعنية داخل وخارج الجامعة .2

 .لشراف على تقدي  خدمات الرشاد النفس  وارجتماع  للرلتة وحل مشا له ا .3

 .الشراف على إعداد ترامج تشغيل الرلتة الرا تين تالعمل ج  مراج  الجامعة .4

 .الشراف على إصدار الهويات الجامعية للرلتة .5
 .تقدي  المساعدة للرلتة من  وه ارحتياجات الخاصة وتوجير خدمات لغة الشارة .6

 .متاتعة توجير الممرات اآلمنة ل وه ارحتياجات الخاصة وسهولة وصوله  إلى مختلف المواقع الالزمة .7

 .ومع خرة دورية رستقتال رلتات الحصول على المنح والقروض للرلتة وجرزاا ودراستها والتأ د من تقديمها لمستحقيها .8

 .يما يتعل  تالمنح والقروض والمساعدات للرلتة وصرجها للرلتةالتعاون والتنسي  مع مختلف الجهات داخل الجامعة وخارجها ج .9

 .التأ د من رعاية شؤون الرلتة الواجدين ج  الجامعة وتقدي   اجة التسهيالت والخدمات المساندة له  وحل مشا له  .11

 المؤهـالت العلميـة 

 .درجة الت الوريوس  حد  دنى -

 الخبرات العملية والمهارات

 خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه خترة ر تقل عن -

 . ن ي ون قد شغل إحدى الوظائف الدارية المتوسرة لمدة ر تقل عن ثالث سنوات على األقل داخل الجامعة -
 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .ورات ج  مجال العملحاصل على د -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الهيكل  الموقع على

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز الواجدين الرلتة رئيس شعتة المسمى الوظيفي

  الرمز مدير دائرة الخدمات والرعاية الرالتية المسؤول المباشـر

 
- :المها  والواجتات التالية رئيس شعتة الواجدينيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 

 

 -:المهام والواجبات
 

 التأ د من رعاية شؤون الرلتة الواجدين ج  الجامعة وتقدي   اجة التسهيالت والخدمات المساندة له  وحل مشا له  .1

 .مساعدة الرلتة ج  التسجيل والرشاد األ اديم  .2

 .ًا وحل ما يواجهه  من مش التمتاتعة الرلتة   اديمي .3

 .الشراف على الجراءات الخاصة تاستصدار القامة السنوية للرلتة وتجديداا .4

 .القيا  تتنظي  جعاليات ونشارات ثقاجية وج رية وجنية وريامة .5

 .اونالتواصل مع م اتب الرلتة الواجدين ج  مختلف الجامعات األردنية تهدف ترسيخ العالقات وزيادة مجارت التع .6

 .التواصل مع الم اتب والملحقيات الثقاجية للسفارات والتنسي  معها تخصو  الرلتة الواجدين .7

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

  . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -
 .ستخدا  الحاسوبإتقان اللغة ارنجليزية ومهارات ا - 

 .مهارات العمل ممن ارختصا  - 
 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل - 
 .حاصل على دورات ج  مجال العمل - 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 

 
 .............................التوقيع........................... ......الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز رئيس شعتة الخدمات الرالتية المسمى الوظيفي

  الرمز مدير دائرة الخدمات والرعاية الرالتية لمسؤول المباشـرا

المها  والواجتات  رئيس شعتة الخدمات الرالتيةيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 
- :التالية

- :المهام والواجبات

 

 .ها مع الجهات المعنية داخل وخارج الجامعةاستقتال جميع الش اوه الرالتية تأنواعها ومتاتعة حل. 1
 .تقدي  خدمات الرشاد النفس  وارجتماع  للرلتة وحل مشا له  مع الجهات المعنية داخل وخارج الجامعة. 2
تالل الجهات المعنية ت ل ج  حال ت ليفه ت ل  المشار ة ج  لجان التحقي  مع الرلتة . 3  .ومتاتعة تنفي  القرارات والتوصيات وا 
 .إعداد ترامج تشغيل الرلتة الرا تين تالعمل ج  مراج  الجامعة ومتاتعة  ل . 4
 .الشراف على إصدار الهويات الجامعية للرلتة. 5
دامة جاازيتها للعمل ومتاتعةالشراف على تأجير الخزائن الحديدية للرلتة . 6  .تجديد ارشترا ات الفصلية وا 
 .رلتة وتقدي  ارقتراحات تهدف تحسينهامتاتعة مستوى الخدمات المقدمة لل. 7
 .استقتال رلتات الحصول على المنح والقروض للرلتة وجرزاا ودراستها والتأ د من تقديمها لمستحقيها. 8

التعيياون والتنسييي  مييع مختلييف الجهييات داخييل الجامعيية وخارجهييا جيمييا يتعليي  تييالمنح والقييروض والمسيياعدات للرلتيية وصييرجها . 9
 .للرلتة
 ة ـت العلميالـالمؤه

  . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .مجال العمل حاصل على دورات ج  -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 
 
 
 
 

 .............................التوقيع................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

لهيكل الموقع على ا

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة

  الرمز ن الرالتيةالمسا رئيس شعتة  المسمى الوظيفي

  الرمز مدير دائرة الخدمات والرعاية الرالتية المسؤول المباشـر

المها  والواجتات  الرالتية المسا نرئيس شعتة يتولى ( يس الشعتةرئ)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 
- :التالية

 -:المهام والواجبات

 .مساعدة الرلتة على التخفيف من الصعوتات الت  تواجهه ، ورجع معنوياته  وج   صول وقواعد مهنية علمية .1
، "و يراييا ة، المييول، ارختتييارات ال ليني يياختتييارات الي  اء، الشخصييية"إعيداد اختتيارات ودراسييات تحليليية ونفسييية للرلتية  .2

 .وتدريب الرلتة على استخدا  وترتي  ارختتارات النفسية، والشراف عليه  ج  عملية التدريب

التواصييل والتنسييي  مييع  عميياء الهيئيية التدريسييية و ولييياء  مييور الرلتيية، لمراعيياة حييارت تعييض الرلتيية اليي ين يعييانون ميين  .3
 .مشا ل نفسية واجتماعية

 .دع  مشار ة الرلتة تالنشارات المختلفة الت  تساا  ج  انخراره  تالمجتمع والتخفيف من مشا له  النفسية .4

المشار ة ج  لجان التحقي  ميع الرلتية للمسياامة جي  إيجياد الحليول للحيد مين ظياارة العنيف الرالتي  والمشيا ل المتعلقية  .5
 .تالقمايا ارجتماعية والنفيسة

 .ا الرلتة النفسية وارجتماعيةإنشاء ملفات خاصة تقماي .6

 .عقد محامرات توعوية تتناول القمايا النفسية وارجتماعية .7

 .إعداد قاعدة من المعلومات والتيانات المتعلقة تالرلتة، و ل  تالتواصل مع المرشد ارجتماع  .8

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر .9

 ة ـالت العلميـالمؤه

  . حد  دنى ج  عل  النفس  و الرشاد النفس  ريوسدرجة الت الو  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن   -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 .مهارات العمل ممن ارختصا   -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل  -

 .ورات ج  مجال العملحاصل على د  -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 

 

 .............................التوقيع................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

ى الهيكل الموقع عل

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة

  الرمز المعاقينالرشاد الرالت  ورعاية رئيس شعتة  المسمى الوظيفي

  الرمز مدير دائرة الخدمات والرعاية الرالتية المسؤول المباشـر

المها   رئيس شعتة الرشاد الرالت  ورعاية المعاقينيتولى ( رئيس الشعتة)واردة ج  تراقة الرئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 
- :والواجتات التالية

 

 -:المهام والواجبات
 

 .ت ليل الصعوتات الت  قد تواجه الرلتة المعاقين داخل الجامعة .1
 .الشراف على تقدي  خدمات الترجمة تلغة الشارة للرلتة الص  .2

 .قاجية واجتماعية ورحالت ترجيهية للرلتة المعاقين وج  األنظمة والتعليمات الناج ةتنظي  نشارات ث .3

 .تقدي  دورات ج  لغة الشارة للرلتة  ير المعاقين والموظفين لتسهيل عملية التواصل معه  .4

 .تسجيل المواد الدراسية صوتيًا وتحويلها من م توب إلى مسموع للرلتة الم فوجين .5

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

  . حد  دنى ج  الترتية الخاصة  و  حد تخصصات العلو  الترتوية درجة الت الوريوس -
 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .العمل وتحمل مغر العملالقدرة على إدارة جري   -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 

 
 .............................التوقيع................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 قـة وصـــــف الوظائـــــــف بطا

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الداريية

  الرمز .مرشد اجتماع  المسمى الوظيفي

  الرمز رئيس شعتة الرشاد الرالت  ورعاية المعاقين المسؤول المباشـر

 
- :يتولى المها  والواجتات التاليةارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة تالماجة إلى واجتاته الد

 

- :المهام والواجبات

حداث التعيير اليجات  ج  سلو اراتما  تقدرات الرلتة و  .1  . وتدعي  تناء شخصية سوية له ه ا 

 .المحاجظة على الصحة النفسية للرالب ومساعدته ج  تحقي   اته .2

النفسيية والترتويية التي  يواجههيا الرلتية و لي  مين خيالل ارختتيارات والفحوصيات التي  يقيو  تهيا حديد األوماع والظروف ت .3
 .المرشد

 .تقدي  الرشاد للرلتة ال ين يواجهون مشا ل اجتماعية وتقدي  الحلول المناستة له  .4

 .الزمة للرلتة للتغلب عليهامساعدة الرلتة على حل مشا له  األ اديمية وارجتماعية، وتقدي  ارستشارات والمقترحات ال .5

 .العمل على توجته ومساعدة رلتة الجامعة  خالقيًا واجتماعيًا من خالل إقامة عالقات اجتماعية معه  .6

نشاء ملفات إرشادية خاصة ته  .7  .إعداد قاعدة من التيانات والمعلومات المتعلقة تالرلتة، وا 

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر .8

 

 ة ـالت العلميـؤهالم

 (.ترتية -عل  اجتماع -عل  نفس)-:درجة الت الوريوس ويفمل ج   حد التخصصات التالية -

 الخبرات العملية والمهارات

 

 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 
 

 ارلعت على المحتويات
 

 
 

...............التوقيع..................................الوظيفة .................................. ..ارسيي    



                                                                            The Hashemite University     الهاشميـــة                        الجـامعـــة

 The Human Resources Dept                            دائرة الموارد البشرية
 

 43 

 

   
 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف  

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة 

اسم 

 المجموعــــــــة
 .ةيالداريالوظائف 

الر

 مز
 

 .غة إشارةمترج  ل المسمى الوظيفي
الر

 مز
 

 المسؤول المباشـر
دائرة الخدمات /  رئيس شعتة الرشاد الرالت  ورعاية المعاقين 

 والرعاية الرالتية

الر

 مز
 

 
- :يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 

 
- :المهام والواجبات

 

 .   والت   والتواصل معه ، والتنسي  مع  وه ارختصا  ج  حل الصعوتات والمشا ل الت  تواجهه استقتال الرلتة الص .1

القيا  تأعمال الترجمة للرلتة الص  والت   ج  المحامرات والندوات والنشارات المختلفة وتالتعاون والتنسي  ميع الجهيات  .2
 .المعنية

 .زيادة وع  اآلخرين ج  تعامله  مع الرلتة الص  والت  التعريف تلغة الشارة من خالل عقد دورات تساا  ج   .3

التعاون والتنسي  مع  عماء الهيئتين التدريسية والدارية ج  الجامعية، جي  حيل المشيا ل وتي ليل العقتيات التي  تعتيرض  .4
 .التحصيل األ اديم  للرلتة  وه ارحتياجات الخاصة

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر .5

          

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الت الوريوس ج  الترتية الخاصة -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب  -
 .إتقان لغة الشارة -

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 

 
 .............................التوقيع................................. الوظيفة .............................. ......ارسيي  

 
 

 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 



                                                                            The Hashemite University     الهاشميـــة                        الجـامعـــة

 The Human Resources Dept                            دائرة الموارد البشرية
 

 44 

 

الموقع على الهيكل   

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية القيادية

  الرمز مدير دائرة النشار الريام  لمسمى الوظيفيا

  الرمز عميد شؤون الطلبة المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية مدير دائرة النشار الريام يتولى ( مدير الدائرة)الواردة ج  تراقة المدير تالماجة إلى واجتات 
 -:المهام والواجبات

 

 .المتاريات والنشارات الرياميةومع خرة دورية سنوية لقامة  .1
التنسييي  مييع مختلييف الجهييات تشييأن إنجيياح  عمالهييا األ اديمييية والتدريتييية  و الييدورات داخييل المراجيي  الريامييية وتييوجير  .2

 .ال وادر التشرية والخدمات المساندة لها

ظيييف والتعقييي  وموانييع التأ ييد ميين  نظميية السييالمة تمييا يمييمن سييالمة مسييتخدم  المراجيي  الريامييية واسييتخدا  مييواد التن .3
 .ارنزر  و يراا

 .الشراف على جاازية ونظاجة المراج  الريامية واألدوات واألجهزة والمراج  الريامية .4

 .إعداد جداول زمنية مناستة تالتنسي  مع الجهات المعنية لتنظي  استخدا  المراج  الريامية .5

 .امية وتقدي  صورة مشرجة عن الجامعة ورلتتهاالمشار ة ج  الفعاليات واللقاءات الجامعية والورنية الري .6

قامة المعس رات التدريتية واللقاءات الريامية المختلفة .7  .الشراف على تدريب الفر  الريامية وا 

 .الشراف على توجير  اجة المستلزمات والمواد الالزمة لنجاح الفعاليات الريامية المقامة ج  الجامعة .8

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى ج  الترتية الريامية الت الوريوس درجة -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل خمسخترة ر تقل عن  -

 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  إحدى الوظائف الدارية القيادية ن ي ون قد شغل  -
 .وبإتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاس -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 
 
 

 

 ..............................التوقيع...... ..........................الوظيفة .................................. ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة

  الرمز رئيس شعتة الشراف والمنتختات الريامية المسمى الوظيفي

  الرمز مدير دائرة النشار الريام  مباشـرالمسؤول ال

المها   رئيس شعتة الشراف والمنتختات الرياميةيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 
- :والواجتات التالية

 -:المهام والواجبات

 .  مع المشرجين والمدرتين وتحديد مترلتاتهاإعداد خرر التدريب الريام  للفر  الريامية ج  الجامعة تالتنسي. 1
جساح المجال أل تر عدد مم ن من الرلتة للمشار ة ج  النشارات المختلفة. 2  .إعداد خرر النشارات الحرة للرلتة وا 
 تيأول متاتعة ترامج تدريب الفر  الريامية ج  الجامعة ومتاتعة عميل المشيرجين والميدرتين والريالع عليى سيجالت التيدريب  ورً . 3

 .ورجع التقارير الالزمة لمدير الدائرة
متاتعة الرلتة المقتولين على نظا  التفو  الريام  من حيث انتظيامه  تالتيدريب وارشيترا  جي  المتارييات والتريورت الرياميية . 4

 .وتنسيب العقوتات الالزمة للمخالفين منه 
 .ين والمدرتينومع جدول التدريب للفر  الريامية تالتنسي  مع المشرج. 5
 .تنظي  عقد الندوات الريامية للمشرجين والمجتمع المحل  لرجع  فاءة التدريب الريام . 6
 .متاتعة الدورات التدريتية الت  تصدر عن ارتحادات والتنسيب إلى مدير الدائرة لرسال مشرج  النشار لحمور ا ا الدورات. 7
 .الجامعة ورجع ارقتراحات والتوصيات الالزمة تشأنهاتنظي  الترورت والمساتقات الخاصة ت ليات . 8
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

  .ج  الترتية الريامية  حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن    -
 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 .العمل ممن ارختصا  مهارات -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل   -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 

 .............................وقيعالت................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   مادة شؤون الرلتةع

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .ةيالداريالوظائف 

  الرمز مدرب ريام  المسمى الوظيفي

  الرمز دائرة النشاط الرياضي /عتة الشراف والمنتختات الرياميةرئيس ش  المسؤول المباشـر

 
- :يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 

 

- :المهام والواجبات

 

 .المشار ة ج  تنظي  وتح ي  الترورت، واللقاءات، والنشارات الريامية للرلتة والعاملين ج  الجامعة .1

 . يل الفر  الريامية وممثل  الجامعة ج  األلعاب الفرديةالمشار ة ج  تش .2

 .المساعدة ج  تدريس الجانب العمل  للمساقات الريامية .3

 .تدريب الرلتة والفر  الريامية وتأايلها وومع الخرر والترامج التدريتية الالزمة ل ل  .4

 .المشار ة ج  لجان اختتارات التفو  الريام  للرلتة المستجدين .5

 .تة الجامعة للمشار ة ج  األنشرة الريامية الت  تنظمها الجامعة ج  المناستات المختلفةاستقراب رل .6

 القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .7

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الت الوريوس ج  الترتية الريامة  حد  دنى -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل ثالثترة ر تقل عن خ  -

 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب  -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 

 
 .............................التوقيع. ................................الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .ةالوظائف الداريي

  الرمز مشرف ريام  المسمى الوظيفي

 المسؤول المباشـر
دائرررررة النشرررراط / اميييييةرئيييييس شييييعتة الشييييراف والمنتختييييات الري 

 الرياضي
  الرمز

 
- :يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 

 

- :المهام والواجبات
 

 .الشراف على تدريتات الفر  الريامية والمساعدة ج  تأايلها للمشار ة ج  المحاجل الريامية .1

 .الجانب العمل  للمواد الريامية والمراقتة على ارمتحانات المساعدة ج  تدريس .2

 .تنسي  النشارات الريامية المختلفة تما يتناسب مع جاازية الصارت والمالعب .3

 .المشار ة ج  لجان اختتارات رلتة التفو  الريام  .4

 .ج  الجامعة المشار ة ج  تنظي  وتح ي  الترورت، واللقاءات والنشارات الريامية للرلتة والعاملين .5

 .المشار ة ج  تنظي  المناستات والنشارات الجامعية، مثل حفل التخرج واستقتال الرلتة الجدد .6

 .التعاون مع المدرتين ج  ومع ترامج وخرر ونشارات الفر  الريامية .7

الجامعيية جيي  والمشييار ة جيي  الترييورت والفيير  الريامييية التيي  تمثييل . الشييراف علييى النشييارات الريامييية المختلفيية للرلتيية .8
 .المحاجل الريامية

 .المساعدة ج  تنظي  استخدا  األدوات واألجهزة الريامية، والتأ د من جاازيتها والشراف على صيانتها .9

 .استقراب رلتة الجامعة للمشار ة ج  الفر  الريامية الت  تش لها الجامعة .11

 .ة عملهالقيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيع .11

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الت الوريوس ج  الترتية الريامة  حد  دنى -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل ثالثخترة ر تقل عن   -

 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب  -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 
 .............................التوقيع................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف  

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .ظائف الداريةالو 

  الرمز منق  ستاحة المسمى الوظيفي

  الرمز دائرة النشاط الرياضي/ رئيس شعتة الشراف والمنتختات الريامية  المسؤول المباشـر

 
- :يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 

 

 -:تالمهام والواجبا

 
 .التواجد المستمر ج  المستح  ثناء قيا  الرلتة تإجراء التمارين وخالل الدورات الريامية ج  المستح .1
 . التأ د من توجير وسائل السالمة العامة وجاازية استخدامها .2

 .التأ د من نظاجة المستح وتعقي  المياا وجقًا للمعايير المعتمدة قتل  ه نشار .3

 .ية تجاوزات  و مخالفات تصدر عن الرلتةإتالل المسؤول المتاشر عن   .4

 .تنفي  دورات الستاحة للعاملين والرلتة ج  الجامعة .5

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر .6

 .اتخا   اجة ارحتيارات المناستة خالل التدريب وجقًا ألصول العمل .7
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .مية  حد  دنىدرجة الت الوريوس ج  الترتية الريا -
 

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل ثالثخترة ر تقل عن  -

 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 

 

 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 
 .............................التوقيع................................. الوظيفة . ...................................ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة

  الرمز ة والجوالةلمراج  الرياميرئيس شعتة المنشآت وا المسمى الوظيفي

  الرمز مدير دائرة النشار الريام  المسؤول المباشـر

والجوالة  رئيس شعتة المنشآت والمراج  الرياميةيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 
- :لمها  والواجتات التاليةا
 

 -:المهام والواجبات

إعداد  ما ن ومالعيب التيدريتات للفير  الرياميية والتريورت والمسياتقات الرياميية تالتعياون ميع المشيرجين  الشراف على .1
 .والمدرتين ومراقت  المالعب

توزيع األعمال والواجتات تين مراقت  المالعب تموجب جدول تفصيل  وتزويد مدير اليدائرة تنسيخة مين الجيدول ل يل جصيل  .2
 .دراس 

 . ين يعملون ممن قوانين وتعليمات تشغيل الرلتة تالتعاون مع رئيس شعتة الشراف والمنتختاتالشراف على الرلتة ال .3

 .الشراف العا  على مفاتيح األتواب الخارجية والداخلية لمتنى النشار الريام  .4

 .المسؤولية ال املة عن  ل ما يتعل  تالصيانة داخل متنى النشار الريام  .5

عداد الجدول األستوع  واليوم تنظي  ترامج النشارات وتوزيعه .6  .ا على المالعب وا 

 .تحديد احتياجات الفر  الريامية من المالتس واألدوات الريامية والجوائز وال ؤوس وتش ل دوره .7

 .إعداد جدول المناوتات للمشرجين والمراقتين .8

 .امعةتأمين السعاجات األولية للفر  الريامية خالل المتاريات والترورت الت  تقا  ج  الج .9

 ة ـالت العلميـالمؤه

  .ج  الترتية الريامية  حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن    -
 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .عمل وتحمل مغر العملالقدرة على إدارة جري  ال -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل   -
 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 .............................التوقيع................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 ة وصـــــف الوظائـــــــف بطاقـ

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

اسم 

 المجموعــــــــة
 .الوظائف الدارية

الرم

 ز
 

 . رف  يار الرلتةمراقب  المسمى الوظيفي
الرم

 ز
 

 المسؤول المباشـر
دائرة النشار /والجوالة المنشآت والمرافق الرياضيةرئيس شعتة 

 الريام 

الرم

 ز
 

 
 

- :يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 
 

- :المهام والواجبات

 
 
 

 .التأ د من نظاجة وجاازية  رف  يار رلتة الجامعة .1
 .مراقتة حسن استخدا  الغرف والتالل عن  ية مخالفات يرت تها الرلتة .2

 .   و احتياجات لدامة جاازية الغرف ومتاتعة استالمهاحصر وتحديد  ية لواز  .3

 .جتح وا  ال  الغرف الرالتية ممن المواعيد المحددة تالتنسي  مع الرئيس المتاشر .4

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها المسؤول المتاشر .5
 
 
 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 
 

 الخبرات العملية والمهارات

 
 

 

 

 

 

 .ف الوظيفي قابلة للتعديلبطاقة الوص: مالحظة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارلعت على المحتويات
 
 
 
 
 

 

 ..............................التوقيع................................ الوظيفة .................................. ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   شؤون الرلتةعمادة 

اسم 

 المجموعــــــــة
 .ةيالداريالوظائف 

الرم

 ز
 

 مراقب مالعب المسمى الوظيفي
الرم

 ز
 

 المسؤول المباشـر
دائرة النشار /والجوالة رئيس شعتة المنشآت والمراج  الريامية

 الريام 

الرم

 ز
 

 
 

 

- :تولى المها  والواجتات التاليةيتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 
- :المهام والواجبات

 

 .مراقتة ومتاتعة الصارت والمالعب والقاعات الريامية .1
 .متاتعة  عمال الصيانة الخاصة تمتنى دائرة النشار الريام  .2

عداد الصارت والقاعات الريامية لتدريب منتختات وجر  الجامعة من األلعاب الريامية المختلفة .3  .تجهيز وا 

عداد الصارت والقاعات الريامية للمحامرات الت  تعقداا  لية الترتية التدنية وعلو  الريامة .4  .تجهيز وا 

 .المساعدة ج  إدارة وتح ي  اللقاءات والترورت الريامية المختلفة الت  تستميفها الجامعة الهاشمية .5

 والمساامة ج  توجير الظروف  المتيت مع الفر  الريامية عند إقامة معس رات تدريب داخلية  و خارجية .6
 .المراقتة والشراف على ا ألدوات واألجهزة الريامية وجميع عهدة دائرة النشار الريام  .7

 .مراقتة ومتاتعة األمور المتعلقة تغرف  يار الرالب والرالتات و ل ما من شأنه سالمة ونظاجة ا ا األما ن .8

 .ار الريام متاتعة  عمال الصيانة للتويلرات وتدجئة متنى النش .9

 .القيا  تفتح وا  ال  الصارت والقاعات ج  األوقات المناستة .11

 .المتاتعة والشراف على سالمة المياا ج  المستح من حيث ال لورة والتعقي  ونظاجة  رمية التر ة .11

 .متاتعة  مور الصيانة لمتنى دائرة النشار الريام  تش ل عا  .12

اسييتقتال الرلتية الجيدد، حفيالت التخيريج، الترييورت )نيية والجامعيية المختلفية مثيل المسياامة الفعالية جي  إنجياح المناسييتات الور .13
 (.والمتاريات الداخلية والخارجية

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى شهادة الثانوية العامة -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 اتارلعت على المحتوي
 
 

 

 

 ..............................التوقيع................................ الوظيفة .................................. ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .القيادية الوظائف الدارية

  الرمز مدير دائرة الهيئات الرالتية المسمى الوظيفي

  الرمز عميد شؤون الطلبة المسؤول المباشـر
 

 

- :المها  والواجتات التالية مدير دائرة الهيئات الرالتيةيتولى ( مدير الدائرة)الواردة ج  تراقة المدير تالماجة إلى واجتات 
 

- :المهام والواجبات

 
 

 .إعداد خرة إشراف ومتاتعة لنشارات األندية الرالتية ومجالس الرلتة .1
 .إعداد خرة سنوية لإلشراف على انتخاتات الرلتة ج  المجالس واألندية الرالتية والعمل على إنجاحها .2

 .إعداد جداول زمنية تمشار ات رلتة الجامعة ج  مختلف األنشرة والتحمير لها ومتاتعة تنفي اا .3

الهيئات الرالتية رستقراب الرلتة للمشار ة ج  األندية الرالتيية المختلفية تهيدف صيقل وتنميية شخصيية توجيه موظف   .4
 .الرالب وتعزيز روح ارنتماء للورن

 .متاتعة المحاجظة على المواد والتجهيزات المختلفة ج  الدائرة .5

 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 

 والمهارات الخبرات العملية

 نفسه سنوات ج  مجال العمل خمسخترة ر تقل عن  -      

 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  إحدى الوظائف الدارية القيادية ن ي ون قد شغل  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .ارة جري  العمل وتحمل مغر العملالقدرة على إد -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة

  الرمز رئيس شعتة مجلس الرلتة المسمى الوظيفي

  الرمز مدير دائرة الهيئات الرالتية المسؤول المباشـر

المها  والواجتات  رئيس شعتة مجلس الرلتةيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة ات تالماجة إلى واجت
- :التالية

 -:المهام والواجبات

 
قامة انتخاتات مجلس الرلتة ت فاءة وحيادية .1  .الشراف على تنظي  وا 

 .إعداد خرة جصلية محددة تجداول زمنية لتنظي  نشارات وجعاليات مجلس الرلتة .2

 .اتعة مرالب مجلس الرلتة مع الجهات المعنية ج  الجامعة وتقدي  المساعدة والحلول المناستة له مت .3

 .التعامل مع الرلتة تحيادية على  ساس ارحترا  المتتادل وصقل وتنمية شخصية الرالب ج  إرار ارنتماء للورن .4

 .المرلوتةالمشار ة ج  اللجان المنتثقة عن عمادة شؤون الرلتة لتنفي  األنشرة  .5

 .المعرجة التامة تتوجهات الرلتة الف رية والسياسية ومدى انخراره  ج  األحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المحل  .6

 ة ـالت العلميـالمؤه

  . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -
 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوبإتقان اللغة  -
 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة

  الرمز تيةرئيس شعتة األندية الرال المسمى الوظيفي

  الرمز مدير دائرة الهيئات الرالتية المسؤول المباشـر

لمها  والواجتات  رئيس شعتة األندية الرالتيةيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 
- :التالية

 -:المهام والواجبات

 
 .ا  للمشار ة ج  األنشرة الرالتيةالتواصل مع الرلتة و عماء األندية الرالتية وتحفيز  .1
 .استقتال الرلتة ج  م تب األندية الرالتية وتشجيعه  على ارنتساب لألندية الرالتية .2

النييدوات والمحامييرات، )الشييراف علييى تنفييي  العديييد ميين النشييارات والفعاليييات المتعلقيية تاألندييية الرالتييية تاختالجهييا مثييل  .3
لمؤتمرات، الملتقيات، المعس رات، الرحالت العلمية، اليرحالت الترجيهيية، الداخليية منهيا ورشات العمل والدورات التدريتية، ا

 (.والخارجية

 .الشراف على عملية انتخاتات األندية الرالتية ت فاءة وحيادية .4

 .المشار ة ج  لجان الجامعة وعمادة شؤون الرلتة المختلفة والمتنوعة .5

 .تقاء تالعمل تاستخدا   اجة الوسائلتوجيه الرالب نحو التداع والتميز وارر  .6

 .التواصل مع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة لتنفي  األنشرة من خاللها ودعمها لها .7
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

  . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .ة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوبإتقان اللغ -
 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية القيادية

  الرمز الثقاج  والفن مدير دائرة النشار  المسمى الوظيفي

  الرمز عميد شؤون الطلبة المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية مدير دائرة النشار الثقاج  والفن يتولى ( مدير الدائرة)الواردة ج  تراقة المدير تالماجة إلى واجتات 
 

 -:المهام والواجبات
 

قاميية النييدوات  إعييداد خريية سيينوية لمشييار ة الجامعيية جيي  الفعاليييات .1 الجامعييية الثقاجييية والفنييية داخييل الجامعيية وخارجهييا وا 
 .والمحامرات الثقاجية

 .الشراف على  اجة المرتوعات الصادرة عن عمادة شؤون الرلتة .2

التأ ييد مييين تيييوجر  اجيية األجهيييزة والتجهييييزات الالزميية للرلتييية جييي  مختلييف المجيييارت الثقاجيييية والفنييية والمحاجظييية عليهيييا  .3
 .تالش ل األمثل وجقًا للغايات الت  ت  شراؤاا من  جلها واستخدامها

 .توجيه الرلتة للتميز والتداع ج  الف ر والمعرجة والنشارات الفنية .4

 .متاتعة مشار ة الرلتة ج  الفر  المسرحية والفنية داخل وخارج الجامعة .5

قاميية المعييارض ميين  عمييا .6 ل الرلتيية داخييل وخييارج الجامعيية وجيي  متاتعيية  اجيية الجييراءات الالزميية لحييياء ارحتفييارت وا 
 .المناستات الورنية المختلفة

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل خمسخترة ر تقل عن  -

 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  إحدى الوظائف الدارية القيادية ن ي ون قد شغل  -
 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة

  الرمز رئيس شعتة النشار الثقاج  مسمى الوظيفيال

  الرمز مدير دائرة النشار الثقاج  والفن  المسؤول المباشـر

لمها  والواجتات رئيس شعتة النشار الثقاج  ايتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 
- :التالية

 -:المهام والواجبات

الشييعتة لنشيير الييوع  الثقيياج  تييين الرلتيية وتحفيييزا  علييى األعمييال التروعييية تهييدف تنمييية روح الييورء توجيييه مشييرج   .1
 .وارنتماء لرلتة الجامعة

خل   جواء ثقاجية تسه  ج  توجييه ج ير الرلتية مين خيالل عقيد التيرامج وورش العميل والمسياتقات الثقاجيية تالمياجة إليى  .2
 .الندوات والمؤتمرات

الرلتة المتدعين والمتميزين ج  الجامعية مين خيالل توجييه مشيرج  الشيعتة لعميل تيرامج تحفيزيية مثيل تسلير الموء على  .3
 .الت ري ، الرحالت الترجيهية

الشراف على إصيدار صيحيفة الواحية الهاشيمية والمرتوعيات الخاصية تاليدائرة لتغريية  اجية الفعالييات واألنشيرة الرالتيية  .4
 (.ثقاجية، جنية، ريامية)سواء  انت  الت  تت  داخل وخارج الحر  الجامع 

الشراف على مشيار ات الرلتية الثقاجيية جي  المرتوعيات الصيادرة عين العميادة وتحفييزا  عليى إثيراء معيرجته  الثقاجيية مين  .5
 .خالل القراءة ومتاتعة مشار اته 

 ة ـالت العلميـالمؤه

  . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعترة ر تقل عن خ -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 وياتارلعت على المحت
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                                                                            The Hashemite University     الهاشميـــة                        الجـامعـــة

 The Human Resources Dept                            دائرة الموارد البشرية
 

 57 

 

   
 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

اسم 

 المجموعــــــــة
 .ةيالداريالوظائف 

رال

 مز
 

 .مشرف ثقاج  المسمى الوظيفي
الر

 مز
 

 دائرة النشاط الثقافي والفني /شعتة النشار الثقاج   رئيس  المسؤول المباشـر
الر

 مز
 

 
- :يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 

 

 -:المهام والواجبات

 .ة الرلتة ج  اللقاءات والندوات واألنشرة الثقاجية المختلفةالشراف على مشار  .1

 .الشراف على مشار ة الرلتة ج  جعاليات الناده الثقاج  .2

 .توجير مختلف وسائل نشر الثقاجة المرئية والمقروءة والمسموعة وارل ترونية .3

 .تشجيع الرلتة على تنمية ثقاجته  من خالل القراءة والمرالعة والمشاادة .4

رشادا  إلى نقار القوة والمعف جيهامراجع .5  .ة األعمال وارنجازات الثقاجية للرلتة، وا 

 .التوصية تنشر ورتع تعض األعمال الت  ي تتها الرلتة  الرواية والقصة والمقالة .6

 .إعداد التقارير الدورية عن األنشرة والمشار ات الثقاجية ونتائجها .7

          

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .لوريوس  حد  دنىدرجة الت ا -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب  -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف  

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة

  الرمز رئيس شعتة النشار الفن  المسمى الوظيفي

  الرمز النشار الثقاج  والفن مدير دائرة  المسؤول المباشـر

 
- :لمها  والواجتات التاليةرئيس شعتة النشار الفن  ايتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 

 

 -:المهام والواجبات

 .تنظي  المعارض وارحتفارت والمساتقات الفنية المختلفة .1
 .ة ومتاتعة تنفي ااومع الخرر والترامج لألنشرة الفني .2

 .تنظي  المساتقات الفنية التداعية داخل وخارج الجامعة .3

 .رتر الفنون التش يلية والترتيقية واألدائية تواقع الورن ومناستاته .4

 .رجع مستوى الدور الفن  للجامعة ج  المحاجل الفنية المختلفة .5
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

  . حد  دنى ج  الفنون درجة الت الوريوس -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 

 .ي قابلة للتعديلبطاقة الوصف الوظيف: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

اسم 

 مجموعــــــــةال
  الرمز .ةيالداريالوظائف 

  الرمز مخرج مسرح  المسمى الوظيفي

  الرمز دائرة النشاط الثقافي والفني/ رئيس شعتة النشار الفن  المسؤول المباشـر

 
- :يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 

 

 -:م والواجباتالمها

 .استقراب الرلتة من  وه الموااب والتداع ج  مجال العمل المسرح  لتش يل الفر  المسرحية .1

 .التنسي  مع المسؤولين لقامة األعمال المسرحية الهادجة ممن المناستات الجامعية والورنية .2

 .اختيار وتوزيع الممثلين والفنيين والرلتة وتوجيهه  ج   داء  دوارا  .3

 .التروجات والمشااد والعروض المسرحية والشراف عليهاإدارة  .4

عييداد المييؤثرات الصييوتية والمييوئية والمالتييس و يراييا ميين  .5 الشييراف علييى تصييمي  وتنفييي  المنيياظر المناسييتة، وا 
 .األدوات الالزمة للمسرحية

 .لمسرحتنسي  األعمال الخاصة تفني  الصوت والموء وال سسوار، و يرا  من الفنيين والعاملين ج  ا .6

 .اختيار النصو  المسرحية الهادجة ليصال األج ار المرلوتة لرلتة الجامعة من خالل العرض المسرح  .7

تحديد ال لف المالية والمواصفات الفنية للمواد والتجهييزات والمالتيس الالزمية وتوجيرايا وجقيًا لألنظمية والتعليميات  .8
 .الناج ة

 .تاشرالقيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه الم .9
          

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الت الوريوس ج  الفنون والخراج المسرح   حد  دنى -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب  -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 
 
 

 .............................التوقيع................................. الوظيفة .................................. ..ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

اسم 

 المجموعــــــــة
 .ةيالداريالوظائف 

الرم

 ز
 

 مشرف مرس  مى الوظيفيالمس
الرم

 ز
 

 دائرة النشار الثقاج  والفن / رئيس شعتة النشار الفن  المسؤول المباشـر
الرم

 ز
 

 
 

 
- :يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 

 

- :المهام والواجبات

 
 

 .الفنية للرلتة تجهيز المواد والخامات األدوات .1
رشادا  ج  ممارسته  لنشاره  واستقراب   تر عدد منه  للمشار ة ج  نشارات المرس  .2  .مساعدة الرلتة وا 

 .جتح المجال لرلتة النشارات الفنية تالمشار ة ج  مختلف المناستات الورنية .3

 .تنظي  المعارض الفنية  .4
 
 
 
 
 
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى فنونج  ال درجة الت الوريوس -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 ارلعت على المحتويات
 
 
 
 
 

 

 ..............................التوقيع................................ الوظيفة .................................. ارسيي  
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 ـــف الوظائـــــــف بطاقـة وصــ

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة 

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .ةالوظائف الفنييي

  الرمز صوتجن   المسمى الوظيفي

  الرمز دائرة النشاط الثقافي والفنيمدير  المسؤول المباشـر

 
- :يتولى المها  والواجتات التاليةعليمات الناج ة تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والت

 

- :المهام والواجبات

 

 .تشغيل و متر الصوت ج  المسارح والقاعات، خالل جترة انعقاد ارجتماعات والفعاليات المختلفة .1

 .متاتعة  عمال الصيانة الدورية لألجهزة الصوتية للمحاجظة على جاازيتها تاستمرار .2

 .ألجهزة والمعدات والمشار ة ج  لجان استالمهاومع المواصفات الفنية ل .3

 القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .4

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الدتلو   حد  دنى ج  إحدى التخصصات المناستة -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .تخدا  الحاسوباللما  تاللغة النجليزية ومهارات اس  -
 

 
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 
 

 
 .............................التوقيع................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف  

لموقع على الهيكل ا

 التنظيمي
   عمادة شؤون الرلتة

اسم 

 المجموعــــــــة
 .الوظائف الدارية القيادية

الرم

 ز
 

 المسمى الوظيفي
صندو  المل  عتداهلل الثان  /م تب التأايل الوظيف   مدير

 للتنمية والرشاد المهن 

الرم

 ز
 

 عميد شؤون الطلبة المسؤول المباشـر
الرم

 ز
 

 

يتولى مدير صندو  المل  عتداهلل الثان  للتأايل الوظيف  المها  ( مدير الدائرة)إلى واجتات المدير الواردة ج  تراقة تالماجة 
- :والواجتات التالية

 
 

- :المهام والواجبات
 

 .تقدي  خدمات الرشاد المهن  وارستشارات ج  مجال التنمية التشرية وتروير ال ات للرلتة. 1

ات التعريفية تمها  صندو  الرلتة ورر  التواصل وارتصال للحصول عليى جير  وظيفية وتدريتيية لخريجي  تنظي  الفعالي. 2
 .الجامعة

 .التواصل مع مؤسسات المجتمع المحل  والقراعات الح ومية والخاصة ج  ستيل منح جر  عمل لخريج  الجامعة. 3

 .يل للخريجين لدخول سو  العملالعمل مع الترامج المماثلة ج  ستيل توجير التدريب والتأا. 4
 .تمثيل الجامعة ج  ارتفاقيات ومؤسسات التدريب الت  ي ون الصندو  ررف جيها وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة. 5

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 نفسه سنوات ج  مجال العمل خمسخترة ر تقل عن  -

 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  إحدى الوظائف الدارية القيادية ن ي ون قد شغل  -
 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف  

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   مادة شؤون الرلتةع

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة

  الرمز رئيس شعتة التأايل والرشاد المهن  المسمى الوظيفي

  الرمز مدير صندو  المل  عتداهلل الثان  للتأايل الوظيف  المسؤول المباشـر

 
لمها  رئيس شعتة التأايل والرشاد المهن  ايتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 

- :والواجتات التالية
 

 -:المهام والواجبات

 .عقد الدورات التدريتية وورش العمل والملتقيات والمؤتمرات العلمية وتحفيز الرلتة للمشار ة جيها. 1
 .اصةتأمين الرلتة تفر  تدريتية ج  الشر ات والمؤسسات العامة والخ 2
 .تقدي  خدمات الرشاد المهن  للرلتة. 3

جراء المقاتلة الشخصية والتحث عن عمل. 4  .مساعدة الرلتة ج   تاتة السيرة ال اتية وا 
 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

  . حد  دنىدرجة الت الوريوس 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوبإتقان  -
 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 

 
 .............................التوقيع................................. الوظيفة . ...................................ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   صندو  المل  عتداهلل الثان  للتأايل الوظيف /عمادة شؤون الرلتة

اسم 

 المجموعــــــــة
 .ةيالداريالوظائف 

مالر

 ز
 

 مشرف إرشاد مهن  المسمى الوظيفي
الرم

 ز
 

 المسؤول المباشـر
صندو  المل  عتداهلل الثان  / رئيس شعتة التأايل والرشاد المهن 

 .للتأايل الوظيف 

الرم

 ز
 

 
 

 
- :يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 

 

- :الواجباتالمهام و
  

 تاتة السيرة ال اتية، رسالة التغرية، إجراء المقاتلة القيادية، مهارات النجاح، تو يد )تنظي  دورات تدريتية للرلتة ج  مهارات  .1
 (.ال ات، مهارات الحياة

 .تنظي  لقاءات وجلسات جردية وجماعية لإلرشاد المهن  .2

 .الشخصية الوظيفيةتقدي  المساعدة لرلتة الجامعة استعدادًا للمقاتالت  .3

 .التواصل مع مختلف الجهات الخارجية الداعمة لتوجير جر  تدريتية متخصصة لرلتة الجامعة وج  األنظمة والتعليمات .4

 .المشار ة ج  تنظي  الندوات والمؤتمرات والورش التدريتية لرلتة الجامعة .5

للمشار ة ج  األنشرة الت  تنظمها الجامعة ج  المناستات إرال  المتادرات والمساتقات الشتاتية التداعية لزيادة تفاعل رلتة  .6
 .المختلفة

 .استقراب رلتة الجامعة للمشار ة ج  األنشرة الت  تنظمها الجامعة ج  المناستات المختلفة .7
 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى درجة الت الوريوس -

 

 الخبرات العملية والمهارات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لوصف الوظيفي قابلة للتعديلبطاقة ا: مالحظة
 

 

 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   الرلتةعمادة شؤون 

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة

  الرمز رئيس شعتة متاتعة الخريجين المسمى الوظيفي

  الرمز مدير صندو  المل  عتداهلل الثان  للتأايل الوظيف  المسؤول المباشـر

- :لمها  والواجتات التاليةرئيس شعتة متاتعة الخريجين ا يتولى( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 
 -:المهام والواجبات

 

تجميع تيانات خريج   ل جصل دراس  ممن قاعدة تيانات ال ترونية وتحديثها تهدف السها  ج  إيجاد جر  عمل مناسيتة . 1
 .له 

 .المشار ة ج  إعداد وتنظي  حفالت التخريج السنوية. 2
 .الخريجين المتفوقين   اديميًا ومتاتعة ومع  سماؤا  ج  لوحة الشرف الخاصة ت ل  تنظي  حفل ت ري . 3
 .توجيه الرلتة الخريجين للرر  الصحيحة والمناستة لمعرجة مترلتات سو  العمل ليجاد جر  العمل المناستة. 4
جراء المقاتالت الشخص. 5  .ية الالزمة ليجاد جر  العمل المناستةتنمية مهارات الرلتة وتدريته  على  تاتة السير ال اتية وا 
 .متاتعة العالنات الخاصة تفر  العمل ج  األسوا  المحلية والخارجية ونشراا للرلتة لالستفادة منها. 6
 .تزويد الشر ات والمؤسسات العامة والخاصة تتيانات الخريجين الت  يحتاجونها لغايات التوظيف  و التدريب. 7
 

  ةـالت العلميـالمؤه

  . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 نظيميالت
   عمادة شؤون الرلتة

اسم 

 المجموعــــــــة
 .ةيالداريالوظائف 

الرم

 ز
 

 مشرف استراحة رلتة المسمى الوظيفي
الرم

 ز
 

 .عميد شؤون الرلتة المسؤول المباشـر
الرم

 ز
 

- :يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 
 

 
- :المهام والواجبات

 

 .متاتعة حجوزات مراج  متنى عمادة شؤون الرلتة .1
 . تاتة رلتات الصيانة الالزمة ومتاتعتها .2

 .متاتعة عمال ومراقب شر ة النظاجة ج  المتن  .3
 

 
 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .شهادة الثانوية العامة  حد  دنى -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 
 

 

 

 

 .لوصف الوظيفي قابلة للتعديلبطاقة ا: مالحظة
 

 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 الوصف الوظيفي 

 حســب المراكـــــز
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 ــــــف بطاقـة وصـــــف الوظائـ

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   مر ز ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي  ارل ترون 

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية القيادية

  الرمز .مدير ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي  ارل ترون  المسمى الوظيفي

  الرمز .جامعةرئيس ال المسؤول المباشـر

- :يتولى مدير مر ز الحاسوب المها  والواجتات التالية( مدير مر ز)تالماجة إلى واجتات المدير الواردة ج  تراقة 
 -:المهام والواجبات

 ومع خرة سنوية وامحة لعمل المر ز تشمل التحديث للترامج ومواعيد لإلنجاز .1

 .الجراءات الدارية واأل اديمية ج  مختلف  ليات ودوائر الجامعةالشراف على خرر العمل الالزمة لحوستة األعمال و  .2

 .الشراف على تروير وتحديث التنية التحتية ج  الجامعة الخاصة لالتصارت وت نولوجيا الحاسوب والمعلومات .3

 .متاتعة إنتاج الترمجيات وترويراا ج  الجامعة لموا تة احتياجات العمادات والواحدات الدارية .4

 .الخرر والترامج لتدريب وتأايل موظف  الجامعة على استخدا  موارد ت نولوجيا المعلومات وارتصارتإعداد  .5

 .الشراف على موقع الجامعة ارل ترون  وصيانته وتعديله ليخد  جميع الفئات المستهدجة .6

 .امعة واستعمارتها لموارد ت نولوجيا المعلوماتتحديد ومتاتعة الدراسات والمسوح والتحوث المتعلقة تاحتياجات عمادات ووحدات ودوائر الج .7

 .متاتعة ارتفاقيات المتعلقة تالترمجيات وتراخيصها والعمل على إدامتها .8

عملييية التنسييي  المتاشيير مييع الدارات األ اديمييية جيي  الجامعيية وتحديييد  يفييية توجيييه المييوارد الت نولوجييية جيي  الجامعيية لتسييهيل مهميية  ييل ميين ررجيي  ال .9
 .األستا  والرالباأل اديمية 

ترمجيية لميمان ومع الخرر التديلة الت  تأخ  تعين ارعتتار الظروف الرارئة الت  قد تستجد وتش ل تهدييدًا حقيقييًا عليى التنيية التحتيية الحاسيوتية وال .11
 .استمراراا

 .التوصية تاتفاقيات التعاون مع الفئات الخارجية تشأن توجير خدمات حاسوتية لها .11

 .اعات المعنية ج  ت نولوجيا المعلومات ج  األردن الح ومية منها والخاصةالتواصل مع القر .12

 .إنشاء وتروير التنية التحتية الخاصة تالتعلي  ارل ترون  من حيث المعدات واألجهزة والترمجيات المستخدمة والعمل على ترويرااالشراف على  .13

 .تث التفاعل  والتسجيل واألرشفة للمواد الدراسية ال ترونيًا والتأ د من عملها وجاازيتهاإدامة عمل الترامج المستخدمة وتروير التث والالشراف على  .14
 

 المؤهـالت العلميـة 

 .ج  مجال ت نولوجيا المعلومات  حد  دنىدرجة الد توراا  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي   مر ز
 ارل ترون 

  

  الرمز الوظائف الدارية القيادية المجموعــــــــةاسم 

  الرمز مر زالمدير نائب  المسمى الوظيفي

  الرمز  مركزالمدير  المسؤول المباشـر
 

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت  مدير مر زنائب يتولى ( نائب مدير)الواردة ج  تراقة المدير  نائب تالماجة إلى واجتات
- :المها  والواجتات التالية  ترون والتعلي  ارل

 
 -:المهام والواجبات

 
 .الشراف على الترمجيات وقواعد التيانات والتصامي  الخاصة تالمر ز وترويراا وتحديثها تالتنسي  مع المدير. 1   

 .تنظي  وترتيب مواعيد تسجيل المحامرات وتثها والتأ د من عملها ج  جميع األوقات. 2
دامة عملهاالشراف والم. 3  .تاتعة لصيانة مختلف األجهزة والتجهيزات الخاصة تالمر ز وا 
 .الشراف على عمل خرة روارئ لمواجهة المشا ل وعمل نسخة احتيارية من األعمال الخاصة تالمر ز. 4
 .المتاتعة ألعمال الشت ات والرتر ارل ترون  للمر ز. 5
 
 
 
 

 : المؤهالت العلمية

 . حد  دنى حد التخصصات الدارية  و العلمية درجة الت الوريوس ج   -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ج  مجال العمل ر تقل عن خمس سنوات  -

 .لمدة ر تقل عن ثالث سنوات على األقل داخل الجامعة الوظائف الدارية القيادية ن ي ون قد شغل إحدى  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت  مر ز
 والتعلي  ارل ترون 

  

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز الترمجة وترتيقاتهامدير دائرة  المسمى الوظيفي

  الرمز مدير المركز  المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية مدير دائرة الترمجة وترتيقاتهايتولى ( مدير الدائرة)الواردة ج  تراقة المدير تالماجة إلى واجتات 
 

 -:المهام والواجبات
 

 .اسوبالمشار ة ج  ومع الخرة الستراتيجية لمر ز الح. 1
جراء التعديالت عليها. 2  .حل المشا ل الت  قد تعترض ترتي  ترامج و نظمة المعلومات وا 
 .دراسة رلتات واحتياجات العمادات والوحدات الدارية ج  الجامعة وتحويلها إلى  نظمة المعلومات. 3
 .ارنترنت العمل على إدامة واستمرارية عمل األنظمة والموقع ارل ترون  للجامعة على شت ة.4
 .ترتيب ومع  ولويات رحتياجات مختلف الجهات من الترامج والرلتات من نظ  المعلومات. 5
 .المشار ة والشراف على تصمي  وتحليل األنظمة والترامج. 6
 .الشراف على ترتي  النظ  المرورة وجحصها. 7
 .المشار ة والشراف على تدريب مستخدم  األنظمة. 8
 .ة العاملة والمرتقة وتقدي  ارستشارات وارقتراحات للدوائر لتحقي  ارستفادة المثلى من ا ا األنظمةمتاتعة األنظم. 9

 .ومع خرة لعمل الدائرة ومتاتعة إنجازاا. 11

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ج   حد تخصصات الحاسوب  حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 الخبرات العملية والمهارات

 نفسه سنوات ج  مجال العمل خمس خترة ر تقل عن -

 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  إحدى الوظائف الدارية المتوسرة ن ي ون قد شغل  -

 . ن ي ون قد عمل توظيفة مترمج ومحلل نظ  ولفترة ر تقل عن ستع سنوات -

 .إتقان اللغة ارنجليزية -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .درة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العملالق -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي   مر ز
 ارل ترون 

  

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز رئيس شعتة الترتيقات األ اديمية والدارية المسمى الوظيفي

  الرمز مدير دائرة الترمجة وترتيقاتها المباشـر المسؤول
 

المها   رئيس رئيس شعتة الترتيقات األ اديمية والداريةيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 
- :والواجتات التالية

 
- :المهام والواجبات

 

 .دة والقديمة وتوثيقهاالشراف على تصمي  وتناء وتعديل األنظمة الجدي .0

 .الشراف على قاعدة التيانات المر زية وتحسينها وقت الحاجة .2

التنسي  مع األقسا  والدوائر المختلفة لتروير الخرير والميزانييات الخاصية تتيرامج الحاسيوب وارحتياجيات مين  جهيزة  .3
 .وتنية تحتية

 .ات وترامج ت نولوجيا المعلوماتتوجير المدخالت الالزمة لومع الرؤيا الت نولوجيا لترتي  متادر  .4

 .تحديد األاداف المستقتلية ج  مجال ترتي  الجامعة ارل ترونية وتش ل واقع  يممن تحقيقها .5

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى ج   حد تخصصات عل  الحاسوبدرجة الت الوريوس  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل خمسخترة ر تقل عن  ن ي ون لديه  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي   مر ز
 ارل ترون 

  

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز ةالوظائف الفني

  الرمز مترمج المسمى الوظيفي

  الرمز الشعتة المعن رئيس  المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

 -:المهام والواجبات

 

 .إعداد و تاتة ترامج األنظمة وتوثيقها تش ل مستمر .1
 .محلل النظ  ج  عملية دراسة وتروير الترامجمشار ة  .2

 .تحديث وتروير ترامج الحاسوب المعمول تها ج  الجامعة .3

 .جح  الترامج للتأ د من صحة عملها، وتدريب العاملين على استخدامها، والمشار ة ج  إعداد دليل المستخد  لألنظمة .4

 .ظمة عند الحاجةالمشار ة ج  إعداد الخرائر والرسو  التيانية التفصيلية لألن .5

 .إعداد التقارير عن سير العمل ورجعها إلى المسؤول المتاشر .6

 .تنفي  وسائل الرقاتة على المدخالت والمخرجات وومع نقار األمان والعمل على تحسينها .7

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .8
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ج  احد تخصصات عل  الحاسوبت الوريوس 
 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 .اللما  تاللغة النجليزية  -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي   مر ز
 ارل ترون 

  

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز الوظائف الفنية

  الرمز محلل نظ  المسمى الوظيفي

  الرمز تيقات األ اديمية والداريةرئيس شعتة التر المسؤول المباشـر

 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

- :المهام والواجبات

 

 .دراسة تفصيلية رحتياجات العاملين من األنظمة والترامج .1

 .ن خالل المستخدمينالمتعلقة تإجراءات العمل م تجمع التيانات والمعلوما .2

 .المسؤول المتاشر عن تشغيل الترامج .3

عداد مخرر سير التيانات .4  .تصمي  النظا  وتحمير الملفات والسجالت التاتعة له، وا 

 .توجير المساعدة الفنية الالزمة للمستفيدين من األنظمة .5

 .اختتار األنظمة والترامج، والتأ د من صالحية تشغيلها قتل اعتماداا رسمياً  .6

 .اد الترامج التدريتية للجهات المستفيدة من تشغيل النظا إعد .7

 .متاتعة تروير األنظمة والترامج، وومع الحلول الالزمة لحل المشا ل الناجمة عن استخدامها .8

 .تدريب المرؤوسين وتنمية مهاراته  .9

 .المسؤول عن تنزيل الترامج واألنظمة تعد تجرتتها .11

 .ه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عملهالقيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيس .11

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ت الوريوس ج  احد تخصصات عل  الحاسوب -

 الخبرات العملية والمهارات

 

 .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه -

 .اللما  تاللغة النجليزية -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 محتوياتارلعت على ال
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي   مر ز
 ارل ترون 

  

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز رئيس شعتة جح  الترتيقات المسمى الوظيفي

  الرمز مدير دائرة الترمجة وترتيقاتها المسؤول المباشـر
 

- :مها  والواجتات التاليةالترتيقات ال جح  يتولى رئيس شعتة( رئيس الشعتة)تالماجة إلى واجتات رئيس الشعتة الواردة ج  تراقة 
 -:المهام والواجبات

 .الشراف على الترامج المرلوب إنجازاا وتصميمها ومتاتعة آليات تنفي اا. 1
 .إجراء الدراسات التفصيلية لألعمال الم تتية وتحويلها إلى  نظمة المعلومات. 2
 .تحديد المشا ل وتحليلها وومع الحلول والترمجيات المناستة لحلها. 3
 .الشراف على تصمي  وتناء وتعديل األنظمة الجديدة والقديمة وتوثيقها. 4
 .الشراف على قاعدة التيانات المر زية وتحديثها تش ل دوره. 5
التنسيييي  ميييع األقسيييا  واليييدوائر المختلفييية ميييمن المر يييز لتريييوير الخرييير والميزانييييات الخاصييية تتيييرامج الحاسيييوب وارحتياجيييات . 6

 .والتجهيزات
 .ر المدخالت الالزمة لومع الرؤيا الت نولوجية لترتي  متادرات وترامج ت نولوجيا المعلوماتتوجي. 7
 .ومع األاداف المستقتلية ج  مجال تحديث وتروير ترتيقات الجامعة ارل ترونية وممن خرة لتحقيقها. 8
 .ير الدائرةالشراف على إعداد التقارير حول المستويات والنجاز ج  الشعتة ورجعها إلى مد. 9

 .المشار ة ج  عمليات إدارة المعرجة وحسب رتيعة العمل. 11
 .ارتصال مع العمادات والوحدات والدوائر لمعرجة المقترحات والمشا ل ج  ترتي  الترامج. 11
 .المشار ة والشراف على تدريب مستخدم  األنظمة. 12

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 :خبرات العملية والمهاراتال

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -
 .إتقان اللغة ارنجليزية -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 على المحتويات ارلعت
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي   مر ز
 رون ارل ت

  

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز الوظائف الفنية

  الرمز جن  مختتر حاسوب/مشرف  المسمى الوظيفي

  الرمز الدائرة المعنية/ رئيس الشعتة المعن   المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 
 -:المهام والواجبات

 . ثناء تدريب الرلتة الحاسوتية المساعدة ج  إجراء الترتيقات. 1

تييالل الحاسيوب  جهيزة تتير والشيراف عليى نظاجتيه، وعليى تحميير المخ. 2 وتهيئتهيا وتر يتهيا وتشيغيلها، وصييانتها والمحاجظية عليى صيالحيتها للعميل، وا 
 .من موجودات المختترالرئيس المتاشر عن  ه عرل  و تلف قد يلح  تأه 

 .إرشاد الرلتة، والجاتة عن استفساراته ، ومساعدته   ثناء العمل ج  المختتر. 3

 .حصر احتياجات المختتر من األدوات والمواد واألجهزة الالزمة، والمساعدة ج  تحديد مواصفاتها الفنية و مياتها وتنظي  رلتات اللواز . 4

 .اد المتعلقة تالمختتر، وارحتفاظ تسجالت تتين موجودات المختتر والمعلومات المتعلقة تهاتسل  اللواز  والتجهيزات والمو . 5

 .التواجد ج  المختتر ومتر الهدوء والنظا   ثناء العمل. 6

 .المشار ة ج  المراقتة على ارمتحانات وتصحيحها ورصد العالمات. 7

 .التأ د من  إرفاء األجهزة والنارة وا  ال  المختتر. 8

 .رإعداد تقارير دورية عن سير العمل ج  المختتر، والتالل عن  ية مشا ل قد تعي  العمل، واقتراح الحلول المناستة ورجعها للرئيس المتاش. 9

 . التأ د من معايرة األجهزة وجقًا لتعليمات الشر ة الصانعة.11

 .ارات لدامة عملها خاصة ج  ارمتحانات ارل ترونيةالتأ د من عمل ترامج الحاسوب والترامج المساندة و خ   اجة ارحتي.11

  .العمل على ترتي  األنظمة والتعليمات الناج ة ج  الجامعة.12

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله.13

 المؤهـالت العلميـة 

 .درجة الت الوريوس ج  مجال التخص  -
 .و  و شهادة الدتل -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه -

 .إتقان اللغة ارنجليزية واللما  تمهارات استخدا  الحاسوب -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي   مر ز
 ارل ترون 

  

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز رئيس شعتة ترتيقات ارنترنت وظيفيالمسمى ال

  الرمز دائرة الترمجة وترتيقاتها المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية رئيس شعتة ترتيقات ارنترنتيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 
 

- :المهام والواجبات

 

 .ل الفنيةإعداد تقارير العم. 1
 .دراسة احتياجات المستفيدين لتناء وتروير األنظمة والترتيقات تاستخدا   نظمة المعلومات الحاسوتية. 2
 .تحديد  يفية إدخال وتخزين ومعالجة التيانات وتوزيعها على  اجة  جزاء النظا .  3
 .وخريرة تدج  التياناتإعداد الدراسات التحليلية للنظا  تحيث تحتوه على  اداف ومحددات النظا  . 4
 .والمشاادة والتحديث تحيث ت ون شاملة لمترلتات المستخد ( ترامج المخرجات)تحديد ترامج اردخال والتقارير . 5
 .تحديد عالقة النظا  مع األنظمة األخرى. 6
 .إعداد المواصفات الفنية للترامج ليقو  المترمج ت تاتتها تإحدى لغات الترمجة. 7
 .مج الت  يقو  المترمج ت تاتتها والتأ د من مدى مراتقتها للمواصفاتجح  الترا. 8
 .ومع المخررات الالزمة للحصول على المعلومات من التيانات المخزنة. 9

 .إعادة دراسة لألنظمة العاملة الت  ر تف  تمترلتات المستخد  والتنسيب تإعادة ترويراا. 11

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىوس درجة الت الوري -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل خمسخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 .للتعديل بطاقة الوصف الوظيفي قابلة: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت  مر ز
 لتعلي  ارل ترون وا

  

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الفنية

  الرمز .مصم  جراجي  المسمى الوظيفي

  الرمز الدائرة المعنية/  رئيس الشعتة المعن  المسؤول المباشـر

 

- :يةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التال
 

- :المهام والواجبات

 

 .العمل على تصمي  واجهات ومواقع ارنترنت، ارعالنات، ال تيتات المجالت والتوسترات .1
 .العمل على تصمي  العروض التقديمية والشعارات وارعالنات .2

 .إيجاد الحلول التصميمية  ات المواصفات الفنية العالية والت  تخد  العمل المرلوب .3

داميية ترويراييا واسييتخدا  التقنيييات الحديثيية جيي  العمييل علييى تصييمي  ا .4 لصييفحات الخاصيية تمحامييرات الرلتيية وا 
 .عرمها

 القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر .5
 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى الت الوريوسدرجة  -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه ج  مجال العمل سنتينخترة ر تقل عن  -

 .على دورات تدريتية ج  مجال العملحاصل  -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 
 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 ف بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــ

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي   مر ز
 ارل ترون 

  

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز الوظائف الفنية

  الرمز مترمج تقنيات ويب المسمى الوظيفي

 المسؤول المباشـر
دائيرة الترمجية / ترتيقات ارنترنيت رئيس شعتة 
 وترتيقاتها

  الرمز

 
- :لماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التاليةتا
 

- :المهام والواجبات

 .تصمي  وترمجة المواقع ارل ترونية، والترتيقات الت  تعمل على شت ة ارنترنت.     1
 .تصمي  وتروير نظ  قواعد التيانات .2

 .لصفحات الويب للجامعة من رسو  متحر ة ورسو  وظيفيةتصمي  وتروير التنية التحتية  .3

 .جح  مدى إم انية استخدا  المواقع ارل ترونية الت  يت  تصميمها .4

 .التأ د من مدى مراتقة الموقع ارل ترون  ال ه ت  تصميمه للمعايير المتتعة .5

 .العمل على حل المش الت الت  قد ترر  على آلية عمل الموقع .6

 .ألداء التقن  لموقع الجامعة وتحديثه تالمعلومات الجديدة تاستمرار تالتنسي  مع المعنيين ج  الجامعةمتاتعة ومراقتة ا .7

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .8

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ت الوريوس ج  إحدى تخصصات عل  الحاسوب -           

 

 ية والمهاراتالخبرات العمل

 .خترة سنتين ج  مجال العمل نفسه -

 .اللما  تاللغة النجليزية -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي   مر ز
 ارل ترون 

  

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز الوظائف الفنية

  الرمز مصم  ومرور صفحات انترنت المسمى الوظيفي

 المسؤول المباشـر
دائيرة الترمجية / رنيت ترتيقات ارنترئيس شعتة 
 وترتيقاتها

  الرمز

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :المهام والواجبات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ت الوريوس ج  إحدى تخصصات عل  الحاسوب -           

 

 والمهارات الخبرات العملية

 .خترة سنتين ج  مجال العمل نفسه -

 .اللما  تاللغة النجليزية -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي   مر ز
 ارل ترون 

  

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز الوظائف الدارية القيادية

  الرمز مدير دائرة التعلي  ارل ترون  المسمى الوظيفي

  الرمز مر ز مدير ال المسؤول المباشـر

 
- :المها  والواجتات التاليةدائرة التعلي  ارل ترون  مدير يتولى ( مدير الدائرة)الواردة ج  تراقة المدير تالماجة إلى واجتات 

 

- :المهام والواجبات

 

لمستخدمة والعميل متاتعة إنشاء وتروير التنية التحتية الخاصة تالتعلي  ارل ترون  من حيث المعدات واألجهزة والترمجيات ا .0
 .على ترويراا

إدامة عمل الترامج المستخدمة وتروير التث والتث التفاعل  والتسجيل واألرشفة للمواد الدراسية ال ترونيًا والتأ د من عملهيا  .2
 .وجاازيتها

 .الشراف على دقة محتوى عرض ارمتحانات ارل ترونية وآلية احتساب العالمات .3

سييي  تييين الفنيييين و عميياء ايئيية التييدريس جيي  الجامعيية تشييأن مواعيييد تسييجيل وعييرض المييواد عمييل الترتيتييات الالزميية والتن .4
 .العلمية

مراقتة التواج  ما تين محتوى الميواد الدراسيية المعرومية وميا يقاتلهيا مين محتيوى المحاميرات المسيجلة و ن ي يون متواجقيًا  .5
 .معاً 

 .  ارل ترون التعاون والتنسي  مع الجهات الخارجية جيما يتعل  تالتعلي .6

 .دراسة التوصيات تعقد ارتفاقيات ومتاتعة تنفي اا ومتاتعة  ية مستحقات مالية تترتب عليها للجامعة .7

 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ت الوريوس ج  إحدى تخصصات عل  الحاسوب -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه ج  مجال العمل خمس سنواتخترة ر تقل عن  -
 

 

 .قة الوصف الوظيفي قابلة للتعديلبطا: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

يا المعلومات وارتصارت والتعلي  ت نولوج مر ز
 ارل ترون 

  

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز الوظائف الدارية المتوسرة

  الرمز رئيس شعتة تروير المنااج ارل ترونية  المسمى الوظيفي

  الرمز مدير دائرة التعلي  ارل ترون  المسؤول المباشـر

 
- :المها  والواجتات التاليةرئيس شعتة تروير المنااج ارل ترونية يتولى ( رئيس الشعتة)تالماجة إلى واجتات الواردة ج  تراقة 

 

- :المهام والواجبات

 

1 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ت الوريوس ج  إحدى تخصصات عل  الحاسوب -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه ج  مجال العمل سنتينخترة ر تقل عن  -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل :مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

يا المعلومات وارتصارت ت نولوج مر ز
 والتعلي  ارل ترون 

  

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الفنية

  الرمز .مصم  جراجي  المسمى الوظيفي

  الرمز الدائرة المعنية/ رئيس الشعتة المعن   المسؤول المباشـر

 

- :ولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يت
 

- :المهام والواجبات

 

 .العمل على تصمي  واجهات ومواقع ارنترنت، العالنات، ال تيتات المجالت والتوسترات .1
 .العمل على تصمي  العروض التقديمية والشعارات والعالنات .2

 .المرلوبإيجاد الحلول التصميمية  ات المواصفات الفنية العالية والت  تخد  العمل  .3

دامة ترويراا واستخدا  التقنيات الحديثة ج  عرمها .4  .العمل على تصمي  الصفحات الخاصة تمحامرات الرلتة وا 

 القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر .5
 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى الت الوريوسدرجة  -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 

 .نفسه ج  مجال العمل سنتينخترة ر تقل عن  -

 .حاصل على دورات تدريتية ج  مجال العمل نفسه -

 .المعرجة الجيدة تاللغة النجليزية -

 .إتقان استخدا  الحاسوب -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي   مر ز
 ارل ترون 

  

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز الوظائف الفنية

  الرمز مشرف ترتيقات المسمى الوظيفي

 لمسؤول المباشـرا
دائرة / رئيس شعتة تروير المنااج ارل ترونية 

 التعلي  ارل ترون 
  الرمز

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :المهام والواجبات
 

 .الشراف على ترمجيات التعلي  ارل ترون  .1

ترتي   ما  المدرسين جيما يتعل  تالترتيقات المستخدمة تالجامعة والعمل على المساعدة ج  تصيمي   نظمية الشراف وال .2
 .المواد ارل ترونية والمشار ة ج  تقيي  جعالية استخدامه

 .تعلي  الرلتة من الناحية الفنية الشمولية ج   اجة  قسا  التدريب العمل  .3

 .لعمليات الفنيةإرشاد وتعلي  الرلتة عن رري  ترتي  ا .4

 .توجير التعليمات والرشادات والمراقتة  ثناء عمل  ه إجراء جن  جديد للرلتة ج  المختتر .5

المسياعدة جيي  عمييل ارمتحانييات وتقيييي  الرلتيية وتييوجير سيجالت رالتييية تاسييتمرار والمسيياعدة جيي  تقيييي  وترييوير العملييية  .6
 .التعليمية

 .التعلي  المستمر ج  ال لياتالمشار ة ج  ارجتماعات وورش العمل و نشرة  .7

 .إرشاد الرلتة   اديميًا والتواجد خالل جترة التسجيل داخل ال لية .8

 .تأمين الخدمات الترمجية والفنية على ترمجيات التعلي  ارل ترون  ل اجة المستخدمين .9

 .ارل ترون استخدا  وتحليل  اجة التيات الحصائية الناتجة عن استخدا  ترمجيات التعلي   .11

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ت الوريوس ج  إحدى تخصصات عل  الحاسوب -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه ج  مجال العمل سنتينخترة ر تقل عن  -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي   مر ز
 ارل ترون 

  

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة

  الرمز رئيس شعتة المختترات وارمتحانات يالمسمى الوظيف

  الرمز مدير دائرة التعلي  ارل ترون  المسؤول المباشـر

 

- :يتولى رئيس شعتة المختترات وارمتحانات المها  والواجتات التالية( رئيس الشعتة)تالماجة إلى واجتات رئيس الشعتة ج  تراقة 
 -:المهام والواجبات

  

 .  الدارية المتعلقة تشؤون الشعتة مع إدارة المر زممارسة جميع المها .0

 .إدارة شؤون الموظفين التاتعين للشعتة وتنسي  إجازاته  ومغادراته  واستراحاته  .2

 .إعداد وتروير الخرة السنوية للشعتة .3

ومحاولية ( المشيرجين، الفنييين)عتة تزويد الدارة تالتقارير والدارسات المرلوتة حول المختترات والقدرة على التعامل مع الموظفين ج  الشي .4
 .تتن  األج ار المناستة ودراسة مشا له  ومشا ل مختتراته  ومحاولة حلها

 .إرشاد الرلتة والتعامل معه  وتثقيفه  حول استخدا  المختترات تالش ل األمثل .5

 .دراسة احتياجات المختترات من األثاث واألجهزة والتأ د من حسن سير العمل جيها .6

 .على عملية صيانة األجهزة ومتاتعة إدامة عملهاالشراف  .7

 .المحاجظة على النظاجة العامة ج  المختترات سواء اليومية  و الفصلية .8

 .التنسي  مع الجهات  ات العالقة لحجز المختترات  ثناء جترات السحب والماجة للرلتة .9

 .حجز المختترات ج  المواعيد المحددةالتنسي  مع م تب ارمتحانات ارل ترونية لتنسي  مواعيد ارمتحانات و  .01

 .متاتعة شؤون شت ة الرلتة مع شعتة الشت ات وشعتة النظ  .00

تالل موظف  الشعتة تها .02  .متاتعة التعامي  والتعليمات الت  تصدراا إدارة المر ز وا 

 .القيا  تجميع األعمال الماجية الت  تو لها إدارة المر ز تما يخ  رتيعة العمل ج  المختترات .03

 لمؤهـالت العلميـة ا

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ر تقل عن  رتع سنوات ج  مجال العمل نفسه -
 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .صل على دورات ج  مجال العملحا -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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                                                                            The Hashemite University     الهاشميـــة                        الجـامعـــة

 The Human Resources Dept                            دائرة الموارد البشرية
 

 85 

 

   
 

 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

موقع على الهيكل ال

 التنظيمي

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي   مر ز
 ارل ترون 

  

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز الوظائف الفنية

  الرمز جن  مختتر حاسوب/مشرف  المسمى الوظيفي

  الرمز الدائرة المعنية/ رئيس الشعتة المعن   المسؤول المباشـر

 
- :الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية تالماجة إلى واجتاته

 
 -:المهام والواجبات

 . ثناء تدريب الرلتة الحاسوتية المساعدة ج  إجراء الترتيقات. 1

تييالل وتهيئتهيا وتر يتهيا وتشيغيلها، وصييانتها والمحالحاسيوب  جهيزة تتير والشيراف عليى نظاجتيه، وعليى تحميير المخ. 2 اجظية عليى صيالحيتها للعميل، وا 
 .الرئيس المتاشر عن  ه عرل  و تلف قد يلح  تأه من موجودات المختتر

 .إرشاد الرلتة، والجاتة عن استفساراته ، ومساعدته   ثناء العمل ج  المختتر. 3

 .فاتها الفنية و مياتها وتنظي  رلتات اللواز حصر احتياجات المختتر من األدوات والمواد واألجهزة الالزمة، والمساعدة ج  تحديد مواص. 4

 .تسل  اللواز  والتجهيزات والمواد المتعلقة تالمختتر، وارحتفاظ تسجالت تتين موجودات المختتر والمعلومات المتعلقة تها. 5

 .التواجد ج  المختتر ومتر الهدوء والنظا   ثناء العمل. 6

 .تصحيحها ورصد العالماتالمشار ة ج  المراقتة على ارمتحانات و . 7

 .التأ د من  إرفاء األجهزة والنارة وا  ال  المختتر. 8

 .رإعداد تقارير دورية عن سير العمل ج  المختتر، والتالل عن  ية مشا ل قد تعي  العمل، واقتراح الحلول المناستة ورجعها للرئيس المتاش. 9

 . الصانعة التأ د من معايرة األجهزة وجقًا لتعليمات الشر ة.11

 .التأ د من عمل ترامج الحاسوب والترامج المساندة و خ   اجة ارحتيارات لدامة عملها خاصة ج  ارمتحانات ارل ترونية.11

  .العمل على ترتي  األنظمة والتعليمات الناج ة ج  الجامعة.12

 .هالقيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمل.13

 المؤهـالت العلميـة 

 .درجة الت الوريوس ج  مجال التخص  -
 . و شهادة الدتلو  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه -

 .إتقان اللغة ارنجليزية واللما  تمهارات استخدا  الحاسوب -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 .............................التوقيع................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي   مر ز
 ل ترون ار 

  

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز الوظائف الفنية

  الرمز شغل حاسوبم المسمى الوظيفي

 المسؤول المباشـر
دائرة الخدمات / رئيس شعتة المختترات وارمتحانات 
 الشت ات وارتصارت والخدمات الفنية

  الرمز

 
- :ناج ة يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات ال

 

 -:المهام والواجبات

 .والتأ د من عملها تش ل صحيح (servers)تشغيل الخواد   .1

 .مراقتة الخواد  داخل  رجة التشغيل من ناحية ديمومة عملها، وحل المشا ل الموجودة .2

 .إعداد التقارير الدورية ورجعها للمسؤول المتاشر .3

 .الدورية لألجهزة مع الشر ات المختصة متاتعة  عمال الصيانة .4

 .إجراء عمليات التخزين ارحتيارية الدورية لجميع األجهزة الرئيسية ج   رجة التشغيل .5

 .التواجد ج   رجة التشغيل، والمحاجظة على النظا  والنظاجة وسالمة و من محتوياتها .6

 .يعة عملهالقيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رت .7

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ت الوريوس ج   حد تخصصات عل  الحاسوب -

 . و دتلو  ج  احد تخصصات عل  الحاسوب -
 الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه -
 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 

 

 

 .قابلة للتعديلبطاقة الوصف الوظيفي : مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

رتصارت ت نولوجيا المعلومات وا مر ز
 والتعلي  ارل ترون 

  

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الفنية

  الرمز .مدخل تيانات المسمى الوظيفي

 المسؤول المباشـر
دائييرة /رئيييس شييعتة المختتييرات و ارمتحانييات

 التعلي  ارل ترون 
  الرمز

 
- :ج ة يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات النا

 
- :المهام والواجبات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى الت الوريوسدرجة  -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت  مر ز
 والتعلي  ارل ترون 

  

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الفنية

  الرمز .دع  جن موظف  ى الوظيفيالمسم

 المسؤول المباشـر
دائييرة /رئيييس شييعتة المختتييرات و ارمتحانييات

 التعلي  ارل ترون 
  الرمز

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 
- :المهام والواجبات

 

 .يل ال متيوتر من  جهزة وترامج وترتيقاتتثتيت وت وين نظ  تشغ. 1
 .إعداد حساتات المستخدمين الجدد من الرلتة من المر ز. 2
متاتعة تحديث ترامج و نظمة الحاسوب من الترتيقات الجديدة وتثتيت النسخ الجديدة تماشيًا مع الترورات الت نولوجية ج  األنظمة . 3

 .والترامج
 .وصيانة نظ  التشغيل والشت ات تالتنسي  مع الجهات المعنية ج  الجامعة التفقد الدوره ألجهزة الحاسوب. 4
 .التأ د من تواجر وسائل السالمة العامة ج  المختترات. 5

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى الت الوريوسدرجة  -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 

 

 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 
 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

مر ز ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي  
 ارل ترون 

  

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز ت والخدمات الفنيةمدير دائرة الشت ات وارتصار المسمى الوظيفي

  الرمز مركز المدير  المسؤول المباشـر

المها  والواجتات  والخدمات الفنية ت ات وارتصارتمدير دائرة الشيتولى ( مدير الدائرة)تالماجة إلى واجتات المدير الواردة ج  تراقة 
- :التالية

 -:المهام والواجبات
 

 .تالماجة إلى تحديث خرر العمل وومع الجداول الزمنية لتنفي اا والالسل ية ةالسل يتروير وتوجيه تنفي  الخرة ارستراتيجية واألولويات لشت ة ارتصالت . 1
 .لتسهيل ترقيات الترمجيات وصيانتها( للشت ات وارتصارت)للتنية التحتية  الشراف على العمليات اليومية. 2
 .الشراف على صيانة الشت ة من تصمي  وتنفي  عمليات النسخ ارحتيارية ال املة للشت ة. 3
 .ة وارستفادة من الموارد المتاحةالشراف على تصمي  وتنفي  المشاريع ج  الوقت المناسب وتنفي  جميع المشاريع ترريقة جعالة من حيث الت لف. 4
 .الرالع على ارتجااات الجديدة ج  استخدا  الت نولوجيا. 5
 .إعداد الميزانيات المرلوتة للدائرة والمواتر العامة لصرجها. 6
 . ات المهارة واألداء من  عماء المجموعةإدارة  عماء المجموعة للعمل  فري  واحد تما ج   ل  ترامج التدريب والتروير للمجموعة لتعزيز تاستمرار مستوي. 7
 .التنسي  مع الدوائر المختصة تشأن توجير القرع والتجهيزات الالزمة. 8
 .القيا  تنفسه تالشراف والمراقتة والمتاتعة لألعمال المرلوتة وتوجيه العاملين تالش ل السلي . 9

 .اصة تدائرتهمشار ة مدير المر ز ونائب المدير ج  اتخا  القرارات الخ. 11
 .التأ د من دقة وسالمة الجراءات المتخ ة ج  الدائرة. 11
 .تدقي  واعتماد تقارير الصيانة الفنية المنجزة. 12
 .التأ د من  فاءة عمل األنظمة واألجهزة الرئيسية تالتنسي  مع شعتة النظ . 13
 .تالش ل الصحيح الشراف تنفسه على عمليات جح  النسخ ارحتيارية لممان استرجاعها. 14

 

 المؤهـالت العلميـة 

 .درجة الت الوريوس ج   حد تخصصات الحاسوب  دنى -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل -

 .ة ن ي ون قد شغل إحدى الوظائف الدارية القيادية لمدة ر تقل عن ثالث سنوات على األقل داخل الجامع -

 .إتقان اللغة ارنجليزية -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 
 

 ..............................التوقيع............................... .الوظيفة .................................. ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي   مر ز
 ارل ترون 

  

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة

  الرمز وارتصارت رئيس شعتة الشت ات الوظيفيالمسمى 

  الرمز ت والخدمات الفنيةمدير دائرة الشت ات وارتصار المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية وارتصارت يتولى رئيس شعتة الشت ات( رئيس الشعتة)تالماجة إلى واجتات رئيس الشعتة الواردة ج  تراقة 
- :اتالمهام والواجب

 .مراقتة ومتاتعة  داء الشت ة الداخلية والخارجية للجامعة. 1
 .   ه تحديث  و تمديدات على شت ة ارنترنت وشت ة ارتصارتدراسة وتصمي. 2
 .المتاتعة مع الشر ات المتعاقد معها لخدمة شت ة الجامعة تخصو  تقدي  الخدمات وتروير الشت ة. 3
 . ة والتأ د من صالحية وعمل الشت ةترتي  ترامج ومتاتعة  من الشت. 4
 .عمل ومتاتعة عقود الصيانة ألجهزة الشت ة. 5
 . موا تة  ه ترور ت نولوج  جديد ج  مجال الشت ات لغايات تروير شت ة الجامعة. 6
 .المشار ة ج  ومع المواصفات الفنية لألجهزة والمعدات الحاسوتية. 7
 .تها جنيًا والمشار ة ج  لجان استال  األجهزة الخاصة تشت ة الحاسوبالمشار ة ج  حمور لجان العراءات ودراس. 8
 .التنسي  مع الشعب األخرى داخل المر ز تما يممن سير العمل . 9

 .مراقتة ومتاتعة  داء الشت ات الداخلية والخارجية والعمل على ترويراا. 11
 .الشراف على التحديثات المرلوتة على المقس  ارل ترون . 11
 .الشراف على ترنامج محاستة الفواتير الهاتفية. 12
 .التأ د من صالحية وعمل شت ة ارتصارت. 13
 .M.D.Fالشراف على شت ة الي . 14

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل رتع خترة ر تقل عن  -

 .ن اللغة ارنجليزيةإتقا -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 .............................التوقيع....................... ..........الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي   مر ز
 ارل ترون 

  

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الفنية

  الرمز ات جن  شت مساعد  المسمى الوظيفي

 المسؤول المباشـر
دائرة /  رئيس شعتة الشت ات وارتصارت

 ت والخدمات الفنيةالشت ات وارتصار
  الرمز

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

 -:المهام والواجبات

يصال تمديد  يتالت الشت ات ولوازمها  .1  .األجهزة المختلفة تهاحسب المخررات المرسومة لها، وا 

 .القيا  تأعمال الصيانة لتمديدات الشت ات واألجهزة التاتعة لها .2

 .المساعدة ج  متر و تجهيز الموزعات الرئيسة والفرعية .3

 .المشار ة ج  ومع المواصفات الفنية لألجهزة واألدوات المستخدمة ج  تر يب الشت ات وتمديداا .4

 .لمساعدة ج  مراقتة الشت ة عن رري  الترمجياتا .5

 .         القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .6
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .دتلو  حاسوب  حد  دنى -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب  -
 

 

 

 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 لتنظيميا

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي   مر ز
 ارل ترون 

  

اسم 

 المجموعــــــــة
 .ةفنييالالوظائف 

الرم

 ز
 

 اتصارتجن   المسمى الوظيفي
الرم

 ز
 

 المسؤول المباشـر
دائرة الشت ات / رئيس شعتة الشت ات وارتصارت 

 وارتصارت والخدمات الفنية

الرم

 ز
 

 

- :لى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إ
 

- :المهام والواجبات

 

 .القيا  تعملية إصالح  جهزة ارتصارت واألعرال الت  تحدث ج  شت ة ارتصارت .1

صالح خرور و جهزة ارتصال ج  مراج  الجامعة .2  .القيا  تتر يب وتشغيل وا 

 .قارير الفنية ورجعها إلى المسؤول المتاشرإعداد الت .3

 .إجراء الصيانة الوقائية لألجهزة ومتاتعة تنفي اا .4

 .المشار ة ج  لجان ومع المواصفات الفنية ألجهزة ارتصال المستخدمة .5

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .6

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .دتلو  ج  ارتصارت  حد  دنىدرجة ال -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .اللما  تاللغة النجليزية  -
 

 
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي   مر ز
 ارل ترون 

  

اسم 

 المجموعــــــــة
 .ةفنييالالوظائف 

الرم

 ز
 

 اتصارتجن  مساعد  المسمى الوظيفي
الرم

 ز
 

 رالمسؤول المباشـ
دائرة الشت ات / رئيس شعتة الشت ات وارتصارت 

 وارتصارت والخدمات الفنية

الرم

 ز
 

 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

- :المهام والواجبات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ت  حد  دنىدرجة الدتلو  ج  ارتصار -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .اللما  تاللغة النجليزية  -
 

 
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي   مر ز
 ارل ترون 

  

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز الوظائف الفنية

  الرمز مشرف نظ  المسمى الوظيفي

 المسؤول المباشـر
شيييييييت ات دائيييييييرة ال/  المعنييييييي رئييييييييس شيييييييعتة 

 وارتصارت والخدمات الفنية
  الرمز

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :المهام والواجبات

 

 .متاتعة عمل األجهزة الرئيسية لممان استمرارية الخدمة المقدمة من المر ز. 1
 .حاسوب وتأمين ارحتياجات من  نظمة وتشغيلمتاتعة عمل مختترات ال. 2
 .تحديد صالحيات المستخدمين لألجهزة الرئيسية تأنظمتها المختلفة. 3
 .الشراف على آلية استخدا  ارنترنت من قتل الرالب والموظفين وتحديثها. 4
متعلقية تالتنسيي  ميع الشير ة المعنيية الشراف على عميل الترييد ارل تروني  الخيا  تيالرالب والميوظفين وحيل جمييع المشيا ل ال. 5

 .للقيا  تأعمال الصيانة
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ت الوريوس ج  احد تخصصات عل  الحاسوب  حد  دنى -
 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه -

 .اللما  تاللغة النجليزية -
 

 

 .ظيفي قابلة للتعديلبطاقة الوصف الو: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 
 

 .............................التوقيع................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ات وارتصارت والتعلي  ت نولوجيا المعلوم مر ز
 ارل ترون 

  

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة

  الرمز و من المعلومات شعتة النظ رئيس  المسمى الوظيفي

  الرمز دائرة الشت ات وارتصارت والخدمات الفنية مدير المسؤول المباشـر
 

المها  والواجتات  النظ  و من المعلوماترئيس شعتة يتولى ( رئيس الشعتة)دة ج  تراقة الوار رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 
- :التالية

 

- :المهام والواجبات

 .التأ د من ال فاءة والجاازية الفنية والتشغيلية لقواعد التيانات واألنظمة واألجهزة  .0
ألخييرى واسييتخداماتها تالتنسييي  مييع المسييتخدمين ومييع آليييات الرقاتيية علييى  ميين الييدخول إلييى الشييت ة واألنظميية التشييغيلية ا .2

 .المعنيين

 .توجير وومع وتشغيل  اجة األجهزة والمعدات ارل ترونية و نظمة التشغيل لمستخدميها .3

 .الشراف الفن  المتاشر على  اجة المعدات واألدوات  ات العالقة تارتصال ارل ترون  وعمل  جهزة الخواد  .4

 ميين المعلومييات تشيي ل متواصييل وومييع  اجيية ارحتيارييات والتييرامج التديليية جيي  حاليية حييدوث  ه التأ ييد ميين سييالمة األجهييزة و  .5
 .رارئ

 .يثةالمشار ة ج  تدريب مستخدم  تقنية المعلومات على استخدا  األجهزة و ساليب التقنيات الحد .6

 .ا المعلومات ج  الجامعةاقتراح آليات التروير والتحديث المستمر لألجهزة والمعدات المستخدمة ج  توظيف ت نولوجي .7

التنسي  مع  اجة الجهات الخارجية من مرا ز وشر ات ت نولوجيا المعلوميات لتريوير وتحيديث األجهيزة واألنظمية العاملية جي   .8
 .الجامعة

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه ال العملسنوات ج  مج  رتعخترة ر تقل عن  -
 .إتقان اللغة ارنجليزية -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -
 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 

 .............................التوقيع................................. الوظيفة .. ..................................ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي   مر ز
 ارل ترون 

  

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز الوظائف الفنية

  الرمز مهندس نظ  لوظيفيالمسمى ا

 المسؤول المباشـر
دائيييرة  /و مييين المعلوميييات  رئييييس شيييعتة الييينظ 

 الشت ات وارتصارت والخدمات الفنية
  الرمز

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :المهام والواجبات

 

 .ودع   نظمة التشغيل و الترمجيات الخاصة تالجامعةتثتيت و إدارة  .1

 .متر  داء  نظمة التشغيل والترمجيات المختلفة، والترامج الممادة للفيروسات، وعمل تحديث مستمر لها .2

 .تقدي  الخدمة ارستشارية الفنية الالزمة ج  إدارة نظ  التشغيل .3

جراء نسيخ .4 احتياريية دوريية، والقيدرة عليى اسيترجاع اي ا التيانيات جي   ه  المحاجظة على التيانات والترمجيات وتحديثها، وا 
 .وقت

 .إعداد خرر التشغيل والروارئ وتحديد األنظمة والمعدات المستقتلية والحالية الالزمة .5

 .متاتعة األعرال ج   نظمة التشغيل والخواد  الخاصة تالجامعة مع الجهات  ات العالقة لصالحها .6

 .س جاعلية األجهزة و  يفية تحسين  دائهاإعداد الدراسة ال املة لقيا .7

 .مراقتة  نظمة األجهزة الرئيسية وتحديثها لممان استمرارية الخدمة .8

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .9

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ت الوريوس اندسة حاسوب -
 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 رة ر تقل عن سنة واحدة ج  مجال العمل نفسهخت  -
 .اللما  تاللغة النجليزية  -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ت نولوجيا المعلومات وارتصارت والتعلي   مر ز
 ارل ترون 

  

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز الوظائف الفنية

  الرمز مشرف نظ  المسمى الوظيفي

 المسؤول المباشـر
 دائيييييييرة الشيييييييت ات/  المعنييييييي رئييييييييس شيييييييعتة 

 وارتصارت والخدمات الفنية
  الرمز

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :المهام والواجبات

 

 .متاتعة عمل األجهزة الرئيسية لممان استمرارية الخدمة المقدمة من المر ز. 1
 .وتأمين ارحتياجات من  نظمة وتشغيل متاتعة عمل مختترات الحاسوب. 2
 .تحديد صالحيات المستخدمين لألجهزة الرئيسية تأنظمتها المختلفة. 3
 .الشراف على آلية استخدا  ارنترنت من قتل الرالب والموظفين وتحديثها. 4
ة تالتنسيي  ميع الشير ة المعنيية الشراف على عميل الترييد ارل تروني  الخيا  تيالرالب والميوظفين وحيل جمييع المشيا ل المتعلقي. 5

 .للقيا  تأعمال الصيانة
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ت الوريوس ج  احد تخصصات عل  الحاسوب  حد  دنى -
 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه -

 .اللما  تاللغة النجليزية -
 

 

 .قابلة للتعديلبطاقة الوصف الوظيفي : مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 
 

 .............................التوقيع................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

تصارت والتعلي  ت نولوجيا المعلومات وار  مر ز
 ارل ترون 

  

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة

  الرمز رئيس شعتة الصيانة المسمى الوظيفي

  الرمز دائرة الشت ات وارتصارت والخدمات الفنية المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية رئيس شعتة الصيانةيتولى  (رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 
- :المهام والواجبات

 

 .استقتال رلتات الصيانة من موظف  الجامعة وتدقيقها وتوزيعها على  ادر الشعتة  ل حسب موقع عمله .1

 .متاتعة تنفي  رلتات الصيانة تش ل صحيح وانجازاا تسرعة و فاءة .2

 .ة وتوجيه الفنيين ألجمل الرر  ج  إجراء الصيانة وتقدي  المشورة له ومع خرة العمل الخاصة تشعتة الصيان .3

 .اعتماد التقارير الفنية تعد انجازاا ورجعها لإلدارة للتدقي  وارعتماد .4

 .متاتعة إ ال  الرلتات آليًا ومتاتعة حل مشا ل الرلتات المتأخرة تالتنيسي  مع الفنيين والجهات الرالتة .5

 .يار الالزمة لصالح األجهزة واستال  القرع المعرلة منه  تعد التر يبتزويد الفنيين تقرع الغ .6

 .إعداد  شوجات تأسماء القرع وعمل رلتات اللواز  تها تما يممن توجراا تالمر ز تش ل دائ  .7

 .ارتصال والمتاتعة مع الشر ات الت  تقد  ت فالة األجهزة الموردة حديثًا  و الت  لها عقود صيانة مع الجامعة .8

 .راقتة عمل الفنيين من حيث سرعة ارنجاز والدقة وارلتزا  تالدوا  الرسم  والتقيد تأنظمة الجامعةم .9

 .التواصل مع المستخدمين والحصول على آرائه  حول الخدمة المقدمة .11

 .المشار ة ج  ومع مواصفات العراءات ألجهزة الحاسوب وتواتعها والمشار ة ج  دراستها واستالمها .11
 

 ة ـالعلميالت ـالمؤه

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .سنوات ج  مجال العمل نفسه  رتعخترة ر تقل عن  -
 .إتقان اللغة ارنجليزية -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: ظةمالح

 ارلعت على المحتويات
 
 

 .............................التوقيع................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي

ولوجيا المعلومات وارتصارت ت ن مر ز
 والتعلي  ارل ترون 

  

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الفنيةالوظائف 

  الرمز حاسوب صيانةجن   المسمى الوظيفي

 المسؤول المباشـر
دائرة الشت ات / رئيس شعتة الصيانة 

 وارتصارت والخدمات الفنية
  الرمز

 

- :لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقاً 
 

- :المهام والواجبات

 

 .استال  رلتات الصيانة المحولة له، وترتيتها ممن جدول زمن  لتنفي اا .1

زة جيور إنجاز رلتات الصيانة تالسرعة، والدقة، وال فاءة المم نة، وتسيلي  المسيؤول المتاشير التقيارير الفنيية للرلتيات المنجي .2
تال ه عن  ية مشا ل قد تستب تأخير النجاز  .إنجازاا، وا 

جييراء الصيييانة المرلوتيية ألجهييزة الحاسييوب وملحقاتهييا، ونظيي  التشييغيل تمييا جيي   ليي  اسييتتدال قرييع الغيييار  .3 تحديييد األعرييال وا 
 .حسب اآللية المتتعة

 .إجراء الصيانة الوقائية لألجهزة وملحقاتها .4

 .امج الموجودة ج  جهاز المستخد   ثناء الصيانةالمحاجظة على التيانات والتر  .5

 . المحاجظية عليى التراميج واألدوات المستخدمة ج   عمال الترمجة والصيانة .6

التعيياون والتنسييي  مييع دائييرة اللييواز  تشييأن اسييتتدال القرييع وملحقاتهييا ميين  جهييزة الحاسييوب واألجهييزة األخييرى وجقييًا لألنظميية  .7
 .والتعليمات الناج ة

 

 ة ـت العلميالـالمؤه

  .شهادة الدتلو  ج  الحاسوب  و ت نولوجيا المعلومات -

 الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج   عمال الصيانة  -
 .اللما  تاللغة النجليزية  -

 
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 

 
 .............................التوقيع................................. الوظيفة ........................... .........ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   الدراسات وارستشارات وخدمة المجتمع مر ز

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .ديةالوظائف الدارية القيا

  الرمز الدراسات وارستشارات وخدمة المجتمع مدير مر ز المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الجامعة المسؤول المباشـر

المها   الدراسات وارستشارات وخدمة المجتمع مدير مر زيتولى ( مدير المر ز)الواردة ج  تراقة المدير تالماجة إلى واجتات 
- :والواجتات التالية

 -:المهام والواجبات

 .العمل على زيادة إيراد المر ز وتفعيل مختلف النواح  الخدمية. 1
 .التوصية تعقد ارتفاقيات الخاصة تالدورات التدريتية والدراسات الفنية. 2
 .العمل على جتح آجا  تعاون مختلفة مع المجتمع المحل  مما يساا  ج  زيادة تفاعل المر ز مع المجتمع. 3
 .الخرة السنوية للدورات التدريتية ومراقتة تنفي ااومع . 4
 .متاتعة عقد وتنفي  اتفاقيات الدراسات وارستشارات وتقدي  التقارير المناستة تشأنها. 5
 .إعداد المواد العلمية المرتوعة ورقيًا والمختصة تالتعاون مع الجهات المعنية. 6
 .ات وتحصيل  م  المر زمتاتعة دجع حصة الجامعة من الدورات وارستشار . 7
 .الشراف على الشهادات الصادرة عن المر ز من مختلف النواح  العلمية والتقنية. 8
 .مراعاة المل ية الف رية ج  مختلف  عمال المر ز. 9

جراءات العمل.11  .التنسي  والتعاون ج  ومع التعليمات التنفي ية ومتر آليات وا 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى تورااالد درجة  -
 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 على المحتوياتارلعت 
 

 
 .............................التوقيع................................ الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   الدائرة المعنية/ الوحدة 

اسم 

 المجموعــــــــة
 .وظائف الدارية القياديةال

الرم

 ز
 

 . نائب مدير مر ز الدراسات وارستشارات وخدمة المجتمع المسمى الوظيفي
الرم

 ز
 

 .مدير مركز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع المسؤول المباشـر
الرم

 ز
 

 
 الدراسات وارستشارات وخدمة المجتمع ير مر زمدنائب يتولى ( نائب المدير)الواردة ج  تراقة نائب المدير تالماجة إلى واجتات 
- :المها  والواجتات التالية

 

 -:المهام والواجبات

 
 .القيا  تأعمال ومها  مدير المر ز ج  حال  ياته .1
 .الشراف والمتاتعة وحسب ما ي لف ته من  عمال .2

 .ة  عمال ي لف تها من مدير المر زالقيا  تأي .3

 : المؤهالت العلمية

 .الوريوس ج   حد التخصصات الدارية  و العلمية  حد  دنىدرجة الت  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .لمدة ر تقل عن ثالث سنوات على األقل داخل الجامعة الوظائف الدارية المتوسرة ن ي ون قد شغل إحدى   -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .صا مهارات العمل ممن ارخت -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   الدراسات وارستشارات وخدمة المجتمع مر ز

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية القيادية

  الرمز مدير دائرة التدريب المسمى الوظيفي

  الرمز لدراسات واالستشارات وخدمة المجتمعمدير مركز ا المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التاليةمدير دائرة التدريب يتولى ( مدير الدائرة)الواردة ج  تراقة المدير تالماجة إلى واجتات 
 

 -:المهام والواجبات

 .الشراف على إعداد خرة التدريب السنوية والشراف على تنفي اا .1

 .القراعين العا  والخا  من  جل تحديد مترلتاتهما التدريتية الشراف على التواصل مع .2

 .متاتعة التنسي  مع  عماء ايئة التدريس من  وه ارختصا  لتنفي  الترامج التدريتية المختلفة .3

 .الشراف المتاشر على العرمين الفن  والمال  للترامج التدريتية المختلفة .4

 .أ د من جودتها ورما المتدرتينالشراف على تنفي  الترامج التدريتية والت .5

الشراف على إدامة قاعدة تيانات تم  معلومات عن  عماء ايئة التدريس الي ين يم ينه  تنفيي  تيرامج تدريتيية ميع  .6
 .المر ز

الشييراف عليييى إعييداد  تيييب الت ليييف لمنفييي ه التييرامج التدريتيييية ومتاتعيية ورود اليييدجعات المالييية المتعلقييية تيييالترامج  .7
عدا  .د  وامر الصرفالتدريتية وا 

 .متاتعة الجراءات المالية والدارية الخاصة ت ل دورة وممان نجاحها تالش ل األمثل .8

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل خمسخترة ر تقل عن  -

 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  ية المتوسرةإحدى الوظائف الدار  ن ي ون قد شغل  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 

 

 .ة للتعديلبطاقة الوصف الوظيفي قابل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وخدمة المجتمعالدراسات وارستشارات  مر ز

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة

  الرمز رئيس شعتة التدريب المسمى الوظيفي

  الرمز مدير دائرة التدريب المسؤول المباشـر
 

- :جتات التاليةالمها  والوا رئيس شعتة التدريبيتولى ( رئيس شعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 
 

 -:المهام والواجبات
 

 .إعداد خرة التدريب السنوية. 1
 .التواصل مع القراعين العا  والخا  من  جل تحديد مترلتاتهما التدريتية. 2
 .التنسي  مع  عماء ايئة التدريس من  وه ارختصا  لتنفي  الترامج التدريتية المختلفة. 3

 .امج التدريتية المختلفةإعداد العرمين الفن  والمال  للتر . 4
 .تنفي  الترامج التدريتية والتأ د من جودتها ورما المتدرتين. 5
 .إدامة قاعدة تيانات تم  معلومات عن  عماء ايئة التدريس ال ين يم نه  تنفي  ترامج تدريتية مع المر ز. 6

 .إعداد  تب الت ليف لمنف ه الترامج التدريتية. 7
 .لمالية المتعلقة تالترامج التدريتيةمتاتعة ورود الدجعات ا. 8
 .تنفي  جميع مترلتات إنجاح الدورات التدريتية. 9

 .اتخا  الجراءات المالية والدارية ل ل دورة تدريتية. 11
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىرجة الت الوريوس د -

 الخبرات العملية والمهارات

 نفسه العملسنوات ج  مجال   رتعخترة ر تقل عن   -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   الدراسات وارستشارات وخدمة المجتمع مر ز

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .ة القياديةالوظائف الداري

  الرمز مدير دائرة الدراسات  المسمى الوظيفي

  الرمز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع مركزمدير  المسؤول المباشـر

- :المها  والواجتات التالية مدير دائرة الدراسات وارستشاراتيتولى ( مدير الدائرة)الواردة ج  تراقة المدير تالماجة إلى واجتات 
 ج

- :المهام والواجبات
 

 

جي  الصيحف المحليية والمواقيع ( Request for Proposals)متاتعية دعيوات تقيدي  عيروض لجيراء دراسيات واستشيارات .    1
 .ارل ترونية للجهات المانحة وو ارت التمويل

للتقيد  لتنفيي  ( Proposals)التنسي  مع  عماء ايئة التدريس من  وه ارختصا  ج  موموع الدراسة لعداد عروض  .2
 .الدراسات وارستشارات

الشيراف تصييورة متاشييرة عليى إعييداد العرمييين الفني  والمييال  والتأ ييد مين احتوائهمييا علييى  اجية الوثييائ  والتزامهمييا تشييرور  .3
 .الدعوة

 .است مال  اجة الجراءات المالية والدارية المتعلقة تالدراسات قيد التنفي   و ارستشارات .4

 . ليات والمرا ز المختلفة من  جل إجراء الفحوصات الفنية وارختتارات حسب رلب الجهة صاحتة العالقةالتنسي  مع ال .5

 .متاتعة تحصيل المتالغ المالية من مختلف الجهات .6

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 الخبرات العملية والمهارات

 نفسه لسنوات ج  مجال العم خمسخترة ر تقل عن  -
 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  إحدى الوظائف الدارية المتوسرة ن ي ون قد شغل  -
 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 
 
 

 ..............................التوقيع................................ الوظيفة .................................. ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   مر ز الدراسات وارستشارات وخدمة المجتمع

  الرمز .المتوسرةالوظائف الدارية  اسم المجموعــــــــة

  الرمز مساعد مدير دائرة الدراسات  المسمى الوظيفي

  الرمز مدير دائرة الدراسات المسؤول المباشـر

- :يتولى مساعد مدير دائرة الدراسات المها  والواجتات التالية( مساعد مدير)تالماجة إلى واجتات مساعد المدير الواردة ج  تراقة 
- :المهام والواجبات

 .دائرة الدراساتمساعدة مدير الم تب ج  تحقي  الخرر والترامج واألاداف الت  تمرلع تها  .11

 .فة ية واجتات  خرى ي لف تها ج  مجال اختصا  الوظي. ية واجتات  خرى ي لف تها ج  مجال اختصا  الوظيفة .12

 
 
 
 
 
 
 

 المؤهـالت العلميـة 

 .درجة الت الوريوس  حد  دنى -

 الخبرات العملية والمهارات

 نفسه خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل -
 . ن ي ون قد شغل إحدى الوظائف الدارية المتوسرة لمدة ر تقل عن ثالث سنوات على األقل داخل الجامعة -
 .ارات استخدا  الحاسوبإتقان اللغة ارنجليزية ومه -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

-  
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 
 
 
 
 

 ..............................التوقيع....................... .........الوظيفة .................................. ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   الدراسات وارستشارات وخدمة المجتمع مر ز

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية

  الرمز رامج تدريتيةمنس  ت/ إداره دراسات  المسمى الوظيفي

  الرمز دائرة التدريب/  رئيس شعتة التدريب المسؤول المباشـر
 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 -:المهام والواجبات

اء المسوحات المتعلقية تتحدييد  ولوييات التيدريب تهيدف إعداد خرة تسوي  سنوية ل اجة الترامج التدريتية والمشار ة تإجر  .1
 .عقداا

 .إعداد التقارير الحصائية للدورات وتزويد الرئيس المتاشر ته .2

 .جتح السجالت الالزمة للترامج التدريتية للعودة إليها عند الحاجة .3

 .دوراتالتنسي  مع مؤسسات وقراعات العمل العا  والخا  وعمل الترتيتات الخاصة لعقد ا ا ال .4

 .متاتعة وتسوي  عقد الدورات والعمل على زيادة عدد المشار ين .5

 .تنظي  وترتيب إعداد وتوزيع الشهادات والوثائ  .6

 .تنظي  وترتيب  ما ن انعقاد الدورات وتوجير المادة العلمية واألجهزة والتجهيزات و اجة الترتيتات والمستلزمات األخرى .7

عداد جداول زمنية لعقد الدو  .8  . رات ومقدار ال لف الماليةصيا ة وا 

 .متاتعة تحصيل  موال الجامعة .9

 .التنسي  تين المحامرين والمدّرتين وتين المر ز تشأن مختلف المواميع الالزمة والمواعيد المناستة لعقد الدورات .11

 .التأ د من اختيار ال فاءات المناستة القادرة على عقد الدورات .11

 .متاتعة تقيي  المحامرين والمدرتين .12

 .لقيا  تأية مها  ي لفه تها رئيسه المتاشرا .13

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -      

 الخبرات العملية والمهارات

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 .مهارات ارتصال مع اآلخرين -

 .القدرة على ارقناع وتحمل مغر العمل -
 .الوظيفي قابلة للتعديل بطاقة الوصف: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
 
 
 

 ..............................التوقيع................................ الوظيفة .................................. ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   ستشارات وخدمة المجتمعمر ز الدراسات وار

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز مدير دائرة التسوي  والعال   المسمى الوظيفي

  الرمز مدير مركز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع المسؤول المباشـر

- :يتولى مدير دائرة التسوي  والعال  المها  والواجتات التالية( ائرةمدير الد)تالماجة إلى واجتات المدير الواردة ج  تراقة 
 

- :المهام والواجبات
 

رات التدريتيية ومع األاداف ورس  السياسات التسويقية والترويحية داخل المر ز الخاصة تالدراسيات العلميية والنسيانية وتيرامج اليدتلو  التيدريت  واليدوا .1
دخال خدمات جديدة وتقدي  التوصيات تخصو  ترويراا  .وا 

 .رس  السياسات الخاصة تالرسو  المالية والعالن والترويج وارتصال مع األسوا  المستهدجة وتحديد الرؤية والرسالة المستهدجة .2

ائيرة التسيوي  تنظي  الجهود التسيويقية والعالميية مين خيالل تريوير اي يل تنظيمي  جعيال مين ميوظف  التسيوي  والعيال  وتحدييد المهيا  ل يل جيرد جي  د .3
ادة والعال  وتقوي  جهيود ميوظف  التسيوي  والعيال  مين حييث تحدييد نميا ج التقيوي  الفعالية والموميوعية للوصيول إليى ح ي  منرقي  عليى  دائهي  لزيي

 .إنتاجه  و فاءته  وتقوي  النتائج الت  توصلوا إليها واتخا  الجراءات التصحيحية المناستة للنهوض تمستوى األداء وترويرا

ف  العيال  تنفي  األنشرة التسويقية والترويجية والت  ت  تحديداا ج  الخرة ارستراتيجية للسياسات العالميية والتسيويقية والشيراف عليى جهيود ميوظ .4
 .والتسوي  وتوجيهها تش ل سلي  وتنسي  األنشرة التسويقية والعالمية مع الدوائر األخرى ج  المر ز

 جراد التسوي  واألعال  مين حييث تحلييل العميل ووصيفه، وتحدييد الميؤاالت المرلوتية وتحدييد احتياجيات ميوظف  التسيوي  المشار ة ج  اختيار توظيف  .5
 .واألعال  من التدريب ونوع التدريب المرلوب ل ل جرد

منار  الجغراجية وتوزيعاتها، وومع  تاته العقود وارتفاقيات وومع  سس عملية لسياسيات التسعير وتأسيس قاعدة تيانات عن األسوا  والمناجسين وال .6
والعيروض الترامج التسويقية المتاشرة والشراف على تنفي اا من خالل ارتصيال تو يارت الدعايية والعيالن، ووميع خرير التيرويج والدعايية والعيالن 

 .التسويقية تالتنسي  مع الدارة العليا

مناجسين، ومتاتعية  وميع المناجسيين واسيتراتيجياته  والجدييد جي  السيو  والعميل عليى رجيع عمل التحوث التسويقية ودراسة الحصة السوقية للمر ز ولل .7
 .الحصة السوقية من خالل زيادة حج  وتنمية خدمات المر ز والتحث الدائ  عن عمالء جدد والتواصل معه  والحفاظ على عالقات متينة معه 

 .لإلدارة العليا والمعوقات الت  تواجه الدائرة ومقترحات حلولهارجع تقارير دورية مفصلة تالنجازات والمشا ل التسويقية  .8

 المؤهـالت العلميـة 

 .درجة الت الوريوس  حد  دنى -

 الخبرات العملية والمهارات

 نفسه خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل -
 .على األقل داخل الجامعة ن ي ون قد شغل إحدى الوظائف الدارية المتوسرة لمدة ر تقل عن ثالث سنوات  -
 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 
 
 

 ..............................التوقيع................................ الوظيفة ............................ ......ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   مر ز الدراسات وارستشارات وخدمة المجتمع

  الرمز .المتوسرة الوظائف الدارية اسم المجموعــــــــة

  الرمز مساعد مدير دائرة التسوي  والعال  المسمى الوظيفي

  الرمز مدير دائرة التسويق واإلعالم المسؤول المباشـر
 

- :ةيتولى مساعد مدير دائرة التسوي  والعال  المها  والواجتات التالي( مساعد مدير)تالماجة إلى واجتات مساعد المدير الواردة ج  تراقة 
- :المهام والواجبات

 .دائرة التسويق واإلعالم مساعدة مدير الم تب ج  تحقي  الخرر والترامج واألاداف الت  تمرلع تها .1

 . ية واجتات  خرى ي لف تها ج  مجال اختصا  الوظيفة .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المؤهـالت العلميـة 

 .درجة الت الوريوس  حد  دنى -

 الخبرات العملية والمهارات

 نفسه سنوات ج  مجال العمل خمسة ر تقل عن ختر  -
 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  إحدى الوظائف الدارية المتوسرة ن ي ون قد شغل  -
 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 
 

 ..............................التوقيع................................ الوظيفة .................................. ارسيي  
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 ـــف بطاقـة وصـــــف الوظائــــ

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   الدراسات وارستشارات وخدمة المجتمع مر ز

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز مدير م تب تنمية خدمة المجتمع المسمى الوظيفي

  الرمز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع مركزمدير  المسؤول المباشـر

- :المها  والواجتات التالية مدير م تب تنمية خدمة المجتمعيتولى ( مدير الدائرة)الواردة ج  تراقة المدير الماجة إلى واجتات ت
 ج

- :المهام والواجبات
 

 

إعداد خرة علمية قاتلة للتنفي  يعتمد عليها جي  تنميية دور المر يز جي  خدمية المجتميع التي  تسيه  جي  إعرياء اليدع  واراتميا   .1
 .المر ز من الجوانب ارجتماعية تخدمات

 .وجقًا للقوانين الناج ة استخدا  إم انات عصرية وتقنيةتلعمل التروع  ومع  ساليب ل .2

مياء تلعياملين جي  مجيارت تنميية خدمية المجتميع وتهيئيته  لالنخيرار جي  العميل التريوع  وتنميية روح النل  تيدريتومع ترنيامج  .3
 .لديه 

 .المحل  ممن محور تنمية المجتمعت  تقو  على تنفي اا المؤسسات والمنظمات ج  المجتمع األنشرة ال المشار ة ج  .4

 .وتدريتها  قيادات قادرة على تحمل المسؤولية ارجتماعيةالمعارف  وا  ساتها وه المهارات والقدرات المتميزة  تروير .5

 .تقدي  التحوث والدراسات ج  مجارت العمل التروع  ارجتماع  .6

 .التقليل من آثارااج  ستيل مع المش الت ارجتماعية  منة للتعاملجتح ستل آ .7

 .والمعوقات الت  تواجه الم تب ومقترحات حلولها لمدير المر زرجع تقارير دورية مفصلة تالنجازات والمشا ل  .8
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 الخبرات العملية والمهارات

 .ارجتماع  سنوات ج  مجال العمل خمسن خترة ر تقل ع -
 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  إحدى الوظائف الدارية المتوسرة ن ي ون قد شغل  -
 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .ل على دورات ج  مجال العملحاص -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 

 

 ..............................التوقيع................................ الوظيفة .................................. ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   الدراسات وارستشارات وخدمة المجتمع مر ز

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز مساعد مدير م تب تنمية خدمة المجتمع المسمى الوظيفي

  الرمز مدير مكتب تنمية خدمة المجتمع المسؤول المباشـر

- :المها  والواجتات التاليةمدير م تب تنمية خدمة المجتمع يتولى مساعد ( مساعد مدير)ات مساعد المدير الواردة ج  تراقة إلى واجت تالماجة
 

- :المهام والواجبات
 

 .مكتب تنمية خدمة المجتمعمساعدة مدير الم تب ج  تحقي  الخرر والترامج واألاداف الت  يمرلع تها  .3

 .جال اختصا  الوظيفة ية واجتات  خرى ي لف تها ج  م .4

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الت الوريوس  حد  دنى -

 الخبرات العملية والمهارات

-  

  .العمل ارجتماع خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال  -
 . ن ي ون قد شغل إحدى الوظائف الدارية المتوسرة لمدة ر تقل عن ثالث سنوات على األقل داخل الجامعة -
 .غة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوبإتقان الل -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 ..............................التوقيع................................ ة الوظيف.................................. ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   .المر ز الصح 

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .مدير المر ز الصح  المسمى الوظيفي

  الرمز رئيس الجامعة ؤول المباشـرالمس

 

- :المها  والواجتات التالية مدير المر ز الصح يتولى ( مدير المر ز)تالماجة إلى واجتات المدير الواردة ج  تراقة 
 

 -:المهام والواجبات
 

 .ات الجامعةرس  سياسة المر ز الصح  وتحديد  نواع الفحوصات الت  يم ن توجراا والفئات المستفيدة وجقًا لسياس .0

 .دراسة ارتفاقيات والعقود المنوه إترامها وتقدي  التوصيات المناستة تشأنها .2

 .رتاء تارلتزا  تقواعد و صول المهنة والمحاجظة عليهاالتأ د من قيا  األ .3

 .الشراف والمتاتعة لرواق  التمريض والتأ د من نظاجة الموقع والمعدات والتجهيزات المستخدمة وتعقيمها .4

 . د من التزا  الجميع تالزه المعتمدالتأ .5

 .الشراف على األدوات واألجهزة والتجهيزات المستخدمة ج  المر ز ومدى توجراا تش ل دائ  .6

 .الشراف على استخدا  ومعايرة  جهزة القياس والفح  وج  توصيات الشر ات الصانعة .7

 .متاتعة توريدااتحديد  نواع و صناف األدوية األساسية الواجب تواجراا ج  المر ز و  .8

 .التنسي  والمتاتعة مع اللجان الرتية المختلفة .9

 .إجراء الفحوصات الرتية و ية مها  رتية ترلب منه ممن ارختصا  .01

 .التأ د من جاازية سيارة السعاف وتوجير وصيانة التجهيزات الالزمة .00

 ل األوقات  ير العاديةومع خرة جاازية المر ز رستقتال حارت المستفيدين ج  األوقات العادية وخال  .02

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .شهادة ارختصا  العال  ج  الرب السريره  و رب األسرة  حد  دنى -

 .شهادة مزاولة المهنة -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .إتقان اللغة ارنجليزية واللما  تمهارات استخدا  الحاسوب -
 

 

 

 .لتعديلبطاقة الوصف الوظيفي قابلة ل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 
 
 

 

 .............................التوقيع................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   المر ز الصح 

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية ةاسم المجموعــــــــ

  الرمز نائب مدير المر ز الصح   المسمى الوظيفي

  الرمز مدير المر ز الصح  المسؤول المباشـر
 

- :المهام و المهام والواجبات نائب مدير المركز الصحييتولى ( نائب مدير مركز)باإلضافة إلى واجبات نائب المدير الواردة في بطاقة 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤهـالت العلميـة 

 .درجة الت الوريوس ج  الرب و الجراحة العامة  حد  دنى -

 .شهادة مزاولة المهنة -

 الخبرات العملية والمهارات

 .خترة سنة واحدة ج  مجال العمل نفسه -
 .إتقان اللغة ارنجليزية واللما  تمهارات استخدا  الحاسوب -

 .لتصال والتعامل مع اآلخرينالتمتع تمهارات عالية ج  ا -

 .القدرة على العمل تروح الفري  -

 .المقدرة على العمل ج  ظروف العمل ارستثنائية واتخا  قرارات سليمة -

 .اللما  تاألنظمة والقوانين الت  تح   وظيفته وسلو ه -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

   ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   المر ز الصح 

  الرمز الدارية المتوسرةالوظائف  اسم المجموعــــــــة

  الرمز رئيس شعتة الرب العا  يالمسمى الوظيف

  الرمز مدير المر ز الصح  المسؤول المباشـر

المها  والواجتات  رئيس شعتة الرب العا يتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 
- :التالية

 -:المهام والواجبات

 .ياجاته  من األجهزة والمستلزماتالشراف على األرتاء والعمل على متاتعة  اجة احت .0
 .التأ د من دقة التشخي  وصرف الدواء المناسب من قتل األرتاء و ية جحوصات  خرى .2

العمل على إدامة عمل األجهزة والتجهيزات المستخدمة وجقًا للمعايير المعتمدة ومواصفات الشر ة الصانعة والعمل على  .3
 .ترويراا تأحدث

 .وحمورا  و ياته  وقيامه  تمترلتات العل  على   مل وجه متاتعة دوا  األرتاء اليوم  .4

 .رلب حاجة الشعتة من األدوية المناستة والمت ررة الصرف وممن حد مخزون مناسب .5

 .التأ د من التزا  األرتاء تالزه المعتمد والقيا  تالواجتات وج   صول المهنة .6

 .والتأ د من صحة الجراءاتدقي  الجازات المرمية للعاملين ج  الجامعة الشراف على ت .7

 .القيا  تواجتاته الرتية تالماجة إلى عمله الداره .8

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الت الوريوس ج  الرب و الجراحة العامة  حد  دنى -

 .شهادة مزاولة المهنة -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .سنوات ج  مجال العمل نفسه  رتعخترة ر تقل عن  -
 .قان اللغة ارنجليزية واللما  تمهارات استخدا  الحاسوبإت -

 .التمتع تمهارات عالية ج  التصال والتعامل مع اآلخرين -

 .القدرة على العمل تروح الفري  -

 .المقدرة على العمل ج  ظروف العمل ارستثنائية واتخا  قرارات سليمة -

 .سلو هاللما  تاألنظمة والقوانين الت  تح   وظيفته و  -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 نظيميالت
   المر ز الصح 

  الرمز الوظائف المهنية اسم المجموعــــــــة

  الرمز رتيب عا  المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس شعتة الرب العا  المسؤول المباشـر

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
- :اتالمها  والواجت

 .إجراء ال شف والفح  السريره للمرمى من العاملين والرلتة، وتشخي  الحالة المرمية .1
 .إلى الجهات المختصة ةتحويل المرمى ال ين تستدع  حالته  إجراء الفحوصات المخترية والصور الشعاعي .2

 .ا للمستشفى إ ا دعت الحالةوصف العالج المناسب ل ل حالة  و تحويلها إلى الرتيب األخصائ ، لمتاتعتها  و إدخاله .3

 .المشار ة ج  اللجان الرتية المش لة لجراء الفحوصات الرتية للرلتة والعاملين .4

 .المشار ة ج  لجان اعتماد الجازات المرمية، ولجان التأمين الصح  للرلتة والعاملين ج  الجامعة، واللجان المتعلقة تالصحة العامة .5

 . ل إعداد التقارير الرتية إ ا ترلب  .6

 .تدقي  مرالتات التأمين الصح  من الناحية الرتية والمالية .7

رشاد العاملين ج  المر ز للعمل وجقًا لإلجراءات الرتية السليمة .8  .توجيه وا 

 .التعاون والتنسي  مع ترامج الرعاية الصحية األخرى .9

 .المحاجظة على خصوصية المرمى والتقيد تالقي  األخالقية وارجتماعية السائدة .11

 .ي  التثقيف والتوعية الصحية للمرمى وعائالته  تقد .11

 .المشار ة ج  النشارات العلمية داخل الجامعة واأليا  الرتية المجانية .12

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .13

 المؤهـالت العلميـة 

 .نىدرجة الت الوريوس ج  الرب و الجراحة العامة  حد  د -

 .شهادة مزاولة المهنة -

 الخبرات العملية والمهارات

 .خترة سنة واحدة ج  مجال العمل نفسه -
 .إتقان اللغة ارنجليزية واللما  تمهارات استخدا  الحاسوب -

 .التمتع تمهارات عالية ج  التصال والتعامل مع اآلخرين -

 .القدرة على العمل تروح الفري  -

 .العمل ارستثنائية واتخا  قرارات سليمةالمقدرة على العمل ج  ظروف  -

 .اللما  تاألنظمة والقوانين الت  تح   وظيفته وسلو ه -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   المر ز الصح 

  الرمز الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز رئيس شعتة التمريض المسمى الوظيفي

  الرمز مدير المر ز الصح  المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية رئيس شعتة التمريضيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة واجتات  تالماجة إلى
 -:المهام والواجبات

 .الشراف على راق  الممرمين الموجود والتأ د من توجر األدوات والتجهيزات الالزمة للعمل. 1
 .يته  وتحسين  داءا التأ د من مهارة العاملين ج  مجال التمريض وتدر . 2

 .التأ د من إدامة  جهزة القياس والفح  و نها تعمل وجقًا للمعايير المعتمدة والمواصفات الشر ة الصانعة. 3

 .التأ د من تعقي  وترهير  اجة المستلزمات واألدوات والتخل  من النفايات الرتية حسب األصول. 4

 .أصول وقواعد المهنةالتأ د من التزا  الممرمين تالزه المعتمد وت. 5

 .التصرف تأدب و ياسة واحترا  مع األرتاء والرلتة والمراجعين. 6

 .التأ د من نظاجة  رف التشخي  وجاازيتها. 7

دامة عملها ج  سيارة السعاف التاتعة للمر ز. 8  .التأ د من  اجة التجهيزات الالزمة والمناستة وا 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى ج  التمريضدرجة الت الوريوس  -

 .شهادة مزاولة المهنة -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .سنوات ج  مجال العمل نفسه  رتعخترة ر تقل عن  -
 .إتقان اللغة ارنجليزية واللما  تمهارات استخدا  الحاسوب -

 .التمتع تمهارات عالية ج  التصال والتعامل مع اآلخرين -

 . القدرة على العمل تروح الفري -

 .المقدرة على العمل ج  ظروف العمل ارستثنائية واتخا  قرارات سليمة -

 .اللما  تاألنظمة والقوانين الت  تح   وظيفته وسلو ه -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   المر ز الصح 

  الرمز الوظائف المهنية اسم المجموعــــــــة

  الرمز ممرض المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس شعتة التمريض المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :المهام والواجبات

 

 .مساعدة الرتيب ج  إجراء الفحوصات األولية للمرمى  ثناء المعاينة، والقيا  تاألعمال التمريمية الالزمة .1

حميياراا إلييى  رجيية  .2 الرييوارئ، وتقييدي  العناييية الرتييية األولييية الالزميية لهييا، وتحويلهييا إلييى إسييعاف الحييارت الرارئيية وا 
 . الرتيب المخت  ومراجقتها إلى المستشفى إ ا دعت الحاجة

 .الشراف، ومتاتعة عمل مساعده التمريض ج  المر ز .3

 .إعداد  شوجات تاللواز  والمعدات الرتية المرورية داخل العيادة و رف التمريض .4

 .المختتر وتسلي  العينات واستال  النتائج المختريةالتنسي  مع جني   .5

 .تفقد  رجة الروارئ وتجهيزاا يوميًا رستقتال الحارت الرارئة .6

 .التأ د من سالمة الجراءات الرتية المتخ ة وجقًا ألصول وقواعد المهنة .7

 .التأ د من نظاجة وتعقي  األدوات والتجهيزات المستخدمة .8

 .ه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عملهالقيا  تأية مها   خرى ي لف .9

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الت الوريوس ج  التمريض  حد  دنى -

 .شهادة مزاولة المهنة -
 :الخبرات العملية والمهارات

 .إتقان اللغة ارنجليزية واللما  تمهارات استخدا  الحاسوب -

 .الرتية المختلفة القدرة على التعامل مع مختلف األجهزة -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

لى الهيكل الموقع ع

 التنظيمي
   المر ز الصح 

  الرمز الوظائف المهنية اسم المجموعــــــــة

  الرمز مساعد ممرض المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس شعتة التمريض المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :المهام والواجبات

 

 .تحمير  رف الفح  والروارئ استعدادًا رستقتال المرمى، والمحاجظة على ترتيتها ونظاجتها تاستمرار. 1

 .استقتال المرمى والمراجعين، وتنظي  عملية دخوله ، وتسجيل  سمائه  ممن سجالت معدة له ا الغاية. 2

 .ةالقيا  والمساعدة تاألعمال التمريمية المختلف. 3

 . تفقد األجهزة واألدوات والمستلزمات الرتية، وتسجيل  ية مالحظات  و نواق  جيها. 4

حماراا إلى المر ز، ومراجقتها إلى المستشفى إ ا دعت الحاجة ل ل . 5  .مراجقة الحارت الرارئة وا 
 .متاتعة  عمال النظاجة ج  الموقع. 6
 .ر ر تتعارض مع رتيعة عملهالقيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاش. 7
 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىدتلو  تمريض  و الثانوية العامة  -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه -
 .إتقان اللغة ارنجليزية واللما  تمهارات استخدا  الحاسوب -

 

 .يفي قابلة للتعديلبطاقة الوصف الوظ: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   المر ز الصح 

  الرمز الوظائف المهنية لمجموعــــــــةاسم ا

  الرمز صيدل  المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير المر ز الصح  المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

 -:المهام والواجبات

 .صفات الرتيةصرف األدوية للمرمى حسب الو  .1

 .المحاجظة على تنظي  األدوية وترتيتها وتفقداا، والتأ د من صالحيتها تش ل دوره .2

عيداد الرلتييات تاألدويية قتيل نفياد ال مييات  .3 متاتعة  ميات األدويية جي  الصييدلية، والتأ يد مين تواجرايا تشي ل دائي ، وا 
 .المتوجرة تفترة  اجية

 .دوية والمواد والمستلزمات الرتية، واستالمها تموجب محامر رسميةالمشار ة ج  لجان العراءات المتعلقة تاأل .4

 . ارحتفاظ تسجالت تتين محتويات الصيدلية وترحيلها حاسوتياً  .5

 .ارحتفاظ تالوصفات الرتية تعد صرجها لغايات الجرد والتدقي  .6

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .7

 .تاتعة جواتير المشتريات والمتيعات لألدوية والمستلزمات الرتيةم.    8
 .القيا  تالجرد السنوه للصيدلية من األدوية والمستلزمات الرتية.    9

 .ارحتفاظ تسجل صرف األدوية حسب  صول المهنة.  11

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الت الوريوس ج  الصيدلة -

  شهادة مزاولة المهنة -

 :برات العملية والمهاراتالخ

 خترة ر تقل عن سنة واحدة ج  مجال العمل نفسه -
 .إتقان اللغة ارنجليزية واللما  تمهارات استخدا  الحاسوب -

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   المر ز الصح 

  الرمز الوظائف المهنية اسم المجموعــــــــة

  الرمز مساعد صيدل  المسمى الوظيفي

  الرمز .الصح  مدير المر ز المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :المهام والواجبات

 

 .صرف األدوية للمرمى حسب الوصفات الرتية .1

 .المحاجظة على تنظي  األدوية وترتيتها وتفقداا، والتأ د من صالحيتها تش ل دوره .2

عيداد الرلتييات تاألدويية قتيل نفياد ال مييات متاتعة  .3  ميات األدويية جي  الصييدلية، والتأ يد مين تواجرايا تشي ل دائي ، وا 
 .المتوجرة تفترة  اجية

 . ارحتفاظ تسجالت تتين محتويات الصيدلية وترحيلها حاسوتياً  .4

 .ارحتفاظ تالوصفات الرتية تعد صرجها لغايات الجرد والتدقي  .5

 .رى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عملهالقيا  تأية مها   خ .6

 .متاتعة جواتير المشتريات والمتيعات لألدوية والمستلزمات الرتية .     8
 .القيا  تالجرد السنوه للصيدلية من اردوية والمستلزمات الرتية.     9

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .دتلو  صيدلة  حد  دنى -
  شهادة مزاولة المهنة -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .إتقان اللغة ارنجليزية واللما  تمهارات استخدا  الحاسوب -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   المر ز الصح 

  الرمز الوظائف المهنية اسم المجموعــــــــة

  الرمز جن  مختتر المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير المر ز الصح  المسؤول المباشـر

 

- :ارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الد
 

 -:المهام والواجبات

 .سحب العينات المختلفة وعمل الفحوصات الالزمة لها .1

 .الشراف على المختتر وتشغيل وصيانة األجهزة والتجهيزات المستخدمة تداخله ومعايرتها وج  مترلتات الشر ة الصانعة .2

جات المختتر من المواد واألدوات واألجهزة الالزمة و مياتها، وتنظي  رلتات اللواز  تها، والمشار ة ج  اللجيان حصر احتيا .3
 .الفنية لشرائها

تدريب وتوجيه الفنيين ومساعديه  على استعمال وتشغيل وصييانة األجهيزة جي  المختتير، وتقييي   عمياله  وتوزييع العميل  .4
 .عليه  ومعالجة المش الت الرارئة

 .إعداد تقارير دورية عن سير العمل ورجعها للرئيس المتاشر .5

 .التأ د من تواجر واستخدا  إجراءات ووسائل السالمة العامة ج  المختتر تاستمرار .6

 .ارحتفاظ تسجالت تتممن موجودات المختتر من األجهزة والمواد والمعدات .7

 .ج  قواعد المهنة ترريقة يسهل الرجوع إليهاإعداد التقارير الفنية وحوستتها وحفظها وترتيتها وتسليمها و  .8
 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله.  9
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ت الوريوس ج   حد التخصصات العلمية  ات العالقة -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .ل نفسهخترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العم -
 .إتقان اللغة ارنجليزية واللما  تمهارات استخدا  الحاسوب -

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   المر ز الصح 

  الرمز الوظائف المهنية اسم المجموعــــــــة

  الرمز جن   شعة المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير المر ز الصح  المسؤول المباشـر

 
- :عليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والت

 

- :المهام والواجبات

 

 . ن ي ون مل  تالقياسات واألتعاد واألحجا  للعمو المراد ال شف عليه .1
 .تقييد  جال  األشعة المستخدمة تالسجالت الخاصة .2

 .القيا  تتحديد  مية األجال  المرلوتة للعمل تالمر ز خالل الفترة المحدودة .3

 .  األجال  وحفظها حسب التعليمات ج  م ان مأموناستال .4

 .يةالمحاجظة على األجهزة وصيانتها تصفة دور  .5

 .مراعاة  صول المهنة جيما يتعل  تالتعامل مع األشخا  ال ين ر يجوز تعرمه  لإلشعاع .6

 .تفقد والتأ د من صيانة وجاازية األجهزة للعمل .7

 .تؤثر عليه  و على اآلخريناتخا  ارحتيارات المناستة ج  عمله تحيث ر  .8

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 درجة الت الوريوس ج  األشعة  -
 . و دتلو   شعة من  لية جامعية متوسرة -
 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .إتقان اللغة ارنجليزية واللما  تمهارات استخدا  الحاسوب -
 .خترة ر تقل عن سنتين لحملة الدتلو  -

 

 .ف الوظيفي قابلة للتعديلبطاقة الوص: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   المر ز الصح 

  الرمز .الوظائف الخدماتية اسم المجموعــــــــة

  الرمز عامل تمريض المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس شعتة التمريض المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :المهام والواجبات

 
 .ى تنظيف مواقع العمل من المخلفات الرتية وتجميعها ج  األوعية المخصصة ل ل  وممن شرور السالمة العامةالعمل عل. 1
لى م ان العمل والمحاجظة عليها. 2  .نقل المواد واألدوات المستخدمة ج  إنجاز األعمال من وا 
 .ارلتزا  تاستخدا  وسائل و دوات الوقاية والسالمة العامة. 3
 .  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشرالقيا. 4     

 ة ـالت العلميـالمؤه

 
 .تمريضالجرع /   حد  دنىثانوية عامة  -
 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 

 

 

 
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 

 

 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   المر ز الصح 

  الرمز .الوظائف الخدماتية ةــــــــاسم المجموع

  الرمز . حاجظ ملفات المسمى الوظيفي
  الرمز .المر ز الصح  ديوانرئيس  لمباشـرالمسؤول ا

- :يتولى المها  والواجتات التالية( حاجظ ملفات)تالماجة إلى واجتات حاجظ الملفات الواردة ج  تراقة 
 

- :المهام والواجبات

 

 .إنشاء السجالت الرتية للعاملين والرلتة وترتتيها وجهرستها .0
 .تعد النتهاء من  اجة الجراءات الرتية الخاصة تهاحفظ التقارير الرتية والفحوصات ج  الملفات  .2

 .المحاجظة على سرية المعلومات الرتية والحالة المرمية الخاصة تالعاملين والرلتة .3

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر .4
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ثانوية عامة  حد  دنى -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب اللما  -

 .خترة ر تقل عن سنة ج  مجال العمل نفسه -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 
 

 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   ممان الجودة مر ز

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .األ اديمية ممان الجودة مدير مر ز المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الجامعة المسؤول المباشـر

المها  والواجتات األ اديمية  مدير مر ز ممان الجودةيتولى ( مدير المر ز)الواردة ج  تراقة المدير ى واجتات تالماجة إل
- :التالية

 

- :المهام والواجبات

 

التييرامج األ اديمييية وتحليييل نتائجهييا و لألقسييا   جاعلييية العملييية التدريسييية تقيييي اف والمتاتعيية علييى إجييراء عمليييات الشيير . 1
 .وصيات تشأنهاوتقدي  الت

 .الدع  الفن  لألقسا  وال ليات من خالل العمل على توجير ترامج إعداد وخرر لتحقي  معايير ارعتماد العا  والخا . 2

المساامة الفاعلة ج  وميع الخرية السيتراتيجية للجامعية و لياتهيا المختلفية وجقيًا لمؤشيرات األداء ومترلتيات ارعتمياد . 3
 .المحلية والدولية

الشراف على تنظي  وعقد دورات تدريتية ومؤتمرات خاصة تتروير التعلي  والوسائل التعليمية الحديثة و سياليب الترتيي  . 4
 .الحديثة

ومييتر التنسييي  والتعيياون تشييأن تزويييد الجهييات المعنييية تالمعلومييات والوثييائ  والحصييائيات الخاصيية تملفييات ارعتميياد . 5
 .هاومتاتعتالجودة والتقيي  والتدريب 

 .حصر وتحديد  ما ن الخلل  و التقصير ج  ترتي  المعايير وتزويد رئاسة الجامعة تالتوصيات المناستة تشأنها. 6
تخرير وتنفي   نشرة ممان الجيودة لمختليف عناصير العمليية التعليميية جي  الجامعية وتميا ينسيج  ميع احيدث المعيايير . 7

 .المحلية والعالمية

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى ج   حد التخصصات العلمية الد تورااجة در  -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 
 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   ممان الجودة مر ز

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .األ اديمية ممان الجودة مدير مر زنائب  المسمى الوظيفي

  الرمز .دةضمان الجو مدير مركز المسؤول المباشـر

 

المها  والواجتات ممان الجودة األ اديمية يتولى نائب مدير مر ز ( نائب مدير)تالماجة إلى واجتات نائب المدير الواردة ج  تراقة 
- :التالية

 
 -:المهام والواجبات

 
 .القيا  تأعمال ومها  مدير المر ز ج  حال  ياته .1
 .الشراف والمتاتعة وحسب ما ي لف ته من  عمال .2

 .متاتعة  عمال الدوائر والشعب ج  المر ز تالتنسي  مع مدير المر ز وممن ما ي لف ته من  عمال .3

 .متاتعة الحمور والغياب للعاملين الداريين ج  المر ز .4

 

 : المؤهالت العلمية

 .درجة الد توراا  حد  دنى ج   حد التخصصات العلمية -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .عمل ج   حد المناصب األ اديمية ساتقاً  ن ي ون قد  - -

 .المعرجة واللما  تأنظمة وتعليمات الجامعة - -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   اللغات مر ز

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .اللغات مدير مر ز المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الجامعة المسؤول المباشـر

 
- :المها  والواجتات التالية اللغات مر زمدير يتولى ( مدير مر ز)الواردة ج  تراقة المدير واجتات تالماجة إلى 

 

 -:المهام والواجبات

 .الشراف على النواح  األ اديمية والدارية ج  المر ز. 1
 .متاتعة ررح المواد ارستدرا ية لرلتة الجامعة. 2
 .ية محليًا واقليميًا ودولياً تروير عالقة الجامعة تالمؤسسات التعليم. 3
 .الشراف والمتاتعة لعقد امتحانات الرلتة والتأ د من تنفي اا تدقة. 4
 . و ية امتحانات ترلب من المر ز ETSو  Tofelالشراف على عقد امتحانات . 5
 .دراسة إم انية تتادل الرلتة ممن الترامج الدولية مع جامعات مرموقة. 6
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ج  إحدى مجارت اللغات األستا يةدرجة  -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 

 .سنوات على األقل ثالث  ن ر تقل مدة حصوله على الرتتة عن -

 . ن ي ون قد عمل ج   حد المناصب األ اديمية ساتقاً  -

 .واللما  تأنظمة وتعليمات الجامعة ةالمعرج -
 

 

 

 .للتعديل بطاقة الوصف الوظيفي قابلة: مالحظة
 
 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   .مر ز اللغات

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية ــــةاسم المجموعــــ

  الرمز . مر ز اللغات مديرنائب  المسمى الوظيفي

  الرمز .مر ز اللغاتمدير  المسؤول المباشـر

 

- :المها  والواجتات التالية اللغات مر زمدير نائب يتولى ( نائب مدير)الواردة ج  تراقة المدير  نائب تالماجة إلى واجتات
 

 -:والواجباتالمهام 

 
 .القيا  تأعمال ومها  مدير المر ز ج  حال  ياته. 1
 .الشراف والمتاتعة وحسب ما ي لف ته من  عمال. 2

 .متاتعة قمايا الرلتة وحل مش الته . 3

ة، وشيعتة تيدريس شيعتة اللغية العرتيية، شيعتة اللغية النجليزيية، شيعتة اللغيات األوروتيي)التنسي  تين رؤساء الشعب الموجودة ج  المر يز . 4
 .جيما يتعل  تررح المواد والشعب( العرتية للنارقين تغيراا

 .الشراف على النشارات الالمنهجية ج  المر ز  الندوات وارجتماعات .5

 .متاتعة سير العمل ج  المر ز من النواح  األ اديمية والدارية .6

 .الشراف والمتاتعة للعاملين الداريين ج  المر ز .7

 .ال والمها  الت  ي لفه تها المدير، وممارسة الصالحيات الت  يفومها إليهالقيا  تاألعم .8

 

 : المؤهالت العلمية

 .مجارت اللغات الد توراا  حد  دنى ج  إحدىدرجة  -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 . ن ي ون قد عمل ج   حد المناصب األ اديمية ساتقاً  - -

 .الجامعة واللما  تأنظمة وتعليمات ةالمعرج - -

 

 
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

لى الهيكل الموقع ع

 التنظيمي
   التأايل المجتمع  لإلعاقة مر ز

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية القيادية

  الرمز التأايل المجتمع  لإلعاقة مر زمدير  المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الجامعة المسؤول المباشـر

- :يتولى مدير مر ز التأايل المجتمع  لإلعاقة المها  والواجتات التالية( ر زمدير م)تالماجة إلى واجتات المدير الواردة ج  تراقة 
 -:المهام والواجبات

عادة التأايل ممانًا لسالمة المرمى. 1  .الشراف على خدمات التأايل وا 
عداد التقرير الخا  ته  عند. 2  .المرورة الشراف على عملية التقيي  والتشخي  وترتي  ارختتارات على المراجعين وا 

 .ومع خرة العمل الفصلية  و السنوية للمر ز تالتعاون مع جميع األقسا  والوحدات التأايلية ج  المر ز. 3

المشار ة ج  توعية المجتمع المحل  من خالل تقدي  الخدمات ارستشارية والمشار ة ج  المحامرات والندوات المحلية المتعلقة تشؤون  وه . 4
 .ج  المحاجل المحلية والعرتية والدولية  ات العالقة والصلة ز ارعاقات وتمثيل المر 

ًا الشراف على الصدارات والنشرات التثقيفية ومتاتعتها لنشر الوع  المعرج  والصح  تالعاقة ج  المجتمع والتعريف تخيدمات المر يز داخليي. 5
 .وخارجياً 

 .تنسي  مع رئاسة الجامعةالسع  لدع  المر ز من الجهات الخارجية  ات العالقة تال. 6

نشياء شيرا ة مهنيية معهيا تخيد . 7  التواصل مع الجهات الح ومية والخاصة والمؤسسات التعليمية الترتوية والرتية  ات العالقة ترتيعة العمل وا 
 .األشخا  من  وه العاقة

 .المحاجظة على سرية المعلومات الخاصة تمراجع  المر ز. 8

محليًا ودوليًا تالتعاون والتنسي  مع مختلف الجهات داخل الجامعة لتسوي  نتائج األتحياث العلميية والدراسيات  العمل على تفعل دور المر ز .9
 .الت  تجرى ج  المر ز ومتاتعة ترتيقها على الواقع من خالل الجهات  ات العالقة تها

 .رحهاالمشار ة ج  إعداد ارتفاقيات والنما ج الخاصة تأعمال المر ز والدورات الت  ير .11

 .مراجعة وتدقي  األتحاث العلمية الت  يت  عملها ج  المر ز ومراقتة ما يت  انجازاا وتوثيقها .11

 .إعداد الدورات وورش العمل الت  ينف اا المر ز لرلتة الجامعة والمجتمع .12

 .منح الشهادات الخاصة تالدورات الت  يعقداا المر ز .13

 .العمل تالتنسي  مع الجهات  ات العالقةتنظي  األعمال المالية والدارية للدورات وورش  .14

 المؤهـالت العلميـة 

 .درجة الد توراا  حد  دنى ج   حد علو  تأايل األشخا   وه العاقة -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .وتحمل مغر العمل القدرة على إدارة جري  العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 ارلعت على المحتويات
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 الوظائـــــــف بطاقـة وصـــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   التأايل المجتمع  لإلعاقة مر ز

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز التأايل المجتمع  لإلعاقة مر زنائب مدير  المسمى الوظيفي

  الرمز التأايل المجتمع  لإلعاقة مر زمدير  المسؤول المباشـر

 
 -:المهام والواجبات

 
 .القيا  تأعمال ومها  مدير المر ز ج  حال  ياته. 1
 .الشراف والمتاتعة وحسب ما ي لف ته من  عمال من مدير المر ز. 2
عادة التأايل ممانًا لسالمة المرمى. 3  .متاتعة الشراف على خدمات التأايل وا 
 .متاتعة حوستة و رشفة تقارير المراجعين. 4
 .ت والندوات والدورات وورش العملتنفي  اللقاءامتاتعة . 5

 : المؤهالت العلمية

 .درجة الماجستير  حد  دنى ج   حد علو  تأايل األشخا   وه العاقة -

 :الخبرات العملية والمهارات

 . ن ي ون قد شغل إحدى الوظائف األ اديمية ج  الجامعة لمدة ر تقل عن سنتين -
 .مهارات استخدا  الحاسوبإتقان اللغة ارنجليزية و  -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل    -
 .حاصل على دورات ج  مجال العمل  و التخص     -

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   التأايل المجتمع  لإلعاقة مر ز

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية

  الرمز .تغ ية خصائ  ال المسمى الوظيفي

  الرمز .التأهيل المجتمعي لإلعاقة مركزمدير  المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

 -:المهام والواجبات

 .مية والحصول على السيرة الغ ائيةتقيي  الومع  التغ وه للمراجعين من خالل إجراءات القياسات الجس. 1
 .ومع ترامج تغ وية ل ل مريض على حدا. 2
 .تقيي  الحالة التغ وية للمرمى تش ل دوره. 3
 .توثي  المعلومات الت  ت  الحصول عليها والخرة العالجية. 4
 .التعاون مع  عماء الفري  المعالج. 5
 .توعية المراجعين و ويه  تأامية التغ ية. 6
 .تزا  تاألح ا  والقوانين وتعليمات للمر ز الصادرة من إدارة الجامعةارل. 7
 

 المؤهـالت العلميـة 

 .ج  التغ ية السريرية والحميات حد  دنى  الت الوريوسدرجة  -
 .على ترخي  مزاولة المهنةحاصل  -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .ر تقل عن سنتينخترة  ن ي ون لديه  -

 .النجليزية ومهارات الحاسوبإتقان اللغة  -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل  و التخص  -

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   التأايل المجتمع  لإلعاقة مر ز

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الفنية

  الرمز .جن  تحاليل رتية المسمى الوظيفي

  الرمز .إلعاقةالتأهيل المجتمعي ل مركزمدير  المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

 -:المهام والواجبات

 

 .جين استقتال المراجعين وتدوين  اجة التيانات المتعلقة تالتاريخ المرم  للعائلة و ل  جقر لألمراض الوراثية الناتجة عن خلل وراث  . 1
 .حفظ تل  التيانات والمعلومات ج  ملفات خاصة والمحاجظة على سرية وخصوصية تل  التيانات للمراجعين. 2
 .الالزمة ج  عملية التشخي  من المراجعين والقدرة على التعامل مع  اجة األعمار( الد )سحب العينات . 3
تها وحفظها ترر  خاصة لحين التدء تإجراءات التشخي  المناسب لها وجقيًا العمل على استخال  المادة الوراثية من تل  العينات وتنقي. 4

 .للحالة المرمية ل ل مراجع
القدرة على التعامل مع المادة الوراثية واألجهزة الحساسة الموجودة ج   رجة ارستشارات الوراثية وما يلز  للتدء جي  تروتو يول تشيخي  . 5

 .ت ل مراجع. الخلل الجين  المتعل 
 .تدوين نتيجة المراجع ج  النمو ج الخا  تالمر ز وتحفظ تنسختين للمراجع والمر ز .6
 

 المؤهـالت العلميـة 

 .درجة الت الوريوس  حد  دنى ج  التحاليل الرتية -

 الخبرات العملية والمهارات

 

ر تقيل ( PCR)وراثيية وتميخيمها خترة ج  مجال التيولوجيا الجزيئية والوراثة الخلويية، ختيرة جي  مجيال اسيتخال  الميادة ال -
 .عن سنتين

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .إتقان مهارات ارتصال وال  اء ارجتماع  للتعامل مع المرمى للحصول على  اجة التيانات الالزمة -

 .لمراجعينالقدرة على العمل تروح الفري  وارلتزا  تقوانين المر ز والسرية التامة تما يخ  ا -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

 الموقع على الهيكل

 التنظيمي
   التأايل المجتمع  لإلعاقة مر ز

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الفنية

  الرمز .وظيف معالج / معالج رتيع   المسمى الوظيفي

  الرمز .التأهيل المجتمعي لإلعاقة مركز مدير المسؤول المباشـر

 

- :لناج ة يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات ا
 

 -:المهام والواجبات
 

 .تنفي  الخرة العالجية للمراجعين ممن األاداف العالجية القصيرة والتعيدة المدى والعمل على تنفي اا ترر  علمية مدروسة. 1
 .الشراف المتاشر على المرمى وتوجيهه  خالل العملية العالجية. 2
ة تقيي  نتائج الخرة العالجية من خالل عملية التحسن للمرمى ممن األاداف المقررة والعمل على تغييراا إن لز  األمر العمل على إعاد. 3

 .على حسب النتائج
 . زتلتية ارحتياجات الخاصة للمراجعين للمر ز جيما يتعل  تترامج العناية ال اتية والحياتية اليومية ومراجقته   ثناء تنقله  داخل المر . 4
رالعه  عن ترور العملية العالجية ومتاتعة توصيات األخصائيين مع األسرة وج  المنزل. 5  . تاتة التقارير الدورية عن المراجعين وا 
 .العمل على تنفي  التعليمات والقرارات الصادرة عن إدارة تما يخد  مصلحة و اداف المر ز. 6
 .لمر ز المنقولة والثاتتة من المياع والتلف والهدرالمحاجظة على  ثاث وممتل ات وموجودات و موال ا. 7
التعريف تعمل المر ز من خالل المساامة ج  النشارات المجتمعيية المختلفية لميمان وصيول الخيدمات إليى ا تير عيدد مم ين مين النياس . 8

 .وتغيير الف ر السلت  نحو  وه ارحتياجات الخاصة ونشر الوع  المعرج  تالعاقة

 ميـة المؤهـالت العل

 .ج  العالج الرتيع   و الوظيف  حد  دنى  الت الوريوسدرجة  -
 .على ترخي  مزاولة المهنةحاصل  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .ر تقل عن سنتين ويفمل من لديه خترة ج  التأايل المجتمع خترة  ن ي ون لديه  -

 .إتقان اللغة النجليزية ومهارات الحاسوب -

 .ارختصا  مهارات العمل ممن -

 . حاصل على دورات ج  مجال العمل  و التخص  -

 .إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمللقدرة على ا -

 
 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
 

 
 ...............................التوقيع.................................. الوظيفة ................................. ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف   

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   الدراسات التيئية مر ز

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية القيادية

  الرمز الدراسات التيئية مر زمدير  المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الجامعة المسؤول المباشـر

 
- :المها  والواجتات التالية الدراسات التيئية مر زمدير يتولى ( مدير مر ز)الواردة ج  تراقة المدير تالماجة إلى واجتات 

 

- :المهام والواجبات

 

 .العمل على متاتعة مختلف الدراسات والتحوث التيئية .1

 .جالت الدراسات والتحث العلم رجد المر ز تاليرادات المالية من خالل تفعيل دور المر ز ج  م .2

 .الشراف على العمل الميدان  والمختترات وتوجير  اجة األدوات والتجهيزات الالزمة وجقًا لألنظمة والتعليمات .3

الشييراف علييى إعييداد وصيييا ة وارتفاقيييات التيي  يعقييداا المر ييز مييع مختلييف الجهييات جيي  مجييال الدراسييات التيئييية  و  .4
 .األتحاث

م اناته ج  مجال التيئةتعريف المجتمع ا .5  .لمحل  تدور المر ز وا 

 .ومع األنظمة والتعليمات الت  تمتر عمل المر ز تالتنسي  والتشاور مع الجهات  ات العالقة ج  الجامعة .6

 .إعداد التقارير المالية والدارية عن المر ز .7

دامتها وصيانتها تش ل  .8  .من عملها ت فاءة عاليةدوره والتأ د متاتعة األدوات والتجهيزات المستخدمة وا 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .األستا ية ج  إحدى التخصصات المناستةجة در  -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 

 
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 
 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   .مر ز الدراسات التيئية

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز  .مر ز الدراسات التيئية مديرنائب  المسمى الوظيفي

  الرمز .مر ز الدراسات التيئيةمدير  المسؤول المباشـر

المها  والواجتات  الدراسات التيئية مر زمدير  نائب يتولى( نائب مدير)الواردة ج  تراقة نائب المدير تالماجة إلى واجتات 
- :التالية

 

 -:المهام والواجبات

 
 .القيا  تأعمال ومها  مدير المر ز ج  حال  ياته .1

 .الشراف والمتاتعة وحسب ما ي لف ته من  عمال .2

د من توجر ال تالوجات والتروشيورات والشيراف الشراف على وسائل الدعاية والعالن المستعملة ودراسة مدى جعاليتها والتأ  .3
 .على  اجة ارحتياجات المتخ ة لحماية اللواحات والمواد العالنية

مية على  ساس  اداف محددة ومعتمدة تتناول سمعة المر يز الخاصية تأومياعها اقتراح وتنفي  سياسة وخرر وعالقات إعال .4
 .الدارية والمالية والنتاجية

 .القيا  تاألعمال والمها  الت  ي لف تها .5

 

 : المؤهالت العلمية

 . حد  دنى ج   حد التخصصات المناستة الد توراادرجة  -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 
 

 

 .اقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديلبط: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
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                                                                            The Hashemite University     الهاشميـــة                        الجـامعـــة

 The Human Resources Dept                            دائرة الموارد البشرية
 

 135 

 

   
 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   الرب التشره  لية

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية القيادية

  الرمز تعلي  وجح  المهارات السريرية مدير مر ز المسمى الوظيفي

  الرمز .عميد  لية الرب التشره المسؤول المباشـر

المها  تعلي  وجح  المهارات السريرية  مر زمدير يتولى ( مدير المر ز)الواردة ج  تراقة المدير تالماجة إلى واجتات 
- :والواجتات التالية

 -:المهام والواجبات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى الد توراادرجة  -
 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .قدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العملال -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
 

 
 .............................التوقيع................................ الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   مر ز الفحوصات الالاتالجية

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية القيادية

  الرمز الفحوصات الالاتالجية مدير مر ز المسمى الوظيفي

  الرمز المرا ز العلميةنائب الرئيس لشؤون ال ليات و  المسؤول المباشـر

المها  والواجتات  الفحوصات الالاتالجية مر زمدير يتولى ( مدير المر ز)الواردة ج  تراقة المدير تالماجة إلى واجتات 
- :التالية

 -:المهام والواجبات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى الد توراادرجة  -
 

 :اراتالخبرات العملية والمه

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
 

 
 .............................التوقيع................................ الوظيفة ..................... ...............ارسيي  



                                                                            The Hashemite University     الهاشميـــة                        الجـامعـــة

 The Human Resources Dept                            دائرة الموارد البشرية
 

 137 

 

   
 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   مر ز التعلي  الخدم 

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية القيادية

  الرمز التعلي  الخدم  مدير مر ز المسمى الوظيفي

  الرمز نائب الرئيس للشؤون الدارية وال ليات النسانية المسؤول المباشـر

 
- :المها  والواجتات التالية التعلي  الخدم  مدير مر زيتولى ( مدير المر ز)الواردة ج  تراقة المدير تالماجة إلى واجتات 

 -:المهام والواجبات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى الد توراادرجة  -
 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .الوصف الوظيفي قابلة للتعديل بطاقة: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
 

 
 .............................التوقيع................................ الوظيفة .................................... ارسيي  
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 الوصف الوظيفي 

 حســب الوحـــــدات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الشؤون المالية

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز . مدير وحدة الشؤون المالية المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الجامعة المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية مدير وحدة الشؤون الماليةولى يت( الوحدةمدير )مدير الواردة ج  تراقة التالماجة إلى واجتات 
 -:المهام والواجبات

 .ومع السياسات الخاصة تتنفي  الجراءات المالية ج  الوحدة وج   صول وقواعد المهنة. 1
 .تنفي  ومراقتة العاملين لترتي  األنظمة والتعليمات الواردة والصادرة تمقتمااا. 2

 .لجامعة عن  اجة معامالت الجامعة الماليةمسؤول  ما  رئيس ا. 3

 (.اليدوية والحاسوتية)الشراف على جتح السجالت وتنظي  القيود المحاستية تصورة صحية . 4

 .إعداد التيانات المالية الدورية والميزانية العمومية وحساتات نتائج األعمال و ية إيماحات متعلقة تها. 5

 .لسنوية للجامعة والشراف عليها ومراقتتهاالمشار ة ج  إعداد الموازنة ا. 6

المحاجظة على  ميوال الجامعية جي  حيارت صيرجها وقتميها و ي ل  األميوال المنقولية و يير المنقولية وجقيًا لألنظمية والتعليميات والقيرارات . 7
 .الناج ة

 .تقدي  تقرير دوره عن الموقف المال  للجامعة إلى رئيس الجامعة. 8

 .ات  و دراسات من شأنها تحسين وتروير ومع الجامعة المال تقدي   يه مقترح  .9

جازتها للصرف وله  ن يفوض  ه من خالل صالحياته لمدراء الوحدة وجقًا لألنظمية والتعليميات . 11 اعتماد المستندات والشي ات المالية وا 
 .الناج ة

 .قةإدارة المحفظة ارستثمارية للجامعة تالتنسي  مع الجهات صاحتة العال .11

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .المحاستة  و إحدى التخصصات المشاتهةج    حد  دنىالت الوريوس الماجستير  و  درجةيفمل  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل ستعخترة ر تقل عن  -

 .داخل الجامعةى األقل علسنوات  خمسلمدة ر تقل عن  إحدى الوظائف الدارية القيادية ن ي ون قد شغل  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 ............................التوقيع.................................. الوظيفة ........................ ............ارسيي  
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 ةــعياريوصــــف وظيفي مة ــبطاق

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الشؤون المالية

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز . نائب مدير وحدة الشؤون المالية وظيفيالمسمى ال

  الرمز .مدير وحدة الشؤون المالية المسؤول المباشـر

 

 
 -:المهام والواجبات

 
 . ية مها  ي لفه تها مدير الوحدة. 1
 .القيا  تأعمال مدير الوحدة ج  حال  ياته. 2
 .لوحدة وممن ما ي لف ته من  عمالمتاتعة  عمال الدوائر والشعب ج  الوحدة تالتنسي  مع مدير ا. 3
 .متاتعة الحمور والغياب والمغادرات والجازات للعاملين. 4
 .إجازة المعامالت والتوقيع نياتة عن مدير الوحدة وحس  ما يفوض ته. 5

 : المؤهالت العلمية

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس ج   حد التخصصات الدارية  و العلمية  -

 :المهاراتالخبرات العملية و

 .خترة ج  مجال العمل ر تقل عن خمس سنوات  -

 .لمدة ر تقل عن ثالث سنوات على األقل داخل الجامعة الوظائف الدارية القيادية ن ي ون قد شغل إحدى  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .مغر العمل القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
 
 
 
 

..................................التوقيع................................... الوظيفة.......................................ارسيي 
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 ة وصـــــف الوظائـــــــف بطاقـ

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الشؤون المالية

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز . مدير دائرة الرواتب والتعويمات المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير وحدة الشؤون المالية المسؤول المباشـر

- :المها  والواجتات التالية مدير دائرة الرواتب والتعويماتيتولى ( الدائرةمدير )مدير الواردة ج  تراقة التات تالماجة إلى واج
 -:المهام والواجبات

 .متاتعة صرف رواتب ومستحقات العاملين ج  الجامعة .1

 .متاتعة صرف مستحقات المحامرين  ير المتفر ين .2

 .خدماته  ج  الجامعة الشراف على التسويات المالية لل ين تنته  .3

 .متاتعة الجراءات المالية الالزمة لموجده الجامعة .4

جازاتها .5  .تدقي   عمال الشعب وا 

 .متاتعة صرف  رصدة األمانات إلى مستحقيها .6

 .الشراف على ترتي  مختلف القوانين مثل الممان ارجتماع  ومريتة الدخل و يراا من األنظمة والتعليمات .7

 .اعات الت  تنف  على رواتب العاملينالتأ د من صحة ارقتر .8

 .التنسي  مع الجهات المختلفة داخل وخارج الجامعة تشأن رواتب وتعويمات العاملين .9

 .عد  ترتيب  ية التزامات على الجامعة تتعل  تالرواتب والعالوات إر ممن الخرر والسياسات الموموعة ته ا الشأن .11

 .ائرة لمدير الوحدةتقدي  تقارير دورية عن  عمال الشعب ج  الد .11

 .التنسي  مع مدير الوحدة جيما يتعل  تأعمال الدائرة .12

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى المحاستة  و إحدى التخصصات المشاتهةدرجة الت الوريوس ج   -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل خمسخترة ر تقل عن  -

 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  المتوسرةالدارية  إحدى الوظائف ن ي ون قد شغل  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .عديلبطاقة الوصف الوظيفي قابلة للت: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 ...................التوقيع................................ الوظيفة .................................. ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الشؤون المالية

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الدارية المتوسرة الوظائف

  الرمز . رئيس شعتة الرواتب المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الرواتب والتعويضات المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التاليةرئيس شعتة الرواتب يتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
 

 -:باتالمهام والواج
 

 .التنظي  والشراف على  عمال صرف الرواتب شهرياً  .1

اليخ، و يية التزاميات ناشيئة عين رواتيب الميوظفين إليى ...متاتعة صرف األمانات ل ل من الميمان ارجتمياع  والميريتة .2
 .الجهات المعنية شهرياً 

 .صرف جميع الم اجآت المالية واألعمال واألعتاء الماجية والتدقي  على صحة صرجها .3

 .مراقتة ترتي  األنظمة والتعليمات الناج ة .4

 .تنظي  وتروير القيود المحاستية آليًا وورقيًا والترامج المساندة .5

التأ ييد ميين صييحة صييرف المسييتحقات والخصييميات المقترعيية والتيي  تييت  علييى رواتييب العيياملين شييهريًا وتمييا يتفيي  مييع  .6
 .األنظمة والتعليمات والقرارات الناج ة

 .ن وج  القرارات الصادرةصرف مخصصات الموجدي .7

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى المحاستة  و إحدى التخصصات المشاتهةدرجة الت الوريوس ج   -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .تصا مهارات العمل ممن ارخ -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 
...................التوقيع................................ الوظيفة .................................. ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الشؤون المالية

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة

  الرمز .رئيس شعتة صندو  اردخار وم اجأة نهاية الخدمة المسمى الوظيفي

  الرمز .لتعويضاتمدير دائرة الرواتب وا المسؤول المباشـر
 

المها  رئيس شعتة صندو  اردخار وم اجأة نهاية الخدمة يتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
- :والواجتات التالية

 

 -:المهام والواجبات
 

دو  نهاية الخدمية و يية صينادي  متاتعة مساامة العاملين ج  الجامعة ج   ل من صندو  اردخار وصندو  الس ان وصن .1
 .تنشأ مستقتالً 

 .الشراف والتدقي  على صرف القروض والمستحقات من ا ا الصنادي  وج  األنظمة والتعليمات الناج ة .2

 .الشراف على  رصدة الحساتات لدى التنو  والعمل على تدقيقها وعمل التسويات المالية .3

 .ملين ج  ا ا الصنادي  وتوزيع األرتاح عليه متاتعة وترصيد مساامة الجامعة ومساامة العا .4

 .إعداد الحساتات المالية والحساتات الختامية له ا الصنادي  .5

 .تزويد مجلس إدارة الصندو  تتقرير مفصل على الومع المال  .6

 .عمل التسويات لحقو  العاملين ج  صندو  نهاية الخدمة وصندو  اردخار وصندو  الس ان .7

 

  ةـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى المحاستة  و إحدى التخصصات المشاتهةدرجة الت الوريوس ج   -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .العملالقدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر  -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 ف بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــ

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الشؤون المالية

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز  .رئيس شعتة الممان ارجتماع  والتأمينات األخرى المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الرواتب والتعويضات المسؤول المباشـر
 

رئيس شعتة الممان ارجتماع  والتأمينات األخرى يتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات
- :المها  والواجتات التالية

 

 -:المهام والواجبات
 

 .متاتعة تسوية مساامة العاملين ج  الجامعة ج  الممان ارجتماع  شهرياً  .1

 .رجتماع  ومراتقتها مع  شوجات ماتر اررتتارتدقي  ال شوجات الدورية الت  ترسل إلى الممان ا .2

 .تدقي  جواتير التأمين الصح  وتجهيزاا للصرف .3

 .تدقي   شوجات التأمين على حياة العاملين وتزويد الشر ات تأسمائه  ودرجاته  .4

 .عمل التسويات المالية مع المستشفيات المتعاقد معها .5

 .ل  الخا  تالتأمين على الحياةتدقي  ال شف السنوه الخا  تالممان ارجتماع  و   .6

 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى المحاستة  و إحدى التخصصات المشاتهةدرجة الت الوريوس ج   -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .ن ارختصا مهارات العمل مم -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الشؤون المالية

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز  .رئيس شعتة التأمين الصح  المسمى الوظيفي

  الرمز .التعويضاتمدير دائرة الرواتب و المسؤول المباشـر
 

المها  والواجتات رئيس شعتة التأمين الصح  يتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
- :التالية

 

 -:المهام والواجبات

دخالها على تر . 1  .نامج الحاسوباستال  المرالتات المالية من المستشفيات والمرا ز الصحية المتعاقد معها وتدقيقها وا 
 .إعداد قيود الصرف الخاصة تالمرالتات المالية. 2
 .است مال إجراءات صرف معالجات الموظفين خارج مظلة التأمين الصح  رتقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة. 3
 .تدقي  وصرف المرالتات المالية الخاصة ترلتة الجامعة وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة. 4
 . رصدة ال م  تين الجامعة والمستشفيات المتعاقد معهامتاتعة . 5
 .رلب تراءة ال مة السنوية مع المستشفيات المتعاقد معها. 6
 .مراجعة دورية لالتفاقيات ومراتقتها مع األسعار المعتمدة والمرالتات الواردة. 7
 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى مشاتهةالمحاستة  و إحدى التخصصات الدرجة الت الوريوس ج   -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .الوصف الوظيفي قابلة للتعديلبطاقة : مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 
 

.............................التوقيع................................. الوظيفة .................................... ارسيي  



                                                                            The Hashemite University     الهاشميـــة                        الجـامعـــة

 The Human Resources Dept                            دائرة الموارد البشرية
 

 146 

 

   

 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   لماليةوحدة الشؤون ا

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .مدير دائرة الموازنة العامة والرقاتة المالية المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير وحدة الشؤون المالية المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية دائرة الموازنة العامة والرقاتة الماليةمدير يتولى ( الدائرةمدير )مدير الواردة ج  تراقة التالماجة إلى واجتات 
 -:المهام والواجبات

 .إعداد مشروع موازنة الجامعة السنوه وجقًا للسياسة الت  تقرراا الجامعة .1

 .إعداد التقرير المال  والحساب الختام  ورجعه تش ل دوره .2

 .المناقالت الالزمة مراقتة الحجز على تنود الموازنة والتوصية تإجراءات .3

 .الشراف على  عمال التسويات التن ية والتأ د من صحتها .4

 .إعداد الموقف المال  للجامعة .5

 .المراقتة الدورية لعمل الشعب ج  الوحدة على تنود الموازنة وتصويتها .6

 .ة الشؤون الماليةالشراف على  عمال التدقي  من قيود ومستندات وتقارير مالية و فارت وحساتات و اجة  عمال وحد .7

 .التدقي  على السلف والصنادي  الفرعية .8

 .الشراف اليوم  على تدقي  صنادي  الواردات ومعالجة الخلل جيها .9

 .متاتعة المحفظة ارستثمارية وتقدي  تقرير مفصل عنها .11

 .متاتعة تحصيالت الجامعة .11

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى ات المشاتهةالمحاستة  و إحدى التخصصدرجة الت الوريوس ج   -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل خمسخترة ر تقل عن  -

 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  المتوسرةإحدى الوظائف الدارية  ن ي ون قد شغل  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .ارختصا مهارات العمل ممن  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الشؤون المالية

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز  .رئيس شعتة الموازنة المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الموازنة المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التاليةرئيس شعتة الموازنة يتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةإلى واجتات تالماجة 
 -:المهام والواجبات

 

 .مراقتة النفقات المالية للجامعة وحسب تنود الموازنة وتحديد مقدار الزيادة  و ارنخفاض جيها .1

 .ا يترلته العملتوجيه الحساتات للصرف وعمل المناقالت حسب م .2

 .جتح الحساتات وحساتات األمانات  لما دعت الحاجة .3

 .عمل التسويات المالية والتن ية .4

 .المساامة ج  إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة .5

 .رصد اليراد وتحديد مقدار الزيادة  و النق  جيها .6

حسيياتات التيي  انحرجييت عيين تقييديراتها و سييتاب عمييل تقييارير دورييية تحليلييية عيين اليييرادات والنفقييات الفعلييية و رصييدة ال .7
 .النحراف

 .رصد حر ة األرصدة الفعلية للحساتات ج  التنو  .8

 .عمل قيود التسوية والقفال وارجتتاح ج  تداية  ل عا  حال  .9

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى المحاستة  و إحدى التخصصات المشاتهةدرجة الت الوريوس ج   -

 والمهارات الخبرات العملية

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 عت على المحتوياتارل
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الشؤون المالية

  الرمز .لوظائف الدارية المتوسرةا اسم المجموعــــــــة

  الرمز  .رئيس شعتة التدقي  والرقاتة الداخل  المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الموازنة المسؤول المباشـر
 

المها   رئيس شعتة التدقي  والرقاتة الداخل يتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
- :اجتات التاليةوالو 
 

 -:المهام والواجبات
 

 .تنظي  وتوزيع المها  على العاملين ج  الشعتة .1

 .الشراف على األعمال المنجزة ومراجعتها .2

جازاتها  .3  .تدقي  المعامالت والمستندات والقيود المنجزة وا 

 .رهتدقي  جميع  عمال وحدة الشؤون المالية ورجع تقرير مفصل عنها إلى مدير الوحدة تش ل دو  .4

 .القيا  تأعمال التدقي  اليوم  والشهره والسنوه .5

 .التأ د من ترتي  األنظمة والتعليمات الناج ة على المعامالت المنجزة تما جيها قوانين الدولة  ات الصلة .6

 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

  . حد  دنى المحاستة  و إحدى التخصصات المشاتهةدرجة الت الوريوس ج   -

 والمهاراتالخبرات العملية 

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 لعت على المحتوياتار
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الشؤون المالية

  الرمز .الدارييةائف الوظ اسم المجموعــــــــة

  الرمز .مال  مدق  المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس شعتة التدقي  المسؤول المباشـر
 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

- :المهام والواجبات
 

 .ية والمالية ج  الوحدةالتأ د من صحة وسالمة الجراءات الدار  .1

 .التأ د من ترتي  القوانين واألنظمة والتعليمات الناج ة، والمعمول تها ج  الجامعة .2

تدقي  العمليات المحاستية والحساتية للمعامالت والمستندات المالية، والوثائ  المعززة لها، والمتعلقة تياليرادات والنفقيات  .3
 .وج  األنظمة والتعليمات المعمول تها

 .تاتعة ردود الجهات المعنية حول ارستيماحات الصادرة عن جهات الرقاتة الداخلية، والتأ د من مراتقتها للتوصياتم .4

 .إعداد التقارير الدارية والمالية والفنية عن سير العمل ج  الجامعة .5

ليهيا مقاتيل  لي ، لميا جييه التدقي  على استثمارات  موال الجامعة تصوراا المختلفة، ومدى مالئمة العوائد التي  تحصيل ع .6
 .مصلحة الجامعة وممان حقوقها المالية

 .التدقي  والجرد اليوم  على صنادي  اليرادات ج  الجامعة .7

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .8
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

  .لقانونيةدرجة الت الوريوس ج  إحدى التخصصات المالية  و ا -

 الخبرات العملية والمهارات

 

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل ثالثخترة ر تقل عن  -
 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الشؤون المالية

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز  .اليفرئيس شعتة الت  المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الموازنة المسؤول المباشـر

 

- :المها  والواجتات التالية رئيس شعتة الت اليفيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
 

- :المهام والواجبات

 
 

 .عةالعمل على حساب ال لفة ل اجة الجراءات الت  تقو  تها الجام .1

 .تحديد مر ز النفا   وال لفة الزائدة وتقدي  مقترحات لتخفيمها .2

 .دراسة الجدوى ارقتصادية ألية مواقع  و جهات ترلتها الجامعة .3

 .متاتعة ال م  المستحقة على مختلف الجهات تما جيها الجهات التاعثة والمستثمرين و يرا  .4

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى تة  و إحدى التخصصات المشاتهةالمحاسدرجة الت الوريوس ج   -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .العمل حاصل على دورات ج  مجال -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الشؤون المالية

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز  .رئيس شعتة التحصيل والمتاتعة المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الموازنة المسؤول المباشـر

 

المها  والواجتات  رئيس شعتة التحصيل والمتاتعةيتولى ( رئيس الشعتة) الواردة ج  تراقة رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
- :التالية

 

 -:المهام والواجبات
 

 .مخارتة مختلف الجهات للتأ يد على مرورة تسديد المتالغ المترتتة للجامعة .1

 .مراجعة مختلف الجهات لمتاتعة  عمال صرف المتالغ المستحقة عليها للجامعة .2

 .وتسليمها تش ل يوم  إلى الصندو  العا  قتض األموال المحصلة .3

 .إعداد التقارير الدورية عن  داء وتحصيالت الشعتة .4

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى المحاستة  و إحدى التخصصات المشاتهةدرجة الت الوريوس ج   -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .للغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوبإتقان ا -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الشؤون المالية

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز . لحساتاتمدير دائرة ا المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير وحدة الشؤون المالية المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية مدير دائرة الحساتاتيتولى ( الدائرةمدير )الواردة ج  تراقة  الدائرةتالماجة إلى واجتات مدير 
 -:المهام والواجبات

 

 .الشراف على الدورة المستندية ج  الدائرة .1

 .تروير آليات عمل الشعب وحوستتهاإعداد و  .2

 .عمل ومتاتعة إعداد التقارير المالية ورجعها إلى مدير الوحدة دورياً  .3

 .التأ د من قيا  الشعب تالمها  والواجتات المرلوتة وج  األنظمة واألصول المحاستية .4

جازاتها وج  الصالحيات الممنوحة .5  .تدقي   عمال الشعب وا 

 .أ د من سالمة توريد المتالغ المقتومة إلى التنو  يومياً اتخا  الجراءات الالزمة للت .6

 .التأ د من صحة سندات الصرف والقيود المحاستية المنجزة ومراتقتها مع تنود الموازنة .7

 .التنسي  مع مدير الوحدة ج   اجة  عمال الدائرة .8
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى هةالمحاستة  و إحدى التخصصات المشاتدرجة الت الوريوس ج   -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل خمسخترة ر تقل عن  -

 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  المتوسرةإحدى الوظائف الدارية  ن ي ون قد شغل  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 
 ....................التوقيع.................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الشؤون المالية

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز  .رئيس شعتة اليرادات المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الحسابات المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية رئيس شعتة اليراداتيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةجتات تالماجة إلى وا
 -:المهام والواجبات

 

 .تسل  المتالغ النقدية والشي ات وعمل اليصارت الالزمة تشأنها .1

 .تنظي   عمال الشعتة وتوزيعها على العاملين .2

 .تش ل يوم متاتعة وتنظي  عمل  مناء الصندو   .3

 .جرد ومراتقة  رصدة الصنادي  الرئيسية والفرعية .4

 .متاتعة توريد تحصيالت الصنادي  إلى التنو  يومياً  .5

 .متاتعة توجيه وانجاز الحساتات والقيود المحاستية يومياً  .6

 .تقدي  تقارير دورية عن حج  اليرادات المقتومة نقدًا والمرصدة   م  .7

 .جامعة لترصيد حساتات  ممهامتاتعة الجهات المستثمرة ج  ال .8

 .متاتعة تسديد ال م  المترتتة للجامعة على قتول الرلتة .9

 .متاتعة تسديد ال م  المسددة عن رري  التنو  ومراتقتها  .11

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى المحاستة  و إحدى التخصصات المشاتهةدرجة الت الوريوس ج   -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعتقل عن  خترة ر -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 
 ..............................التوقيع................................ الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الشؤون المالية

  الرمز .لمتوسرةالوظائف الدارية ا اسم المجموعــــــــة

  الرمز  (.حساتات الرلتة)رئيس شعتة صندو  الرلتة  المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الحسابات المسؤول المباشـر

 

المها  والواجتات رئيس شعتة صندو  الرلتة يتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
- :التالية

 

 -:الواجباتالمهام و
 

 .الشراف على القروض والمنح والمساعدات للرلتة وج  األنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة .1

 .متاتعة ترصيد المتالغ المترتتة على الرلتة على صفحة الرالب المالية .2

 .الشراف وتنظي  صرف  جور الرلتة ورديات رسو   تناء العاملين و ية رسو  ورديات  خرى .3

 .ت التن ية لحساتات الصندو  تش ل دورهعمل التسويا .4

 .متاتعة تحصيل القروض المرلوب تسديداا من الرلتة .5
  

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى المحاستة  و إحدى التخصصات المشاتهةدرجة الت الوريوس ج   -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .لغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوبإتقان ال -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
 
 
 
 

 
 ..............................التوقيع................................ الوظيفة ... .................................ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الشؤون المالية

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز  .لحاسوب والشي اترئيس شعتة ا المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الحسابات المسؤول المباشـر
 

المها  والواجتات  رئيس شعتة الحاسوب والشي اتيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
- :التالية

 

 -:المهام والواجبات
 

 .لى ترنامج الشي اتالشراف على ع س تنود الموازنة السنوية ع .1

 .التأ د من إدخال تنود اليراد  و النفقات وج  التنود المحددة ج  الموزانة .2

جازتها للصرف .3  .إدخال سندات الصرف و  ل  سندات القيد تعد  ن تست مل  اجة التواقيع الالزمة وا 

 .الشراف على جتح ملفات حساتات الجهات الخارجية والرلتة والعاملين ج  الجامعة .4

 .اتعة است مال تواقيع الشي ات الصادرة وج  الصالحيات المقررةمت .5

 .التأ د من تسلي  الشي ات إلى الجهات المعنية و خ  ارحتيارات المناستة ل ل  .6

 .التنسي  مع التنو  تشأن  ية إش ارت تتعل  تإجراء  ه من الشي ات .7

 .المحاجظة على الشي ات الصادرة من المياع  و التلف لحين تسليمها .8

 .التنسي  مع مختلف الجهات رستال  شي اته  .9

  

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى المحاستة  و إحدى التخصصات المشاتهةدرجة الت الوريوس ج   -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .ارات العمل ممن ارختصا مه -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 
 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 ..............................توقيعال................................ الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الشؤون المالية

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز .رئيس شعتة النفقات المسمى الوظيفي

  الرمز .لحساباتمدير دائرة ا المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التاليةرئيس شعتة النفقات يتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
 

 -:المهام والواجبات
 

 .الشراف على معامالت ومرالتات الصرف وتوزيعها على العاملين ج  الشعتة .1

 .مهيدًا لتحويلها للتدقي تدقي  المعامالت المنجزة ج  الشعتة ت .2

 .التأ د من صرف النفقات وج  لتنود الموازنة الفعلية .3

 .اتخا  الجراءات الالزمة لتسديد المساامات وارشترا ات المحلية والدولية .4

 .تحويل حساتات األمانات المتجمعة إلى الجهات المستحقة دورياً  .5

 .ومعززات الصرف متاتعة است مال معامالت الصرف ل اجة األورا  والوثائ  .6

التأ د من مراتقية معيززات سيند الصيرف لقيرارات العرياءات ولجيان الشيراء و يية قيرارات وجي   نظمية وتعليميات الجامعية  .7
 .الناج ة

 .القيا  تجميع حارت الصرف الناتجة عن حقو  اآلخرين على الجامعة تاستثناء الرواتب والتعويمات .8

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى المحاستة  و إحدى التخصصات المشاتهةس ج  درجة الت الوريو  -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .ات ج  مجال العملحاصل على دور  -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 

 

 
 .............................التوقيع................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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الهيكل الموقع على   

 التنظيمي
   وحدة الشؤون المالية

  الرمز .ةيالداريالوظائف  اسم المجموعــــــــة

  الرمز .بييمحاس المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الشعتة المعن  المسؤول المباشـر
 

- :يةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التال
 

- :المهام والواجبات

عيداد  شييوجات الحر يية  .1 اثتيات قيييود العمليييات المحاسيتية المتعلقيية تنقييل القييود، وتنظييي  مسييتندات الصيرف والقييتض والشييي ات، وا 
 .اليومية للعمليات اليومية

 .إعداد وتدقي  مشروع الموازنة السنوية العامة للجامعة .2

 .فقات المالية، ومتاتعة حر ة تنود الموازنة المعتمدة وعد  تجاوز اعتماداتهاحجز المخصصات المالية، والتأ د من سالمة الن .3

 .إعداد الحساتات الختامية حسب األنظمة المالية .4

قتض اليرادات، ومتاتعة تحصيل ال م  المستحقة للجامعة، وتوريداا للحساتات الخاصة تالجامعة لدى التنو  ومراتقة األرصيدة  .5
 ومةالفعلية مع األرصدة المقت

 .إدخال التيانات والعمليات المالية إلى الحاسوب واستخراج التقارير المالية .6

تنظي  وتدقي  مستندات الصرف لرواتب العاملين، والتدرت والم اجآت والمنح، والقروض، والتسويات المالية والتأ يد مين تراتقهيا  .7
 .مع مرجقاتها

 .المال  للتيانات، وتقدي  الحصائيات الالزمة إعداد التقارير الشهرية والدورية للموازنة، والتحليل .8

 .متاتعة ترصيد وتحصيل  م  الجامعة لدى الغير .9

عداد المراتقات والتسويات الشهرية لها .11  .تدقي  حساتات التنو  وا 

 .تدقي  وقيد إيصارت القتض الرئيسية والفرعية، والقسائ  المالية ودجاتر الشي ات .11

 .للجامعة ومراقتة تاريخ سريانها متاتعة ال فارت المالية المقدمة .12

 .التأ د من  اجة معززات الصرف و ن ت ون متواجقة مع األنظمة والتعليمات .13

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .14

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى درجة الت الوريوس ج  المحاستة  و  حد التخصصات الدارية -

 الخبرات العملية والمهارات

 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب   -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 .............................التوقيع................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الشؤون المالية

  الرمز .ةالوظائف الداريي اسم المجموعــــــــة

  الرمز . اتب حساتات المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الشعتة المعن  المسؤول المباشـر

 

- :لدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته ا
 

 -:المهام والواجبات
 

 .إعداد سندات الصرف والقيود الخاصة تنفقات الجامعة .1

 .إعداد إيصارت القتض والقيود الخاصة تإيرادات الجامعة .2

دخال تياناتها إلى الحاسوبإعداد وترحيل القيود المحاستية إلى السجالت الرئيسية والفرعية .3  .، وا 

 .ترتيب وحفظ المستندات حسب نظا  التسلسل المعتمد .4

 .إعداد ال شوجات والتيانات المالية الخاصة تالجامعة .5

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .6

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .و  مالية ومصرجيةدتلو   لية مجتمع تخص  محاستة  و عل -

 . و شهادة الثانوية العامة -
 

 الخبرات العملية والمهارات

 .لحملة الدتلو  سنوات ج  مجال العمل نفسه ر تقل عن سنتينخترة   -
 .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه لحملة شهادة الثانوية العامة  -
 .الحاسوب اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  -

 
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 
 

 
 .............................التوقيع................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

   وحدة الم تتة على الهيكل التنظيميالموقع 

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز . مدير وحدة الم تتة المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الجامعة المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية يتولى مدير وحدة الم تتة( مدير الوحدة)تالماجة إلى واجتات المدير الواردة ج  تراقة 
 -:المهام والواجبات

نظيا  التصينيف وقواعيد الفهرسية  اختيار وتحديد الر ائز الفنية والمواصفات والمعايير الدولية المتعلقة تإجراءات العمل الفن  ج  الوحيدة  .1
 .ات وتالتنسي  مع مدراء الدوائروالت شف والتقنيات الدولية للوصف التتلو راج  والمعايير الدولية الخاصة تتتادل التيان

 .اختيار وتحديد نظا  إدارة قواعد التيانات المنوه استخدامه ج  الم تتة .2

 .إعداد المواصفات والشرور الخاصة تنظا  الم تتة اآلل  للعمل ممن شت ات المعلومات والم تتات .3

 . تتة و ل  تالتعاون والتنسي  مع المدراء وال ليات المعنيةالمشار ة تاختيار وتحديد قواعد التيانات ارل ترونية الت  تشتر  تها الم .4

 .الم تتات الجامعية الرسمية األردنية( شت ة)اتخا  الجراءات والعداد لعمل الم تتة  عمو ج  تجمع  .5

( ارل ترونيييةالورقييية و )تشيي يل اللجييان الفنييية ولجييان العمييل المتخصصيية جيي  مجييال اختيييار وشييراء المييواد الم تتييية ومصييادر المعلومييات  .6
 .وتسليمها والمحاجظة عليها ممن  جمل الشرور وتالتنسي  مع المدراء المعنيين

 .إعداد الشرور والمواصفات الفنية لعراءات توريد المواد الم تتية وارشترا  تالدوريات وقواعد التيانات رل ترونية .7

 .دمات المعلوماتالتعليمات واألنظمة الخاصة تالخدمات الم تتية وخو إعداد القوانين  .8

 .التأ د من تناء مجموعات الم تتة وتما يتواج  ومعايير ارعتماد العا  والخا  .9

 .إعداد وتنظي  وصيانة وتحديث التيانات الخاصة تصفحة الم تتة ممن موقع الجامعة على شت ة ارنترنت .11

ييات الم تتيات والمعلوميات وعليى المسيتويات المحليية تقدي  التوصيات الخاصة تارشترا  والعموية للم تتة ج  المؤسسات المهنية  جمع .11
 والعرتية والدولية

 المؤهـالت العلميـة 

 .الماجستير ج  عل  الم تتات والمعلوماتدرجة  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ر تقل عن ستع سنوات ج  مجال العمل نفسه -

 . تقل عن خمس سنوات على األقل داخل الجامعةلمدة ر الوظائف الدارية القيادية ن ي ون قد شغل إحدى  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 ..............................التوقيع.................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الم تتة

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز . الم تتة مديرنائب  المسمى الوظيفي

  الرمز .الم تتة حدةمدير و  المسؤول المباشـر

 
- :مدير وحدة الم تتة المها  والواجتات التالية نائب يتولى( المدير نائب)المدير الواردة ج  تراقة  نائب تالماجة إلى واجتات

 

 -:المهام والواجبات

 
 .من مدير الم تتة ما ي لف ته من  عمال .0
 .الشراف ومتاتعة األمور الدارية المتعلقة تالم تتة وعالقتها تالدوائر األخرى تالتشاور والتنسي  مع مدير الم تتة .2

 .الشراف والمتاتعة على العاملين واألعمال الفنية ج  الم تتة وتالتنسي  مع مدير الم تتة .3

 .تتةالمشار ة ج  ومع الخرر والترامج الخاصة تالم  .4

 
 

 : المؤهالت العلمية

 .درجة الدتلو  العال   و الت الوريوس ج  عل  الم تتات والمعلومات  حد  دنى -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .لمدة ر تقل عن خمس سنواتخترة ج  مجال العمل  -

 .داخل الجامعةلمدة ر تقل عن خمس سنوات على األقل  الوظائف الدارية القيادية ن ي ون قد شغل إحدى   -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 
 
 

 ..................................التوقيع................................... الوظيفة.......................................ارسيي 
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الم تتة

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز . دائرة الفنيةالمدير  ظيفيالمسمى الو

  الرمز .مدير وحدة الم تتة المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية الفنيةمدير الدائرة يتولى ( الدائرةمدير )مدير الواردة ج  تراقة التالماجة إلى واجتات 
 -:المهام والواجبات

 

قة تأعمال ونشارات التزويد والاداء والتتادل والتجليد والفهرسية واليدوريات الشراف على الجراءات الفنية والعملية المتعل .0
 .وقواعد التيانات وترتيقات الحاسوب المتعلقة تها وتدقيقها وج   جمل الشرور والمواصفات

والمعااييد  إعييداد القييوائ  التتليو راجييية المتخصصيية تييالمواد الم تتييية ومصييادر المعلومييات المتييواجرة وتالتنسييي  مييع ال ليييات .2
 .والمرا ز العلمية المعنية

 .متاتعة  عمال لجان اختيار وشراء المواد الم تتية وتما يتواج  وسياسة التزويد وتناء المجموعات المعتمدة .3

 .وتالتعاون مع رؤساء الشعب المعنية( المحوستة)الشراف على صيانة وتحديث جهارس الم تتة اآللية  .4

 .تالدائرة على صفحة الم تتة ممن موقع الجامعة على شت ة ارنترنتصيانة وتحديث التيانات الخاصة  .5

متاتعيية نمييو مجموعيية الم تتيية ميين ال تييب والييدوريات ومصييادر المعلومييات وتمييا يتواجيي  ومعييايير ارعتميياد العييا  والخييا   .6
 .وتالتنسي  مع رؤساء الشعب المعنيين

التتلييو راج  والر ييائز الفنييية األخييرى ومتاتعيية ترتيقهييا المشييار ة جيي  اختيييار  نظميية التصيينيف والفهرسيية وقواعييد الوصييف  .7
 وتحديثها وتالتنسي  مع مدير الوحدة

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ج  عل  الم تتات والمعلومات  حد  دنى الت الوريوسالدتلو  العال   و درجة  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .ج  مجال العمل نفسه سنوات خمسخترة ر تقل عن  -

 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  إحدى الوظائف الدارية المتوسرةي ون قد شغل  ن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .الوصف الوظيفي قابلة للتعديل بطاقة: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 

 
 ...............................التوقيع.................................. الوظيفة ................................. ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   ةوحدة الم تت

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز رئيس شعتة التوثي  والمخرورات المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير الدائرة الفنية المسؤول المباشـر
 

المها  والواجتات  ترئيس شعتة التوثي  والمخرورايتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
- :التالية

 

- :المهام والواجبات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ج  عل  الم تتات والمعلومات  حد  دنى الت الوريوسالدتلو  العال   و درجة  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .ج  مجال العمل نفسه واتسن  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 
 

 ....................التوقيع................................. الوظيفة ........................... .....ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الم تتة

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز د وارشترا اتس شعتة التزويرئي المسمى الوظيفي

  الرمز .دائرة الفنيةالمدير  المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التاليةوارشترا ات  رئيس شعتة التزويديتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
 

- :المهام والواجبات

اء وارستال  للمواد الم تتية ومصادر المعلومات الورقية وارل ترونيية وحسيب األنظمية والتعليميات التوصية تتش يل لجان الشر .  1
 .والمشار ة جيها

 .متاتعة رلتات  عماء الهيئة التدريسية من ال تب ومصادر المعلومات وتأش الها الورقية وارل ترونية .2

 .الخ...الت  ت  تسلمها والمواد تحت الرلب والمواد الت  ل  تورد إعداد الملفات الخاصة ترلب المواد الم تتية  ملفات المواد .3

 .متاتعة األمور المالية المتعلقة تالفواتير ورلتات المواد الم تتية وتسديداا ج  مواعيداا وحسب األصول .4

 .مراعاة التوازن ج  تناء مجموعات الم تتة وتما يتواج  ومعايير ارعتماد العا  والخا  .5

 .داد قوائ  الاداء والتتادل لل تب والمرتوعات ووج  األنظمة والتعليماتالشراف على إع .6

 .الشراف على إعداد قوائ  التجليد والرقي  لل تب والمواد الم تتية ووج  األنظمة والتعليمات .7

 .المشار ة تاختيار النظ  اآللية لدارة قواعد التيانات ج  الم تتة .8

 .زويد والشراء لمواد الم تتة ممن الموازنة العامة للم تتةالمشار ة ج  ومع السياسات العامة للت .9
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ج  عل  الم تتات والمعلومات  حد  دنى الت الوريوسالدتلو  العال   و درجة  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .ج  مجال العمل نفسه سنوات  رتعخترة ر تقل عن  -

 .استخدا  الحاسوب إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 
 

 ....................التوقيع............... ..................الوظيفة ................................ ارسيي  
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الموقع على الهيكل   

 التنظيمي
   وحدة الم تتة

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز  رئيس شعتة الفهرسة والتصنيف المسمى الوظيفي

  الرمز .دائرة الفنيةالمدير  المسؤول المباشـر
 
 

- :المها  والواجتات التالية رئيس شعتة الفهرسة والتصنيفيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
- :المهام والواجبات

 

 .المشار ة ج  اختيار نظا  التصنيف المعتمد للمواد الم تتية ومصادر المعلومات .0

 .يار قواعد الفهرسة والتقنيات الدولية الخاصة تالوصف التتلو راج  للمواد الم تتية ومصادر المعلوماتالمشار ة تاخت .2

 .المشار ة تاختيار نظا  إدارة وقواعد التيانات للم تتة .3

 .دينإعداد القوائ  التتلو راجية المتخصصة تال تب ومصادر المعلومات المختلفة وتما يتواج  واحتياجات ال ليات والمستفي .4

 .متاتعة صيانة جهارس الم تتة ارل ترونية والمتنية على الحاسوب وتحديثها ومراجعتها .5

التأ د من ترتيي  معيايير ميتر الجيودة المتعلقية تأعميال الفهرسية والتصينيف جي  الشيعتة وتالتعياون والتنسيي  ميع ميدير  .6
 .الدائرة الفنية

 
 
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ج  عل  الم تتات والمعلومات  حد  دنى ت الوريوسالالدتلو  العال   و درجة  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .ج  مجال العمل نفسه سنوات  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .ج  مجال العمل حاصل على دورات -
 

 

 

 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 
 
 
 

 ....................التوقيع................................ الوظيفة ................................. ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الم تتة

  الرمز الوظائف الحرجية اسم المجموعــــــــة

  الرمز خرار المسمى الوظيفي

  الرمز رئيس شعبة الفهرسة والتصنيف المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :الواجباتالمهام و

 

 . تاتة وتخرير عناوين ال تب ومجلدات الدوريات .1

 (. رقا  التصنيف ورمز المؤلف ، رق  المجلد ، العدد ، السنة)ال تاتة على  عوب ال تب  .2

 .ومع النتيرات الممغنرة داخل ال تب ومجلدات الدوريات .3

 .خت  ال تب والمرتوعات تخت  الم تتة .4

 . د من وجود النتائرجح  ال تب العائدة من التجليد للتأ .5

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .6

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ثانوية عامة  حد  دنى -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه  -
 .  الحاسوباللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا -

 

 
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

لى الهيكل الموقع ع

 التنظيمي
   وحدة الم تتة

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز . مدير دائرة الخدمات الم تتية المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير وحدة الم تتة المسؤول المباشـر
 

- :ير دائرة الخدمات الم تتية المها  والواجتات التاليةيتولى مد( مدير الدائرة)مدير الواردة ج  تراقة التالماجة إلى واجتات 
 -:المهام والواجبات

والقاعيات الفرعيية والمراجيع والمعلوميات  لعيارةاالشراف ومتاتعة العميل وتقيدي  الخيدمات الم تتيية وخيدمات المعلوميات جي  شيعب  .1
 .والمجموعات الخاصة

الم تتة تش ل عا  وترتيتها وجقًا ألنظمة التصنيف المعتمدة وتما يسهل  التأ د من تنظي  المراجع والمجموعات الخاصة ومجموعات .2
 .استخدامها من قتل المستفيدين

 .متاتعة تحديث مجموعة الم تتة من المراجع والموسوعات ومصادر المعلومات وتالتنسي  مع رؤساء الشعب المعنية .3

لعامية والم تتيات الفرعيية واسيتمراريتها وانتظامهيا ووجقيًا للتعليميات متاتعة  عمال وخدمات العارة الداخلية والخارجية ج  الم تتية ا .4
 .واألنظمة الخاصة تها

متاتعيية العمييل وتقييدي  الخييدمات الم تتييية وخييدمات المعلومييات جيي  الم تتييات المتخصصيية  م تتيية األسييرة والرفوليية ومرا ييز مصييادر  .5
 .الناج ةالخ، وتما يتواج  مع األنظمة والتعليمات ....الدراسات المتخصصة

إعييداد التييرامج والجييداول الخاصيية تتييدقي  مجموعييات الم تتيية ميين ال تييب والمراجييع والمجموعييات الخاصيية وتمييا يمييمن سييهولة  .6
 .استعارتها واستخدامها والرجوع إليها من قتل المستفيدين

جامعيية علييى شييت ة ارنترنييت متاتعيية تحييديث التيانييات المتعلقيية تالعييارة والمراجييع وتعليماتهييا علييى صييفحة الم تتيية مييمن موقييع ال .7
 .وتالتنسي  مع مدير الم تتة

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ج  عل  الم تتات والمعلومات  حد  دنى الت الوريوسالدتلو  العال   و درجة  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .ج  مجال العمل نفسه سنوات خمسخترة ر تقل عن  -

 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  المتوسرة إحدى الوظائف الدارية ن ي ون قد شغل  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 عت على المحتوياتارل
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الم تتة

  الرمز .ف الدارية المتوسرةالوظائ اسم المجموعــــــــة

  الرمز  لمصادر ارل ترونية والدوريةارئيس شعتة  المسمى الوظيفي

  الرمز .المكتبيةمدير دائرة الخدمات  المسؤول المباشـر
 
 

المها  والواجتات  الدوريةو  المصادر ارل ترونية رئيس شعتةيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
- :التالية

 

- :المهام والواجبات

 

متاتعة وتحديث مجموعة الم تتة مين اليدوريات وقواعيد التيانيات تأشي الها الورقيية وارل ترونيية وتالتنسيي  ميع ميدير اليدائرة  .1
 .الفنية

جيلها وتسديد قيمية ارشيترا  تهيا متاتعة الجراءات الفنية والدارية والمالية المتعلقة تالدوريات وقواعد التيانات من حيث تس .2
 .الخ...والتأ د من وصولها واستالمها

رسالها إلى متعهد التجليد وحسب األصول .3  .متاتعة إعداد القوائ  الخاصة تتجليد الدوريات الورقية وا 

 .عتمدةإعداد الفهارس وال شاجات الت  تساعد على تنظي  الدوريات وتسهيل استخدامها ووجقًا للمعايير الدولية الم .4

متاتعة تحديث التيانات المتعلقة تالدوريات وقواعد التيانات على صيفحة الم تتية ميمن موقيع الجامعية عليى شيت ة ارنترنيت  .5
 .وتالتنسي  مع مدير الدائرة الفنية

 
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ج  عل  الم تتات والمعلومات  حد  دنى الت الوريوسالدتلو  العال   و درجة  -

 :العملية والمهاراتالخبرات 

 .ج  مجال العمل نفسه سنوات  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 

 

 

 

 

 .للتعديل بطاقة الوصف الوظيفي قابلة: مالحظة
 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 



                                                                            The Hashemite University     الهاشميـــة                        الجـامعـــة

 The Human Resources Dept                            دائرة الموارد البشرية
 

 168 

 

الموقع على الهيكل   

 التنظيمي
   وحدة الم تتة

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز  .النظ  الم تتيةرئيس شعتة  المسمى الوظيفي

  الرمز .دائرة الفنيةالمدير  المسؤول المباشـر

 
ات وقواعد التيانات المها  والواجت شعتة النظ  الم تتيةيتولى رئيس ( رئيس الشعتة)تالماجة إلى واجتات رئيس الشعتة الواردة ج  تراقة 

- :التالية
- :المهام والواجبات

 .المشار ة تاختيار نظا  إدارة قواعد التيانات ج  الم تتة و ل  تالتنسي  مع مدير الم تتة ورؤساء الشعب المعنية ومر ز الحاسوب .1

 .تواسرة الحاسوب( Onlineتقنية التحث المتاشر /متينة على استخدا  الحاسوب)تقدي  خدمات معلومات جعالة ومترورة للمستفيدين  .2

المشار ة تاختيار األجهزة والمعدات الفنية و جهزة الحاسوب وملحقاتها الالزمة للعمل ج  وحدة الم تتية وصييانتها تالتنسيي  ميع مر يز  .3
 .الحاسوب

 .إعداد المواصفات والشرور الفنية لألجهزة والمعدات الالزمة ألعمال الم تتة وخدماتها .4

 .ا  جهارس الم تتة اآللية والمتنية على الحاسوبتدريب المستفيدين على استخد .5

 .صيانة وتحديث التيانات المتعلقة تالم تتة ومجموعاتها على صفحة الم تتة ممن موقع الجامعة على شت ة ارنترنت .6

دارة قاعدة تيانات الم تتة .7  .ترمجة وا 

 .ترمجة احتياجات الم تتة من تقارير وجداول أل راض العمل اليوم  .8

دا .9 عرياء ترمجة وا  رة تنو  وقواعيد المعلوميات ارل ترونيية التي  تشيار  تهيا الم تتية والشيراف ومتاتعية تفعييل ارشيترا ات ارل ترونيية وا 
 .الصالحيات للمستفيدين

 المؤهـالت العلميـة 

 .درجة الت الوريوس ج  عل  الحاسوب  حد  دنى -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .مجال العمل نفسه خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الم تتة

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز  .العارةو  لمجموعات العامةا رئيس شعتة المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الخدمات المكتبية المسؤول المباشـر
 

المها  والواجتات  رئيس شعتة المجموعات العامة والعارةيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
- :التالية

 

- :المهام والواجبات

دي  خدمة إعارة حديثة ومترورة داخلية وخارجية وتاسيتخدا  الحاسيوب للمسيتفيدين ووجقيًا لألنظمية والتعليميات الشراف على تق .1
 .الناج ة

 .متاتعة صيانة وتحديث تعليمات العارة و نظمتها .2

 .التأ د من ترتيب وتنظي  المواد الم تتية على الرجوف لتسهيل استخدامها من قتل المستفيدين .3

عداد الحصاءات الخاصة ت ل  ووجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ةالمشار ة تأعمال  .4  .الجرد للمواد الم تتية وا 

 .متاتعة إصدار تراءات ال مة للمستفيدين من  عماء الهيئة التدريسية والدارية والرلتة ووجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة .5

 .جامعية الرسمية األردنيةالشراف ومتاتعة خدمات العارة المتتادلة مع الم تتات ال .6

متاتعة وتحديث التيانات والمعلومات المتعلقية تشيعتة العيارة عليى صيفحة الم تتية ميمن موقيع الجامعية عليى شيت ة ارنترنيت  .7
 .خدمة للمستفيدين و ل  تالتعاون مع مدير الدائرة

 .سب األصولمتاتعة العمل وتقدي  خدمات العارة ج  الم تتة العامة والم تتات ج  ال ليات وح .8

 .المشار ة ج  عملية اختيار ال تب والمرتوعات من خالل لجان الشراء المعنية .9
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ج  عل  الم تتات والمعلومات  حد  دنى الت الوريوسالدتلو  العال   و درجة  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .سنوات ج  مجال العمل نفسه  رتعخترة ر تقل عن  -

 .ان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوبإتق -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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الموقع على الهيكل   

 التنظيمي
   وحدة الم تتة

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز  .راجعوالم رئيس شعتة المجموعات الخاصة المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الخدمات المكتبية المسؤول المباشـر
 
 

المها  المراجع و رئيس شعتة المجموعات الخاصةيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
- :والواجتات التالية

 

- :المهام والواجبات

 

 .خدمات معلومات جّعالة للمستفيدينالشراف على تقدي  خدمات مرجعية و  .1
 .التأ د من تنظي  ورتيب المراجع على الرجوف وتما يسهل استخدامها من قتل المستفيدين .2

متاتعة وتحديث المجموعات الخاصة  م تتة األسرة والرفولة وم تتة العمل ارجتماع  ومصيادر الدراسيات المتخصصية  .3
 .ل ليات والمرا ز العلمية المعنيةو ل  تالتعاون والتنسي  مع مدير الدائرة وا

متاتعة وتحديث التيانات المتعلقة تالشيعتة عليى صيفحة الم تتية ميمن موقيع الجامعية عليى شيت ة ارنترنيت وتالتعياون  .4
 .والتنسي  مع مدير الدائرة

 . لالقيا  تإعداد الحصاءات المتعلقة تاستخدا  مجموعة المراجع والمجموعات خاصة وتنسيتاته ج  ا ا المجا .5

 .التأ د وتدقي  ترتيب ال تب على الرجوف ج  قاعات المراجع ورف الحجز والمجموعات الخاصة .6
 

 
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ج  عل  الم تتات والمعلومات  حد  دنى الت الوريوسالدتلو  العال   و درجة  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .سهج  مجال العمل نف سنوات  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 

 

 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الم تتة

  الرمز .ةالوظائف الداري ةــــــــاسم المجموع

  الرمز  .م تتييية إداره المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الشعبة المعني ؤول المباشـرالمس
 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

 -:المهام والواجبات

 .إعداد مسودات ال تب الرسمية جيما يتعل  تمجال اختصاصه ج  الم تتة .1

رجاع ال تب وتن .2  .ظيمها ج  الم تتةالمشار ة ج  إعارة وا 

 .تدقي  القوائ  التيتليو راجية الت  ترد تال تب .3

 .المشار ة تأعمال الجرد السنوه لمحتويات الم تتة، و ل  رتقًا للقواعد المالية والدارية المتتعة .4

 .تسجيل وجهرسة وتصنيف المواد الم تتية و وعية المعلومات حسب النظا  المتتع تالم تتة .5

 .التتادل وتنظي  سجالت رسمية لهاتسل   تب الاداء و  .6

 .ارشترا  ج  لجان شراء وتسل  المواد الم تتية و وعية المعلومات ت اجة  ش الها .7

 .إعداد الحصائيات والتقارير المتعلقة تأعمال الم تتة وخدماتها .8

 .الشراف على قاعات المرالعة المر زية والفرعية وتوجير التيئة الدراسية المناستة  .9

رلتات شراء المواد الم تتية و وعية المعلومات تأش الها الورقية وارل ترونية و  ل  متاتعة اشترا ات الدوريات متاتعة   .11
 .وقواعد التيانات

 .العمل على إدارة نظ  وقواعد التيانات وترويراا  .11

 .الشراف على ترمي  وتجليد ال تب والمرتوعات ومتاتعتها وحفظ السجالت المتعلقة تها .12

 .على الرجوف وترتيتها المحاجظة .13

 .إرشاد القراء إلى مصادر المعلومات .14

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .15

 ة ـالت العلميـالمؤه

 ".المعلومات والتوثي " و " عل  م تتات"درجة الت الوريوس ويفمل ج   حد تخصصات  -
 

 الخبرات العملية والمهارات

 .للما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوبا -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 وصـــــف الوظائـــــــف  بطاقـة

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   .وحدة الم تتية

  الرمز الوظائف الدارية اسم المجموعــــــــة

  الرمز  .ية اتيب م تتي المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الشعبة المعني المسؤول المباشـر
 
 

- :ات الناج ة يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليم
 

- :المهام والواجبات

 

 (. العارة والرجاع والرد على استفساراته )تقدي  خدمات للمراجعين  .1

 .ترمي  ال تب وتجليداا وومع الشرير الممغنر عليها .2

 .المشار ة ج   عمال الجرد السنوه لمحتويات الم تتة .3

عداد قوائ  تالمواد الم تتية المرلوتةالمشار ة ج  تنظي  سجالت  تب ا .4  .لاداء، والتتادل وا 

 .العمل على إعادة إرجاع ال تب والمرتوعات ج  األما ن المخصصة لها على الرجوف .5

 .مراقتة قاعات المرالعة والدوريات والمحاجظة على ادوء الم تتة .6

 .مراقتة الرجوف ومنع العتث تها .7

 .رى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عملهالقيا  تأية مها   خ.  8            
 
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 ".المعلومات التوثي " و " عل  م تتات"دتلو   لية مجتمع ويفمل ج   حد تخصصات درجة  -

 . و شهادة الثانوية العامة -

 
 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .لة درجة الدتلو خترة ر تقل عن سنتين ج  مجال العمل نفسه لحم -

 .خترة ر تقل عن خمس ج  مجال العمل نفسه لحملة شهادة الثانوية العامة -

 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 

 

 

 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة الم تتة

  الرمز .ةالوظائف الداري ةــــــــاسم المجموع

  الرمز  .مراقب مدخل المسمى الوظيفي

  الرمز .دة الم تتةمدير وح المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

 -:المهام والواجبات

 
 .الشراف وتنظي  عملية دخول وخروج المستفيدين ورّواد الم تتة. 1
 .التعامل تأدب و ياسة مع الزمالء ورّواد الم تتة. 2
 .ي  ال تب والمواد الم تتية المعارة والتأ د من خروجها تالرريقة القانونيةتدق. 3
 .ترتي  تعليمات ارتياد الم تتة واستخدامها. 4
 .ما ي لف ته من  عمال من قتل إدارة الم تتة. 5
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .شهادة الثانوية العامة  حد  دنى -
 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 

 .تقل عن سنتين ج  مجال العملخترة ر  -
 

 
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 
 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 ـــف بطاقـة وصـــــف الوظائــــ

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة القتول والتسجيل

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز . مدير وحدة القتول والتسجيل المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الجامعة المسؤول المباشـر

- :المها  والواجتات التالية مدير وحدة القتول والتسجيليتولى ( ير الوحدةمد)تالماجة إلى واجتات مدير الوحدة الواردة ج  تراقة 
 -:المهام والواجبات

الشراف والمتاتعة على عملية قتول الرلتة الجدد ج  الجامعة وممان است مال الجراءات المتعلقة ته  وحسب األنظمة والتعليمات  .1
 .الناج ة

 .ل  ج  قتول الرلتة ممن الترنامج العاده والترنامج الدول   العايتنفي  سياسة الجامعة وسياسات التعل .2

 .الشراف على جتح السجالت ومتر المعلومات المتعلقة تالرلتة والمواد المسجلة والعالمات المرصدة .3

 .العمل على ممان دقة تسجيل العالمات والمواد للرلتة وآليات ترصيداا .4

 .ة والتعليمات الناج ةحل مشا ل وقمايا الرلتة ومتاتعتها وج  األنظم  .5

 .العمل على رجع تقارير دورية عن  وماع الرلتة ج  الجامعة إلى رئاسة الجامعة .6

 .ممان صحة ودقة الوثائ  الصادرة عن الوحدة .7

 نإعداد الترنامج الدراس  وتوزيعه على ال ليات وعلى  عماء ايئة التدريس وعليى القاعيات الصيفية تالتعياون ميع العميداء المعنييي .8
 .لجة التعارماتومعا

 .ج  الجامعةاأل اديمية قيات الثقاجية تشأن  وماع الرلتة التنسي  مع الجهات التاعثة والملحالتعاون و  .9

 .متاتعة العبء التدريس  للرلتة .11

 .المشار ة ج  لجنة التت ج  قمايا الرلتة األ اديمية ولجنة الخرة الدراسية .11

 .ئة التدريس ج  الجامعة والمحامرين  ير المتفر ينتدقي  العبء الدراس  والعبء الماج  ألعماء اي .12

 المؤهـالت العلميـة 

 .ات المناستةالتخصص حد الت الوريوس  حد  دنى ج  درجة الماجستير  و درجة  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 نفسه خترة ر تقل عن ستع سنوات ج  مجال العمل -

 .لمدة ر تقل عن خمس سنوات على األقل داخل الجامعة يةالوظائف الدارية القياد ن ي ون قد شغل إحدى  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .تحمل مغر العملو  القدرة على إدارة جري  العمل -

 .حاصل على دورات تدريتية ج  مجال العمل -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة القتول والتسجيل

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية موعــــــــةاسم المج

  الرمز . نائب مدير وحدة القتول والتسجيل المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير وحدة القبول والتسجيل المسؤول المباشـر

- :اجتات التاليةيتولى نائب مدير وحدة القتول والتسجيل المها  والو ( نائب المدير)تالماجة إلى واجتاته الواردة ج  تراقة 
 

- :المهام والواجبات

 

 . ية مها  ي لفه تها مدير الوحدة. 1
 .القيا  تأعمال مدير الوحدة ج  حال  ياته. 2
 .التوقيع على الوثائ  و شوجات العالمات الخاصة تالرلتة تعد التأ د من صحتها. 3
 .وممن ما ي لف ته من  عمالمتاتعة  عمال الدوائر والشعب ج  الوحدة تالتنسي  مع مدير الوحدة . 4
 .متاتعة الحمور والغياب والمغادرات والجازات للعاملين. 5
 

 المؤهـالت العلميـة 

 .درجة الت الوريوس ج  إحدى التخصصات العلمية  و الدارية  حد  دنى -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه -

 .ل إحدى الوظائف الدارية القيادية لمدة ر تقل عن ثالث سنوات على األقل داخل الجامعة ن ي ون قد شغ -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 

 .وظيفي قابلة للتعديلبطاقة الوصف ال: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 ..............................التوقيع.................................. الوظيفة ......................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   تسجيلوحدة القتول وال

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز دائرة القتولمدييير  المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير وحدة القتول والتسجيل المسؤول المباشـر
 

- :واجتات التاليةالمها  وال دائرة القتولمدييير يتولى ( الدائرةمدير )الواردة ج  تراقة المدير  تالماجة إلى واجتات
 -:المهام والواجبات

 

 .ومع الترامج الخاصة تدائرة القتول حاسوتيًا تالتنسي  مع دائرة الخدمات الفنية ومر ز الحاسوب. 1
 .استقتال رلتات الرلتة الجدد وتدقيقها حسب األسس والشرور المعتمدة للقتول ج  حينه. 2
 .ة من الجهات التاعثة المختلفة والمعتمدة حسب األصولتدقي  قوائ  الرلتة المرشحين للقتول الوارد. 3
 .إعالن  سماء الرلتة المقتولين من الرلتة الجدد ج  ترامج القتول المختلفة الت  تقراا إدارة الجامعة ولجميع المستويات. 4
 .است مال إجراءات قتول وتسجيل الرلتة الجدد تالتنسي  مع دوائر الوحدة والعمادات ج  الجامعة. 5
 .تييييدقي  رلتيييييات ارنتقيييييال مييييين تخصييييي  إلييييى آخييييير جييييي  الجامعييييية ورلتيييييات ارنتقييييال مييييين جامعييييية  خيييييرى إليييييى الجامعييييية. 6
 .إعداد ترامج لعمل الدائرة وومع الجداول الزمنية والخرر الالزمة لتنفي اا. 7
 .عها إلى مدير الوحدةالمشار ة ج  إعداد التقوي  الجامع  والتقارير الدارية والمالية المتعلقة تالدائرة ورج. 8
 .المشار ة ج  لجان التدقي  المختلفة ج  الوحدة الت  تعقد جصلياً . 9

 . ه  عمال ي لف تها من مدير الوحدة. 11
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد التخصصات المناستةج   نى حد  د درجة الت الوريوس -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه مجال العملسنوات ج   خمسخترة ر تقل عن  -

 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  إحدى الوظائف الدارية المتوسرة ن ي ون قد شغل  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .وتحمل مغر العمل القدرة على إدارة جري  العمل -

 .ج  مجال العملحاصل على دورات تدريتية  -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 ............................التوقيع.................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

لهيكل الموقع على ا

 التنظيمي
   وحدة القتول والتسجيل

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز رئيس شعتة قتول الترنامج الدول  المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة القتول المسؤول المباشـر
 

المها  والواجتات  قتول الترنامج الدول  شعتة رئيستولى ي( رئيس شعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات
- :التالية

 -:المهام والواجبات
 

 .العمل على تروير الترامج الخاصة تقتول الرلتة حاسوتيًا وتعديلها عند اللزو  حسب األسس والشرور والتعليمات الناج ة. 1
 .تدقي  رلتات الرلتة الجدد حسب األنظمة والتعليمات الناج ة. 2
 .تدقي  قوائ  الرلتة المرشحين للقتول الواردة من الجهات التاعثة المختلفة والمعتمدة حسب األصول. 3
إعداد العالن الخا  تاستقتال الرلتة الجدد والمرشحين للقتول ج  الترنامج اليدول  وتالتنسيي  ميع الجهيات المعنيية المختلفية . 4

 .ج  الجامعة
الرلتة الجدد المرشحين للقتول جي  الترنيامج اليدول  وتالتنسيي  ميع الجهيات المعنيية المختلفية  است مال إجراءات قتول وتسجيل. 5

 .ج  الجامعة
 .تدقي  رلتات ارنتقال من تخص  إلى آخر و من جامعة  خرى إلى الجامعة. 6
 .المشار ة ج  تدقي  التقوت  الجامع . 7
 .المعنية تها إعداد التقارير الخاصة تقتول الرلتة وتزويد الجهات. 8
 .المشار ة ج  لجان التدقي  المختلفة ج  الوحدة الت  تعقد جصلياً . 9

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتية عمله. 11

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد التخصصات المناستة  حد  دنىدرجة الت الوريوس ج   -

 الخبرات العملية والمهارات

  .سنوات ج  مجال العمل نفسه  رتعترة ر تقل عن خ -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .وتحمل مغر العمل القدرة على إدارة جري  العمل -

 .حاصل على دورات تدريتية ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 المحتويات ارلعت على
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف   

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة القتول والتسجيل

  الرمز .الدارية المتوسرةالوظائف  اسم المجموعــــــــة

  الرمز رئيس شعتة قتول الترنامج العاده المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة القتول المسؤول المباشـر
 

المها  والواجتات  العادهتول الترنامج رئيس شعتة قيتولى ( رئيس شعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات
- :التالية

 -:م والواجباتالمها
 

 .العمل على تروير الترامج الخاصة تقتول الرلتة حاسوتيًا وتعديلها عند اللزو  حسب األسس والشرور والتعليمات الناج ة. 1
 .تدقي  رلتات الرلتة الجدد حسب األنظمة والتعليمات الناج ة. 2
 .ختلفة والمعتمدة حسب األصولتدقي  قوائ  الرلتة المرشحين للقتول الواردة من الجهات التاعثة الم. 3
إعداد العالن الخا  تاستقتال الرلتة الجدد والمرشحين للقتول ج  الترنامج العياده وتالتنسيي  ميع الجهيات المعنيية المختلفية . 4

 .ج  الجامعة
المعنيية المختلفية  است مال إجراءات قتول وتسجيل الرلتة الجدد المرشحين للقتول جي  الترنيامج العياده وتالتنسيي  ميع الجهيات. 5

 .ج  الجامعة
 .تدقي  رلتات ارنتقال من تخص  إلى آخر و من جامعة  خرى إلى الجامعة. 6
 .المشار ة ج  تدقي  التقوت  الجامع . 7
 .إعداد التقارير الخاصة تقتول الرلتة وتزويد الجهات المعنية تها. 8
 .قد جصلياً المشار ة ج  لجان التدقي  المختلفة ج  الوحدة الت  تع. 9

 .المتاشر ر تتعارض مع رتية عملهالقيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه . 11

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد التخصصات المناستة  حد  دنىدرجة الت الوريوس ج   -

 الخبرات العملية والمهارات

  .سنوات ج  مجال العمل نفسه  رتعخترة ر تقل عن  -

 .ومهارات استخدا  الحاسوب إتقان اللغة ارنجليزية -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .وتحمل مغر العمل القدرة على إدارة جري  العمل -

 .حاصل على دورات تدريتية ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 ............................التوقيع............................... ...الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة القتول والتسجيل

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز العلميةدائرة تسجيل ال ليات مدييير  المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير وحدة القتول والتسجيل المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التاليةمدير دائرة تسجيل ال ليات العلمية يتولى ( مدير الدائرة)الواردة ج  تراقة  المدير تالماجة إلى واجتات
 -:المهام والواجبات

 

 .نات تالتنسي  مع العمادات ودوائر الوحدة ومر ز الحاسوبتدقي  وررح الجدول الدراس  وجدول ارمتحا. 1
جراء عملية السحب والماجة. 2  .تسجيل الرلتة على مواد الفصول الدراسية وا 
 .متاتعة إجراءات تأجيل الدراسة للرلتة، وارنسحاب من الجامعة وارنتقال تين التخصصات المختلفة وارنتقال من خارج الجامعة. 3
 .راءات معادلة مواد الرلتة المقتولين والمنتقلينمتاتعة إج. 4
جاتة استفساراته  األ اديمية المختلفة. 5  .استقتال مراجعات الرلتة وا 
متاتعيية رؤسيياء الشييعب المعنييية والتنسييي  مييع دائييرة القتييول لتزويييد م تييب خدميية العليي  ور يين التعثييات العسيي رية تأسييماء الرلتيية المييؤجلين . 6

 .ن عنها  و المقتولين  و المنسحتين من الجامعةلدراسته   و المنقرعي
 .متاتعة رؤساء الشعب المعنية لألوماع األ اديمية للرلتة. 7
 .إصدار قوائ  تالرلتة المن رين  و المفصولين   اديمياً . 8
 .  العمل من الرلتةإعداد ترامج لعمل الدائرة وومع الجداول الزمنية والخرر الالزمة لتنفي اا لممان تفاده حارت المغر ج. 9

 .إعداد الجدول الدراس  وجقًا للمواعيد المحددة من قتل مجلس العمداء. 11
 .ل تخريج الرلتةفالمشار ة ج  إعداد مترلتات ح. 11

 

 المؤهـالت العلميـة 

 . حد  دنى لوريوس ج   حد التخصصات المناستةدرجة الت ا -

 الخبرات العملية والمهارات

  .س سنوات ج  مجال العمل نفسهخترة ر تقل عن خم -

 .لمدة ر تقل عن ثالث سنوات على األقل داخل الجامعة المتوسرةالوظائف الدارية  ن ي ون قد شغل إحدى  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .تحمل مغر العملو  القدرة على إدارة جري  العمل -

 .رات تدريتية ج  مجال العملحاصل على دو  -
 

  .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 ـف بطاقـة وصـــــف الوظائــــــ

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة القتول والتسجيل

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز دائرة تسجيل ال ليات النسانيةمدييير  المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير وحدة القتول والتسجيل المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية النسانيةمدير دائرة تسجيل ال ليات يتولى ( مدير الدائرة)ردة ج  تراقة الوا المدير تالماجة إلى واجتات
 

 -:المهام والواجبات
 

 .تدقي  وررح الجدول الدراس  وجدول ارمتحانات تالتنسي  مع العمادات ودوائر الوحدة ومر ز الحاسوب. 1
 .جراء عملية السحب والماجةتسجيل الرلتة على مواد الفصول الدراسية وا  . 2
 .متاتعة إجراءات تأجيل الدراسة للرلتة، وارنسحاب من الجامعة وارنتقال تين التخصصات المختلفة وارنتقال من خارج الجامعة. 3
 .متاتعة إجراءات معادلة مواد الرلتة المقتولين والمنتقلين. 4
جاتة استفساراته  األ ا. 5  .ديمية المختلفةاستقتال مراجعات الرلتة وا 
متاتعيية رؤسيياء الشييعب المعنييية والتنسييي  مييع دائييرة القتييول لتزويييد م تييب خدميية العليي  ور يين التعثييات العسيي رية تأسييماء الرلتيية المييؤجلين . 6

 .لدراسته   و المنقرعين عنها  و المقتولين  و المنسحتين من الجامعة
 .لتةمتاتعة رؤساء الشعب المعنية لألوماع األ اديمية للر. 7
 .إصدار قوائ  تالرلتة المن رين  و المفصولين   اديمياً . 8
 .إعداد ترامج لعمل الدائرة وومع الجداول الزمنية والخرر الالزمة لتنفي اا لممان تفاده حارت المغر ج  العمل من الرلتة. 9

 .إعداد الجدول الدراس  وجقًا للمواعيد المحددة من قتل مجلس العمداء. 11
 .ل تخريج الرلتةفر ة ج  إعداد مترلتات حالمشا. 11

 

 المؤهـالت العلميـة 

 . حد  دنى درجة الت الوريوس ج   حد التخصصات المناستة سنوات -

 الخبرات العملية والمهارات

  .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه -

 .الث سنوات على األقل داخل الجامعةلمدة ر تقل عن ث المتوسرةالوظائف الدارية  ن ي ون قد شغل إحدى  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .تحمل مغر العملو  القدرة على إدارة جري  العمل -

 .حاصل على دورات تدريتية ج  مجال العمل -

  .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   .وحدة القتول التسجيل

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .سرةالوظائف الدارية المتو 

  الرمز .رئيس شعتة تسجيل المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير الدائرة المعن  المسؤول المباشـر

- :يتولى رئيس شعتة التسجيل المها  والواجتات التالية( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  تالماجة إلى واجتات رئيس الشعتة
- :المهام والواجبات

 .رلتة ج  الجامعة وتسجيله  للمواد ممن الخرة وجتح ملفات خاصة ته تنفي  إجراءات قتول ال. 1
 .تنفي  تعليمات منح الدرجات العلمية. 2
 .تدقي  وررح الجدول الدراس . 3
 .متاتعة العبء التدريس  للمدرسين. 4
جراء عملية ارنسحاب والماجة وتدقي  خرر الرلتة . 5  .المتوقع تخرجه تسجيل الرلتة على مواد الفصول الدراسية وا 
 .متاتعة إجراءات معادلة مواد الرلتة المقتولين والمتنقلين من تخص  إلى آخر  و من جامعة إلى  خرى إلى الجامعة. 6
 .متاتعة إجراءات تأجيل الدراسة للرلتة وارنسحاب من الجامعة. 7
جاتة استفساراته  األ اديمية المختلفة. 8  .استقتال مراجعات الرلتة وا 
 .ويد م تب خدمة العل  ور ن التعثات العس رية تأسماء الرلتة المؤجلين  و المنقرعين والمقتولين  و المنسحتين من الجامعةتز . 9

 .متاتعة األوماع األ اديمية للرلتة من مواد دراسية وجقًا للخرة وترصيد عالماته . 11
 .تها المشار ة ج  إعداد ترامج وعمل الشعب واتخا  القرارات الخاصة. 11
 .تدقي  رلتات انتقال الرلتة من تخص  آلخر ومن جامعة  خرى إلى الجامعة والسير ج  الجراءات حسب األصول. 12
 .ترتي  قرارات وزارة التعلي  العال  ومجلس العمداء ولجنة التت ج  قمايا الرلتة األ اديمية ولجنة الخرة الدراسية. 13
 . و المواد الدراسية  ير الم تملة تنفي  نما ج مراجعة عالمات الرلتة. 14
 .تنفي  إجراءات انسحاب الرلتة من مادة واحدة  و من جميع المواد الدراسية.15
 .حجز القاعات الصفية لجراء ارمتحانات. 16
 .تدقي  معلومات الرلتة المقتولين من واقع ملفاته . 17

 المؤهـالت العلميـة 

 . العلمية  و الدارية  حد  دنى درجة الت الوريوس ج  إحدى التخصصات -

 :الخبرات العملية والمهارات

  .سنوات ج  مجال العمل نفسه  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   لقتول والتسجيلوحدة ا

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز دائرة الوثائ  والخدمات الفنيةمدييير  المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير وحدة القتول والتسجيل المسؤول المباشـر

 
- :الوثائ  والخدمات الفنية المها  والواجتات التالية يتولى مدير دائرة( مدير الدائرة)الواردة ج  تراقة ه تالماجة إلى واجتات

 -:المهام والواجبات

إصدار الوثائ  الخاصة تالرلتة الدارسيين والخيريجين  إثتيات الراليب و شيوف العالميات والشيهادات والتأ يد مين دقتهيا وصيحة  .1
 .المعلومات تها

 .للمصادقة على تخرجه  إصدار قوائ  تأسماء الرلتة المتوقع تخرجه  ومخارتة مجلس العمداء .2

 .تزويد الجهات المعنية تنتائج الرلتة المتعوثين على نفقته  .3

 .تجهيز جدول ارمتحانات النهائية .4

 .رتاعة قوائ  العالمات الفصلية حسب توزيع نظ  الدرجات المعتمدة من ال لية .5

 .حفظها ج  ملف الرالبالمشار ة ج  رتاعة النتائج الفصلية ل ل رالب، رعتماداا من قتل مسجل ال لية و  .6

 .إعداد الردود المتعلقة تالحصائيات والتقارير عن الرلتة وخريج  الجامعة .7

 .استخراج التقارير والحصائيات المختلفة وتزويد دائرة التسجيل تها .8

 .متاتعة التعديالت على الترامج المستخدمة ج  الوحدة .9

 .عمل ج  الوحدة وحوستتهاالمشار ة ج  إعداد آليات العمل والجراءات المتتعة لل .11

 .تحليل الجراءات الحاسوتية وتسهيلها .11

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .12

 المؤهـالت العلميـة 

 .درجة الت الوريوس ج   حد التخصصات المناستة  حد  دنى -     

 الخبرات العملية والمهارات

 . مس سنوات ج  مجال العمل نفسهخترة ر تقل عن خ -

 . ن ي ون قد شغل إحدى الوظائف الدارية المتوسرة لمدة ر تقل عن ثالث سنوات على األقل داخل الجامعة -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .ورات تدريتية ج  مجال العملحاصل على د -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

 الموقع على الهيكل

 التنظيمي
   .وحدة القتول التسجيل

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة

  الرمز .رئيس شعتة الحاسوب المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الوثائ  والخدمات الفنية المسؤول المباشـر

 
- :المها  والواجتات التالية رئيس شعتة الحاسوبتولى ي( رئيس شعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات

 

- :المهام والواجبات

 

 .استال   تب تعديل نتائج الرلتة وتدقيقها والتأ د منها وتنفي اا حسب األصول وحفظها تالتنسي  مع دوائر التسجيل. 1
 .إعداد الردود المناستة ج  موء التعليمات الناج ة جيما يخ  تعديالت النتائج. 2
عالنه ألعماء ايئة التدريس والرلتة. 3  .تجهيز جدول ارمتحانات النهائية ومخارتة الجهات المعنية ج  الجامعة ج  شأنه وا 
 .تقدي  الدع  الفن  ال امل لمختلف العمادات والمرا ز والدوائر ج  الجامعة جيما يخ   نظمة التسجيل. 4
 .رلتة جصلياً تزويد الجهات التاعثة خارج الجامعة تنتائج ال. 5
 .تزويد الجهات المختلفة داخل الجامعة وخارجها تأية إحصائيات مرلوتة عن رلتة الجامعة. 6
 .العمل على تروير نظا  القتول والتسجيل تالتنسي  مع دوائر الوحدة المختلفة ومرا ز الحاسوب. 7
 .عيداالتنسي  مع دوائر التسجيل المختلفة لمتر وتوحيد إجراءات التسجيل وموا. 8
 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله. 9

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى ج  عل  الحاسوب الت الوريوسدرجة  -

 :الخبرات العملية والمهارات

  .سنوات ج  مجال العمل نفسه  رتعخترة ر تقل عن  -

 .ا  الحاسوبإتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخد -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   وحدة القتول والتسجيل

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز رئيس شعتة التدقي  والوثائ  المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الوثائ  والخدمات الفنية ـرالمسؤول المباش
 

- :المها  والواجتات التالية رئيس شعتة التدقي  والوثائ يتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات
 

- :المهام والواجبات
 

صدار الوثائ  الخاصة تالرلتة الدارسين والخريجين  إثتات التدقي  و  .1  .رالب و شوجات العالمات والشهاداتا 

صدار  .2  .قوائ  تأسماء الرلتة المتوقع تخرجه  ومخارتة مجلس العمداء للمصادقة على تخرجه تدقي  وا 

 .المشار ة ج  حفل تخريج الرلتة .3

 .استال  النتائج النهائية من دائرة التسجيل وتدقيقها، والتأ د من  ن ت ون معتمدة من الجهات المعنية .4

 .وائ  العالمات الفصلية حسب توزيع نظا  الدرجات المعتمد من ال ليةرتاعة ق .5

 .رتاعة النتائج الفصلية ل ل رالب، وتزويداا لمسجل ال لية لحفظها ج  ملف الرالبتدقي  و  .6

 . إعداد الردود المتعلقة تالحصائيات والتقارير عن رلتة وخريج  الجامعة .7

 .زويد دائرة التسجيل تهااستخراج التقارير والحصائيات المختلفة وت .8

 .إعداد الردود المتعلقة تارستفسار عن صحة شهادات الخريجين .9

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .11
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد التخصصات المناستة  حد  دنىدرجة الت الوريوس ج   -     

 اراتالخبرات العملية والمه

  .سنوات ج  مجال العمل نفسه  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 لى المحتوياتارلعت ع
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

   وحدة القتول والتسجيل الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز .الداريةئف الوظا ةــــــــاسم المجموع

  الرمز  .إداره وثائ  المسمى الوظيفي

  الرمز .التدقي  والوثائ  ةيشعتيس رئي المسؤول المباشـر

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 -:المهام والواجبات

 .ة الدارسين والخريجين  إثتات الرالب و شوجات العالمات والشهاداتإصدار الوثائ   الخاصة تالرلت .0
 .استال  النتائج النهائية من ال ليات وتدقيقها والتأ د من  ن ت ون معتمدة من الجهات المعنية .2

 .رتاعة النتائج الفصلية ل ل رالب وتزويد دوائر التسجيل تها لحفظها ج  ملفات الرلتة .3

 .رحصائيات والتقارير عن الرلتة وخريج  الجامعةإعداد الردود المتعلقة تا .4

 .إعداد الردود المتعلقة تارستفسار عن صحة شهادات الخريجين .5

 .استخراج التقارير والحصائيات المختلفة وتزويد دوائر الوحدة المختلفة تها .6

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .7

 ة ـالعلمي التـالمؤه

 . حد التخصصات المناستة  حد  دنىدرجة الت الوريوس ج   -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 .القدرة على تحمل مغر العمل -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .مهارات التواصل مع الجمهور -

 

 .بلة للتعديلبطاقة الوصف الوظيفي قا: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
 

 
 

 .............................التوقيع..................................الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

   وحدة القتول والتسجيل الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز .ةالوظائف الداريي ةــــــــجموعاسم الم

  الرمز  .إداره قتول وتسجيل المسمى الوظيفي

  الرمز .المعن  ةييس الشعتييرئي المسؤول المباشـر
 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

 -:المهام والواجبات

دخالها للحاسوباست ما .0  .ل إجراءات قتول الرلتة المستجدين، والتأ د من استيفائه  شرور القتول وتدقي  الوثائ  والتيانات وا 
 .القيا  تأعمال التسجيل والسحب والماجة للمواد المرروحة .2

 .استال  وتدقي  وتسجيل عالمات الرلتة، وتفريغ النتائج الفصلية، وحساب المعدل الفصل  والترا م  .3

 .تاتعة وتدقي  الخرر الدراسية للرلتة، وسيرا  األ اديم  تالتنسي  مع المرشد األ اديم م .4

تدقي  ملفات الرلتة المتوقع تخرجه  جي  نهايية  يل جصيل دراسي ، والتأ يد مين اسيتيفائه  جمييع شيرور التخيرج حسيب تعليميات مينح  .5
 .الدرجات العلمية

 .تنسي  مع جهات إتتعاثه متاتعة األمور األ اديمية للرلتة المتتعثين تال .6

لى الجامعة .7  .متاتعة إجراءات تأجيل الدراسة وارنسحاب، وتغيير التخص  وارنتقال من وا 

اليي  ور والمييؤجلين لدراسييته ، والمنقرعييين والمقتييولين والمنسييحتين ميين  نتزويييد م تييب شييؤون خدميية العليي  تأسييماء الرلتيية األردنيييي .8
 .الجامعة

 .لرلتة األوائل لومعها على رئحة شرف ال لية والجامعةتزويد ال ليات تقوائ   سماء ا .9

 .إعداد وتنظي  الجدول الدراس ، وحجز القاعات التدريسية تالتنسي  مع ال ليات والدوائر المعنية .01

 .المشار ة ج  إعداد مشروع التقوي  الجامع  .00

 .المشار ة ج  إعداد الترتيتات الخاصة تحفل التخرج السنوه .13

 .خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عملهالقيا  تأية مها    .14

 المؤهـالت العلميـة 

 .درجة الت الوريوس ج   حد التخصصات المناستة  حد  دنى -

 الخبرات العملية والمهارات

 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 .القدرة على تحمل مغر العمل -

 .ا مهارات العمل ممن ارختص -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 
 .............................التوقيع..................................الوظيفة .................................... ارسيي  
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 الوصف الوظيفي 

 حســب الدوائـــر
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 ــــف الوظائـــــــف بطاقـة وصـ

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   الموارد التشرية دائرة

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز . الموارد التشرية مدير دائرة المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الجامعة المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية الموارد التشرية مدير دائرةيتولى ( الدائرةمدير )راقة الواردة ج  ته تالماجة إلى واجتات
 

- :المهام والواجبات

 .مراقتة ومتاتعة ترتي  األنظمة والتعليمات المتعلقة تشؤون العاملين ج  الجامعة ممن جو من الشفاجية والعدالة. 1
جراءات التعيين تما ي فل التشغيل األ. 2  .مثل للموارد التشرية وممن حاجات العمادات والواحدات الداريةإعداد خرر وا 

 .دائرة وتتسيرهاتروير الترامج الحاسوتية وآليات عمل ال. 3

 .تقدي  محامرات التوعية تحقو  العاملين وشرح ألا  الجراءات والسياسات المستخدمة ج  الجامعة. 4

 .والوصف الوظيف  للعاملين ج  الجامعة لجامعةالشراف على إعداد جداول تش يالت الوظائف ج  ا. 5

 .متاتعة مختلف قمايا التعيين واليفاد تالتنسي  وتالتعاون مع مختلف الجهات الداخلية والخارجية. 6

 .إعداد التقارير والحصائيات عن توزيع ال وادر التشرية والت  تساا  ج  تحسين السياسات والقرارات المتخ ة. 7

 .تدريب العاملين ج  الجامعة وجقًا لسياسة التدريب المعتمدة ج  الجامعةالشراف على . 8

 .ج  الدائرة متواجقة مع القوانين واألنظمة والتعليمات الناج ة المنجزةالتأ د من  ن جميع األعمال . 9

 .تقدي   اجة التسهيالت للجهات الرسمية الت  ترلب تيانات ومعلومات من الجامعة. 11

 .عل سرية وخصوصية معامالت العاملين ج  الجامعةالمحاجظة . 11
 

 : المؤهالت العلمية

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس ج   حد التخصصات الدارية  و العلمية  -
 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه  -

 .ر تقل عن ثالث سنوات على األقل داخل الجامعة لمدة الوظائف الدارية المتوسرة ن ي ون قد شغل إحدى  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 وياتارلعت على المحت
 

 

 ..................................التوقيع...... .............................الوظيفة.......................................ارسيي 
 

 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 



                                                                            The Hashemite University     الهاشميـــة                        الجـامعـــة

 The Human Resources Dept                            دائرة الموارد البشرية
 

 189 

 

الموقع على الهيكل   

 التنظيمي
   الموارد التشرية دائرة

  الرمز .الدارية المتوسرة الوظائف اسم المجموعــــــــة

  الرمز دائرة الموارد التشريةر مساعد مدي المسمى الوظيفي

  الرمز دائرة الموارد البشريةر مدي المسؤول المباشـر
 

المها  والواجتات  الموارد التشريةمدير دائرة مساعد يتولى ( مساعد مدير)مدير الواردة ج  تراقة ال مساعد تالماجة إلى واجتات
- :التالية

 

 -:المهام والواجبات
 

 .القيا  تأية مها  ي لفه تها مدير الدائرة. 1
 .مشار ة مدير الدائرة ج  اتخا  القرارات الخاصة تالدائرة والشعب التاتعة لها. 2

 .لتنسي  مع المديرالشراف والمراقتة والمتاتعة لألعمال الدارية والميدانية للعاملين ج  الدائرة وتوجيهه  تالش ل السلي  تا. 3

نجازاتها والمقترحات لتروير العمل تش ل عا   وتقديمه للمدير. 4  .إعداد التقارير الدورية عن  عمال الشعب التاتعة للدائرة وا 

 .المشار ة ج  تروير العمل وتتسير الجراءات المتتعة لتحقي   اداف الدائرة ورسالتها تالتنسي  مع المدير. 5

 .أ د من دقة وسالمة الجراءات وترتي  األصول واألعراف ج  تنفي   عمال الدائرةالمشار ة ج  الت. 6

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس ج  التخص   -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه ج  مجال العمل ثالث سنوات خترة ر تقل عن -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 
 .............................التوقيع .................................الوظيفة .................................... ارسيي  

 
 

 

 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

   الموارد التشرية دائرة الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز  رئيس شعتة شؤون  عماء ايئة التدريس المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الموارد البشرية اشـرالمسؤول المب



                                                                            The Hashemite University     الهاشميـــة                        الجـامعـــة

 The Human Resources Dept                            دائرة الموارد البشرية
 

 191 

 

- :يتولى رئيس شعتة شؤون  عماء ايئة التدريس المها  والواجتات التالية( رئيس الشعتة)تالماجة إلى واجتات رئيس الشعتة الواردة ج  تراقة   
 -:المهام والواجبات

 

 .تقسي   عمال الشعتة على العاملين  ل ممن اختصاصه. 1

 .رات الصادرة عن مجلس العمداء والمتعلقة تشؤون  عماء ايئة التدريس ج  الجامعة و ية قرارات  خرىتنفي  القرا. 2

وتدقي  رلتات المتقدمين لإلعالن  لاستقتاإعداد ومتاتعة العالنات عن الوظائف ونشراا ج  الصحف اليومية وعلى موقع الجامعة ارل ترون  و . 3
رسالها إلى الجهات المعنية رست   .مال إجراءات التعيينوا 

 .تدقي  الشهادات والتيانات والمعلومات والوثائ  المقدمة من المعينين الجدد وجتح الملفات الخاصة ته  ورقيًا وال ترونياً . 4

جيازة . 5 التفيرل العلمي  ومراقتية تدقي  واست مال الجراءات المتعلقة تتجديد العقود ومنح الزييادات السينوية والجيازات المختلفية والعيارة ارنتيداب وا 
 .مواعيد استنفا اا

تداء الر ه حول القمايا المعرومة وحسب األنظمة والتعليمات الناج ة. 6      .الرد على  ه  تب رسمية تخ  شؤون  عماء الهيئة التدريسية وا 

 .تراحات الالزمة لتحديث الترنامجالشراف والمتاتعة على إدخال التيانات والمعلومات على نظا  الدائرة الحاسوت  وتقدي  ارق. 7

 .متاتعة تصاريح العمل و  ونات القامة ألعماء ايئة التدريس  ير األردنيين. 8

 .مخارتة الجهات الرسمية  ات العالقة لتقدي  التسهيالت الالزمة ألعماء الهيئة التدريسية. 9

 . تدقي  جدول تش يالت الوظائف األ اديمية قتل إصداراا تش ل نهائ. 11

 .است مال إجراءات تراءة ال مة للمستقيلين من  عماء ايئة التدريس. 11

 .متاتعة المناصب األ اديمية وتزويد مدير الدائرة تمواعيد انتهاء عمل  ل منها. 12

 .التأ د من صحة األعمال المنجزة والجراءات المتخ ة ج  الشعتة وممان انسجامها مع األنظمة والتعليمات الناج ة .7

 ؤهـالت العلميـة الم

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .سنوات ج  مجال العمل نفسه  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .  مجال العملحاصل على دورات ج -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 ...............................التوقيع............................... الوظيفة ...................................... ارسيي  
 
 

 
  

 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

   الموارد التشرية دائرة الهيكل التنظيمي الموقع على

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز  رئيس شعتة شؤون الموظفين والمستخدمين المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الموارد البشرية المسؤول المباشـر
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يتولى رئيس شعتة شؤون الموظفين والمستخدمين المها  والواجتات ( رئيس الشعتة)اقة تالماجة إلى واجتات رئيس الشعتة الواردة ج  تر  
- :التالية

 -:المهام والواجبات

 .متاتعة واست مال إجراءات تعيين الموظفين والمستخدمين الجدد. 1

ين وتثتييت تالخدمية الدائمية حسيب تدقي  واست مال الجراءات المتعلقة تالموظفين من زييادات سينوية وتجدييد عقيود وترجييع وتحوييل تعيي .2
 .نظا  وتعليمات الموظفين

عداد محمر ارجتماع والقرارات الصادرة عنه .3  .إدارة  مانة سر لجنة شؤون الموظفين وا 

 .إعداد ومتاتعة العالنات للوظائف الدارية ونشراا ج  الصحف اليومية وعلى موقع الجامعة ارل ترون  .4

 .ف العاملين تاألعمال الماجية  و تنفي  الدورات  و الم اجآت المالية  و  يراا من القرارات الداريةإعداد القرارات المتعلقة تت لي .5

 .تدقي  جدول تش يالت الوظائف الدارية قتل إصداراا تش ل نهائ  .6

رسالها إلى الجهات الرالتة تمهيدًا رست .7  . مال إجراءات التعييناستقتال رلتات المتقدمين لشغال الوظائف وجقًا لشرور العالن وا 

 .الشراف على إدخال التيانات والمعلومات على نظا  الدائرة وتقدي  ارقتراحات الالزمة لتحديثها .8

تداء الر ه حول  ه قمية حسب نظا  وتعليمات الموظفين .9  .الرد على  ه  تب رسمية تخ   مور الموظفين والمستخدمين الوظيفية وا 

 .جديد عقود الموظفين  و تحويل تعيينه   و تثتيته  تالخدمة الدائمةإعداد  تب إتداء الر ه تخصو  ت .11
 .است مال إجراءات تراءة ال مة للمستقيلين. 11

 المؤهـالت العلميـة 

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .سنوات ج  مجال العمل نفسه  رتعخترة ر تقل عن  -

 .مهارات استخدا  الحاسوبإتقان اللغة ارنجليزية و  -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 ....................التوقيع............................. .....الوظيفة .................... ........................ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف   

   الموارد التشرية دائرة ل التنظيميالموقع على الهيك

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز  رئيس شعتة السجالت واألرشيف المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الموارد البشرية المسؤول المباشـر
 

المها  والواجتات  رئيس شعتة السجالت واألرشيفيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
- :التالية

 -:المهام والواجبات
 

ى الشييهادات العلمييية والوثييائ  والقييرارات وال تييب الرسييمية إنشيياء ملييف خييا  ل ييل عمييو ايئيية تييدريس  و موظييف يحتييوه عليي .1
 .المتعلقة ته من  تداية تعيينه وحتى انتهاء خدماته

 .إنشاء ملفات خاصة تالمعامالت وال تب الرسمية للعودة إليها ج   ه وقت .2

 .إيجاد آلية ألرشفة وترقي  ملفات وسجالت الدائرة .3

ازات المرمييية للعيياملين جيي  الجامعيية وتجهيييز  تييب الحسيي  ميين الراتييب جيي  حييال تنفييي  قييرارات اللجييان الرتييية جيمييا يخيي  الجيي .4
 .استنفاد  رصدة الجازات

تزويد مؤسسة الممان ارجتماع  تال شوجات السنوية والشهرية تأسيماء ورواتيب العياملين جي  الجامعية وتحيديث تيانياته   وًر  .5
 .وتتليغ المؤسسة تإصاتات العمل تأول حسب التغييرات الت  قد ترر  على الومع الوظيف  له 

تزويييد شيير ة التييأمين علييى الحييياة المتعاقييدة معهييا الجامعيية ت شييف سيينوه يتمييمن  سييماء العيياملين وقيميية التييأمين ل ييل ميينه   .6
تال ه  تأية تعديالت على ال شف  و  ه حوادث وجاة أله من العاملين ج  الجامعة  .وا 

 .ت والتيانات و نظمة السالمة العامةالمحاجظة على  رشيف الملفات وسرية المعلوما .7
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .ي  العمل وتحمل مغر العملالقدرة على إدارة جر  -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 
 
 

 ....................التوقيع.................................. الوظيفة .............................. ارسيي  
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 ةــعيارييفي موصــــف وظة ــبطاق

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   .دائرة الموارد التشرية

  الرمز .الدارييةالوظائف  ةــــــــاسم المجموع

  الرمز . ملفات عامل حفظ المسمى الوظيفي
  الرمز .شعتة السجالت واألرشفةرئيس  المسؤول المباشـر

 
- :لتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة وا

 
 

- :المهام والواجبات

 

 .جتح الملفات وتصنيفها وترميزاا حسب رتيعة العمل. 1
 .ترتيب الملفات وممن آلية محددة وترريقة تسهل الرجوع إليها. 2

 .اجة الجراءات الالزمة تشأنهاحفظ  ورا  الوثائ  والمعامالت ممن الملفات الخاصة تعد التأ د من است مال  . 3

 .استال  وتسلي  الملفات للجهات صاحتة الصالحيات ممن قوائ  و شوجات وآليات وامحة وموثقة. 4

  .مرورة المحاجظة على السرية ج   اجة المعامالت الخاصة تالعمل. 5

 .التأ د من توجير حد  دنى من وسائل الحماية للملفات والوثائ . 6

 .وجير نظا  إرفاء حرائ  ج   رجة األرشيفالتأ د من ت. 7

 .ب ما يترلته العملقيا  تأعمال التنسيخ والتصوير وحسال. 8

 .المحاجظة على نظاجة موقع األرشيف. 9
 .تطبيق األنظمة والتعليمات النافذة. 01

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله.11
 

 ة ـلعلميالت اـالمؤه

 .ثانوية عامة  حد  دنى -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .المعرجة تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 ارلعت على المحتويات
 

 
 

..........................التوقيع... ..........................الوظيفة ............................. ارسيي    
 

 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 
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الموقع على الهيكل   

 التنظيمي
   الموارد التشرية دائرة

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز رئيس شعتة التأمين الصح  المسمى الوظيفي

  الرمز .ئرة الموارد البشريةمدير دا المسؤول المباشـر
 

المها  والواجتات  رئيس شعتة التأمين الصح يتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
- :التالية

 

 -:المهام والواجبات
 

 .تأمين الصح إصدار وتحديث تراقات التأمين الصح  للعاملين ج  الجامعة و ويه  الرا تين تارشترا  ج  ال .1

 .متاتعة العقود وارتفاقيات المترمة تين الجامعة والمستشفيات المتعاقد معها .2

 .استقتال رلتات ارشترا  وارنسحاب من التأمين الصح  وحسب التعليمات المعمول تها .3

 .الرد على استفسارات العاملين تخصو  خدمات التأمين الصح  .4

 .التأمين الصح إعداد التقارير والحصائيات المتعلقة ت .5

 .إعال  المستشفيات والجهات المتعاقدة معها الجامعة تتراقات التأمين الصح  المفقودة .6

 .الرد على  ه مخارتات تتعل  تشؤون التأمين الصح  والواردة للدائرة .7

 .است مال تراءة ال مة واستال  التراقات من المستقيلين .8

 .حدة الشؤون المالية ج  تحصيل ارشترا ات الخاصة ته تدقي  قيود المشتر ين والمنتفعين والتنسي  مع و  .9
 
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .درة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العملالق -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 
 
 
 
 
 
 

 ....................التوقيع................................ الوظيفة ................................ ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   الموارد التشرية دائرة

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز  رئيس شعتة التخرير والتروير المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الموارد البشرية المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية رئيس شعتة التخرير والترويريتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةماجة إلى واجتات تال
 

 -:المهام والواجبات
 

 .تنفي  ومتاتعة تروير ترامج الحاسوب ج  الدائرة والتأ د من مراتقتها للمعايير الحاسوتية وحاجات الدائرة .1

 .تنظيم  ج  الجامعة وتحديثه سنويًا وج  السياسات المتخ ة ج  الجامعةمتاتعة الهي ل ال .2

 .العمل على إنجاز وتحديث وتروير تراقات الوصف الوظيف  .3

 .اقتراح ومتاتعة وتنفي  الترامج التدريتية للموظفين ج  الجامعة .4

 .مر ز الحاسوبمتاتعة تحديد وحل مشا ل الترنامج الحاسوت  للدائرة تالتنسي  مع مختلف الشعب ومع  .5

 .المشار ة ج  العالن عن الوظائف ونشراا على الموقع ارل ترون  للجامعة .6

 .الشراف والعمل على تروير وتحديث صفحة دائرة الموارد التشرية على الموقع ارل ترون  للجامعة .7

 .إعداد الحصائيات المرلوتة وتزويد الجهات الرالتة تها .8
 
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىالت الوريوس درجة  -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل :مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 
 
 
 
 
 

 .................التوقيع.................................. الوظيفة .................................. ارسيي  
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   التشرية الموارد دائرة الموقع على الهيكل التنظيمي  

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز  رئيس شعتة اليفاد المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الموارد البشرية المسؤول المباشـر

- :والواجتات التالية المها  رئيس شعتة اليفاديتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
- :المهام والواجبات

 

 .تنفي  ومتاتعة إجراءات المرشح لإليفاد المراسالت الالزمة للحصول على قتول من إحدى الجهات المعتمدة لدى الجامعة الهاشمية.  1

 .تحديث وتروير إجراءات العمل ج  الشعتة وتنسيقها وحوستتها. 2

 .على التوصية الصادرة عن لجنة التعيين والترقية إصدار وتنفي  قرارات اليفاد تناءً . 3

صدار ت ا ر السفر. 4  .إصدار  تب الدع  المال  للمؤسسات األ اديمية ومخارتة السفارات لتسهيل حصول الموجد على الفيزا وا 

 .تنفي  مختلف القرارات الصادرة عن لجنة التعيين والترقية المتعلقة تالموجدين. 5

 .وتزويد الجهات الرالتة تهات إعداد الحصائيا. 6

 .است مال  اجة الجراءات المتعلقة تتقدي  الممانات المالية والران وج  الران وتنفي  ال فارت  و إلغائها. 7

 .إدخال وتدقي  المعلومات المتعلقة تتيانات الموجدين على نظا  الحاسوب. 8

  لتال هي  تيالقرارات المتعلقية تهي   و تميا يصيدر عين الجامعية مين تعليميات مراسلة الموجدين على العناوين ارل ترونيية الخاصية تهي. 9
 .وقرارات خاصة تالموجدين

 .متاتعة ال ليات لتزويد الجامعة تالتقارير األ اديمية عن الموجدين. 11

 مات الناج ةالتأ د من صحة األعمال المنجزة والجراءات المتخ ة ج  الشعتة وممان انسجامها مع األنظمة والتعلي. 11
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 ....................التوقيع.................................. الوظيفة ............................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

على الهيكل الموقع 

 التنظيمي
   الموارد التشرية دائرة

  الرمز .الوظائف الدارية اسم المجموعــــــــة

  الرمز إداره موارد تشرية المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الشعبة المعني المسؤول المباشـر
 

- :الواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  و 
 

 -:المهام والواجبات

 . اجة الجراءات المتعلقة تتنظي  األعمال الخاصة تالعاملين ج  الجامعة ومتاتعة  اجة شؤونه  اتخا  .1

 .إعداد وصيا ة الردود على ال تب والمعامالت الرسمية الواردة إلى الدائرة .2

 .ون الموظفين، ولجنة التعيين والترقية و ية لجان  خرىتدقي  تنفي  القرارات الصادرة عن مجلس العمداء ولجنة شؤ  .3

 .تدقي  ملفات العاملين والتأ د من سالمة الجراءات .4

 .متاتعة منح وحصول العاملين على حقوقه  الوظيفية ج  المواعيد المحددة وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة .5

 .إعداد وصيا ة العالنات الخاصة ترلب الجامعة لشغل الوظائف .6

 .رلتات المتقدمين للعمل ممن تنرت  عليه  شرور العالن لاستقتا .7

نجازاا .8  .  استقتال معامالت ارشترا  تالتأمين الصح  والممان ارجتماع  وتدقيقها وا 

 .متاتعة شؤون التدريب ج  الجامعة .9

 .ترونياً الشراف على متاتعة وتنظي  وحفظ إدامة الملفات الخاصة تالعاملين ج  الجامعة ورقيًا ال  .11

 .متاتعة إجراءات اليفاد والممانات المالية الخاصة تموجده الجامعة .11

 .متاتعة جدول التش يالت والقيود والملفات المتعلقة تالعاملين، والعمل على تحديثها تاستمرار .12

إر ميين خييالل المحاجظيية علييى سييرية وم تومييية المعييامالت المتعلقيية تالعيياملين جيي  الجامعيية وعييد   شييف خصوصييياته  و سييرارا   .13
 .القنوات الرسمية

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .14
 
 

 المؤهـالت العلميـة 

 .درجة الت الوريوس  حد  دنى -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .اصل على دورات ج  مجال العملح -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 
 

 ....................التوقيع.................................. الوظيفة ............................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

ى الهيكل الموقع عل

 التنظيمي
   دائرة  مانة سر المجالس

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز مدير دائرة  مانة سر المجالس المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الجامعة المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية مدير دائرة  مانة سر المجالسيتولى ( مدير الدائرة)الواردة ج  تراقة المدير تالماجة إلى واجتات 
 

- :المهام والواجبات

إدارة شؤون  مانة سر مجالس الجامعة المختلفة من مجلس األمناء ومجلس الجامعة والعمداء و ية مجيالس  و لجيان منتثقية .  1
 .عنها  و  ية لقاءات رسمية يعقداا رئيس الجامعة ويت  ت ليفه تها

جيازة التفيرل العلمي   و لعيارة وارنتيداب و يرايا مين شيؤون درا.  2 سة وتدقي  رلتيات التعييين والنقيل والترقيية والجيازة واليفياد وا 
 عماء ايئة التدريس المقدمة مين ال لييات والرليب إليى تلي  ال لييات رسيت مال النيواق  وعرميها عليى المجيالس المختصية 

 .واتخا  القرارات المناستة

لمواميع  ات العالقة تعميل المجيالس  و اللجيان التي  تيدخل ميمن مهيا  اليدائرة والتأ يد مين عرميها عليى  المجيالس دراسة ا.  3
 .المختصة والتأ د تأنها مست ملة  اجة الوثائ  ومنسجمة مع األنظمة والتعليمات الناج ة

 .المجالس المختصة المساامة ج  ومع مشاريع األنظمة والتعليمات وصيا ة القرارات الت  تصدر عن.  4

 .تحليل ودراسة األنظمة والتعليمات الناج ة وتقدي   ية توصيات تشأن تصويتها  و تعارمها مع تعمها التعض.  5

 .متاتعة األنظمة والتعليمات على موقع الجامعة ارل ترون .  6

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 تالخبرات العملية والمهارا

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل خمسخترة ر تقل عن  -

 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  إحدى الوظائف الدارية المتوسرة ن ي ون قد شغل  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .العمل القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 
 

 

 ..............................التوقيع................................ الوظيفة .................................. ارسيي  
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 ظائـــــــف بطاقـة وصـــــف الو

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة اللواز 

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .مدير دائرة اللواز  المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الجامعة المسؤول المباشـر

- :تولى مدير دائرة اللواز  المها  والواجتات التاليةي( مدير الدائرة)تالماجة إلى واجتات المدير الواردة ج  تراقة 
 -:المهام والواجبات

 .ومع األسس والسياسات الخاصة تعمل الدائرة .1

 .الشراف على ترتي  نظا  اللواز  واألشغال وتحسين مستوى  داء العاملين والتزامه  تالسياسيات .2

 .تنظي  عمل وتشغيل المستودعات وج   جمل المواصفات .3

 .نفي   عمال الشراء وج  الصالحيات الممنوحة تدقةمراقتة ت .4

 .تروير ترامج الحاسوب الخاصة تعمل الدائرة .5

 .الشراف على ومع مواصفات جنية للسلع من األثاث واألجهزة والتجهيزات والقرراسية الت  يت  شرائها سنوياً  .6

 .مراقتة صرف المواد واستخدامها تالش ل األمثل .7

 .لمستودعات دورياً الشراف والمتاتعة لجرد ا .8

 .التدقي  الفعل  على العهد واألثاث المصروف .9

 .وج  الصالحيات والتأ د من متر النفا  قدر الم انورلتات التحويل والرجاع اعتماد رلتات اللواز  ورلتات الشراء  .11

تودعات  و خارجهيا مين صييانة تزويد رئاسة الجامعة تالتقارير والتوصيات المناستة تشأن معالجة مختلف حارت المواد ج  المسي .11
 .الخ..... و إتالف  و تيع 

 .مراقتة تعامل الجهات المستفيدة مع اللواز  المصروجة لها خاصة القرراسية منها .12

 .الشراف على  عمال لجنة العراءات الفرعية .13

 المؤهـالت العلميـة 

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس ج   حد التخصصات الدارية  و العلمية  -

 خبرات العملية والمهاراتال

  .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه -

 .لمدة ر تقل عن ثالث سنوات على األقل داخل الجامعة الوظائف الدارية المتوسرة ن ي ون قد شغل إحدى  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .رة جري  العمل وتحمل مغر العملالقدرة على إدا -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات   
 

 ...........................التوقيع.................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   الدائرة المعنية/ الوحدة 

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز . دائرة اللواز  مديرمساعد  المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة اللواز  المسؤول المباشـر

 

- :مدير دائرة اللواز  المها  والواجتات التاليةمساعد يتولى ( مديرمساعد )المدير الواردة ج  تراقة مساعد جتات تالماجة إلى وا
 

 -:المهام والواجبات

 
 .ما ي لف ته من  عمال من مدير الدائرة. 1
 
 
 
 
 
 
 

 : المؤهالت العلمية

 .درجة الت الوريوس ج   حد التخصصات الدارية  و العلمية  حد  دنى -

 :الخبرات العملية والمهارات

 . ن ي ون قد شغل إحدى الوظائف الدارية المتوسرة لمدة ر تقل عن ثالث سنوات على األقل داخل الجامعة  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .دورات ج  مجال العمل حاصل على -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 ............................التوقيع................................... الوظيفة.......................................ارسيي 
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

على الهيكل الموقع 

 التنظيمي
   دائرة اللواز 

  الرمز الوظائف الدارية اسم المجموعــــــــة

  الرمز  مين سر لجنة العراءات الفرعية المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير اللواز  المسؤول المباشـر
 

- :اجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والو 
- :المهام والواجبات

 .دينار 11111دينار ور يتجاوز  5111يقو   مين سر لجنة العراءات الفرعية تاستال  رلتات الشراء الت  تزيد قيمتها عن  .1

 .تدقي  نما ج العراءات الفرعية ومرجقاتها وارعالنات العائدة لها والتأ د من مدداا .2

 .ها والتحق  من نشراا قتل جتح العروض العائدة لهاإعداد العالنات ونشراا ومتاتعت .3

 .تتليغ المتعهدين تقرار الحالة .4

 .متاتعة شراء اللواز  وتسلمها من قتل لجان التسلي  .5

 . إ ال  صندو  العراءات الفرعية تعد جتحه من قتل  عماء اللجنة .6

 .ة تهاحفظ القيود والسجالت والملفات الخاصة تأعمال اللجنة والمعامالت المتعلق .7

 .متاتعة المصادقة على قرارات اللجنة .8

 .دعوة اللجنة لالجتماعات حسب جدول األعمال .9

 .تدوين محامر الجلسات ومتاتعة تنفي اا .11

 .تيع نسخ دعوات العراء .11

 .راءات حسب األصولمن النظا  تعد جتح صندو  الع( 25)القيا  تالجراءات الخاصة تالعروض وال فارت والتأمينات المرجقة استنادًا لن  المادة  .12

 .من النظا ( 28)متاتعة  عمال الختير  و الفن  الم لف تدراسة عروض العراءات المختلفة إلى حين عرمها على اللجنة تموجب المادة  .13

 .تتل  القرارات تزويد الجهات  ات العالقة تالنسخ األصلية من قرارات الحالة الت  تمت المصادقة عليها مع  فالة حسن التنفي  والوثائ  الخاصة .14

 .تنزيل قرارات الحالة على النظا  اآلل  للدائرة .15

 .الرد على اعتراض الشر ات جيما يخ  تعض الحارت ومدداا .16

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها .17

 المؤهـالت العلميـة 

 .درجة الت الوريوس ج   حد تخصصات ارقتصاد والعلو  الدارية  و العلمية -

 :ة والمهاراتالخبرات العملي

 .خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه -

 .اللما  تاللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

عداد محامر ارجتماعات -  .القدرة على صيا ة القرارات وا 
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 .................................التوقيع................................. الوظيفة ............... .....................ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة اللواز 

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز .رئيس شعتة المشتريات المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة اللوازم المسؤول المباشـر

- :يتولى رئيس شعتة المشتريات المها  والواجتات التالية( رئيس الشعتة)تالماجة إلى واجتات رئيس الشعتة الواردة ج  تراقة 
 -:المهام والواجبات

جراءات الشراء والشراف عليها .1  .ومع وتنفي  خرر وا 

 .ارتصال والتفاوض مع المصادر الداخلية والخارجية لتأمين اللواز   و الخدمات تأجمل النوعية واألسعار .2

 .تدريب وتوجيه العاملين لديه والتدقي  على  عماله  والشراف عليها .3

 .عمل قرارات الشراء والشراء المتاشر تعد است مال  اجة المترلتات من مواصفات جنية ومخصصات مالية .4

 .عمل على تروير مصادر جديدة للتوريدال .5

 .الشراف على استدراج العروض والمناقصات والمحاجظة على سريتها وتحقي  الشفاجية والعدالة ج  المعامالت .6

التأ د من ترتي  األنظمة والتعليمات الناج ة، واعتماد  اجة رلتات الشراء والتأ د من مراتقتها للمواصفات المرلوتية والمواصيفات  .7
 .عيارية الفنية المعتمدة لدى الجهات المعنية و  ل  توزيع المخصصات الماليةالم

 .التأ د من استال  المواد ومراتقتها للفواتير المقدمة من حيث األسعار وال ميات والمواصفات .8

 .توحيد المشتريات المتشاتهة ممن قرارات شراء  لما  م ن  ل  .9

 .تت  تها عملية الشراءارحتفاظ تنسخة من السجالت والوثائ  الت   .11

 .إرسال نسخ من قرارات الشراء و وامر التوريد إلى الجهات المعنية .11

 .متاتعة الحصول على المواصفات الدقيقة للواز  المرلوتة .12

 المؤهـالت العلميـة 

 .ج  إحدى التخصصات الدارية  و العلمية درجة الت الوريوس  حد  دنى -

 الخبرات العملية والمهارات

 .سنوات  رتعج   عمال اللواز  ر تقل عن خترة  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .إتقان مهارات التفاوض والتواصل مع اآلخرين -

 .خترة ج  مجال  عمال الشعتة -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل دورات تدريتية ج  مجال العمل -

 .لوظيفي قابلة للتعديلبطاقة الوصف ا: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 ............................التوقيع.................................. الوظيفة .................................... رسيي  ا
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة اللواز 

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة المجموعــــــــةاسم 

  الرمز .رئيس شعتة المستودعات المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة اللوازم المسؤول المباشـر
 

- :ةالمها  والواجتات التاليرئيس شعتة المستودعات يتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
 -:المهام والواجبات

 

 .الشراف على تسل   اجة اللواز  ومقارنتها ومراتقتها مع الفواتير ورلتات الشراء وقرارات لجان العراءات المختلفة .1

الشراف على تخزين اللواز  حسب رتيعتها وميمن شيرور التخيزين المناسيتة وترتيتهيا ترريقية يسيهل الرجيوع إليهيا والتأ يد  .2
 .ات وجاازيتها للتخزينمن سالمة المستودع

 .تعريف وتصنيف وترميز المواد وترصيداا ممن  شوجات اللواز  يدويًا  و حاسوتياً  .3

الشراف ومراقتة صرف المواد واللواز  والتأ د من تنزيلها من  رصدا المستودعات وممن الخروات والجيراءات المتتعية جي   .4
 .الدائرة

عداد  شوجات .5  .سنوية تحاجات الجامعة من المواد واألجهزة والتجهيزات المختلفة مراقتة الحد األدنى للمخزون وا 

 .المشار ة ج  ومع المواصفات الفنية للمواد والتجهيزات المختلفة .6

 .المشار ة ج  التحمير لعمليات جرد المستودعات الدورية .7

 .ألنظمة والتعليمات الناج ةالعمل على شرب المواد  ير الصالحة  و ل  تعد مناستة لالستخدا  والتنسيب تتيعها وج  ا .8

 .متاتعة است مال التواقيع الالزمة للعاملين ج  الجامعة على المستندات الخاصة ته  .9

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ج  إحدى التخصصات الدارية  و العلمية  حد  دنى درجة الت الوريوس -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .سنوات  رتعخترة ج   عمال المستودعات ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات ارتصال واللما  تأنواع األجهزة والتجهيزات واألثاثإتقان  -

 .حاصل على دورات ج  مجال المستودعات -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 على المحتوياتارلعت 
 
 

 
 ............................التوقيع.................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة اللواز 

  الرمز .رييةالداالوظائف  ةــــــــاسم المجموع

  الرمز . مين مستودع المسمى الوظيفي
  الرمز .المستودعات رئيس شعتة المسؤول المباشـر

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

 -:المهام والواجبات

ل ميييات، وتييواريخ الصييرف وجميييع التيانييات الخاصيية تيياللواز  يييدويًا  و مسيي  السييجالت الخاصيية تالدخييارت والخراجييات وا .1
 .حاسوتياً 

 .ارستال  الخاصة تها تاستال  وتسلي  اللواز  وترميزاا، وعمل متورا .2

 .تنظي  مستندات الخراج وصرف المواد من المستودع والشراف على تسليمها حسب األصول .3

 .واستال  المرتجعات الشراف على تخزين وترتيب اللواز  وحفظها .4

مراقتيية الحييد األدنييى للمخييزون والعمييل علييى تغ ييية المخييزون حسييب األصييول والتأ ييد ميين مراتقيية  رصييدة اللييواز  الفعلييية  .5
 .السجالت الموجودة

 .الشراف على حر ة سير العمل داخل المستودعات، ومراقتة صالحية وسائل السالمة العامة .6

 .تدائرة اللواز  متاتعة است مال تراءات ال مة الخاصة .7

 .المشار ة ج  اللجان الت  ي لف تها .8

 .إعداد تقارير دورية عن محتويات المستودعات والمواد المصروجة والمواد التالفة والت  تحتاج إلى صيانة .9

 .متاتعة  رصدة العهدة الشخصية للعاملين تتعًا لحر ات الرجاع والصرف .11

 .على صالحية األتواب والشتاتي  و قفالها و ية  نظمة رزمة للعمل متاتعة  عمال صيانة المستودع وخاصة المحاجظة .11

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .12

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الت الوريوس  حد  دنى ج  إحدى التخصصات العلمية  و الدارية -

 الخبرات العملية والمهارات

 .تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوباللما   -
 .خترة ج  مجال العمل -
 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف  

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة اللواز 

  الرمز .الدارييةالوظائف  ةــــــــاسم المجموع

  الرمز .مساعد  مين مستودع المسمى الوظيفي
  الرمز .رئيس شعتة المستودعات المسؤول المباشـر

 
- :ألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا ل

 

 -:المهام والواجبات

 .مساعدة  مين المستودع ج  استال  وتسلي  اللواز ، وترميز المواد الموجودة ج  المستودعات .1

 .حفظ الملفات الخاصة تالعهدة، وتدقي   شوجات العهدة مع الملفات الشخصية للموظفين .2

ح ا  إ ال  األتواب ومتاتعة  مور النظاجة، والمحاجظة على السالمة العامة ج  المستودعاتالتفقد اليوم   .3  .لإلنارة وا 

 .مساعدة  مين المستودع ج  متاتعة است مال إجراءات تراءات ال مة الخاصة تدائرة اللواز  .4

 .ةالقيا  تالمها  الت  تو ل إليه من خالل رؤساء العمل،  المشار ة ج  لجنة جرد العهد .5

 .تخزين اللواز  و حفظها وتسل  المرتجعات .6

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .7

 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .دتلو   لية مجتمع -

  . و شهادة الثانوية العامة  حد  دنى -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .ه لحملة الدتلو خترة ر تقل عن سنة ج  مجال العمل نفس -

 .خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه لحملة شهادة الثانوية العامة -
 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 
 

 

 

 

 ارلعت على المحتويات
 
 
 

 
 ............................التوقيع.................................. الوظيفة .... ................................ارسيي  
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الموقع على الهيكل   

 التنظيمي
   دائرة اللواز 

  الرمز .الوظائف الخدماتية ةــــــــاسم المجموع

  الرمز اتمستودع عامل المسمى الوظيفي
  الرمز .رئيس شعتة المستودعات ل المباشـرالمسؤو

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :المهام والواجبات

 

عادة تل  الت  تحتاج إلى إرجا .1  .ع للمستودعاتالقيا  تأعمال نقل وترحيل اللواز  من المستودعات إلى الجهات الرالتة، وا 

 . القيا  تأعمال نقل وترحيل اللواز  ما تين العمادات والدوائر والوحدات الدارية المختلفة .2

 .المحاجظة على سالمة اللواز  الت  يت  نقلها .3

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .4

 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .س   حد  دنىالصف العاشر األسا -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .األمانة والخال  ج  العمل -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 
 

 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة اللواز 

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز .رئيس شعتة المتاتعة والتسل  المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة اللوازم المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية رئيس شعتة التسلي  والمتاتعةيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةجة إلى واجتات تالما
 -:المهام والواجبات

 

 .متاتعة ترتي  وتنفي  قرارات لجنة العراءات المر زية والمتعلقة تالتوريد للمواد والموردين .1

 . واألجهزة والتجهيزات الت  يت  توريداا إلى الجامعة ومدى مراتقتها للمواصفات الفنية المرلوتةإعداد محامر متر واستال  المواد  .2

التأ د من است مال توريد  اجة المواد والتجهيزات من حيث ال مية والقيمة والسيعر ميع تييان  يية خليل جي  التورييد وتميمينه لميتورات  .3
 .التسلي 

 .هات الرقاتية رست مال إجراءات التسل التنسي  والمتاتعة مع لجان التسل  والج .4

 .إعداد ال تب والمراسالت المتعلقة تإثتات التوريد والعفاء الجمر   .5

ن متاتعة الجهات الموردة والتأ د من توريد وتقدي  المواد واألجهزة والتجهيزات والخدمات ممن المواعيد والمدد المحددة ج  قرارات اللجا .6
 .المختلفة

 .الخاصة تالعراءات من  فارت حسن التنفي  والصيانة ومتاتعة الجراج عنها وحسب ارتفاقيات والقرارات الناج ةمتاتعة ال فارت  .7

 .مخارتة لجنة العراءات المر زية تأية مالحظات على المواد المرلوب توريداا للجامعة .8

 .تتليغ الجهات الموردة تأية مالحظات للجان التسلي  على المواد الموردة .9

 .  الاداءات المقدمة إلى الجامعةاستال .11

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ج  إحدى التخصصات الدارية  و العلمية  حد  دنى درجة الت الوريوس -

 الخبرات العملية والمهارات

  سنوات  رتعخترة ج   عمال اللواز  ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .اوض والتواصل مع اآلخرينمهارات التفإتقان  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .دورات تدريتية ج  مجال العملحاصل على  -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات

 
 

 ............................التوقيع..... .............................الوظيفة .................................... ارسيي  
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الموقع على الهيكل   

 التنظيمي
   دائرة اللواز 

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز .رئيس شعتة التدقي  والعقود والتخلي  المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة اللوازم رالمسؤول المباشـ

 

المها  والواجتات  رئيس شعتة التدقي  والعقود والتخلي يتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
- :التالية

 

 -:المهام والواجبات
 

 . ت ون وج  األنظمة والتعليمات الناج ةتدقي   اجة  عمال دائرة اللواز  من إجراءات وقرارات و ية  عمال  ات صلة و ن  .1

 .تقدي  تقرير  امل عن  عمال الشعتة إلى مدير الدائرة .2

 .مراقتة  ية خلل ج  معامالت الدائرة والتوصيه لمدير الدائرة لتصويته .3

 .اج ةإعداد ارتفاقيات الخاصة تعقود الصيانة لمختلف األجهزة والتجهيزات ج  الجامعة وج  األنظمة والتعليمات الن .4

 .التخلي  على مشتريات الجامعة الخارجية وتنظي  التيانات والعفاءات الجمر ية الالزمة ومتاتعتها مع الجهات المختصة .5

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ج  إحدى التخصصات الدارية  و العلمية  حد  دنى درجة الت الوريوس -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .سنوات  رتعتقل عن  خترة ج   عمال اللواز  ر -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات التفاوض والتواصل مع اآلخرينإتقان  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .دورات تدريتية ج  مجال العملحاصل على  -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 اتارلعت على المحتوي
 
 
 
 

 
 ............................التوقيع.................................. الوظيفة .................................... ارسيي  



                                                                            The Hashemite University     الهاشميـــة                        الجـامعـــة

 The Human Resources Dept                            دائرة الموارد البشرية
 

 219 

 

   
 

 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة اللواز 

  الرمز .متوسرةالوظائف الدارية ال اسم المجموعــــــــة

  الرمز .رئيس شعتة الرقاتة على المخزون والسجالت المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة اللوازم المسؤول المباشـر

يتولى رئيس شعتة الرقاتة على المخزون والسجالت المها  والواجتات ( رئيس الشعتة)تالماجة إلى واجتات رئيس الشعتة الواردة ج  تراقة 
- :التالية

 -:المهام والواجبات

 .الشراف على مس  سجالت العهدة الخاصة تالعاملين والتدقي  عليها يدويًا وحاسوتياً  .1
 .القيا  تأعمال جرد دورية على المستودعات للتأ د من مراتقة  رصدة المستودعات الورقية والحاسوتية مع األرصدة الفعلية .2

 .الشخصية وحسب التقارير الفنية الخاصة تها القيا  تأعمال التحويل والرجاع لمواد العهدة .3

 .حصر اللواز  وتصنيفها تالف وجاقد و يراا وتزويد مدير الدائرة تتقرير عنها رتخا  الجراء المناسب .4

 .تزويد مدير الدائرة تتقارير دورية عن  رصدة المستودعات المختلفة .5

 .التأ د من است مال  اجة التواقيع على المعامالت قتل حفظها .6

 .اعتماد المستندات الت  تصدر عن شعتة المستودعات .7

 .مراقتة الفروقات ج   سعار شراء المواد والتجهيزات .8

 .مراقتة وتدقي  ال ميات المصروجة للدوائر وال ليات المختلفة .9

عداد تقارير س .11 لى الجامعة وحصراا وتصنيفها وحفظ المخارتات والمواجقات الخاصة تها وا   .نوية تالاداءاتمتاتعة الاداءات من وا 

 .الشراف على رتاعة ومتاتعة الجرد السنوه ج  نهاية  ل عا  وارحتفاظ ترصيد تداية المدة .11

داريًا تمها  شعتة الرقاتة على السجالت .12  .المشار ة ج  اللجان المختلفة والمرتترة جنيًا وا 

 .است مال إجراءات تراءة ال مة للموظفين المستقيلين من الجامعة .13

 .يات الشعب والماجة للواز  واألثاثمتاتعة عمل .14

 المؤهـالت العلميـة 

 .ج  إحدى التخصصات الدارية  و الحاسوتية  و العلمية  حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .سنوات  رتعخترة ج   عمال اللواز  ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .تقان مهارات التفاوض والتواصل مع اآلخرينإ -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات تدريتية ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 ............................التوقيع................... ...............الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة اللواز 

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز .رئيس شعتة الحاسوب المسمى الوظيفي

  الرمز .اللوازمير دائرة مد المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التاليةرئيس شعتة الحاسوب يتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
 

 -:المهام والواجبات
 

 .تحديث التيانات الخاصة تعمل دائرة اللواز . 1
 .الحاسوبإعداد التقارير المرلوتة واستخراج المعلومات من . 2
 .تروير ومتاتعة صفحة الدائرة على الموقع ارل ترون . 3
 .التنسي  مع الجهات  ات العالقة لممان سير العمل تالش ل الصحيح. 4
 .متاتعة صيانة  نظمة التشغيل ج  الدائرة مع الجهات  ات العالقة لصالحها. 5
 .المشا ل المتعل  تاستخدامهامتاتعة تروير األنظمة والترامج وومع الحلول الالزمة لحل . 6
 

  

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .التخصصات الدارية  و العلميةتخصصات الحاسوب  و إحدى  ج   حد  حد  دنى درجة الت الوريوس -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .سنوات  رتعخترة ج   عمال اللواز  ر تقل عن  -

 .وبإتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاس -

 .مهارات التفاوض والتواصل مع اآلخرينإتقان  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .دورات تدريتية ج  مجال العمل -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 
 ............................التوقيع.................... ..............الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة اللواز 

  الرمز .ةالوظائف الداريي اسم المجموعــــــــة

  الرمز .إداره لواز  المسمى الوظيفي

  الرمز . رئيس الشعتة المعن المسؤول المباشـر

 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

 -:المهام والواجبات

تدقي  قرارات إحالة العراءات الفرعية وقرارات الشراء وجواتير الشراء، والتأ د مين مراتقتهيا لنظيا  وتعليميات الليواز   .1
 .المعمول تها

 .ة تسديد  فارت حسن التنفي  و فارت الصيانة، وتحويلها إلى وحدة الشؤون المالية لعمل الالز  تشأنهامتاتع .2

 .متاتعة الترامج اآللية والتقارير وترويراا حسب مترلتات العمل .3

 .حفظ القيود والسجالت والملفات والوثائ  الخاصة تدائرة اللواز  .4

جهيات الرالتية، وتنظيي  مسيتندات الخيراج الالزمية لهيا حسيب التعليميات تسل  نما ج رلتات اللواز  وصيرجها إليى ال .5
 .واألنظمة المعمول تها

عييداد المراسييالت والييردود الخاصيية تييدائرة اللييواز ، وتقييديمها للمعنيييين رتخييا  الجييراء المناسييب  .6 إنجيياز المعييامالت وا 
 .تشأنها

 .واد المخزنة ومدى صالحيتهاإعداد الحصائيات والتقارير المتعلقة تاللواز ، وعن حر ة الم .7

 .المشار ة تأعمال اللجان ومتاتعة شراء اللواز  وتسلمها وتخزينها .8

 .إصدار  شوجات عهدة دورية وتوزيعها على العاملين ج  الجامعة، للتأ د من مراتقتها للموجود الفعل  .9

 .تدقي  المستندات اآللية الصادرة عن المستودعات واعتماداا .11

 .خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عملهالقيا  تأية مها    .11

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .تخصصات الداريةالويفمل ج   حد   حد  دنى درجة الت الوريوس -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 

 
 ............................التوقيع.................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة اللواز 

  الرمز .ةيف الداريالوظائ ةــــــــاسم المجموع

  الرمز . اتب لواز  المسمى الوظيفي
  الرمز .رئيس الشعتة المعن  المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :المهام والواجبات

 

رجها، وتنظييي  الملفييات والمسييتندات الخاصيية تيياللواز  وترحيلهييا إلييى المسيياعدة جيي  تسييلي  اللييواز  وتخزينهييا وصيي .1
 .السجالت الخاصة وحفظها

 .المساعدة ج  إعداد الم  رات والمراسالت الرسمية الخاصة تاللواز  .2

 .إعداد الوثائ  الخاصة تالعفاءات الجمر ية لرلتيات الشراء .3

 .متاتعة العروض والمناقصات الواردة من الشر ات .4

 .عامالت الشراء والوثائ  المتعلقة تاعتماداتها إلى وحدة الشؤون المالية للصرفتأمين م .5

 .حفظ القيود و السجالت والملفات الخاصة تأعمال اللجان .6

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .7

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .دتلو   لية مجتمع -

 .عامة  حد  دنىال ثانويةال شهادة  و -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .من لحملة الدتلو  نفسه ج  مجال العمل ةسنخترة ر تقل عن  -
 .الثانوية العامة شهادة سنوات ج  مجال العمل نفسه لحملة ثالثخترة ر تقل عن  -
 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب  -

 

 

 .ف الوظيفي قابلة للتعديلبطاقة الوص: مالحظة
 
 

 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   هندسة والصيانةدائرة ال

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .مدير دائرة الهندسة والصيانة المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الجامعة المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية نةمدير دائرة الهندسة والصيايتولى ( مدير الدائرة)الواردة ج  تراقة المدير تالماجة إلى واجتات 
 -:المهام والواجبات

 

 .ومع األسس الخاصة تعمل الدائرة وتوزيع العمل يومياً  .0

 .ومع خرر عمل الصيانة الدورية والوقائية الشهرية والسنوية .2

 .متاتعة حسن تنفي  األعمال المدنية وال هرتائية والمي اني  وج   صول المهنة والمعايير المعتمدة .3

على إعداد التقارير الفنية وتقدي   لف الصيانة والصالح والمواصفات الفنية للميواد والتجهييزات المرلوتية  الشراف .4
 .للعمل

 .متاتعة توجير المواد والتجهيزات الالزمة لعمل الدائرة ج  المستودعات تالتنسي  مع الجهات المعنية .5

 .و هرتاء ومي اني إعداد الدراسات الفنية لما يرلب من  عمال إماجية من مدن   .6

 .متاتعة إنجاز  عمال الصيانة المتخصصة من قتل الشر ات الخارجية .7

 .الشراف على المخررات الفنية لألنظمة الفنية لمختلف المتان  ج  الجامعة والتاتعة لها .8

 .الشراف والمتاتعة لحسن تنفي  عقود الصيانة الخاصة تالدائرة .9

 .الدائرة وومع المواصفات الفنية الالزمة لها إعداد وصيا ة ارتفاقيات الخاصة تعمل .01

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد التخصصات الهندسية  حد  دنىدرجة الت الوريوس ج   -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل خمسخترة ر تقل عن  -

 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثثاللمدة ر تقل عن  إحدى الوظائف الدارية المتوسرة ن ي ون قد شغل  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الهندسة والصيانة

  الرمز .ةالمتوسر الوظائف الدارية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .رئيس شعتة األعمال ال هرتائية المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الهندسة والصيانة المسؤول المباشـر
 

المها  والواجتات رئيس شعتة األعمال ال هرتائية يتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
- :التالية

 

 -:اجباتالمهام والو
 

 .الشراف على  عمال الصيانة الخاصة تالشعتة وتوزيع المها  واألعمال على العاملين يوميًا حسب ارختصا  .1

 .إعداد ترامج صيانة دورية وجقًا ألنظمة الجامعة وحسب مترلتات العمل .2

الييتح   ال هرتييائ   تفقييد  نظميية النييارة الداخلييية والخارجييية ولوحييات إنيي ار الحرييي  وال واشييف الخاصيية تهييا ولوحييات .3
 .والمولدات ال هرتائية والمصاعد وعمل الصيانة الدورية والوقائية

 .التعاون والتنسي  مع شر ة ال هرتاء تشأن األعمال واألعرال ال هرتائية ج  الجامعة  .4

 .ة التقديريةال شف الحس  على مواقع العمل وتقدي  جداول  ميات تالمواد والمواصفات الفنية المرلوتة تما جيها ال لف .5

 .صيانة جميع الموتورات ال هرتائية لجميع األنظمة ج  الجامعة تما جيها ممخات المياا .6

  

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ج  تخص  الهندسة ال هرتائية  حد  دنى درجة الت الوريوس

 :الخبرات العملية والمهارات

 .سنوات ج  مجال العمل نفسه  رتعخترة ر تقل عن  -

 .عمال األنظمة ال هرتائية وصيانتهاالمعرجة تأ -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الهندسة والصيانة

  الرمز الوظائف الحرجية اسم المجموعــــــــة

  لرمزا جن   هرتاء المسمى الوظيفي

  الرمز رئيس شعتة األعمال ال هرتائية المسؤول المباشـر
 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

- :المهام والواجبات

 

 .متاتعة وصيانة  عمال ال هرتاء ج  الجامعة وتش ل دوره .1
 .تما جيها الخرور واللوحات واألنظمة والعمل على إصالحهاتحديد األعرال ال هرتائية  .2

تييالل المهنييدس المسييؤول عيين  ييية مالحظييات  و مقترحييات  و  .3 القيييا  تأعمييال الصيييانة الوقائييية للوحييات ال هرتائييية وا 
 .تعديالت لتجنب وقوع  ية  عرال  هرتائية

صيفات العاليية وتقيدي  التوصييات تاسيتتدالها جي  حالية التأ د من استخدا  األدوات واللواز  والقريع ال هرتائيية  ات الموا .4
 .عد  استيفائها لمعايير التشغيل المرلوتة

 .القيا  تأعمال ال هرتاء وجقًا ألصول وقواعد المهنة وتالتنسي  مع المهندس المسؤول .5

 .تدريب المساعدين والجدد على  عمال ال هرتاء .6

 . وسائل الوقاية والسالمة العامةالتقيد تالزه الرسم  المخص  وارلتزا  تاستخدا   .7

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر .8

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .الفرع الصناع / شهادة الثانوية العامة  -

 .  و شهادة التلم ة المهنية من مؤسسة التدريب المهن  ج  الحرجة المرلوتة -

 . و إجازة مزاولة مهنة مستوى ماار -

 ملية والمهاراتالخبرات الع

 .خترة ر تقل عن سنة ج  مجال العمل نفسه لحملة شهادة الثانوية العامة -
 .شهادة مؤسسة التدريب المهن خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه لحملة  -
 .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه للحاصلين على إجازة مزاولة المهنة -
  

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل :مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   ندسة والصيانةدائرة اله

  الرمز الوظائف الحرجية اسم المجموعــــــــة

  الرمز جن  آرت تصوير المسمى الوظيفي

  الرمز رئيس شعتة األعمال ال هرتائية المسؤول المباشـر
 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

- :ام والواجباتالمه

 

 .ال شف على آرت التصوير ج  الجامعة وصيانة  عرالها. 1
 .التنسي  والمتاتعة مع مستخد  اآللة لعمل الصيانة الالزمة لها. 2
 .متاتعة إتفاقيات الصيانة الخاصة تآرت التصوير تين الجامعة وتين الشر ات الموردة و  ل  اآلرت الت  لها  فالة مصنعية. 3
 .اف على استتدال القرع التالفة تالجديدة تالتعاون والتنسي  مع دائرة اللواز الشر .4
 .إعداد تقارير دورية عن آرت التصوير وتحديثها واستتدالها وارجاع التالف منها. 5
 .األمثلالعمل على صيانة آرت التصوير تما ي فل تخفيف ت اليف الصيانة وشراء القرع والمستهل ات واستخدامها تالش ل . 6
 . التقيد تإجراءات الوقاية والسالمة العامة خالل عملية الصيانة.7

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر. 8
 ة ـالت العلميـالمؤه

 .الفرع الصناع / شهادة الثانوية العامة  -

 .  و شهادة التلم ة المهنية من مؤسسة التدريب المهن  ج  الحرجة المرلوتة -

-  

 خبرات العملية والمهاراتال

 .خترة ر تقل عن سنة ج  مجال العمل نفسه لحملة شهادة الثانوية العامة -
 .شهادة مؤسسة التدريب المهن خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه لحملة  -
  

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الهندسة والصيانة

  الرمز الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز رئيس شعتة األعمال المدنية المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الهندسة والصيانة المسؤول المباشـر
 

المها  والواجتات  رئيس شعتة األعمال المدنيةيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
- :التالية

 

 -:المهام والواجبات
 

 .لشراف على  عمال الصيانة الخاصة تالشعتة وتوزيع المها  واألعمال على العاملين يوميًا حسب ارختصا ا .1

 .إعداد ترنامج عمل صيانة دوره ووقائ  وحسب مترلتات العمل .2

صييالح وصيييانة  عمييال المنجييور والييداان والرراشيية والييتالر والقصييارة واأللمنيييو  جيي  مختلييف  .3 الشييراف علييى تر يييب وا 
 .اقع والمتان  ج  الجامعةالمو 

 .التأ د من تزويد الشعتة تالمواد والتجهيزات الالزمة ووج  المواصفات الفنية .4

 .عمل جورت تفقدية ميدانية دورية والتأ د من انجاز األعمال حسب األصول .5

 .لفة التقديريةال شف الحس  على مواقع العمل وتقدي  التقارير الشاملة تما جيها جداول ال ميات والمواصفات وال  .6

 .المشار ة ج  لجان استال  المتان  و ه لجان ي لف تها .7

  

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ج  تخص  الهندسة المدنية  حد  دنى درجة الت الوريوس -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 سنوات ج  مجال العمل نفسه  رتعخترة ر تقل عن  -

 .المعرجة تأعمال وترامج الصيانة -

 .ة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوبإتقان اللغ -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الهندسة والصيانة

  الرمز الوظائف الحرجية اسم المجموعــــــــة

  الرمز اجن  حداد المسمى الوظيفي

  الرمز يةرئيس شعتة األعمال المدن المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :المهام والواجبات

 

 .القيا  تأعمال الصيانة المختلفة لمراج  الجامعة من  عمال حديد وتجهيزات معدنية .1

صالح األتواب المعدنية تما جيها القرع ا .2  .لم ملةج  وتر يب وا 

 .القيا  ت اجة  عمال من الحدادة من لحا  وق  وتر يب و يراا .3

 .المحاجظة على العدد واألدوات والتجهيزات المختلفة ج  الجامعة وجاازيتها للعمل .4

 .القيا  تاألعمال المنارة ته وجقًا ألصول وقواعد المهنة وتالتنسي  مع المهندس المسؤول .5

 .المة العامة خالل العملاتخا   اجة إجراءات واحتيارات الس .6

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .الفرع الصناع / شهادة الثانوية العامة  -

 .  و شهادة التلم ة المهنية من مؤسسة التدريب المهن  ج  الحرجة المرلوتة -

 . و إجازة مزاولة مهنة مستوى ماار -

 الخبرات العملية والمهارات

 .لحملة شهادة الثانوية العامة خترة ر تقل عن سنة ج  مجال العمل نفسه -
 .شهادة مؤسسة التدريب المهن خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه لحملة  -
 .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه للحاصلين على إجازة مزاولة المهنة -
  

 
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 

 

 حتوياتارلعت على الم
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   .دائرة الهندسة والصيانة

  الرمز لحرجيةالوظائف ا اسم المجموعــــــــة

  الرمز  لمنيو جن   المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس شعتة األعمال المدنية المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :المهام والواجبات

 

 .ر يب للزجاج والمناخل ج  مختلف متان  الجامعةالقيا  ت اجة  عمال األلمنيو  من ت. 1
 .القيا  تأعمال تر يب شاشات العرض ولوحات العالنات ج  الجامعة. 2

 .تدريب المساعدين والجدد على  اجة  عمال األلمنيو . 3

لى  ما ن العمل المخصصة والمحاجظة عليها. 4  .نقل المواد المستخدمة من وا 

 .دوات والتجهيزات المختلفة وجاازيتها للعمل واستخدامها حسب  صول المهنةالمحاجظة على العدد واأل. 5
 .تر يب قرع الفور سيلنج ج  مختلف متان  الجامعة. 6

 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . شهادة التلم ة المهنية من مؤسسة التدريب المهن  ج  الحرجة المرلوتة -

 . و إجازة مزاولة مهنة مستوى ماار -

 ية والمهاراتالخبرات العمل

 .شهادة مؤسسة التدريب المهن خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه لحملة  -
 .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه للحاصلين على إجازة مزاولة المهنة -
 

  

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   .دائرة الهندسة والصيانة

  الرمز الوظائف الحرجية اسم المجموعــــــــة

  الرمز تالرجن   مسمى الوظيفيال

  الرمز .رئيس شعتة األعمال المدنية المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :المهام والواجبات

 

 . يب السيرامي  والرخا  لمختلف متان  وساحات وممرات الجامعةالقيا  تمختلف عمليات تالر األرميات وقصارة الجدران وتر . 1

 .الشراف على  عمال شر ات التعهدات المتعاقد معها ألعمال التناء والقصارة ومتاتعتها. 2

لى  ما ن العمل المخصصة والمحاجظة عليها. 3  .نقل المواد المستخدمة من وا 

 .ألعمال المنارة تهتدريب المساعدين والموظفين الجدد على  اجة ا. 4

 .المحاجظة على العدد واألدوات والتجهيزات المختلفة وجاازيتها للعمل واستخدامها حسب  صول المهنة. 5

 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .الفرع الصناع / شهادة الثانوية العامة  -

 .  و شهادة التلم ة المهنية من مؤسسة التدريب المهن  ج  الحرجة المرلوتة -

 .مزاولة مهنة مستوى ماار و إجازة  -

 الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ر تقل عن سنة ج  مجال العمل نفسه لحملة شهادة الثانوية العامة -
 .شهادة مؤسسة التدريب المهن خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه لحملة  -
 .على إجازة مزاولة المهنة خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه للحاصلين -
  

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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  بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الهندسة والصيانة

  الرمز الوظائف الحرجية اسم المجموعــــــــة

  الرمز جن  داان المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس شعتة األعمال المدنية المسؤول المباشـر

 
- :لمها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى ا

 

- :المهام والواجبات

 

 .القيا  تمختلف عمليات داان األعمال  المعدنية .1

 .القيا  تأعمال الرراشة للجدران والقوارع المختلفة وجقًا ألصول المهنة .2

 . ارستخدا  األمثل للمواد وجقًا لالحتياجات الفعلية .3

 .شقو   لما تترلب  ل القيا  تأعمال الحف والمعجون ومعالجة واصالح ال .4

 .التوصية تاألنواع المناستة و ات الجودة العالية للمواد المستخدمة ج  العمل .5

لى  ما ن العمل .6  .نقل المواد المستخدمة من وا 

 .المساعدين على العمل  لما  م ن وتوجيهه  تدريب .7

 . عمال داان  خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر تأيةالقيا   .8

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .الفرع الصناع / شهادة الثانوية العامة  -

 .  و شهادة التلم ة المهنية من مؤسسة التدريب المهن  ج  الحرجة المرلوتة -

 . و إجازة مزاولة مهنة مستوى ماار -

 الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ر تقل عن سنة ج  مجال العمل نفسه لحملة شهادة الثانوية العامة -
 .شهادة مؤسسة التدريب المهن ن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه لحملة خترة ر تقل ع -
 .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه للحاصلين على إجازة مزاولة المهنة -
  

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الهندسة والصيانة

  الرمز الوظائف الحرجية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .دي ور/ جن  نجارة  المسمى الوظيفي

  الرمز .شعتة األعمال المدنية ؤول المباشـرالمس
 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
- :المهام والواجبات

 

صالح ل اجة  عمال المنجور من  تواب و ثاث و ية تجهيزات خشتية. 1  .عمل صيانة وا 
صالح القرع الم ملة لهاج  وتر يب األتواب . 2 صالحها وا   .وا 
 .ج  وتر يب األسقف المستعارة وحسب مترلتات العمل. 3
 .تر يب القوارع الخشتية وعمل التصامي  المناستة لها. 4
 .المحاجظة على المعدات واألدوات المستخدمة ج  الجامعة وجاازيتها للعمل. 5
 .تدريب المساعدين والجدد على  عمال المنجور. 6
 .التأ د من استخدا  القرع والتجهيزات  ات المواصفات الفنية العالية .7
 .اتخا   اجة إجراءات واحتيارات السالمة العامة خالل العمل. 8
 .القيا  تاألعمال وجقًا ألصول وقواعد المهنة وتالتنسي  وتالتعاون مع المهندس المسؤول. 9

 .اشر ممن  صول المهنةالقيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المت. 11
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .الفرع الصناع / شهادة الثانوية العامة  -

 .  و شهادة التلم ة المهنية من مؤسسة التدريب المهن  ج  الحرجة المرلوتة -

 . و إجازة مزاولة مهنة مستوى ماار -

 الخبرات العملية والمهارات

 .ملة شهادة الثانوية العامةخترة ر تقل عن سنة ج  مجال العمل نفسه لح -
 .شهادة مؤسسة التدريب المهن خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه لحملة  -
 .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه للحاصلين على إجازة مزاولة المهنة -
  

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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الموقع على الهيكل   

 التنظيمي
   دائرة الهندسة والصيانة

  الرمز المتوسرةالوظائف الدارية  اسم المجموعــــــــة

  الرمز .رئيس شعتة  عمال المي اني  المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الهندسة والصيانة المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التاليةرئيس شعتة المي اني  يتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
 

 -:المهام والواجبات
 

 .الشراف على  عمال الصيانة الخاصة تالشعتة وتوزيع المها  واألعمال على العاملين يوميًا حسب ارختصا . 1

 .إعداد ترامج صيانة دورية وجقًا ألنظمة الجامعة وحسب مترلتات العمل. 2

 .فات الفنية وال لفة التقديريةال شف الحس  على مواقع العمل وتقدي  التقارير الشاملة تما جيها جداول ال ميات والمواص.3
 .الشراف على تسل  المشاريع المنف ة من قتل شر ات التعهدات. 4
 .متاتعة عقود الصيانة لألجهزة واآلرت ممن ارتفاقيات المترمة. 5
 .المشار ة ج  تحديد احتياجات الدائرة من معدات و جهزة لممان سير العمل. 6

 

 

  

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .المي اني ية  حد  دنىج  تخص  الهندسة  لت الوريوسدرجة ا -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .سنوات ج  مجال العمل نفسه  رتعخترة ر تقل عن  -

 .المعرجة تأعمال األنظمة ال هرتائية وصيانتها -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .لعملالقدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر ا -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 
..........................التوقيع.............................. الوظيفة ............................ ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

ع على الهيكل الموق

 التنظيمي
   دائرة الهندسة والصيانة

  الرمز المهنيةالوظائف  اسم المجموعــــــــة

  الرمز مهندس مي اني  المسمى الوظيفي

  الرمز رئيس شعبة األعمال الميكانيكية المسؤول المباشـر

 
- :لمها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى ا

 

- :المهام والواجبات
 

متاتعة تنفي ا  للمشاريع المتف  عليها الشراف على المقاولين والمتعهدين داخل الجامعة تما يخت  تاألعمال المي اني ية و  .1
 .وممن الجداول الزمنية المحددة

 .الشراف على تسل  المشاريع المنف ة من قتل شر ات التعهدات .2

 .على تشغيل  اجة األجهزة والمعدات المي اني ية الموردة من قتل الشر اتالشراف  .3

 .متاتعة عقود الصيانة لألجهزة واآلرت وممن ارتفاقيات المترمة .4

 .الشراف على  عمال الفنيين ومتاتعة تنفي ا  ل اجة مترلتات الصيانة .5

 .يلراتالشراف على تر يب وتشغيل  جهزة الت ييف والتتريد والتدجئة والتو  .6

 .المشار ة ج  تحديد احتياجات الدائرة من معدات و جهزة لممان سير العمل .7

 .المشار ة ج  اللجان الفنية والدراسات الفنية المتعلقة ت اجة األعمال المي اني ية ج  الجامعة .8

 .التأ يد على الفنيين والمساعدين تترتي  قواعد السالمة العامة ج   عماله  .9

 .ئية للتنية ممن ارختصا  وتش ل دورهإجراء الفحوصات الوقا .11

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها الرئيس المتاشر .11

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىمي اني  ت الوريوس اندسة  -

 الخبرات العملية والمهارات

 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب  -
  

 .لعملج  مجال ا تدريتية حاصل على دورات -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 ظيميالتن
   دائرة الهندسة والصيانة

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز الوظائف الحرجية

  الرمز جن  مي اني  المسمى الوظيفي

  الرمز رئيس شعبة األعمال الميكانيكية المسؤول المباشـر

 
- :اليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات الت

 

- :المهام والواجبات

 

 .تر يب وتشغيل األجهزة المي اني ية ج  مختلف متان  الجامعة .0

 .متاتعة وصيانة األعرال ج  األجهزة المي اني ية ممن مجال ارختصا  .2

 .متاتعة  اجة رلتات الصيانة ج  مختلف جهات الجامعة حتى إنجازاا .3

 .وقاية والسالمة العامةالتقيد تالزه المخص  للعمل وارلتزا  تأساليب ال .4

تحديد ارحتياجات من المعدات والمواد الالزمة لجراء عمليات الصيانة والتأ د من جودتها ومراتقتها للمواصفات  .5
 .الفنية

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها الرئيس المتاشر .6
 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .الفرع الصناع / شهادة الثانوية العامة  -

 . مؤسسة التدريب المهن  ج  الحرجة المرلوتة لتلم ة المهنية منا  و شهادة -

 .مستوى ماار  و إجازة مزاولة مهنة -

 الخبرات العملية والمهارات

 .ج  مجال العمل نفسه لحملة شهادة الثانوية العامة سنةخترة ر تقل عن  -
 .لتدريب المهن شهادة مؤسسة اسنوات ج  مجال العمل نفسه لحملة  ثالثخترة ر تقل عن  -
 .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه للحاصلين على إجازة مزاولة المهنة -
  

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 

 
 .............................يعالتوق................................. الوظيفة .................................... ارسيي  



                                                                            The Hashemite University     الهاشميـــة                        الجـامعـــة

 The Human Resources Dept                            دائرة الموارد البشرية
 

 226 

 

   
 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الهندسة والصيانة

  الرمز الوظائف الحرجية اسم المجموعــــــــة

  الرمز جن  تمديدات صحية المسمى الوظيفي

  مزالر رئيس شعبة األعمال الميكانيكية المسؤول المباشـر

 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
- :المهام والواجبات

 

 .القيا  تتر يب وصيانة التمديدات الصحية لمختلف مراج  الجامعة والتأ د من جاازيتها. 1

تالل المسؤول المتاشر عن  ية مخالفات  و عيوبالتأ د من جودة وصالحية المواد المستخدمة ج   عمال ال .2  .تمديدات الصحية وا 

عداد خرة تالتنسي  مع المسؤول المتاشر لجراء عملية الصيانة لها .3  .التفقد الدوره للمراج  الصحية ج  الجامعة وا 

 .المحاجظة على األدوات واألجهزة المستخدمة وصيانتها تاستمرار .4

 .ها للرئيس المتاشرإعداد تقارير عن سير العمل ورجع .5

 .ارلتزا  تاستخدا  وسائل الوقاية والسالمة العامة  ثناء عمله .6

تالل المسؤول المتاشر عن  ية نواق  .7  .التأ د من توجر المواد واألدوات الالزمة ألعمال التمديدات الصحية وا 

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .8

 

 ة ـالت العلميـهالمؤ

 .الفرع الصناع / شهادة الثانوية العامة  -

 .  و شهادة التلم ة المهنية من مؤسسة التدريب المهن  ج  الحرجة المرلوتة -

 . و إجازة مزاولة مهنة مستوى ماار -

 الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ر تقل عن سنة ج  مجال العمل نفسه لحملة شهادة الثانوية العامة -
 .شهادة مؤسسة التدريب المهن خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه لحملة  -
 .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه للحاصلين على إجازة مزاولة المهنة -
  

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الهندسة والصيانة

  الرمز الوظائف الحرجية اسم المجموعــــــــة

  الرمز ييف وتتريدجن  ت  المسمى الوظيفي

  الرمز شعتة األعمال المي اني ية المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :المهام والواجبات

 

 .د ج  المختتراتصيانة مختلف  جهزة الت ييف والتتريد تما جيها الروديترات وثالجات التتري .1
دامة العمل لألجهزة وج  توصيات الشر ة الصانعة .2  .تنظي  وا 

 .المحاجظة على المعدات واألدوات المستخدمة ج  العمل وجاازيتها للعمل .3

 .تدريب ال وادر المساعدة والجديدة على العمل .4

 .القيا  تأعمال الصيانة الوقائية .5

 .القيا  تأعمال تنظيف لألجهزة تش ل مستمر .6

 .  تأية  عمال تتعل  تالمهنةالقيا .7
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .الفرع الصناع / شهادة الثانوية العامة  -

 .  و شهادة التلم ة المهنية من مؤسسة التدريب المهن  ج  الحرجة المرلوتة -

 . و إجازة مزاولة مهنة مستوى ماار -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه لحملة شهادة الثانوية العامةخترة ر تقل عن سنة ج  مجال العمل  -
 .شهادة مؤسسة التدريب المهن خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه لحملة  -
 .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه للحاصلين على إجازة مزاولة المهنة -
  

 
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 

 

 المحتويات ارلعت على
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الهندسة والصيانة

  الرمز الحرجيةالوظائف  اسم المجموعــــــــة

  الرمز .مساعد حرج  المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الشعتة المعن  المسؤول المباشـر

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

- :المهام والواجبات

 

 .ل وقواعد المهنةوحسب  صو القيا  تأعمال الصيانة المو لة إليه .1

دامة صيانتها المحاجظة على األدوات واألجهزة المستخدمة ج  العمل .2 لى موقع العمل وا   .ونقلها من وا 

 .استخدا  وسائل الوقاية والسالمة العامة  ثناء العمل .3

 .المحاجظة على المواد األولية المستخدمة واستغاللها تالش ل األمثل .4

 .ئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عملهالقيا  تأية مها   خرى ي لفه تها ر  .5

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .مؤسسة التدريب المهن  ج  الحرجة المرلوتةالتلم ة المهنية من شهادة  -

 . و إجازة مزاولة مهنة مستوى ماار -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 

 .لتدريب المهن شهادة مؤسسة اسنوات ج  مجال العمل نفسه لحملة  ثالثخترة ر تقل عن  -
 .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه للحاصلين على إجازة مزاولة المهنة -

 

 

 
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الهندسة والصيانة

  الرمز الوظائف الحرجية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .عامل صيانة المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الشعتة المعن  المسؤول المباشـر

 
- :الماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التاليةت
 

 

- :المهام والواجبات

 

 .القيا  تأعمال الحفر والرد  حول خرور الماء  و ال هرتاء  و الشت ات المختلفة  و  ية  عمال  خرى. 1

 .والرم العمل على تنظيف مواقع العمل من المخلفات . 2

لى موقع العمل. 3  .نقل المعدات واألدوات من وا 

 .تنظيف  رف الما ينات واللوحات والمحورت ال هرتائية و يراا. 4

 .القيا  تأعمال التحميل والتنزيل للمواد الالزمة للعمل ومناولتها. 5

 .السالمة العامةالتقيد تالزه الرسم  المخص  للعمل وارلتزا  تاستخدا  وسائل و دوات الوقاية و . 6

 . ه  عمال ترلب من المسؤول ممن ارختصا . 7

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . األساس  شهادة الصف العاشر -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 .خترة ج  مجال  عمال الصيانة - 
 

 

 
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الخدمات العامة

  رمزال .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز دائرة الخدمات العامةمدييير  المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الجامعة المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية مدير دائرة الخدمات العامةيتولى ( الدائرةمدير )مدير الواردة ج  تراقة التالماجة إلى واجتات 
 

 -:المهام والواجبات
 

 .راعة  رض الجامعة وتعشيتها وريها ورش المتيدات الحشرية ومتاتعة تنفي ااومع الخرة السنوية لز  .1

 .الشراف على  عمال شعتة الحر ة وتحسين  دائها وترويرا .2

 .متاتعة الصيانة الدورية والوقائية الرارئة آلليات الجامعة وج  األنظمة والتعليمات الناج ة .3

 .للدائرة متاتعة  عمال الصيانة والنظاجة للمراج  التاتعة .4

عييداد  .5 عييدادا وتخزينييه جيي  مختلييف مراجيي  الجامعيية تالتنسييي  مييع اللجييان المختصيية وا  التفقييد والمتاتعيية لصييحة الغيي اء وا 
 .التقارير المناستة لتصويته

تقدي  التقارير الفنية عن منتجات الجامعية جي  المسيتنتت و ي ل  ال مييات التي  تسيتهل ها الجامعية سينويًا مين ميياا اليره  .6
 .ول وتدائل لهاوتقدي  حل

 .تجهيزات مقس  الجامعة وترويرااالشراف على  .7

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى ات المناستةالتخصص  حد درجة الت الوريوس ج  -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه ج  مجال العمل خمس سنوات ر تقل عنخترة  -

 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثالثر تقل عن  لمدة إحدى الوظائف الدارية المتوسرة ن ي ون قد شغل  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .وتحمل مغر العمل القدرة على إدارة جري  العمل -

 .حاصل على دورات تدريتية ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 لى المحتوياتارلعت ع
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الخدمات العامة

  الرمز .ئف الدارية المتوسرةالوظا اسم المجموعــــــــة

  الرمز دائرة الخدمات العامةر مساعد مدي المسمى الوظيفي

  الرمز .دائرة الخدمات العامةمديـر  المسؤول المباشـر
 

 المها  والواجتات مدير دائرة الخدمات العامةمساعد يتولى ( مساعد مدير)مدير الواردة ج  تراقة ال مساعد تالماجة إلى واجتات
- :التالية

 

 -:المهام والواجبات
 

 .القيا  تأية مها  ي لفه تها مدير الدائرة .1
 .مشار ة مدير الدائرة ج  اتخا  القرارات الخاصة تالدائرة والشعب التاتعة لها .2

ع الشييراف والمراقتيية والمتاتعيية لألعمييال الدارييية والميدانييية للعيياملين جيي  الييدائرة وتييوجيهه  تالشيي ل السييلي  تالتنسييي  ميي .3
 .المدير

نجازاتهييا والمقترحييات لترييوير العمييل تشيي ل عييا   وتقديمييه  .4 إعييداد التقييارير الدورييية عيين  عمييال الشييعب التاتعيية للييدائرة وا 
 .للمدير

 .المشار ة ج  تروير العمل وتتسير الجراءات المتتعة لتحقي   اداف الدائرة ورسالتها تالتنسي  مع المدير .5

 .الجراءات وترتي  األصول واألعراف ج  تنفي   عمال الدائرة المشار ة ج  التأ د من دقة وسالمة .6

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس ج  التخص   -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه ج  مجال العمل ثالث سنوات خترة ر تقل عن -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .ن ارختصا مهارات العمل مم -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الخدمات العامة

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز .رئيس شعتة الزراعة المسمى الوظيفي

  لرمزا .مدير دائرة الخدمات العامة المسؤول المباشـر

- :يتولى رئيس شعتة الزراعة المها  والواجتات التالية( رئيس الشعتة)تالماجة إلى واجتات رئيس الشعتة الواردة ج  تراقة 
 -:المهام والواجبات

 .الشراف المتاشر اليوم  على عمال الزراعة وتوزيعه  على األعمال .1

 .يفة واستتدال الميتةتفقد النتاتات واألشجار تش ل دوره ومعالجة المريمة والمع .2

نجاز األعمال الدورية المتعلقة تالشعتة .3  .تنفي  الخرة الزراعية السنوية وا 

 .العمل على تروير النتاج الخمره والشجره وزيادة المسرحات الخمراء .4

 .الشراف والمتاتعة للحصول على  جمل األنواع القاتلة للزارعة ج  المنرقة .5

 .تاتات الداخلية والخارجية المناستةمتاتعة تجميل متان  الجامعة تالن .6

 .العمل على تروير حدائ  صغيرة على ش ل لوحات جنية وتجهيز مواقع ارحتفارت خالل المناستات الرسمية ج  الجامعة .7

 .إعداد تقرير عن النتاج النتات  و مية العوائد المالية المترتتة عليه .8

 .دة ال يماوية تش ل ر يلح  المرر تالمزروعات  و األشخا مراقتة حسن استخدا  المتيدات الحشرية و  ل  األسم .9

 .العمل على توجير الحقائب واآلرت واألدوات والمعدات الزراعية والمحاجظة عليها .11

 .تحديد المواعيد المناستة للزراعة .11

 .تقدي  تقارير عن إنتاج الجامعة من الثمار ومشتقاتها .12

 .تفقد وصيانة شت ات الره دورياً  .13

 العلميـة  المؤهـالت

 . درجة الت الوريوس ج  الزراعة  حد  دنى  -

 الخبرات العملية والمهارات

 .سنوات  رتعخترة ج  مجال العمل ر تقل عن  -

 .اللما  تمختلف جوانب  عمال الزراعة -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .القدرة على تحسين وتروير النتاج الزراع  -

 .إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل القدرة على -

 .حاصل على دورات تدريتية ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الخدمات العامة

  الرمز .الوظائف المهنية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .مهندس زراع  المسمى الوظيفي

  الرمز .الزراعة رئيس شعتة المسؤول المباشـر
 

- :لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقاً 
 

 -:المهام والواجبات

رشاد العاملين وتوزيع العمل، ومراقتة  عماله  وتنميية  .1 الشراف المتاشر على األعمال الزراعية ومتاتعتها، و توجيه وا 
 .قدراته  العملية

 .ي ية للمشاريع الزراعية، والحدائ  والشراف على تنفي ااإعداد الخرر المستقتلية والمواصفات والمخررات التنف .2

متاتعة المساحات الزراعيية تاسيتمرار، والوقيوف عليى حاجتهيا مين حييث األنيواع واألصيناف النتاتيية، واألسيمدة وميياا  .3
 .الره، والمتيدات الحشرية

رايا ميع الجهيات المعنيية، والمشيار ة حصر ارحتياجات الزراعية، وتحديد  نواعها ومواصفاتها و مياتها، ومتاتعية توجي .4
 .ج  لجان العراءات والتسل  الخاصة تها

تقيييدي  الدراسيييات والتقيييارير الزراعيييية والميدانيييية المتعلقييية تالوميييع النتيييات ، والتوسيييع جييي  الرقعييية الزراعيييية، وتحدييييد  .5
 .المعوقات والمشا ل واقتراح الحلول المناستة لها

 . ر  جهزة ووسائل الوقاية والسالمة العامة، ومتاتعة التقيد تاستخدامهااتخا  الجراءات الالزمة لممان توجي .6

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .7
 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

نتاج نتات  -  . حد  دنى ت الوريوس زراعة وا 
 

 الخبرات العملية والمهارات

 .للما  تمهارات استخدا  الحاسوبإتقان اللغة النجليزية وا -

 .عموية نقاتة المهندسين الزراعيين األردنيين -

 .خترة ر تقل عن سنتين ج  مجال العمل -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الخدمات العامة

  الرمز .الخدماتيةالوظائف  اسم المجموعــــــــة

  الرمز .جن  حدائ  المسمى الوظيفي

  رمزال .الزراعة رئيس شعتة المسؤول المباشـر
 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

- :المهام والواجبات

 

 .إعداد وتجهيز المواقع الزراعية من حيث التخرير، وتوزيع األصناف النتاتية تحت إشراف المهندس الزراع . 1
ألصيييناف النتاتيييية مييين تقليييي ، وترعيييي ، وا  ثيييار، وتسيييميد، ورش وم اجحييية اآلجيييات  تنفيييي  العملييييات الزراعيييية الفنيييية ل .7

 .واألمراض النتاتية حسب المواقيت المناستة ل ل 

عيداد تقريير جني  شيامل  .8 الشراف على المساحات الخمراء من حيث الخدمة المقدمة لها ومراقتة األمراض النتاتيية، وا 
 .ت ل ، وتقديمه للمهندس الزراع 

 .ة تنتاتات الزينة الداخلية والشراف على التيوت التالستي يةالعناي .9

جراء الصيانة الالزمة لها .01  .تر يب شت ات الره المناستة ج  المواقع الزراعية، وتفقداا والحفاظ على جاازيتها وا 

 .مراقتة عمليات الره ومتاتعة  فاءة  نظمتها .00

 .عارض مع رتيعة عملهالقيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تت .02
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .دتلو  ج   حد التخصصات الزراعية -

 .الفرع الزراع  /شهادة ثانوية عامة  و  -
 

 الخبرات العملية والمهارات

 .لحملة الدتلو  ج  مجال العمل نفسه سنتينخترة ر تقل عن  -

 .انوية العامةج  مجال العمل نفسه لحملة شهادة الث خترة ر تقل عن خمس سنوات -

 .اللما  والمعرجة الجيدة ج  المجال الزراع  -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 طاقـة وصـــــف الوظائـــــــف ب

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الخدمات العامة

  الرمز .الوظائف الدارية اسم المجموعــــــــة

  الرمز مراقب عمال زراعة المسمى الوظيفي

  الرمز .الزراعة رئيس شعتة المسؤول المباشـر
 

- :مة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظ
 

- :المهام والواجبات

 

الشراف والمتاتعة لقيا  عمال الزراعة تاألعمال الزراعية والتستنة مين تجهييز الترتية وحراثتهيا وزراعية األشيجار وريهيا  .1
 .وتسميداا وتقليمها ورشها تالمتيدات الحشرية والعناية تها تش ل عا 

اف على عمال الزراعية جي  مواقيع العميل مين حييث التيزامه  تاليدوا  وتوزييع األعميال علييه  ومتاتعية عملهي  جي  الشر  .2
رشادا  للقيا  تالعمل تالش ل الصحيح  .المواقع المختلفة وا 

دامييية العيييدد واألدوات والميييواد الزراعيييية الالزمييية للعميييل الييييوم  والفصيييل  والسييينوه مثيييل األسيييمدة المختلفييية  .3 متاتعييية وا 
 .والمتيدات الحشرية المختلفة وتقدي  تقرير دوره تارحتياجات للمسؤول المتاشر

 .ممان توجير  جهزة ووسائل الوقاية والسالمة العامة للعمال والتزامه  تارتدائها  و استخدامها ج  مواقع العمل .4

 .لوظيفيةالقيا  تأية مها   و واجتات ي لفه تها الرئيس المتاشر تما ر يتعارض مع واجتاته ا .5
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 

 .شهادة الثانوية العامة  حد  دنى -
 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 

 .اللما  تمختلف جوانب  عمال الزراعة -
 .القدرة على تحمل مغر العمل -
 .مهارات ارتصال والعمل تروح الفري  -
 

 
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 على المحتوياتارلعت 
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الخدمات العامة

  الرمز .ئف الخدماتيةالوظا اسم المجموعــــــــة

  الرمز جن  شت ات ره وتستنة المسمى الوظيفي

  الرمز .الزراعة رئيس شعتة المسؤول المباشـر
 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

- :المهام والواجبات

 

 .من حيث توزيع شت ات الره تحت إشراف المهندس الزراع إعداد وتجهيز المواقع للزارعة  .1

المساامة ج  اختيار  نواع ورر  الره المناستة للمواقع المختلفة حسب رتيعة المنرقية و نيواع المجميوع الخميره  و  .2
 .الشجره ال ه يناسب الظروف الجوية المحيرة تالجامعة

عييداد تقرييير جنيي  تيي ل  وتقديمييه المسيياامة جيي  الشييراف علييى المسيياحات الخمييراء ومراقتيية  ييي .3 ة تغييييرات تحييد لهييا وا 
 .للمسؤول المتاشر

 .إعداد وتنفي  شت ات الره لتغرية المساحات الخمراء والشجيرات و ية مواقع زراعية  خرى .4

 .إدامة شت ات الره صالحة والتأ د من وصولها حتى آخر نقرة والتأ د من  فاءتها ريلة الوقت .5

 .زمة لشت ة الره لجميع جزيئاتها وج  جميع المراحل من المصدر حتى آخر نقرةإجراء عمليات الصيانة الال  .6

 .التأ د من مصادر الماء والمحاجظة عل إدامة م ائن مخها صالحة وتقدي  تقارير ت ل  للرئيس المتاشر .7

 .التأ د من إ ال  جميع خرور المياا الخاصة تالره قتل مغادرة الموقع .8

 .ه تها الرئيس المتاشر تما ر تتعارض مع رتيعة العملالقيا  تأية مها   خرى ي لف .9

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 

 . حد  دنى الفرع الزراع /  شهادة الثانوية العامة  -
 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه  -

 
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 ت على المحتوياتارلع
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الخدمات العامة

  الرمز .ئف الخدماتيةالوظا اسم المجموعــــــــة

  الرمز .مساعد جن  شت ات ره المسمى الوظيفي

  الرمز .الزراعة رئيس شعتة المسؤول المباشـر
 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

- :المهام والواجبات

 

 .ه تحت إشراف المهندس الزراع إعداد وتجهيز وتوزيع شت ات الر  .1

 .تنفي   نواع ورر  الره المناستة للمواقع المختلفة .2

عداد تقارير جنية ت ل  .3  .متاتعة عمليات الره للمساحات الخمراء ومراقتة  ية تغييرات تحدث وا 

 .إدامة شت ات الره صالحة والتأ د من وصولها حتى آخر نقرة يجب  ن تصل لها .4

 .لالزمة لشت ة الره ج  جميع مراحلهاإجراء عمليات الصيانة ا .5

 .التأ د من إ ال  جميع خرور المياا الخاصة تالره قتل مغادرة الموقع .6

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها الرئيس المتاشر تما ر تتعارض مع رتيعة العمل .7

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 

 . حد  دنى الفرع الزراع /  شهادة الثانوية العامة -
 

 برات العملية والمهاراتالخ

 

 

 

 
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 ــــف بطاقـة وصـــــف الوظائـــ

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الخدمات العامة

  الرمز .الوظائف الخدماتية اسم المجموعــــــــة

  الرمز مساعد جن  حدائ  المسمى الوظيفي

  الرمز .الزراعة رئيس شعتة المسؤول المباشـر
 

- :ولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يت
 

- :المهام والواجبات

 

 .العمل على إعداد وتجهيز المواقع الزراعية تحت إشراف المهندس الزراع  .1

 .العناية تنتاتات الزينة الداخلية والمزروعات والشراف على التيوت التالستي ية .2

 .ائ  الداخليةالمساعدة ج  اختيار  نظمة الره المناستة للمسرحات الخمراء والحد .3

 .القيا  تعمليات الره والرش والتسميد للحدائ  والمواقع الزراعية .4

دامة صالحيتها .5  .متاتعة  عمال الصيانة الالزمة لشت ات الره وا 

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر تما ر يتعارض مع رتيعة عمله .6

 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 

 . حد  دنى الفرع الزراع /  ةشهادة الثانوية العام -
 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 

 

 
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الخدمات العامة

  الرمز .الوظائف الخدماتية اسم المجموعــــــــة

  الرمز سائ  آلية زراعية المسمى الوظيفي

  الرمز .الزراعة رئيس شعتة المسؤول المباشـر
 

- :الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته 
 

- :المهام والواجبات

 

 .قيادة اآللية الزراعية لتنفي  األعمال المو لة إليه  .   1 
تالل المسؤول تأية  عرال ومتاتعة صيانتها .2  .المحاجظة على اآللية وا 

دامة صيانتها و د .3  .وات السالمة العامة تهاالمحاجظة على اآللية وا 

 .التقيد تقواعد و نظمة وتعليمات قيادة اآللية المنصو  عليها ج  الرخصة .4

 .تفقد اآللية قتل تشغيلها وتعد ارنتهاء من العمل وتفقداا تش ل صحيح .5

 .تجنب إلحا  المرر لآللية خاصة خالل العمل خارج المنار  المعتدة .6

 .ه المتاشرالقيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيس .7

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 

 .شهادة الصف العاشر األساس   حد  دنى -
 .رخصة قيادة جئة مر تة زراعية -
 
 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 

 

 
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الخدمات العامة

  الرمز .الوظائف الخدماتية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .عامل خدمات زراعية المسمى الوظيفي

  الرمز .الزراعة رئيس شعتة المسؤول المباشـر
 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

- :المهام والواجبات

 

 .قليمها والعناية تهاالقيا  تأعمال الزراعة والتستنة من تجهيز الترتة وزارعة األشجار والنتاتات وريها وتسميداا وت. 1 

العناية تالمزروعات والنتاتات ج  التيت التالسيتي   والمسياعدة جي  جميع وا  ثيار النتاتيات تالعقيل والتي ور المسيتخدمة أل يراض . 2
 .الزراعة

 .القيا  تأعمال الحفر والتجوير ونقل التراب والتعشيب. 3

 .لى م ان العمل والمحاجظة عليهانقل المواد واألدوات المستخدمة ج  إنجاز األعمال من وا  . 4

 .التقيد تالزه المخص  للعمل وارلتزا  تاستخدا  وسائل الوقاية والسالمة العامة. 5

 .القيا  تأية  مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر. 6

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 

 .الصف العاشر  حد  دنىشهادة  -
 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 

 
 

 .اقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديلبط: مالحظة
 

 

 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الخدمات العامة

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز .رئيس شعتة المراع  المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الخدمات العامة المسؤول المباشـر
 

 

- :المها  والواجتات التالية المراع رئيس شعتة يتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
 

- :المهام والواجبات

 
 

 الشراف ومتاتعة سالمة األ  ية الت  تورد لمراع  و فتيريا الجامعة .1

جراء الفح  الرت  الدوره له  .2  .التأ د من قيا  العاملين ج  مراج  التغ ية تاتخا  ارحتيارات الصحية وا 

 .دات المستخدمةا ن تقديمه ونظاجة المعالتأ د من نظاجة  ما ن تحمير الرعا  و م .3

 .متر  ية مخالفات والتتليغ عنها وتصويتها  وًر تأول .4

 .التعاون والتنسي  المستمر مع الجهات الصحية ج  المحاجظة تال شف الدوره على مراج  التغ ية ج  الجامعة .5

 .خاصة الت  تحتاج إلى تتريدالشراف على  ما ن ورر  تخزين الرعا  وتفقد تواريخ الصالحية تش ل مستمر و  .6

 .الشراف على إعداد الرعا  وج  الرر  المهنية الصحيحة .7

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى المناستةتخصصات الج  إحدى  درجة الت الوريوس -

 الخبرات العملية والمهارات

 .سنوات  رتعخترة ج  مجال العمل ر تقل عن  -

 .ج   ساليب علميةالقدرة على جح  ومتاتعة التغ ية و  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .حاصل على دورات تدريتية ج  مجال العمل -

 
 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الخدمات العامة

  الرمز . الوظائف الدارية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .مشرف تغ ية المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس شعتة المراع  المسؤول المباشـر

 
- :الماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التاليةت
 

- :المهام والواجبات

 

 .رلب واستال  المواد الغ ائية األولية .1

 .عمل ترنامج   ائ  لتغرية ارحتياجات الغ ائية لرلتة الجامعة والعاملين جيها .2

 .داخل المراع  و فتيريا الجامعة، ومدى التزامه  تشرور الصحة والسالمة المهنيةالشراف على سير عمل العاملين  .3

 .التأ د من صحة وسالمة تخزين المواد الغ ائية وج  الشرور المعتمدة .4

 .الشراف على النظاجة الشخصية للعاملين ج  المراع ، ونظاجة الم ان واألوان  المستخدمة .5

 .وتقديمه يومياً التأ د من صحة وسالمة تصنيع الغ اء  .6

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .7

 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الت الوريوس ج  التغ ية -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .اللما  تمهارات استخدا  الحاسوب -

 .إتقان اللغة ارنجليزية -
 .خترة ج  مجال العمل -

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: ظةمالح
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   ئرة الخدمات العامةدا

  الرمز .الوظائف الدارية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .مشرف مراع  المسمى الوظيفي

  الرمز .المراع  رئيس شعتة المسؤول المباشـر
 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

- :واجباتالمهام وال

 

الشراف على  عمال المراع  ومراجي  التغ يية، ومتاتعية العياملين جيهيا، وتيوجيهه  للقييا  تواجتياته ، والتيزامه  تيالزه  .1
 .الرسم 

جراء الترتيتات الالزمة ل ل  .2  .متاتعة تنفي  العداد والتحمير للحفالت والمناستات الرسمية والمياجة، وا 

 .المة الغ ائية واألسعار ج  مراج  التغ ية المختلفةمتاتعة وترتي  الشرور الصحية والس .3

 .والتأ د من تواجر وسائل الوقاية والسالمة العامة، متاتعة  عمال الصيانة .4

متاتعة  عمال النظاجة الدوريية والشيراف عليى الثالجيات ومراجي  التخيزين، والتحقي  مين سيالمة تخيزين وحفيظ الميواد  .5
 .ة والمعدات واألدوات الخاصة تهاالغ ائية وصالحيتها، و نظاجة األجهز 

 .إعداد تقارير دورية عن سير العمل ورجعها إلى المسؤول المتاشر .6

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .7

  

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .المناستةت الوريوس ج   حد التخصصات  -

 .المناستة و دتلو  ج   حد التخصصات  -
 

 الخبرات العملية والمهارات

 .سنة لحملة درجة الت الوريوسخترة ج  مجال العمل ر تقل عن  -  
 .خترة ج  مجال العمل ر تقل عن ثالث سنوات لحملة درجة الدتلو  -  

 .اللما  تاللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الخدمات العامة

  الرمز .الوظائف الدارية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .مراقب صحة عامة المسمى الوظيفي

  الرمز .شعتة المراع  رئيس المسؤول المباشـر
 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

- :المهام والواجبات

ع  ومراج  التغ ية ج  الجامعة، من حيث النظاجة، وتفقد شهادات خلو األمراض الخاصية الشراف على العاملين ج  المرا .1
 .ت ل منه  تش ل دوره

 .التحق  من نظاجة األدوات واألوان  الموجودة ج  مراع  ومراج  التغ ية ج  الجامعة .2

 .التحق  من صالحية المواد الغ ائية وسالمة رر  تخزينها وتصنيفها .3

 .ورية المتعلقة تأمور الصحة والسالمة العامة ج  الجامعةتقدي  التقارير الد .4

 .ج  لجان الصحة العامة ةالمشار  .5

 .التأ د من تواجر شرور الصحة العامة ج  المراج  المختلفة ج  الجامعة .6

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .7
 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .صحة عامة  و مختتراتت الوريوس  -
 

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ج  مجال العمل ر تقل عن سنة لحملة درجة الت الوريوس -  
 .اللما  تاللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الخدمات العامة

  الرمز .الوظائف الدارية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .قب  اجتيريامرا المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس شعتة المراع  المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :المهام والواجبات

 

 . و الشهادات الصحية للعاملين الشراف على العاملين ج  ال فتيريا من حيث النظاجة وتفقد شهادات خلو األمراض .1
 .التحق  من مدة الصالحية وارنتهاء للمواد الغ ائية و  ل  حفظها حسب الظروف الصحية المناستة .2

 .التحق  من حفظ المواد المختلفة  ل حسب درجات الحرارة المناستة والظروف الصحية السليمة .3

دامة صالحيتهاالتأ د من تواجر وسائل ورر  السالمة العامة ج  ال فتيري .4  .ا وا 

 (.النارة، خر تزويد المياا، خر تصريف المياا)التأ د من  عمال الصيانة الالزمة لل فتيريا لدامتها مثل  .5

 .تقدي  تقارير دورية إلى المسؤول المتاشر عن سير العمل ج  ال فتيريا والصعوتات الموجودة وررف التغلب عليها .6

 .ومة للتيع وتقدي  تقارير دورية للمسؤول المتاشرمتاتعة  سعار المواد الغ ائية المعر  .7

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .8
 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .دتلو  تغ ية  و مختترات  حد  دنى -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 

 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 
 

 

 رلعت على المحتوياتا
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الخدمات العامة

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة ــــةاسم المجموعــــ

  الرمز .رئيس شعتة الحر ة المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الخدمات العامة المسؤول المباشـر
 

 

- :المها  والواجتات التالية رئيس شعتة الحر ةيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة  رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
 

 -:والواجبات المهام
 

 .تنظي  ترامج حر ة المر تات وتثتيتها ممن توقيت زمن  وحسب مترلتات العمل .1

عداد ملفات خاصة تاآلليات وتسجيل حر ات الصيانة والتشغيل .2  .جتح وا 

 .التوثي  والشراف على  عمال الصيانة الدورية للمر تات والصيانة الوقائية وج  قواعد الشر ات الصانعة .3

 .تقارير الحوادث إعداد ومتاتعة .4

 .متاتعة ترخي  المر تات لدى الجهات المعنية .5

 .تدقي  ومراقتة مصروف اآلليات من المحروقات والمراتقة مع المساجة المقروعة .6

 .التأ د من  ن استخدا  اآلليات او لغايات العمل الرسم  جقر .7

 .ل ةومع آلية لمتر وتدقي   وتونات المحروقات وجواتير الصيانة والقرع المسته .8

 .التأ د من التزا  العاملين تأخالقيات المهنة والتقيد تالزه المعتمد .9
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 الثانوية العامة  حد  دنى -

 .رخصة قيادة جئة سادسة جميع السيارات -

 الخبرات العملية والمهارات

 .سنة( 15)خترة ج  مجال العمل ر تقل عن  -

 .استخدا  الحاسوبت اللما  -

 رتصال مع اآلخرينمهارات ا -

 .وتحمل مغر العمل جري  العمل إدارةالقدرة على  -

 .خترة ج  مجال صيانة اآلليات -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الخدمات العامة

  الرمز .الوظائف الدارية اسم المجموعــــــــة

  الرمز . اتب حر ة المسمى الوظيفي

  الرمز .شعتة الحر ة رئيس المسؤول المباشـر
 

- :اته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجت
 

- :المهام والواجبات

 

 .استال  تريد شعتة الحر ة من الديوان الرئيس  للدائرة وجرزا وتوثيقه لعرمه على رئيس الشعتة .0

 .المساعدة ج  إعداد الم  رات الداخلية ومتاتعتها مع الدائرة .2

 .ت الحر ة وتصنيفها وتتويتها وعرمها على رئيس الشعتةتنسي  رلتا .3

 .المساعدة ج  توزيع رلتات الحر ة حسب نوع اآللية المتوجرة والجهة المرلوتة .4

 . تاتة  وامر الحر ة على النما ج الخاصة وتسليمها لرئيس الشعتة .5

 .ر دورية ت ل المحاجظة على محتويات وموجودات الم اتب ومتاتعة  عمال النظاجة و تاتة تقاري .6

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر تما ر تتعارض مع رتيعة عمله .7
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .دتلو   لية مجتمع  حد  دنى -
 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 

 .استخدا  الحاسوبمهارات  تاللغة النجليزية للما ا -
 

 

 

 

 .ة للتعديلبطاقة الوصف الوظيفي قابل: مالحظة
 
 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الخدمات العامة

  الرمز .الوظائف الخدماتية م المجموعــــــــةاس

  الرمز .سائ  المسمى الوظيفي

  الرمز .شعتة الحر ة رئيس المسؤول المباشـر
 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

- :المهام والواجبات

 

 . نواعها لتنفي  المها  الرسمية قيادة المر تات ت اجة .1

تالل المسؤول المتاشر تأية  عرال ومتاتعة صيانتها .2  .المحاجظة على المر تة، وا 

 .المحاجظة على نظاجة المر تة و دوات السالمة العامة تها .3

 .التعامل مع الر اب تش ل رئ ، وارلتزا  تخرور سير المر تات، والتقيد تالزه المخص  للعمل .4

 .المر تة تش ل قد يلح  المرر تها سواء تش ل متاشر  و تعد جترة زمنيةعد  قيادة  .5

 .التقيد تقواعد وقوانين السير .6

 .تفقد المر تة قتل استخدامها وتعد استخدامها وتفقد  ه عرل  و خلل جيها .7

 .الدقة ج  المواعيد واألوقات سواء مواعيد ارنرال   و العودة  و  يراا .8

 .فه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عملهالقيا  تأية مها   خرى ي ل .9

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .شهادة الثانوية العامة  حد  دنى -

 .رخصة قيادة عمو  المر تات جئة سادسة -

 
 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 .القدرة على تحمل مغر العمل -
 .المحادثة تاللغة النجليزية -

 

 

 .قابلة للتعديلبطاقة الوصف الوظيفي : مالحظة
 
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الخدمات العامة

  الرمز الوظائف الحرجية المجموعــــــــةاسم 

  الرمز .جن   هرتاء آليات المسمى الوظيفي

  الرمز .شعتة الحر ة رئيس المسؤول المباشـر

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

- :المهام والواجبات

 

 .ت الجامعة وتحديد مواقع الخلل الفن  وال هرتائ ال شف على آليا .0
عمل الصيانة المي اني ية الالزمة لآلليات من  عمال  هرتائية متفرقية للمحاجظية عليى السيالمة العامية تالتنسيي   .2

 . مع رئيس الشعتة

 .عمل الصيانة الدورية الالزمة لآلليات وتجهيزاا قتل إرسالها لدائرة الترخي   .3

 . خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر القيا  تأية مها  .4
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .الفرع الصناع / شهادة الثانوية العامة  -

 .  و شهادة التلم ة المهنية من مؤسسة التدريب المهن  ج  الحرجة المرلوتة -

 . و إجازة مزاولة مهنة مستوى ماار -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .عمل نفسه لحملة شهادة الثانوية العامةخترة ر تقل عن سنة ج  مجال ال -
 .شهادة مؤسسة التدريب المهن خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه لحملة  -
 .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه للحاصلين على إجازة مزاولة المهنة -

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 
 

 

 

 ى المحتوياتارلعت عل
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الخدمات العامة

  الرمز ائف الحرجيةالوظ اسم المجموعــــــــة

  الرمز .جن  مي اني  مر تات المسمى الوظيفي

  الرمز .شعتة الحر ة رئيس المسؤول المباشـر
 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

- :المهام والواجبات

 

 .واقع الخلل الفن  والمي اني  ال شف على آليات الجامعة وتحديد م .0
 . عمل الصيانة المي اني ية الالزمة لآلليات من إصالح و جراول و يراا وتالتنسي  مع رئيس الشعتة .2

 .عمل الصيانة الدورية لآلليات من تغيير للتري ات تأنواعها ومعايرة الصتاتات وتالتنسي  مع رئيس الشعتة .3

 .لآلليات من معايرة  موية و يرااإجراء تعض األعمال ال هرتائية التسيرة  .4

 .تجهيز آليات الجامعة لغايات إرسالها لدائرة الترخي  وعمل  ل ما يلز  ل ل  .5

 .عمل  يار زيوت وجالتر وتشحي  تش ل دوره لجميع آليات الجامعة ج  شعتة الحر ة .6

 .القيا  تأعمال الصيانة وجقًا ألصول المهنة وتوصيات الشر ات المصنعة للمر تات .7

 .يا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشرالق .8
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .الفرع الصناع / شهادة الثانوية العامة  -

 .  و شهادة التلم ة المهنية من مؤسسة التدريب المهن  ج  الحرجة المرلوتة -

 . و إجازة مزاولة مهنة مستوى ماار -

 الخبرات العملية والمهارات

 .ة ج  مجال العمل نفسه لحملة شهادة الثانوية العامةخترة ر تقل عن سن -
 .شهادة مؤسسة التدريب المهن خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه لحملة  -
 .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه للحاصلين على إجازة مزاولة المهنة -
  

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الخدمات العامة

  الرمز .ةالوظائف الخدماتي ــةاسم المجموعــــــ

  الرمز عامل  سيل سيارات المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الشعتة الحر ة المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :المهام والواجبات

 

 

 .ارات والمر تات وجقًا ألصول المهنة وعد  استخدا  المواد الممرة تداان اآلليات  و جرشها وتجهيزاتهاالقيا  تتنظيف السي. 1
 .مناولة العدد واألدوات خالل عملية الصيانة. 2
 .القيا  تأعمال التحميل والتنزيل للمواد لالزمة للعمل ج  شعتة الحر ة. 3
 .واد والمستلزمات الالزمة للعملإتالع المسؤول المتاشر عن ارحتياجات من الم. 4
 .التقيد تالزه المخص  للعمل مع ارلتزا  تاستخدا  وسائل و دوات الوقاية والسامة العامة. 5
 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر. 6
 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .الصف العاشر األساس   حد  دنى -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 .ر تقل عن سنة ج  مجال  سيل السيارات خترة -
 

 
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 ــف الوظائـــــــف بطاقـة وصـــ

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة الخدمات العامة

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز .رئيس شعتة المقس  المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة الخدمات العامة المسؤول المباشـر

 

 

- :المها  والواجتات التالية رئيس شعتة المقس يتولى ( رئيس الشعتة)لواردة ج  تراقة ا رئيس الشعتةتالماجة إلى واجتات 
 

 -:المهام والواجبات
 

 
متاتعيية جميييع التحييديثات التيي  تريير  علييى ارتصييارت الداخلييية والخارجييية والعمييل علييى ترتيقهييا علييى مقسيي  الجامعيية وحسييب . 1

 .األصول
 .والفنية لموظف  الشعتة وخصوصًا مأموره المقس ارستمرار ج  عقد الدورات الدارية . 2

 .متاتعة صرف األجهزة الحديثة وتوجيراا لموا تة ترورات ارتصارت. 3
 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ت الوريوس ج   حد التخصصات المناستة  حد  دنى -
 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 .نفسه ج  مجال العمل سنوات  رتع خترة ر تقل عن -

 .تقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوبإ -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

   دائرة الخدمات العامة الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز .الوظائف الخدماتية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .مأمور مقس  المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس شعتة المقس  اشـرالمسؤول المب

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :المهام والواجبات

 .استقتال جميع الم المات الورنية والدولية وتحويلها للشخ  المعن  .1

 .الجامعة تأمين الم المات الصادرة حسب رلتات العاملين ج  .2

تالل رئيس القس  جورًا عن  ه عرل .3  .المحاجظة على  جهزة المقس ، وا 

عراء صورة مشرجة جميلة عن الجامعة .4  .الرد على جميع الم المات تأدب و ياسة وا 

 .المحاجظة على سرية الم المات  و المعلومات الت  ترد له .5

 .ختلفةمرورة ارحتفاظ تأرقا  الهواتف الرسمية للمؤسسات والجهات الم .6

 .مرورة ومع مجموعة األرقا  والهواتف المرورية ج  م ان تارز .7

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .8

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .دنى الثانوية العامة  حد   -
 

 الخبرات العملية والمهارات

 .سهخترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نف -

 .اللما  تاللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 .خترة مختصة ج  مجال العمل -

 .القدرة على تحمل مغر العمل -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 
 

 ارلعت على المحتويات
 

 
 
 .............................التوقيع........ .........................الوظيفة .................................... ارسيي  
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   دائرة العالقات الثقاجية والعامة الموقع على الهيكل التنظيمي  

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز دائرة العالقات الثقاجية والعامةمدييير  المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الجامعة المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية مدير دائرة العالقات الثقاجية والعامةيتولى ( الدائرةمدير )الواردة ج  تراقة ه تالماجة إلى واجتات
 -:المهام والواجبات

 

 .الجامعة ومع الخرر والترامج الزمنية الالزمة لعمل الدائرة تالتنسي  مع رئيس .1

 .الشراف على النشارات والفعاليات الرسمية الت  تقا  سواء  انت داخل  و خارجها .2

 .تقدي   جمل الخدمات المم نة ج  ستيل  ن تظهر صورة الجامعة مشرقة .3

 .التواصل والتعاون والتنسي  مع مختلف الفعاليات المحلية .4

 .جامعةاراتما  تالنواح  ارجتماعية والثقاجية للعاملين ج  ال .5

 .إقامة عالقات وثيقة تين المؤسسات الرسمية والخاصة والجامعة متينة على الثقة وارحترا  المتتادل .6

 .تث روح العمل ممن جري  تين العاملين ج  الدائرة .7

 .التنسي  والتشاور مع الجهات المعنية داخل الجامعة رنجاح الفعاليات .8

 .لميوف الجامعة الشراف والمتاتعة على تقدي  الهدايا والدروع .9

 .توثي  مناستات الجامعة اختاريًا ومن خالل الصور .11

عداد مرتوعات ومنشورات الجامعة والشراف على توزيعها .11  .متاتعة وا 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد التخصصات المناستةدرجة الت الوريوس ج   -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه ج  مجال العمل خمس سنوات خترة ر تقل عن -

 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  إحدى الوظائف الدارية القيادية ن ي ون قد شغل  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .وتحمل مغر العمل القدرة على إدارة جري  العمل -

 .عملحاصل على دورات تدريتية ج  مجال ال -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 

 

 ............................التوقيع.................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

   دائرة العالقات الثقاجية والعامة نظيميالموقع على الهيكل الت

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز .رئيس شعتة العال  المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة العالقات الثقافية والعامة المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية رئيس شعتة العال تولى ي( رئيس الشعتة)لواردة ج  تراقة ه اتالماجة إلى واجتات
 -:المهام والواجبات

 

 .الشراف على  ختار الجامعة وتحريراا وتدقيقها .1

عداد التقرير الصحف  اليوم  .2  .متاتعة  ختار الصحف وا 

 .تحمير المواد العالمية ل ل مناستة وتثها عتر وسائل العال  المختلفة .3

 .والمرويات العالمية الخاصة تأعمال الجامعةإعداد ال تيتات والنشرات  .4

 .العمل على ترتيب اللقاءات والمقاتالت ال اعية والتلفزيونية والصحفية .5

 .مراجقة الم يعين والمحررين خالل تواجدا  ج  الجامعة .6

 .توريد عالقات التعاون مع وسائل العال  المختلفة والم يعين والمحررين .7

 .داخل الدائرة وداخل الجامعة ج  إنجاح الفعاليات الت  يت  إقامتها ج  الجامعة التنسي  مع الجهات المختلفة .8

 .الشراف والتنسي  على رتاعة ال تاب السنوه وتالتعاون مع الجهات المختصة .9

 .الشراف على إعالنات الجامعة الرسمية ج  وسائل العالن المختلفة .11

 .تات الجامعةج  مناس ااتصوير و الت  يت  الشراف على الصور الفوتو راجية والرقمية والفيدي .11

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .المناستة  حد  دنى الصحاجة والعال ج   درجة الت الوريوس -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه ج  مجال العمل سنوات  رتع خترة ر تقل عن -

 .و تاتة األختارورتاعة القدرة على تحرير  -

 .جليزية ومهارات استخدا  الحاسوبارنو  العرتية اللغة إجادة -

 .القدرة على ارتصال والتواصل مع اآلخرين -

 .القدرة على قيادة جري  العمل -

 .حاصل على دورات تدريتية ج  مجال العمل -
 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

   دائرة العالقات الثقاجية والعامة الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز .الداريةالوظائف  اسم المجموعــــــــة

عال المسمى الوظيفي   الرمز  إداره صحاجة وا 

  الرمز .رئيس شعتة العال  المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :المهام والواجبات
 

عداد تقارير ت ل  .1  .الرالع على وسائل العال  المختلفة ومتاتعة ما يت  نشرا عن الجامعة وا 

 .التقاء على اتصال مع وسائل العال  المختلفة والتنسي  معه  تهدف التغرية العالمية لألنشرة والترامج الجامعية .2

عداد المواميع المراد نشراا عن الجامعة .3  .اختيار وا 

 .صيا ة األختار والمقارت المعدة للنشر، وتدقيقها وتنقيحها تمهيدًا لرتاعتها ونشراا .4

عيداد المقيارت واألختيار المتعلقية تهيا التغرية العالمية  .5 جراء المقياتالت وا  لالجتماعات والندوات والنشارات المختلفة، وا 
 .ونشراا

التغرية العالمية للمؤتمرات والندوات وجعاليات الجامعة والمناسيتات الورنيية العامية، مين خيالل التنسيي  والتعياون ميع  .6
 .النشرات المتعلقة تأنشرة الجامعةوسائل العال  المختلفة، وتزويدا  تالتقارير و 

 .حفظ النشرات العالمية و الصور ج  ملفات خاصة .7

 .إعداد و تحرير المجالت والنشرات الت  تصدراا الجامعة ومتاتعة إصداراا مع الجهات المعنية .8

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر .9

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .  الصحاجة والعال درجة الت الوريوس ج  تخص -

 الخبرات العملية والمهارات

 .و تاتة األختار ورتاعة القدرة على تحرير -

 .ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوبو  العرتية اللغة إجادة -

 .القدرة على ارتصال والتواصل مع اآلخرين -

 
 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

   دائرة العالقات الثقاجية والعامة الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز .لدارية المتوسرةالوظائف ا اسم المجموعــــــــة

  الرمز .رئيس شعتة العالقات العامة المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة العالقات الثقافية والعامة المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية رئيس شعتة العالقات العامةيتولى ( رئيس الشعتة)لواردة ج  تراقة ه اتالماجة إلى واجتات
 -:م والواجباتالمها
 

 .تنظي  ترامج عمل الشعتة ممن جدول زمن  .1

 .تحديد مها  ومسؤوليات موظف  العالقات العامة وممن جري  عمل مت امل .2

 .الشراف والعمل على استقتال الزوار من الوجود والشخصيات الرسمية والشعتية ومراجقته  داخل الجامعة  و خارجها .3

 .والمناستة عن الجامعة إما تش ل شرح متاشر  و من خالل مرتوعاتتقدي  المعلومات الدقيقة والصحيحة  .4

 .التعاون مع مختلف الجهات داخل الجامعة ج  ستيل إنجاح الفعاليات الت  يت  إقامتها .5

 .التأ د من القيا  تتنفي  جميع المها  أله نشار يت  إعدادا .6

 .العمل على تقدي  صورة مشرقة عن الجامعة .7

 .مع الجهات الخارجيةتنظي  وترتيب ارتصال  .8

 .متاتعة تراقات الدعوة لالحتفارت وتراقات المعايدة .9

 .تنظي  وترتيب جلوس الميوف ومسؤول  الجامعة ج  ارحتفارت الرسمية .11
 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى ج  مجال ارختصا  درجة الت الوريوس -
 

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه ج  مجال العمل سنوات  رتع خترة ر تقل عن -

 .اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوبت اللما  -

 .القدرة على ارتصال والتواصل مع اآلخرين -

 . العمل للعالقات العامة تالمعرجة تتروتو ور -

 .حسن المظهر والهندا  -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 
 .............................التوقيع................................. الوظيفة ................................ ....ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

   دائرة العالقات الثقاجية والعامة الموقع على الهيكل التنظيمي

  زالرم الوظائف الدارية اسم المجموعــــــــة

  الرمز إداره عالقات عامة المسمى الوظيفي

  الرمز رئيس شعتة العالقات العامة المسؤول المباشـر
 

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

 -:المهام والواجبات
 

 .تحمير المست  لهاألنشرة والمناستات والفعاليات واللالعداد  .1

المشييار ة جيي  إعييداد وتنفييي  خريير التييرامج واألنشييرة الثقاجييية والعلمييية للجامعيية جيي  مختلييف المجييارت تالتنسييي  مييع  .2
 .رئاسة الجامعة

 .المشار ة ج  إعداد ال تاب السنوه والمرتوعات العالمية ج  الجامعة .3

عداد الترامج الخاصية حجز الفناد ، وسائر النقل،  ، روتأمين الت ا عمل الترتيتات الالزمة رستقتال ميوف الجامعة .4 وا 
 .تزياراته 

المشار ة ج  إعداد وتنظي  المؤتمرات والندوات والمعارض التي  تعقيداا الجامعية، والتنسيي  ميع الجهيات المعنيية تهي ا  .5
 .الشأن

 .إعداد قوائ  خاصة تأسماء الجهات المدعوة، وتوجيه الدعوات له  ج  الوقت المناسب .6

 .النشرات العالنية والصور ج  ملفات خاصة حفظ .7

 القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر .8
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى درجة الت الوريوس ج   حد التخصصات المناستة -
 

 الخبرات العملية والمهارات

 .اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوبت اللما  -
 

 

 .ة الوصف الوظيفي قابلة للتعديلبطاق: مالحظة
 
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

   قات الثقاجية والعامةدائرة العال الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز .الداريةالوظائف  اسم المجموعــــــــة

  الرمز .مصور جوتو راج  المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس شعتة العال  المسؤول المباشـر

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

 -:م والواجباتالمها

 .تصوير جميع مناستات وجعاليات الجامعة الرسمية ونشاراتها المنهجية والالمنهجية وتوثيقها .1

 .متاتعة عرض الصور المختارة ج  األما ن المخصصة ل ل  .2

 .المشار ة ج  إصدار المرتوعات ج  الجامعة ورجداا تالصور .3

 .ن جاازيتها المحاجظة على  جهزة التصوير ومتاتعة صيانتها والتأ د م .4

 .وعد  سحب الصور إر تعد مواجقة الرئيس المتاشر المحاجظة على الصور ومسوداتها ممن التومات خاصة تها .5

 .إعداد الصور الخاصة تميوف الجامعة وتجهيزاا ممن التو  لادائها إلى  تار الزوار وميوف الجامعة .6

 .ة وجقًا لألنظمة والتعليماتتزويد الوسائل العالمية تالصور الالزمة لنشراا عن الجامع .7

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .8

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .عامة  حد  دنىالثانوية شهادة الدراسة ال -
 

 الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل توظيفة مصور -

 .وارنترنت وترامج معالجة الصور الرقمية ستخدا  الحاسوبمهارات ا إتقان -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 
 

 

 

 

 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 
 
 .............................التوقيع................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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   جهاز الرقاتة الداخلية الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز مدير جهاز الرقاتة الداخلية المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الجامعة المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية مدير جهاز الرقاتة الداخليةيتولى ( مدير الدائرة)الواردة ج  تراقة المدير تات تالماجة إلى واج
 -:المهام والواجبات

 .ومع خرة سنوية تستند إلى سياسة الجهاز ج  التدقي  المال  والداره اليوم   و الشهره  و السنوه .1
اءات جي  الجامعية والعملييات والتيانيات المسيتخدمة الماليية ومسي  متاتعة التأ د من دقة وصحة وسيالمة سيير الجير  .2

 .القيود والسجالت المالية

 .الشراف على التدقي  الدوره والمنتظ  على صنادي  الجامعة المالية .3

 .متاتعة صحة القرارات الصادرة عن الجامعة ودقتها وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة .4

ارييية إلييى الجهييات المعنييية مييع تيييان مواقييع الخلييل وتقييدي  التوصيييات المناسييتة تحلهييا إعييداد التقييارير المالييية والد .5
 .وتدار ها

إعداد خرة تدقي  وقائية تشمل دراسة العقود وارتفاقيات المترمية  و التي  تتير  ميع جهيات خارجيية و ات  ثير ميال   .6
 . و إداره

و ييير المنقوليية تمييا جيهييا األجهييزة والتجهيييزات  الشييراف علييى صييحة الجييراءات المتعلقيية تييأموال الجامعيية المنقوليية .7
 .ووسائل استخدامها على الوجه األ مل

 .تشخي  المش الت الت  تواجه الجامعة وتقدي  التوصيات ج  الجراءات الصحيحة والحلول والتدائل المقترحة .8

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل خمسترة ر تقل عن خ -

 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  إحدى الوظائف الدارية المتوسرة ن ي ون قد شغل  -
 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .ملالقدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر الع -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 

 ..............................التوقيع................................ الوظيفة .................................. ارسيي  
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  بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف

   جهاز الرقاتة الداخلية الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز .الدارييييية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .رئيس شعتة الرقاتة المالية المسمى الوظيفي

  الرمز مدير جهاز الرقاتة الداخلية المسؤول المباشـر

 -/المها  والواجتات التالية رئيس شعتة الرقاتة الماليةيتولى ( لشعتةرئيس ا)تالماجة إلى واجتات رئيس الشعتة الواردة ج  تراقة 
 -:المهام والواجبات

 .المشار ة ج  إعداد الخرة السنوية العامة للرقاتة والتقيي  الداره والمال  ج  الدائرة. 1
 .والتعليمات الناج ة والخرر والترامج المقررة الشراف على تدقي  وجح   داء مختلف الوحدات الدارية  ات األثر المال  وجقًا لألنظمة. 2
 .الشراف على جمع التيانات والمعلومات عن مستوى  داء الوحدات المالية من خالل التقارير والزيارات الميدانية إلى المعنيين. 3
ء ج  النفا  المال  تما ينسج  مع الموازنة إعداد التقارير الدارية والمالية والفنية عن سير العمل ج  الجامعة وعن  ية مخالفات  و  خرا. 4

 .العامة للجامعة
 .ادراسة وتقيي  المقترحات والمالحظات الت  يتديها موظفو الرقاتة حول ستل تحسين األداء و فاءة العمل وتروير إجراءات الرقاتة ومعاييرا. 5
 . و الفنية تناًء على رلب رئاسة الجامعة تقدي  الر ه والمشورة ج  المواميع  ات الرتيعة الدارية  و المالية. 6
 .التأ يد على ترتي  قواعد و سس ومعايير الرقاتة. 7
 التدقي  النهائ  على القرارات الدارية  ات األثر المال  الصادرة عين رئاسية الجامعية والتحقي  مين ميدى انرتاقهيا ميع األنظمية والتعليميات. 8

 .المعمول تها
 .العمل الميدان  ومراقتة  عمال التدقي  المنارة ته الشراف على نشار جري  . 9

قيات المشار ة ج  تدقي  العمليات المحاستية والحساتية للمعامالت والمستندات الماليية، والوثيائ  المعيززة لهيا، والمتعلقية تياليرادات والنف. 11
 .وج  األنظمة والتعليمات المعمول تها

 ميوال الجامعية تصيوراا المختلفية، وميدى مالئمية العوائيد التي  تحصيل عليهيا مقاتيل  لي ، لميا جييه  المشار ة ج  التدقي  على استثمارات. 11
 .مصلحة الجامعة وممان حقوقها المالية

 المؤهـالت العلميـة 

  . حد  دنى ج  المحاستة  و ارقتصاد  و العلو  الدارية درجة الت الوريوس -

 :الخبرات العملية والمهارات

 تقل عن  رتع سنوات ج  مجال العمل نفسه خترة ر -
 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال الرقاتة والتدقي  الداخل  -
 .فااي  و سس عملية الرقاتة الداريةالمعرجة الواسعة تاألنظمة والتعليمات وتم -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 ..........................وقيعالت................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

   جهاز الرقاتة الداخلية الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز .الدارييييية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .مدق  مال  المسمى الوظيفي

  الرمز رئيس شعتة الرقاتة المالية المسؤول المباشـر

- :والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  
 -:المهام والواجبات

 .قًا لألنظمة والتعليمات الناج ةوجللتأ د من حسن استخدا  موارد الجامعة المالية المال  القيا  ت اجة  عمال التدقي  . 1
 .السجالت الالزمة لتأدية المها القيود و حفظ  ورقا العمل الالزمة للتدقي  المال  وتحمير الملفات و . 2
والتقيارير المالييية والمحاسيتية  ات العالقية تياألثر المييال  للمعيامالت التي  سييت  تييدقيها والعميل عليى جمعهيا وتصيينيفها  الحصيائيات دادإعي. 3

جراء المقارنات الالزمة تشأنها  .وا 
 . المساعدة ج  تدقي  قوائ  الحساتات من مرالتات ونفقات وم اجآت و ية وثائ   خرى لها صلة تالنفا  المال. 4
 .دراسة الجراءات المالية والفنية المعمول تها ج  الجامعة والتأ د من انرتاقها مع األنظمة والتعليمات الناج ة. 5
ظمية تدقي  العمليات المحاستية والحسياتية للمعيامالت والمسيتندات الماليية، والوثيائ  المعيززة لهيا، والمتعلقية تياليرادات والنفقيات وجي  األن. 6

 .لمعمول تهاوالتعليمات ا

التدقي  على استثمارات  موال الجامعة تصوراا المختلفة، ومدى مالئمة العوائد التي  تحصيل عليهيا مقاتيل  لي ، لميا جييه مصيلحة الجامعية . 7
 .وممان حقوقها المالية

جراء عمليات الفح  والجرد المفاجئالدارية المشار ة ج  لجان التدقي  . 8  .المالية والفنية وا 
 .تتصويب  اجة المخالفات والمالحظات الت  تظهر خالل عمليات التدقي يه التوج. 9

التدقي  والفح  والتحق  تهدف التحث عين الوقيائع التي  تمثيل الحقيائ  تميا يتفي  ميع األنظمية والتعليميات والتنسييب تاتخيا  الجيراءات . 11
 .القانونية المناستة تالمخالفات

 . و  خراء ج  األداءالتالل الفوره عن  ية مخالفات . 11
 .تدقي  القرارات  ات األثر المال  وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة. 12
 .التدقي  الدوره على  عمال وحدة الشؤون المالية. 13

 المؤهـالت العلميـة 

  .درجة الت الوريوس ج  إحدى التخصصات المالية  و القانونية -

 الخبرات العملية والمهارات

 .ة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسهختر    -
 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب   -
 .حاصل على دورات ج  مجال الرقاتة والتدقي  المال  -

 

  .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 
.............................التوقيع................................. الوظيفة ... .................................ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   جهاز الرقاتة الداخلية

  الرمز .ةيالداريييي اسم المجموعــــــــة

  الرمز .رئيس شعتة المتاتعة المسمى الوظيفي

  الرمز مدير جهاز الرقاتة الداخلية المسؤول المباشـر

 المها  والواجتات التالية رئيس شعتة المتاتعةيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 

 

- :المهام والواجبات

 

 .متاتعة  اجة العقود وارتفاقيات والقرارات. 1
 .اتعة التزا  العاملين تالدوا  الرسم عمل جورت ميدانية لمت. 2
 .متاتعة تدقي  الجراءات الدارية ومدى مراتقتها لألنظمة والتعليمات. 3
 .متاتعة الردود مع الجهات الرقاتية داخل الممل ة. 4
 .ازمتاتعة است مال تصويب الجراءات وجقًا لتوصيات الجه. 5
 
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

  . حد  دنى ج  الحقو   و المحاستة  و العلو  الدارية درجة الت الوريوس -

 :الخبرات العملية والمهارات

 نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -
 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .الرقاتة والتدقي  الداخل حاصل على دورات ج  مجال  -
 .المعرجة الواسعة تاألنظمة والتعليمات وتمفااي  و سس عملية الرقاتة الدارية -

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   جهاز الرقاتة الداخلية

  الرمز .ةيالداريييي اسم المجموعــــــــة

  الرمز .رئيس شعتة الرقاتة الدارية المسمى الوظيفي

  الرمز مدير جهاز الرقاتة الداخلية ل المباشـرالمسؤو

 المها  والواجتات التالية رئيس شعتة المتاتعةيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 

 -:المهام والواجبات

 .المشار ة ج  إعداد الخرة السنوية العامة للرقاتة والتقيي  الداره ج  الدائرة. 1
 .الشراف على تدقي  وجح   داء مختلف الوحدات الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة والخرر والترامج المقررة. 2
 .الشراف على جمع التيانات والمعلومات عن مستوى  داء الوحدات الدارية من خالل التقارير والزيارات الميدانية إلى المعنيين. 3
عال  الرئيس المتاشر عن  ل إعداد التقارير الدو . 4  .رية عن  ية مخالفات  و  خراء ج  األداء الداره وا 
دراسيية وتقيييي  المقترحييات والمالحظييات التيي  يتييديها موظفييو الرقاتيية حييول سييتل تحسييين األداء و فيياءة العمييل وترييوير إجييراءات . 5

 .الرقاتة ومعاييراا
 .لدارية  و المالية  و الفنية تناًء على رلب رئاسة الجامعةتقدي  الر ه والمشورة ج  المواميع  ات الرتيعة ا. 6
 .التأ يد على ترتي  قواعد و سس ومعايير الرقاتة. 7
التدقي  النهائ  على القرارات الدارية الصادرة عن رئاسة الجامعة والتحق  من مدى انرتاقها مع األنظمية والتعليميات المعميول . 8

 .تها
 .والتعليمات والعمل على تعميمها وتدقي  القرارات تصدداا األنظمةرورات الت  ترر  على متاتعة التعديالت والت. 9

 .الشراف على نشار جري  العمل الميدان  ومراقتة  عمال التدقي  المنارة ته . 11

 ة ـالت العلميـالمؤه

  . حد  دنى ج  الحقو   و المحاستة  و العلو  الدارية درجة الت الوريوس -

 :رات العملية والمهاراتالخب

 نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -
 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال الرقاتة والتدقي  الداخل  -
 .ة الواسعة تاألنظمة والتعليمات وتمفااي  و سس عملية الرقاتة الداريةالمعرج -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 ...................قيعالتو ................................. الوظيفة ....................................  ارس 
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 ـــــف الوظائـــــــف بطاقـة وص

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   جهاز الرقاتة الداخلية

  الرمز .ةيالداريييي اسم المجموعــــــــة

  الرمز .إداره مدق  المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس شعتة الرقاتة الدارية المسؤول المباشـر

 
- :عليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والت

 

 -:المهام والواجبات

 .وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة وتوجيهات الرئيس المتاشر القيا  ت اجة  عمال التدقي . 1
 .وتحمير الملفات والقيود والسجالت الالزمة لتأدية المها  الدارهحفظ  ورقا العمل الالزمة للتدقي  . 2
جراء المقارنات الالزمة تشأنهاوالتقارير  إعداد الحصائيات .3  .للمعامالت الت  سيت  تدقيها والعمل على جمعها وتصنيفها وا 
 .والفنية المعمول تها ج  الجامعة والتأ د من انرتاقها مع األنظمة والتعليمات الناج ة الداريةدراسة الجراءات . 4
جراء عمليات الفح  والجرد المفاجئالمشار ة ج  لجان التدقي  الد. 5  .ارية المالية والفنية وا 
 .التوجيه تتصويب  اجة المخالفات والمالحظات الت  تظهر خالل عمليات التدقي . 6
التدقي  والفح  والتحق  تهدف التحث عن الوقائع الت  تمثل الحقائ  تما يتف  مع األنظمة والتعليمات والتنسيب تاتخيا  الجيراءات . 7

 .لقانونية المناستة تالمخالفاتا
الداره  و جي  اسيتخدا  وحفييظ السيجالت واليدجاتر والوثيائ  الماليية والملفييات  التيالل الفيوره عين  يية مخالفييات  و  خرياء جي  األداء. 8

 .الدارية
 .وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ةتدقي  القرارات الدارية . 9

 .الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة والخرر والترامج المقررة تدقي  وجح   داء مختلف الوحدات. 11
 .من خالل التقارير والزيارات الميدانية إلى المعنيين الداريةجمع التيانات والمعلومات عن مستوى  داء الوحدات . 11
 .التدقي  الدوره على  عمال دائرة اللواز  وم تب العراءات المر زية. 12

 العلميـة  المؤهـالت

  .درجة الت الوريوس ج  إحدى التخصصات المالية  و القانونية -

 الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه   -
 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب   -
 .الدارهحاصل على دورات ج  مجال الرقاتة والتدقي   -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: الحظةم

 ارلعت على المحتويات
 
 
 
 
 

 

 .............................التوقيع................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 ظيميالتن
   دائرة التيئة والسالمة العامة

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية القيادية

  الرمز مدير دائرة التيئة والسالمة العامة المسمى الوظيفي

  الرمز رئيس الجامعة المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية ير دائرة التيئة والسالمة العامةمديتولى ( مدير الدائرة)الواردة ج  تراقة المدير تالماجة إلى واجتات 
 

 -:المهام والواجبات

 .ومع وتنفي  خرة متاتعة جاازية متان  الجامعة وصيانة مراجقها تالتنسي  مع الجهات المعنية. 1
 .الشراف على توجير وصيانة التجهيزات داخل القاعات الصفية والممرات والساحات. 2

 .ن توجير الوسائل التعليمية واألدوات المناستة قتل تدء  ل محامرةالتأ د م. 3

رفاء األنوار ومتاتعة تنفي اا. 4  .ومع خرة لفتح وا  ال  القاعات الصفية وا 

 .الشراف والمتاتعة لقيا  شر ة النظاجة تأعمال النظاجة على   مل وجه وتوجيهها لمعالجة المشا ل. 5

 .ل رتون المستهل  تمهيدًا لتيعه والتخل  من النفايات األخرى يومياً الشراف على تجميع الور  وا. 6

 .ومع خرة دورية لمتاتعة م اجحة القوارض والحشرات ج  الجامعة. 7

التأ د من عمل  نظمة السيالمة العامية جي  الجامعية وصيالحية  نظمية الرفياء والرفاييات اليدويية المختلفية وتوزيعهيا تشي ل . 8
 .رير المناستة تشأنهامناسب وتقدي  التقا

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل خمسخترة ر تقل عن  -

 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  المتوسرةإحدى الوظائف الدارية  ن ي ون قد شغل  -
 .نجليزية ومهارات استخدا  الحاسوبإتقان اللغة ار  -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 
 

 

 ..............................التوقيع................................  الوظيفة.................................. ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة التيئة والسالمة العامة

  الرمز .المتوسرةالوظائف الدارية  اسم المجموعــــــــة

  الرمز . ة التيئة والسالمة العامةدائر  مديرمساعد  المسمى الوظيفي

  الرمز .البيئة والسالمة العامةمدير دائرة  المسؤول المباشـر

المها   مدير دائرة التيئة والسالمة العامةمساعد يتولى ( مساعد مدير)الواردة ج  تراقة المدير  مساعد تالماجة إلى واجتات
- :والواجتات التالية

 

 -:المهام والواجبات

 
 .ية  عمال ي لفه تها مدير الدائرة . 1
 .إعداد ال تب والمخارتات تناًء على التريد الوارد وحسب حاجة الدائرة. 2
 .اعتماد إجازات ومغادرات موظف  الدائرة ومتاتعتها مع رؤساء الشعب. 3
 .توقيع تراقات عمال النظاجة الشخصية وحسب األصول. 4
 .مع مدير الدائرة  لتنسيمتاتعة  عمال رؤساء الشعب اليومية تا. 5
 .متاتعة رلتات الصيانة المختلفة ومتاتعة إنجازاا مع المعنيين. 6
 
 

 : المؤهالت العلمية

 .درجة الت الوريوس ج   حد التخصصات الدارية  و العلمية  حد  دنى -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .تقل عن ثالث سنوات على األقل داخل الجامعة لمدة ر الوظائف الدارية القيادية ن ي ون قد شغل إحدى  -
 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 اتارلعت على المحتوي
 
 
 

 .....................................التوقيع................................... الوظيفة.......................................ارسيي 
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة التيئة والسالمة العامة

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز رئيس شعتة المتان  المسمى الوظيفي

  الرمز مدير دائرة التيئة والسالمة العامة المسؤول المباشـر

- :المها  والواجتات التالية رئيس شعتة المتان يتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 
 

 -:والواجبات المهام

 .عمل جورت يومية ودورية ميدانية وتفقد مختلف متان  الجامعة. 1
عداد التقارير المالية والدارية المتعلقة تها. 2  .مراقتة  داء شر ة النظاجة المعتمدة وا 
 .ارتفاقية الموقعةتقدي  تقارير يومية وشهرية حول مواقع الخلل والتقصير ج   داء شر ة النظاجة  و مخالفتها للشرور  و . 3
 .إعداد التقارير الدورية عن مختلف  نواع الصيانة الت  تترلتها متان  الجامعة وساحاتها ومتاتعة تنفي اا. 4
 .استقتال المالحظات المختلفة من العاملين ج  الجامعة حول نظاجة الجامعة والعمل على حلها تالسرعة الالزمة. 5
 .اجة واألدوات والعدد والمواد الالزمة للتنظيفالتأ د من توجر مستلزمات النظ. 6
 .إعداد خرة مراقتة على  عمال النظاجة تالتعاون مع العاملين ج  الشعتة تما يممن عمل شر ات النظاجة ت امل  فاءتها. 7
عداد التقارير الالزمة عنها ومت. 8  .اتعتها وصيانتهامراقتة مختلف األدوات والمعدات والتجهيزات و يراا ج  متان  الجامعة وا 
ارحتفاظ والمحاجظة على النسخة ارحتيارية من مفاتيح الم اتب والمختترات و ية مراجي  للجامعية والتأ يد مين جاازيتهيا أله . 9

 .رارئ

 ة ـالت العلميـالمؤه

  . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه عملسنوات ج  مجال ال  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 

 .............................التوقيع................................. الوظيفة ............... .....................ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة التيئة والسالمة العامة

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز رئيس جرع ظيفيالمسمى الو

  الرمز شعتة المتان رئيس  المسؤول المباشـر

- :المها  والواجتات التالية الفرعرئيس يتولى 
 

 -:المهام والواجبات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

  . درجة  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوبإتقان  -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 

 .............................التوقيع................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة التيئة والسالمة العامة

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز الوظائف الخدماتية

  الرمز مشرف نظاجة/ ت مشرف قاعا /متنى مشرف المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الشعتة المعن   المسؤول المباشـر

 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

- :المهام والواجبات

 

 .ت ومتاتعتها الشراف على قاعات التدريس ومراج  النشارات الرالتية المختلفة، والمصليا .1

 .الشراف على  عمال النظاجة، وتفقد العمال، والتأ د من تواجر  دوات ومواد التنظيف .2

و يي ل  المراجيي   ات العالقيية تالنشييارات ، جييتح قاعييات التييدريس جيي  المواعيييد المحييددة للمحامييرات وا  القهييا تعييد انتهائهييا .3
 .الرالتية المنهجية والالمنهجية

ووسائل اليماح، ومستلزمات التدريس للقاعات، والمحاجظة عليها، ومتاتعة صيانتها، والتأ د  متاتعة تأمين  جهزة العرض، .4
 .من جاازيتها للعمل

عداد التقارير الالزمة ل ل ، ومتاتعة صيانتها مع الجهات المعنية .5  .رصد األعرال ج  ساحات ومتان  الجامعة وا 

 .مع الجهات المعنيةحصر احتياجات مراج  ومتان  الجامعة ومتاتعة توجيراا  .6

 .عمل جور ميدانية والتأ د من نظاجة متان  وساحات ومراج  الجامعة ومتاتعتها .7

 .التأ د من تواجر  جهزة ووسائل السالمة العامة ومتاتعة صيانتها .8

 .إعداد تقارير يومية ودورية عن سير العمل ورجعها للمسؤول المتاشر .9

 . ، ومراقتة استخدا  الرلتة لألجهزة والتجهيزاتالمساعدة ج  متر الهدوء والنظا  ج  المراج .11

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .11

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .حاصل على شهادة الثانوية عامة  حد  دنى -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 رلعت على المحتوياتا
 
 

 
 .............................التوقيع................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة التيئة والسالمة العامة

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة ــــةاسم المجموعــــ

  الرمز رئيس شعتة القاعات الصفية المسمى الوظيفي

  الرمز مدير دائرة التيئة والسالمة العامة المسؤول المباشـر

ات المها  والواجت رئيس شعتة القاعات الصفيةيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 
- :التالية

 

 -:المهام والواجبات
  
 .عمل جورت يومية دورية وتفقد مختلف قاعات الجامعة. 1
 .التنسي  اليوم  المتاشر مع شعتة ومشرج  المتان  لديمومة نظاجة القاعات والمدرجات. 2
 .التنسي  مع  عماء الهيئة التدريسية لحجز المدرجات لالمتحانات والمحامرات التعويمية. 3
 قيال  واييت تيورد، لمتيات تروج تيرات، ترارييات، )التأ د من وجود مخزون مناسب من احتياجات الشعتة وارحتياجات التدريسية . 4

 .والتأ د من حسن استعمالها والحر  عليها( مساحات رتاشير
 .إعداد التقارير الفنية لمترلتات الصيانة والنظاجة ج  القاعات الصفية ومتاتعة إنجازاا. 5
 .لمحاجظة على األجهزة والتجهيزات ومفاتيح القاعات والمدرجات الت  تعهدة الشعتةا. 6
عيداد التقيارير . 7 مراقتة قيا  العاملين ج  الشعتة تإرفاء األنوار واألجهزة يوميًا وعند انتهاء اليدوا  جي  مختليف القاعيات الصيفية وا 

 .الخاصة ت ل 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

  .حد  دنى درجة الت الوريوس  -
 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 

 .صف الوظيفي قابلة للتعديلبطاقة الو: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 .............................التوقيع................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   العامة دائرة التيئة والسالمة

  الرمز .الوظائف الخدماتية اسم المجموعــــــــة

  الرمز عامل قاعات صفية المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الشعتة المعن  المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :تالمهام والواجبا

 

 .القيا  تفتح وا  ال  القاعات والمدرجات الصفية ج  األوقات المحددة ل ل  .1
تالل المسؤول المتاشر تأية مالحظات .2  .متاتعة نظاجة وصيانة وجاازية القاعات الصفية وا 

رجاعهيا تعيد ارنتهيا .3 لى مواقع العمل والحفياظ عليهيا وا  ء مين نقل األجهزة المستخدمة ج  القاعات أل راض التدريس من وا 
 .استخدامها

 .إتالل المسؤول المتاشر عن ارحتياجات من المواد واألجهزة الالزمة ألعماء ايئة التدريس ج  القاعات الصفية .4

 .التقيد تالزه المخص  للعمل مع ارلتزا  تاستخدا  وسائل و دوات الوقاية والسالمة العامة .5

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر .6
 
 

 ة ـالت العلميـؤهالم

 .حاصل على شهادة الثانوه العامة  حد  دنى -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 

 

 

 

 

 
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة التيئة والسالمة العامة

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز رئيس شعتة السالمة العامة المسمى الوظيفي

  الرمز دير دائرة التيئة والسالمة العامةم المسؤول المباشـر

المها  والواجتات  رئيس شعتة السالمة العامةيتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 
- :التالية

 

 -:المهام والواجبات

 
 .قةعمل دورات سالمة عامة للعاملين ج  الجامعة تالتعاون مع الجهات  ات العال. 1  
 .إعداد خرة للتأ د من سالمة  نظمة الرفاء والن ار و ية  نظمة مستخدمة ج  الموقع وتالتعاون مع الجهات  ات العالقة. 2  
 .إعداد التقارير حول المواقع الت  تحتاج إلى إعادة تأايل لمترلتات السالمة ومتاتعة تنفي اا. 3  
 .صيانة رفايات الحري  اليدوية. 4  
تمييارين لحييارت إرفيياء حرائيي   و إخييالء  و إجييراء  ييية تمييارين للعيياملين والرلتيية تالتعيياون والتنسييي  مييع الجهييات  ات  عمييل. 5  

 .العالقة
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

  . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -
 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -

 .رنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوبإتقان اللغة ا -
 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 

 
 .............................التوقيع................................. ظيفة الو .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة األمن الجامع 

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز الجامع مدير دائرة األمن  المسمى الوظيفي

  الرمز رئيس الجامعة المسؤول المباشـر

- :يتولى مدير دائرة األمن الجامع  المها  والواجتات التالية( مدير الدائرة)تالماجة إلى واجتات المدير الواردة ج  تراقة 
 

 -:المهام والواجبات

 .ة عليهاومع الخرة السنوية لحراسة متان  ومراج  الجامعة وتوزيع نقار المراقت .1
 .اتخا  الجراءات الالزمة للمحاجظة على ممتل ات الجامعة و موالها المنقولة و ير المتقولة .2

 . متر ومراقتة الدخول والخروج على تواتات الجامعة ومحير الحر  الجامع  .3

 .المحاجظة على سالمة العاملين والرلتة وميوف الجامعة .4

 .للرلتة والعاملينالشراف على حل المشا ل واألزمات والتجمعات  .5

 .متر  ية مخالفات تت  داخل الحر  الجامع  .6

 .الشراف على صرف تصاريح الدخول للحر  الجامعة ومنحها للمستحقين جقر .7

الشراف على تفقد اآللييات والمر تيات الداخلية للحير  الجيامع  وعيد  حملهيا أليية  سيلحة  و ميواد خريرة تيؤثر عليى سيالمة مجتميع الجامعية  .8
 .وارمئنانه

 .الشراف على متر وتوثي   سماء الداخلين للحر  الجامعة من المصرح له  ت ل  وخاصة ج   يا  الجازات والعرل الرسمية .9

 .الشراف على تفقد المر تات الخارجة من الجامعة وعد  حملها أله مواد  و  جهزة وتجهيزات  ير مصرح تنقلها خارج الجامعة .11

 .لت  تت  سواء للرلتة  و لآلخرين ورجع التقارير المناستة تشأنهاإعداد  ية متورات لحارت المشا ل ا .11

 .التأ د من قيا  العاملين تواجتاته  ج  جميع األوقات وارلتزا  تالزه الرسم  وتالواجتات المو لة له  على   مل وجه .12

 .تروير آليات الحراسة والمراقتة تاستخدا  الوسائل التقنية الحديثة .13

 .الجهات األمنية والجهات المختلفة ج  تقدي   اجة التسهيالت الت  تترلتها الجامعةالتعاون والتنسي  مع  .14

 المؤهـالت العلميـة 

 .درجة الت الوريوس  حد  دنى -

 الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه -

 .تقل عن ثالث سنوات على األقل داخل الجامعة ن ي ون قد شغل إحدى الوظائف الدارية القيادية لمدة ر  -
 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 ..............................التوقيع................................ الوظيفة .................................. ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة األمن الجامع 

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز . رمساعد مدي المسمى الوظيفي

  الرمز .دائرة األمن الجامع  مدير  المسؤول المباشـر

 

- :األمن الجامع  المها  والواجتات التالية مساعد مدير دائرةيتولى ( مساعد مدير)الواردة ج  تراقة  مساعد المديرتالماجة إلى واجتات 
 

 -:المهام والواجبات

 
 .ته من  عمال من مدير الدائرة ما ي لف. 1
 .المساعدة ج  الشراف على  عمال الشعتة وعلى  وادر األمن تالتنسي  مع المدير. 2
 .القيا  تجورت تفقدية ج  جميع األوقات للتأ د من ارنتتاا والقيا  تالواجتات على   مل وجه. 3
 .ا والعاملين جيهاتقدي  تقارير  منية تتعل  تأمن الجامعة وممتل اتها ورلتته. 4

 : المؤهالت العلمية

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس ج   حد التخصصات الدارية  و العلمية  -

 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .لمدة ر تقل عن ثالث سنوات على األقل داخل الجامعة الوظائف الدارية القيادية ن ي ون قد شغل إحدى  -
 .ارات استخدا  الحاسوبإتقان اللغة ارنجليزية ومه -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة األمن الجامع 

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز رئيس شعتة األمن الجامع  المسمى الوظيفي

  الرمز مدير دائرة األمن الجامع  المسؤول المباشـر

- :يتولى رئيس شعتة األمن الجامع  المها  والواجتات التالية( رئيس الشعتة)تالماجة إلى واجتات رئيس الشعتة الواردة ج  تراقة 
 -:المهام والواجبات

 

 لي  مين خيالل توزييع ال يادر األمني  تحسيب مترلتيات العميل تنفي  الخرة السينوية لحراسية متيان  ومراجي  الجامعية نهيارًا وليياًل و  .0
 .ومروراته

 (.العاملين والرلتة والشر ات المستثمرة والميوف)العمل على ترتي  وتنفي  الجراءات ال فيلة تسالمة و من األشخا   .2

اخييل الحيير  الجييامع  وال تاتيية د و األعييراف المجتمعييية السيائدة لتعليمييات سييواء للقيوانين واألنظميية واميتر ومتاتعيية  ه مخالفييات  .3
 .علىتممامينها حسب األصول لإلدارة األ

العمل على إخماع األشخا  والمر تات الداخلة للجامعة للتدقي  والمتاتعية مين خيالل ميوظف  األمين الجيامع  الم لفيين تالعميل  .4
 .  الجامع تش ل ي فل عد  حمل األسلحة والمواد الخررة و ه مواد  و  جهزة  ير مصرح تدخولها للحر 

للعاملين ج  شعتة األمن الجيامع  للتأ يد مين قييامه  تواجتياته  الوظيفيية ودرجية  الحثيثة والمستمرة وج  جميع األوقاتالمتاتعة  .5
 .ارنتتاا

 .متر وتوثي   سماء الداخلين للحر  الجامعة من المصرح له  ت ل  وخاصة ج   يا  الجازات والعرل الرسمية .6

 .ين تالزه الرسم مراقتة التزا  العامل .7

 .المراقتة والشراف على إنجاز العاملين لديه لما يو ل له  من  عمال .8

عداد التقارير لنجازات العمل تش ل دوره .9  .الشراف والمتاتعة للمراسالت الت  تخ   عمال الشعتة، وا 

 .رجد الدارة تالمقترحات ال فيلة تتروير العمل .01

 .المحاجظة على سرية العمل والجراء .00

 .مة تالتنسي  مع المسؤول المتاشرتعاون والتنسي  مع الجهات األمنية المختلفة تما ي فل تحقي   على مستويات الخدال .02

 المؤهـالت العلميـة 

  .درجة الت الوريوس  حد  دنى -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .سنوات ج  مجال العمل نفسه  رتعخترة ر تقل عن  -
 .ومهارات استخدا  الحاسوبإتقان اللغة ارنجليزية  -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 

 .............................التوقيع...................... ...........الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة األمن الجامع 

  الرمز الوظائف الخدماتية اسم المجموعــــــــة

  الرمز مشرف  من المسمى الوظيفي

  الرمز .المعن رئيس الشعتة   المسؤول المباشـر

 
- :يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 

 

- :المهام والواجبات

 

عراء األوامير  .1 الشراف على موظف  األمن الجامع ، ومتاتعة مدى قيا   ل منه  تعمله على   مل وجه، وتوجيهه  وا 
 .و التعليمات له 

 .اد التقارير اليومية عن سير العمل، ورجعها إلى المسؤول المتاشرإعد .2

 .التفقد الدوره لجميع متان  ومراج  الجامعة .3

 .التأ د من التزا  موظف  األمن تدوامه  وتاألما ن الت  يت  توزيعه  عليها .4

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .5

 

 ة ـت العلميالـالمؤه

 .شهادة الثانوية العامة  حد  دنى -

 الخبرات العملية والمهارات

 

 .خترة عشر سنوات ج  مجال العمل نفسه -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة األمن الجامع 

  الرمز الوظائف الخدماتية اسم المجموعــــــــة

  الرمز جامع   من المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الشعتة المعن   المسؤول المباشـر

 

- :يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 
 

- :المهام والواجبات

 .المحاجظة على  موال وممتل ات الجامعة المنقولة و ير المنقولة. 1
 .دثمراقتة حر ة الرلتة والمراجعين ومر تاته  والتالل عن  ية تجاوزات تح .2
 .حراسة متان  الجامعة والحفاظ عليها من  ه اعتداء  و تخريب .3

 .إعداد التقارير والمتورات اليومية عن  ه وقائع تحدث ج  مراج  الجامعة، ورجعها إلى المسؤول المتاشر .4

 .توجيه الرلتة والمراجعين إلى األما ن الت  يحتاجونها داخل الجامعة .5

لى الحر  الجامع  تنظي  دخول وخروج المر تات واألشخا  .6  .من وا 

 .المحاجظة على األمن والسالمة العامة، وجض النزاعات الت  قد تحدث داخل الجامعة .7

 .القيا  تجورت تفقدية ج   رجاء الحر  الجامع  للتأ د من جميع مترلتات األمن والنظا  .8

 .جتح المتان  صتاحًا، و إ القها مساًء، و تفقداا .9

 .تقدير وحز التعامل مع الرلتة تاحترا  و  .11

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .11

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .الثانوية العامة  حد  دنى -

 الخبرات العملية والمهارات

 .خترة خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه -

 .نية ن ي ون متقاعدًا من الخدمة ج  القوات المسلحة  و األجهزة األم -
 .مهارات ارتصال والتعامل مع اآلخرين -

 .مهارات ج  الدجاع عن النفس وحماية اآلخرين -

 .اللما  تواجتات األمن والحراسة -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 
 
 

 .............................التوقيع............... ..................الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   دائرة المشاريع الهندسية

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية القيادية

  الرمز مدير دائرة المشاريع الهندسية المسمى الوظيفي

  الرمز رئيس الجامعة المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية مدير دائرة المشاريع الهندسيةيتولى ( مدير الدائرة)الواردة ج  تراقة المدير تالماجة إلى واجتات 
 -:المهام والواجبات

 

 .متاتعة وتحديث خرة الجامعة ج  است مال متان  الحر  الجامع  .1
عداد المخررات الهندسية الالزمة لمتان  الجامعة ومختلف مراجقهاالتدقي  والمشار    .2  .ج  دراسة وا 

 .متاتعة الشراف على  عمال إنشاء متان  الجامعة وجقًا للمعايير المعتمدة .3

 .إعداد التصامي  والمخررات الالزمة للمراج  المنوه إنشائها .4

األشغال والتأ د من إعداداا وجقًا ألصول المهنة و نظمية مراجعة وثائ  العراءات ودراسة المناقصات الخاصة تاألتنية و  .5
 .ال ودات األردنية

 .مراجعة وتدقي  جداول ال ميات وتدقي  مرالتات المتعهدين المالية .6

 .المشار ة ج   عمال استال  المتان  الجاازة .7

 .تنفي  األعمال المساحية المرلوتة على  رام  الجامعة .8

 .الحصول على التراخي  والمواجقات الالزمة على  شغال ومتان  الجامعة متاتعة الجهات المختلفة ج  ستيل .9

مراعاة الحداثة والتروير ج  نما ج و ش ال التناء الجامع  ومراعاة تخفيض  ليف التشيغيل واسيتخدا  الوسيائل التيئيية   .11
 .الحديثة والتناء

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 ة والمهاراتالخبرات العملي

 نفسه سنوات ج  مجال العمل خمسر تقل عن ج  الهندسة المعمارية  و المدنية خترة  -
 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  إحدى الوظائف الدارية القيادية ن ي ون قد شغل  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .ن ارختصا مهارات العمل مم -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 

 ..............................التوقيع................................ الوظيفة .................................. ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   م تب رئاسة الجامعة

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية القيادية

  الرمز عةمدير م تب رئاسة الجام المسمى الوظيفي

  الرمز رئيس الجامعة المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية مدير م تب رئاسة الجامعةيتولى ( مدير الدائرة)الواردة ج  تراقة المدير تالماجة إلى واجتات 
 -:المهام والواجبات

 

 .داخل الجامعة وخارجهاالشراف على استال  التريد الوارد إلى رئاسة الجامعة من مختلف الجهات . 1
 .توثي  التريد ومراتقته لألنظمة والتعليمات وجرزا وتسجيله. 2
 .إعداد الشروحات المناستة المتممنة الجراءات المتواجقة مع قوانين و نظمة الجامعة تمهيدًا لتوجيهه للجهات المعنية. 3
 .ت مال الشروحات والتواقيع والمواجقات الالزمة عليهاالتيأ د من عرض التريد على رئيس الجامعة ونواته ومستشاريه واس. 4
الشراف على تسلي  التريد والردود والمراسالت إلى مختليف الجهيات داخيل الجامعية وخارجهيا ومتاتعية تزوييد رئاسية الجامعية . 5

 .تالردود
 .يمها للجهات المعنيةصيا ة ال تب والمراسالت الت  من اختصا  الم تب والشراف على رتاعتها واستالمها وتسل. 6
 .تنظي  التريد يوميًا وممن  وعيه معلومات يسهل الرجوع والوصول إليها. 7
 .الشراف على ومع خرة جهرسة للتريد ج  مختلف دواوين الجامعة. 8
 .الشراف على عملية األرشفة اليومية للتريد واألرشفة ارل ترونية. 9

 .جعين وتم ينه  من التعرف على الجهة المعنية تقماياا تقدي  العون والرشاد إلى  اجة المرا. 11

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل خمسخترة ر تقل عن  -

 .داخل الجامعةاألقل على سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  إحدى الوظائف الدارية المتوسرة ن ي ون قد شغل  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

  .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 ..............................التوقيع................................ الوظيفة ............................... ...ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   م تب رئاسة الجامعة

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية القيادية

  الرمز مساعد مدير م تب رئاسة الجامعة المسمى الوظيفي

  الرمز مدير مكتب رئاسة الجامعة المسؤول المباشـر

 
المها  والواجتات  مدير م تب رئاسة الجامعة مساعد يتولى( مساعد مدير)الواردة ج  تراقة مساعد المدير تالماجة إلى واجتات 

- :التالية
 

 -:المهام والواجبات

 
 .ساعد مدير الم تب ج  توجته ال تب والمراسالت الواردة وجقًا لألنظمة والتعليماتم .1
 .المشار ة ج  تصنيف وترميز وتتويب التريد وجقًا ألوعية المعلومات المعتمدة .2
 .المشار ة ج  تدقي  التريد من حيث اللغة والمحتوى والمممون .3
 . تبالمالشراف على العاملين تالتعاون مع مدير  .4
 
 

 : المؤهالت العلمية

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس ج   حد التخصصات الدارية  و العلمية  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -
 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .لى إدارة جري  العمل وتحمل مغر العملالقدرة ع -

 .حاصل على دورات ج  مجال الرقاتة والتدقي  الداخل  -
 .المعرجة الواسعة تاألنظمة والتعليمات وتمفااي  و سس عملية الرقاتة الدارية -

 

 

 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   رئاسة الجامعة

  الرمز الوظائف الخدماتية اسم المجموعــــــــة

  الرمز تصويرمأمور  المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الديوان المسؤول المباشـر

 
- :يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 

 

- :المهام والواجبات

 
 .القيا  تمختلف  عمال التصوير للوثائ  و ورا  العمل الرسمية جقر. 1
 .التصوير من قتل الجهات المعنية ج  الجامعة متاتعة صيانة آرت. 2

 .جرز وتصمي  األورا  حسب رتيعة العمل والتأ د من دقة تجميعها. 3

 .المحاجظة على سرية الوثائ  والمعلومات وخاصة ارمتحانات. 4

 . ية مها   خرى ي لفه تها المسؤول المتاشر. 5
 

 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .نىالثانوية العامة  حد  د -
 

 :الخبرات العملية والمهارات
 

 

 .اللما  تاللغة النجليزية وخترة ج   عمال التصوير -
 
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 
 

 ارلعت على المحتويات
 

 
 
 
 
 

 ........................التوقيع.......................... الوظيفة .................................. ارسيي  
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الموقع على الهيكل   

 التنظيمي
   م تب العراءات المر زية

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز مدير م تب العراءات المر زية المسمى الوظيفي

  الرمز رئيس الجامعة المسؤول المباشـر

- :يتولى مدير م تب العراءات المر زية المها  والواجتات التالية( مدير الدائرة)تالماجة إلى واجتات المدير الواردة ج  تراقة 
 -:المهام والواجبات

 .ومع خرة دورية زمنية لررح العراءات الدورية والمت ررة وممن المواعيد المناستة ومن خالل لجنة العراءات وتالتنسي  معها .1

 .يا  تأمانة سر لجنة العراءات المر زية وتوثي  محامراا وقراراتها ومراتقتها مع األنظمة والتعليمات الناج ةالق .2

 .الشراف على حفظ القيود والسجالت والملفات الخاصة تأعمال اللجنة وتوثائ  العراءات والمعامالت المتعلقة تها .3

 .ل فارت و اجة الشرور القانونية تالتنسي  مع رئيس شعتة التدقي  والمتاتعةمتاتعة تدقي  نما ج ومعامالت العراءات واستيفاءاا ل .4

 .متاتعة تدقي  نشر العالن ج  الصحف وعلى الموقع ارل ترون  تالتنسي  مع رئيس شعتة التدقي  والمتاتعة .5

 .ة ومتاتعة تتليغ القرارات إلى الجهات المعنيةدإعداد محامر اجتماعات اللجنة ومتاتعة است مال المصادقة عليها وممن المدد القانونية المحد .6

 .الشراف على تنظي  إجراءات شراء نسخ العراءات وتوثيقها تالتنسي  مع شعتة ال فارت .7

 .اتالعمل على التأ د من المواصفات الفنية المرلوتة للمواد واألجهزة والتجهيزات واألشغال والخدمات تالتشاور مع اللجنة قتل ررح ارعالن .8

 .اعاة السرية ج  معامالت العراءات والشفاجية ج  التعامل مع الشر اتمر  .9

 .الشراف على ترتيب وتنظي  استقتال المناقصات وومعها ج  صندو  العراءات وممن تسلسل زمن  ومراعاة عد  التدخل ج  المواعيد .11

 .متاتعة توجيه ال فارت المقدمة تالتنسي  مع الجهات المعنية .11

 .ات قيا  اللجان الفنية تدراسة العراءات وتقدي  التسهيالت الالزمةالشراف على ترتيت .12

 .الرد على استفسارات الشر ات حول العراءات الت  يت  ررحها .13

 المؤهـالت العلميـة 

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه -

 .لمدة ر تقل عن ثالث سنوات على األقل داخل الجامعة الوظائف الدارية المتوسرةغل إحدى  ن ي ون قد ش -
 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .وظيفي قابلة للتعديلبطاقة الوصف ال: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 

 ..............................التوقيع................................ الوظيفة .................................. ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   م تب العراءات المر زية

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز مساعد مدير م تب العراءات المر زية المسمى الوظيفي

  الرمز مدير م تب العراءات المر زية المسؤول المباشـر

- :عراءات المر زية المها  والواجتات التاليةمدير م تب ال مساعد يتولى( مديرمساعد )المدير الواردة ج  تراقة  مساعد تالماجة إلى واجتات
 -:المهام والواجبات

 
 .ما ي لف ته من  عمال من مدير الدائرة. 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المؤهـالت العلميـة 

 . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه -

 .لمدة ر تقل عن ثالث سنوات على األقل داخل الجامعة الوظائف الدارية المتوسرةى  ن ي ون قد شغل إحد -
 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .قابلة للتعديلبطاقة الوصف الوظيفي : مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 

 ..............................التوقيع................................ الوظيفة .................................. ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   م تب العراءات المر زية

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة موعــــــــةاسم المج

  الرمز رئيس شعتة الحارت المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير م تب العراءات المر زية المسؤول المباشـر

- :المها  والواجتات التالية شعتة الحارترئيس يتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 
 

 -:المهام والواجبات

 .إعداد قرارات الحالة للعراءات المختلفة تالتنسي  مع المدير وجقًا لتقارير اللجان الفنية وعروض المتعهدين. 1
تييدقي  الدراسييات الفنييية قتييل عرمييها علييى لجنيية العريياءات للتأ ييد ميين مراعاتهييا للشييرور المرلوتيية والتنسيييب تعرمييها إ ا  انييت . 2

 .مستوجية الشرور
 .الشراف على عمل اللجان الفنية والتنسي  معه  لعداد الدراسة الفنية تصورتها النهائية تالتنسي  مع مدقق  ديوان المحاستة. 3
 .متاتعة العراءات الممولة من الجهات الخارجية وقروض التن  الدول  واألجندة الورنية ومشاريع التحول ارقتصاده. 4
 .ات المحال عليها  ية عراءات  تالتنسي  مع إداره الحارتإعداد  تب التتليغ للشر . 5
 .تالتنسي  مع المدير(  مناء، عمداء، الرئيس)إعداد  تب التغرية للعراءات الت  تترلب مصادقة الجهات المرجعية . 6

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

  . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -
 

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعل عن خترة ر تق -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   م تب العراءات المر زية

  الرمز .سرةالوظائف الدارية المتو  اسم المجموعــــــــة

  الرمز رئيس شعتة ال فارت المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير م تب العراءات المر زية المسؤول المباشـر

- :شعتة ال فارت المها  والواجتات التاليةرئيس يتولى ( رئيس الشعتة)تالماجة إلى واجتات رئيس الشعتة الواردة ج  تراقة 
 -:المهام والواجبات

 .الجراءات المتعلقة تتيع نسخ العراءات وملحقاتها من شرور ومواصفات خاصة اتخا   اجة. 1
 .التأ د من است مال  اجة الشرور الخاصة تتيع النسخ واستيفاء الرسو  المترتتة عليها .2
 (.رق  العراء+  القيمة)إعداد سجل خا  تأسماء المتعهدين و اجة المعلومات الخاصة ت ل عراء والتأ د من إيصارت المقتومات  .3
 (.الشرور الخاصة+ المواصفات الفنية + الشرور العامة )التأ د من تسلي  المتعهد وثائ  العراء  .4
 .إعداد  شف تاستال  مظاريف عروض دعوة العراء ومراتقته مع العروض المقدمة ج  الصندو . 5
 .التأ د من إيداع المتعهدين لعرومه  ج  الصندو  المخص  ل ل  .6
 .إعداد  شف جتح مظاريف العروض ل ل عراء وعد  خلر العروض للعراءات المختلفة .7
 .جتح المظاريف خالل اجتماع لجنة العراءات المر زية وتوقيع العروض من  عماء اللجنة وختمها تخات  العراءات. 8
 .تسلي  المتعهد نسخة من  تاب التتليغ وقرار الحالة مقاتل التوقيع على ارستال . 9

 .التأ د من استال   فالة حسن التنفي  المتعهد من قتل المتعهد وتسليمه  فالة الدخول مقاتل التوقيع على ارستال . 11
 .استقتال المتعهدين المتلغين تالحالة مقاتل التوقيع والتأ د من  اجة الجراءات المتعلقة ت ل . 11
 .الموقعة و تب التتليغ وال فارت تموجب النما ج المعدة ل ل إعداد  اجة الجراءات المتعلقة تإرسال القرارات . 12
تالل المدير عنها خريًا تعد مم  الفترة القانونية. 13  .متاتعة الشر ات الت  ل  تتتلغ و ل  خالل خمسة عشر يومًا وا 
 .الممانات الماليةج  ال شف المخص  ل ل  لدراجها ج  السجل الخا  ت(  فارت، شي ات)تسجيل الممانات المالية . 14
 (.Box-File)حفظ عروض العراءات المختلفة األصلية ج  األما ن المخصصة ل ل  . 15
 .المشار ة ج  إدخال تيانات العراءات المرروحة على نظا  الحوستة. 16

 المؤهـالت العلميـة 

  .درجة الت الوريوس  حد  دنى  -

 الخبرات العملية والمهارات

 .سنوات ج  مجال العمل نفسهتع  ر خترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   م تب العراءات المر زية

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز رئيس شعتة التدقي  والمتاتعة المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير م تب العراءات المر زية المسؤول المباشـر

المها  والواجتات  شعتة التدقي  والمتاتعةرئيس يتولى ( رئيس الشعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 
- :التالية

 -:المهام والواجبات

 .لتدقي  على العراءات الساتقة الت  ل  تغل  ملفاتها ومتاتعتهاا.  1  
 .التدقي  على المواصفات قتل تيعها للشر ات، تالتنسي  مع رئيس شعتة الحارت.  2  
 .التدقي  على محامر الجلسات وتنفي اا.  3  
هيا وتتليغي  تمواعييد انتهائهيا ميمن الميدة التدقي  عليى ارتفاقييات والعقيود التي  تيت  مين خيالل م تيب العرياءات ومتاتعت.  4  

 .المحددة وخرياً 
 .الرالع على  فارت الدخول وتدقيقها. 5  
 .التدقي  على العالنات المتعلقة تالعراءات. 6  
 .التدقي  على مهن رخ  المهن وشهادات تسجيل الشر ات الت  تشتره دعوات العراءات. 7  
 .التدقي  على نما ج جتح العروض. 8  
 .متاتعة الدراسات الفنية والتدقي  عليها قتل الحالة وتواريخ ارنجاز له ا الدراسات. 9  

 .متاتعة تتليغ الشر ات تالحالة وتوقيعها على قرار الحالة وارتفاقيات المتعلقة تالعراءات المحالة. 11
 .اءمتاتعة القرارات الت  تحتاج للمصادقة إما من مجلس العمداء  و األمن. 11 
 .المساامة ج  تروير ومتاتعة حوستة الم تب. 12 

 ـةالت العلميـالمؤه

  . حد  دنىدرجة الت الوريوس  -

 الخبرات العملية والمهارات

 نفسه سنوات ج  مجال العمل  رتعخترة ر تقل عن  -
 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -
 .قدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العملال -
 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   م تب العراءات المر زية

  الرمز .الداريةالوظائف  اسم المجموعــــــــة

  الرمز إداره عراءات المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الشعتة المعن  المسؤول المباشـر

 

- :وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية 
 

 -:المهام والواجبات

 .التأ د من است مال المناقصات لشرور الوثائ  المرلوتة الوارد ج  دعوة العراءات .1

 .متاتعة ترميز العراءات .2

 .متاتعة تقدي  اللجان الفنية للتقارير ج  المواعيد المحددة .3

 .ي  مع اللجان الفنية ج  إنجاح عملها وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ةالتعاون والتنس .4

المواصييفات الفنييية، رلييب اللييواز ، حجييز المخصصييات، "تييدقي  وثييائ  رييرح العريياء جيي  وسييائل العييال  المختلفيية ميين حيييث  .5
 ".مواجقة الرئيسة على الرلب

 .إعداد الترتيتات الالزمة لتيع نسخ العراء للمتعهدين .6

 .متاتعة ال فارت المالية والمعلومات المتعلقة تها وتحويلها وتسليمها للجهات  ات العالقةتدقي  و  .7

 .إعداد  شف تعروض العراءات الت  ت  استالمها وت  ومعها ج  صندو  العراءات .8

 .مساعدة لجنة العراءات المر زية من خالل جتح الصنادي  وجرز العروض وال فارت .9

 .العراءات تحتوه على جميع المراسالت وال فارت الخاصة تالعراءاتتنظي  ملفات وسجالت خاصة ت .11

تتليغ المتعهد المحال عليه العراء تقرار الحالية، وتزوييد الجهيات المعنيية تقيرارات الحالية و تيب التتلييغ وال فيارت تموجيب  .11
 .النما ج المعدة ل ل 

 .تدقي  قرارات الحالة وتوصيات لجنة العراءات المر زية .12

 .  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشرالقيا .13

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الت الوريوس ج  إحدى التخصصات المالية  و القانونية - 

 الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه   -
 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب   -

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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                                                                            The Hashemite University     الهاشميـــة                        الجـامعـــة

 The Human Resources Dept                            دائرة الموارد البشرية
 

 291 

 

   
 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   ءات المر زيةم تب العرا

  الرمز .الدارييةالوظائف  اسم المجموعــــــــة

  الرمز  اتب عراءات المسمى الوظيفي

  الرمز رئيس الشعتة المعن   المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :اتالمهام والواجب

 

 .ومع المواصفات للعراءات المختلفة وملحقاتها على موقع الجامعة ارل ترون  تالتنسي  مع مر ز الحاسوب .1
 .متاتعة العالنات الخاصة تالعراءات المر زية .2

 .إعداد  تب التتليغ للشر ات الت  ت  عليها إحارت .3

مجليس األمنياء، مجليس )ة الجهيات المرجعيية إعداد الملفات و تب التغرية ومرجقاتهيا للعرياءات التي  تترليب مصيادق .4
 .تالتنسي  مع شعتة التدقي  والمتاتعة( العمداء، الرئيس

 .استال  العينات المختلفة للعراءات المر زية المختلفة ومتر تسلمها وحفظها ج  ملف خا  .5

 .ة الرالتةإعداد سجل خا  تالعراءات يتممن رق  العراء ورق  قرار الحالة واس  العراء وقيمته والجه .6

عيداد مليف لهي ا الغايية يحيدد جييه موعيد تيدء الجلسية األوليى ومقيرر اللجنية و عميائها وعيدد  .7 متاتعة اللجان الفنيية وا 
عداد الم اجآت الخاصة ته ا اللجان وحسب األصول  .الجلسات وموعد تسلي  الدراسة وا 

 .لخا  تالم تب وتحديثهالمساعدة ج  حفظ الملفات تالم تب ومتاتعة تيانات التريد ارل ترون  ا .8

 .       القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها الرئيس المتاشر .9

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .دتلو   لية مجتمع -
 . و شهادة الثانوية العامة  حد  دنى -

 الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه -
 .ومهارات استخدا  الحاسوباللما  تاللغة النجليزية  -

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
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  بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   م تب العالقات الدولية

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية القيادية

  الرمز مدير م تب العالقات الدولية المسمى الوظيفي

  الرمز رئيس الجامعة المسؤول المباشـر
 

- :لمها  والواجتات التاليةا مدير م تب العالقات الدوليةيتولى ( ةمدير الدائر )الواردة ج  تراقة المدير تالماجة إلى واجتات 
 

 -:المهام والواجبات
 

 .ارتصال والتنسي  مع الجهات العالمية والدولية لتوجير جر  ليفاد رلتة الجامعة. 1
جيهيا تسيهيل الجيرءات التواصل مع السفارات العرتية واألجنتية ج  األردن لتحث آجيا  التعياون المشيتر  ميع تليدانه  تميا . 2

 .الخاصة تالرلتة الواجدين
دعوة ممثل  المؤسسات التعليمية الدولية وتعريفه  تالجامعة الهاشمية والخدمات الت  تقدمها ووجقًا لألنظمية والتعليميات . 3

 .الناج ة
ا  جيهييا تالتنسييي  مييع الجهييات الشييراف والمتاتعيية والتنسييي  لزيييارة الوجييود األجنتييية للجامعيية والمييؤتمرات الدولييية التيي  تقيي. 4

 .المعنية
 .المشار ة ج  صيا ة ارتفاقيات الت  تعقداا الجامعة مع نظيراتها الدولية ومتاتعتها وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة. 5
 .العمل على تتادل الخترات والمعلومات مع المنظمات الدولية العاملة محلياً . 6
 .منظمات الدولية المتخصصة تالتعلي  العال تحديث تيانات الجامعة لدى ال. 7

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى الماجستيردرجة  -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل خمسخترة ر تقل عن  -

 .جامعةداخل العلى األقل سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  المتوسرةإحدى الوظائف الدارية  ن ي ون قد شغل  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 ج

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   م تب العالقات الدولية

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية القيادية

  الرمز مساعد مدير م تب العالقات الدولية المسمى الوظيفي

  الرمز رئيس الجامعة المسؤول المباشـر

 
لمها  والواجتات ا مدير م تب العالقات الدوليةمساعد يتولى ( مساعد مدير)الواردة ج  تراقة مساعد المدير تالماجة إلى واجتات 

- :التالية
 

 
- :المهام والواجبات

 
 

 .ة ارتفاقيات الدولية مع المؤسسات والجامعات األجنتيةمتاتع. 1
 .تنسي  زيارة الوجود األجنتية للجامعة. 2
 .تروير صفحة الم تب ارل ترونية وتحديث معلوماتها تاستمرار. 3
 .متاتعة الجازات ورلتات اللواز  والدوا . 4
 .متاتعة  عمال الديوان وتوثي  المعامالت الخاصة تالم تب. 5
 .متاتعة محامر ارجتماعات الخاصة تم تب العالقات الدولية وتوثيقها . 6
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ج   حد التخصصات الدارية  و العلمية  حد  دنى الت الوريوسدرجة   -

 الخبرات العملية والمهارات

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .صا مهارات العمل ممن ارخت -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 

 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 ج

 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   م تب الشؤون القانونية

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية القيادية

  الرمز مدير م تب الشؤون القانونية المسمى الوظيفي

  الرمز عةرئيس الجام المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية مدير م تب الشؤون القانونيةيتولى ( مدير الدائرة)الواردة ج  تراقة المدير تالماجة إلى واجتات 
 -:المهام والواجبات

 

ة تقييدي  المشييورة واليير ه القييانون  للجامعيية جيي  القمييايا المالييية والدارييية التيي  تعييرض عليييه مييمن القييوانين واألنظميي. 1
 .والتعليمات الناج ة

 .تقدي  الحلول القانونية للمش الت الت  تعترض عمل الجامعة. 2
متاتعيية القميييايا المرجوعييية عليييى الجامعييية  و المرجوعييية ميين الجامعييية وتيييدقي  جمييييع الوثيييائ  والمسيييتندات والمتيييرزات . 3

 .والمعلومات الالزمة والمناستة وتقديمها للمحام  المخت 
 .ن التحقي  ج  الجامعة و تاتة التقارير والمحامر الخاصة تهاالمشار ة ج  لجا. 4
تجميييع  اجيية القييوانين واألنظميية والتعليمييات والتال ييات والمراجييع القانونييية  ات الصييلة تالجامعيية ورتاعتهييا  و نشييراا . 5

 .تسهياًل للوصول لها
 .تزويد محام  الجامعة تأية معلومات  ات جائدة ج  تحصيل حقو  الجامعة. 6
 .دراسة التعديالت المقترحة على األنظمة والتعليمات الناج ة ج  الجامعة. 7
 .إعداد العقود وارتفاقيات الت  تترمها الجامعة مع الجهات المختلفة. 8

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى  ج  القانون درجة الت الوريوس -

 .إجازة ممارسة مهنة المحاماة من النقاتة المختصة -
 رات العملية والمهاراتالخب

 نفسه سنوات ج  مجال العمل خمسخترة ر تقل عن  -

 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  المتوسرةإحدى الوظائف الدارية  ن ي ون قد شغل  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .لى إدارة جري  العمل وتحمل مغر العملالقدرة ع -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 ارلعت على المحتويات
 

 

..............................التوقيع................................ الوظيفة .................................. ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   م تب الشؤون القانونية

  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة اسم المجموعــــــــة

  الرمز مساعد مدير م تب الشؤون القانونية المسمى الوظيفي

  الرمز مدير مكتب الشؤون القانونية المسؤول المباشـر
 
 

لمها  ا مدير م تب الشؤون القانونيةمساعد يتولى ( مساعد مدير)الواردة ج  تراقة مساعد المدير تالماجة إلى واجتات 
- :والواجتات التالية

 -:المهام والواجبات
 

نجازااالشراف  .1  .على  عمال الم تب ومتاتعتها وا 

 .تقدي  الر ه والمشورة القانونية ج  الحارت الت  يت  عرمها عليه .2

 .التنسيب إلى المدير تارحتياجات التدريتية للم تب وترشيح العاملين لحمور الدورات .3

 .مشار ة مدير الم تب ج  إعداد التقارير الخاصة تالم تب .4

 .المشار ة ج  اللجان وحسب ما ي لف ت ل  .5

 .المشار ة ج  إعداد التقارير السنوية عن العاملين ج  الم تب .6

 .مديرا ر تتعارض مع رتيعة عملهالقيا  تأه مها  ي لفه تها  .7

 .القيا  تأعمال مدير الدائرة ج  حال  ياب المدير .8

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى  ج  القانون درجة الت الوريوس -

 .حاصل على إجازة ممارسة مهنة المحاماة -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل ثالثخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 
 

 
 ..................التوقيع................................ الوظيفة ..... ..............................ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   م تب الشؤون القانونية

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة

  الرمز ستشارات وارستيماحاترئيس شعتة القمايا وار المسمى الوظيفي

  الرمز مدير مكتب الشؤون القانونية المسؤول المباشـر
 
 

لمها  ا رئيس شعتة القمايا وارستشارات وارستيماحاتيتولى ( رئيس شعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 
- :والواجتات التالية

 -:المهام والواجبات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة ـالت العلميـهالمؤ

 . حد  دنى  ج  القانون درجة الت الوريوس -

 .حاصل على إجازة ممارسة مهنة المحاماة -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل ثالثخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .ى إدارة جري  العمل وتحمل مغر العملالقدرة عل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 
 

 
 ..................التوقيع................................ الوظيفة ................................... ارسيي  
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 ة وصـــــف الوظائـــــــف بطاقـ

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   م تب الشؤون القانونية

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الوظائف الدارية المتوسرة

  الرمز رئيس شعتة العقود وارتفاقيات وم  رات التفاا  المسمى الوظيفي

  الرمز مدير مكتب الشؤون القانونية المسؤول المباشـر
 
 

لمها  ا رئيس شعتة العقود وارتفاقيات وم  رات التفاا يتولى ( رئيس شعتة)الواردة ج  تراقة رئيس الشعتة تالماجة إلى واجتات 
- :والواجتات التالية

 -:المهام والواجبات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنى  ج  القانون درجة الت الوريوس -

 .سة مهنة المحاماةحاصل على إجازة ممار  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل ثالثخترة ر تقل عن  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .حاصل على دورات ج  مجال العمل -
 

 .ة الوصف الوظيفي قابلة للتعديلبطاق: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
 
 
 

 ..................التوقيع................................ الوظيفة ................................... ارسيي  
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 الوصف الوظيفي 

  رقات ــــمتف
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

هيكل الموقع على ال

 التنظيمي
    لية الترتية التدنية وعلو  الريامة

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .ةيالداريالوظائف 

  الرمز جن   دوات و جهزة ريامية المسمى الوظيفي

  الرمز .الدارة والتدريب الريام قس  رئيس   المسؤول المباشـر

 
- :يتولى المها  والواجتات التاليةتعليمات الناج ة تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة وال

 

- :المهام والواجبات

 

 المساعدة ج  تدريس الجانب العمل  ج  تعض المساقات الريامية ج  ال لية.  1

 .تحمير رلتات الشراء لألجهزة، وتيان مواصفاتها والمشار ة ج  لجان استالمها .2

 .جهزة واألدوات الرياميةمراعاة شرور السالمة العامة  ثناء استخدا  األ .3

 .مساعدة مدرس المادة ج  تنفي  التمارين الريامية على األجهزة المتوجرة، وتدريب الرلتة عليها .4

عداد األجهزة واألدوات الريامية الخاصة تالمحامرات العملية  و النشارات الريامية .5  .تجهيز وا 

 .صيانة مع المعنيين ت ل المحاجظة على األجهزة واألدوات الريامية ومتاتعة  عمال ال .6

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .7

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الت الوريوس ج  الترتية الريامية -

 . و شهادة الدتلو  ج  الترتية التدنية -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 .سهخترة ثالث سنوات ج  مجال العمل نف -
 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 

 
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
 

 

 
 .............................التوقيع................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
    لية الترتية التدنية وعلو  الريامة

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .ةيالدارييييالوظائف 

  الرمز مدرب ريام  المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس قس  الدارة والتدريب الريام  المسؤول المباشـر
 

- :يتولى المها  والواجتات التاليةواجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة  تالماجة إلى
 

- :المهام والواجبات

 

 .ت وين جر  ريامية لأللعاب الريامية المختلفة لرلتة ال لية .1

 .تنظي  سجل واستمارات خاصة تالتدريب والفر  الريامية و عماء الفر  .2

 .ليها للمشار ة ج  الترورت المختلفةتدريب وتجهيز الفر  الت  يشرف ع .3

 .تنظي  اللقاءات والترورت الريامية داخل الجامعة وخارجها .4

 .ومع ترامج التدريب اليومية والفصلية والسنوية للفر  الت  يدرتها .5

 .إدارة وتح ي  األنشرة الريامية الت  تنظمها ال لية .6

 .اية  ل عا  جديد من األدوات والمالتس واألجهزة الت  يحتاجونهاتحديد ارحتياجات الريامية للفر  الت  يدرتها و ل  تد .7

 .إقامة الدورات التدريتية المختلفة لرلتة ال لية وموظف  الجامعة والمجتمع المحل  .8

 .الشراف على ارمتحانات الت  تعقداا ال لية والجامعة والمشار ة ج  اختتارات قتول الرلتة .9

 .رنية واحتفارت ال لية والجامعة المختلفةالمشار ة ج  انجاز المناستات الو  .11

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . درجة الت الوريوس ج  الترتية الريامة  حد  دنى -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل ثالثخترة ر تقل عن  -

 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 

 

 .وصف الوظيفي قابلة للتعديلبطاقة ال: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 

 
 .............................التوقيع................................. الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   نية وعلو  الريامة لية الترتية التد

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .ةيالدارييييالوظائف 

  الرمز مشرف ريام  المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس قس  الدارة والتدريب الريام  المسؤول المباشـر
 

- :اليةيتولى المها  والواجتات التتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 
 

- :المهام والواجبات

 

 .الشراف على تدريب جر  ال لية الريامية والتنسي  مع المدرتين حول مواعيد التدريتات ج  النشارات .1

 .ومع ترامج الخرر اليومية والفصلية والسنوية الت  يشرف عليها ومتاتعة إنجازاا .2

 .ياميةإقامة الترورت والمساتقات الريامية ج  المناستات الورنية والر  .3

 .مساعدة  عماء ايئة التدريس لتدريب تعض الرلتة ج  الجانب العمل  .4

 .المساعدة ج  حل المش الت المتعلقة تالرلتة  ثناء التدريتات الريامية .5

 .تنظي  اللقاءات والترورت الهامة داخل الجامعة وخارجها والمشار ة جيها .6

لصقل خترات الرلتة ج   اجة األلعاب وتوزيع ا ا األنشيرة عليى ميدى  الشراف على إقامة دورات تدريتية ج  األلعاب الريامية .7
 .العا  الدراس 

 .المشار ة ج  الشراف على ارمتحانات الت  تعقداا ال لية للرلتة .8

 .القيا  تأية  عمال  و مها  تو ل له من قتل الرئيس المتاشر .9

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . رتية الريامة  حد  دنىدرجة الت الوريوس ج  الت  -           

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل ثالثخترة ر تقل عن  -

 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 

 
 .............................التوقيع................................. الوظيفة ....... .............................ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   . لية الترتية التدنية وعلو  الريامة

 .الدارييييةالوظائف  اسم المجموعــــــــة
الرم

 ز
 

 مراقب مالعب يفيالمسمى الوظ
الرم

 ز
 

 .رئيس قس  الدارة والتدريب الريام  المسؤول المباشـر
الرم

 ز
 

 
 

- :يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 
 

- :المهام والواجبات

 

 .مراقتة ومتاتعة الصارت والمالعب والقاعات الريامية. 1
 .متاتعة  عمال الصيانة الخاصة تالصالة الريامية. 2
عداد الصارت والقاعات الريامية الخاصة تتدريس المواد العملية والنظرية ج  الصالة. 3  .تجهيز وا 
 .المراقتة والشراف على األدوات واألجهزة الريامية الخاصة تالصالة. 4
 .لرالب والرالتات و ل من شأنه سالمة ونظاجة ا ا األما نالشراف ومتاتعة األمور المتعلقة تغرف الغيار ل. 5
 .متاتعة  عمال الصيانة للتويلرات وتدجئة وتتريد الصالة. 6
 .القيا  تفتح وا  ال  الصارت والقاعات ج  األوقات المناستة. 7
 .ة لهاالمتاتعة والشراف على سالمة دورات المياا والشراف على  عمال الصيانة والنظاجة اليومي. 8
 .الشراف على ارمتحانات الت  تعقداا ال لية والجامعة عند الحاجة. 9

 .القيا  تأية مها  ومسؤوليات تو ل له من قتل المسؤول المتاشر. 11
 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 
 

 الخبرات العملية والمهارات

 
 

 

 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 توياتارلعت على المح
 
 
 
 
 

 

 ..............................التوقيع................................ الوظيفة .................................. ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
    لية الترتية التدنية وعلو  الريامة

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز .الداريةالوظائف 

  الرمز منق  ستاحة المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس قس  الدارة والتدريب الريام  المسؤول المباشـر

 
- :يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 

 

 -:المهام والواجبات

 
 .المستح  ثناء قيا  الرلتة تإجراء التمارين وخالل الدورات الريامية ج  المستح التواجد المستمر ج  .1
 . التأ د من توجير وسائل السالمة العامة وجاازية استخدامها .2

 .التأ د من نظاجة المستح وتعقي  المياا وجقًا للمعايير المعتمدة قتل  ه نشار .3

 .صدر عن الرلتةإتالل المسؤول المتاشر عن  ية تجاوزات  و مخالفات ت .4

 .تنفي  دورات الستاحة للعاملين والرلتة ج  الجامعة .5

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر .6

 .اتخا   اجة ارحتيارات المناستة خالل التدريب وجقًا ألصول العمل .7
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الت الوريوس  حد  دنى -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل ثالثرة ر تقل عن خت -

 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب   -      
 

 

 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   . لية الترتية التدنية وعلو  الريامة

 .الوظائف الدارية اسم المجموعــــــــة
الرم

 ز
 

 الرلتةمراقب  رف  يار  المسمى الوظيفي
الرم

 ز
 

 رئيس قس  الدارة والتدريب الريام  مباشـرالمسؤول ال
الرم

 ز
 

 
 

 

- :المهام والواجبات

 
 
 

 .التأ د من نظاجة وجاازية  رف  يار رلتة الجامعة .1
 .مراقتة حسن استخدا  الغرف والتالل عن  ية مخالفات يرت تها الرلتة .2

 .حصر وتحديد  ية لواز   و احتياجات لدامة جاازية الغرف ومتاتعة استالمها .3

 .جتح وا  ال  الغرف الرالتية ممن المواعيد المحددة تالتنسي  مع الرئيس المتاشر .4

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها المسؤول المتاشر .5
 
 
 

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 
 

 الخبرات العملية والمهارات

 
 

 

 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتارلعت على المحتوي
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
    لية العلو  الترتوية

  الرمز .ةالوظائف الداريي اسم المجموعــــــــة

  الرمز جن  وسائل تعليمية المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس قس  المنااج والتدريس المسؤول المباشـر

 
- :يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 

 

- :المهام والواجبات

 

 .ات والرسومات المستخدمة  وسائل إيماح وتعلي الشراف على المختتر المتخص  تالمخرر .1
عداد معارض الوسائل التعليمية داخل الجامعة وخارجها .2  .المشار ة ج  تنظي  وا 

 .إنتاج وتصمي  الوسائل التعليمية حسب مترلتات واحتياجات  عماء ايئة التدريس .3

نتاج الوسائل التعليمية .4  .المساعدة العملية ج  مسا  تصمي  وا 

 .مختتر من األجهزة والمواد الالزمة واستالمها على عهدتهحصر حاجة ال .5

 .تدريب األشخا  المعنيين على آلية عمل األجهزة والوسائل التعليمية .6

 .تسل  وتسلي  الوسائل التعليمية والمشاريع العملية للرلتة .7

 .ومراقتتهاتهيئة األجهزة والوسائل التعليمية، وتوزيعها على األما ن المخصصة، وتر يتها وتشغيلها  .8

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .9

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .ت الوريوس ج   حد تخصصات العلو  الترتوية -

 الخبرات العملية والمهارات

 .خترة سنتين ج  مجال العمل نفسه -

 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -
 

 
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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                                                                            The Hashemite University     الهاشميـــة                        الجـامعـــة

 The Human Resources Dept                            دائرة الموارد البشرية
 

 315 

 

   
 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 ظيميالتن
    لية العلو  الترتوية

  الرمز .الوظائف الداريية اسم المجموعــــــــة

  الرمز مشرف ترتية عملية المسمى الوظيفي

  الرمز .قس  المنااج والتدريسرئيس  المسؤول المباشـر

- :لتاليةيتولى المها  والواجتات اتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 
- :المهام والواجبات

 .عقد لقاءات تين المعل  المتعاون والرالب المتدرب تش ل مت ر تهدف مراجعة العمل وآلياته. 1
ارتييداء المالتييس والسييلو  مسيياعدة الرالييب المتييدرب وتتصيييرا تمييا اييو متوقييع منييه ميين حيييث ارلتييزا  تالعمييل ومترلتاتييه و يفييية . 2

 . مدرس ج  التعامل مع الرلتة

يجاد حلول للمش التالتعلي  من خالل _ دع  خترة التعل  . 3  .التصرف  مراقب، مرشد، زميل، وا 

 .تعريف الرالب تمترلتات المسا  ونظا  التقوي . 4

 .إعداد جداول للزيارات واللقاءات مع حمور  رتع حص  للمتدرب على األقل. 5

 .تحديد نقار القوة وتقدي  مقترحات رستراتيجيات تديلة. 6

تقوي  الرلتة المتدرتين من خيالل مقاتلية المعلي  المتعياون لمناقشية تريور حاجيات الراليب المتيدرب ميع إم انيية تيدريب اللقياءات . 7
 .الثالثية واستخدا  استراتيجيات المالحظة المناستة

 .تقدي  تغ ية راجعة م توتة للرالب ج   ل زيارة رسمية تتممن نقار القوة والمعف عند الرالب. 8

 .تعتئة نمو ج التقوي  النهائ  متممنة المالحظات. 9

 .تعتئة نمو ج ومع تقدير للعالمة النهائية للرالب المتدرب. 11

عال  الم تب تأية تغييرات تحصل ج  الترنيامج  و صيعوتات يواجههيا تزويد م تب الترتية العملية . 11 تالوثائ  التقويمية المرلوتة وا 
 .ين يواجهون خرر الرسوبالرلتة تما جيه  الرلتة ال 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الد توراا ج   حد تخصصات العلو  الترتوية  -
 .درجة الماجستير ج   حد تخصصات العلو  الترتوية  حد  دنى -

 الخبرات العملية والمهارات

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .وتحمل مغر العمل قدرة على إدارة جري  العملال -

 .حاصل على دورات تدريتية ج  مجال العمل نفسه -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
    لية العلو  الترتوية

  الرمز .الوظائف الداريية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .ترتوه مرشد المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس قس  المنااج والتدريس المسؤول المباشـر

 
- :يتولى المها  والواجتات التاليةية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة تالماجة إلى واجتاته الدار 

 

- :المهام والواجبات

 .مساعدة الرلتة المستجدين ج  التعرف على الجامعة والت يف مع التيئة الجديدة .9

 .العمل على توجته ومساعدة رلتة الجامعة  خالقيًا واجتماعيًا من خالل إقامة عالقات اجتماعية معه  .11
 .ساعدة الرلتة على حل مشا له  األ اديمية وارجتماعية، وتقدي  ارستشارات والمقترحات الالزمة للرلتة للتغلب عليهام .11

 .المشار ة ج  دراسة رلتات القروض والمنح والتشغيل، وعرمها على الجهات المعنية رتخا  القرار المناسب تشأنها .12

نشاء ملفات إرشادية خاصة ته إعداد قاعدة من التيانات والمعلومات المتعلق .13  .ة تالرلتة، وا 

 .عقد ندوات ومحامرات تتناول القمايا والموموعات ارجتماعية والسلو ية للرلتة .14

 .التنسي  والتعاون مع األخصائ  النفس  تهدف حل المش الت الت  يعان  منها الرلتة .15

التنسيي  ميع الجهيات المعنيية جي  الجامعية تميا يخي  المشار ة ج  اللجان والنشارات ارجتماعية والثقاجية ج  الجامعة، و  .16
 .تل  األنشرة

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر .17

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 (.ترتية -عل  اجتماع -عل  نفس)-:درجة الت الوريوس ويفمل ج   حد التخصصات التالية -

 الخبرات العملية والمهارات

 

 .يزية ومهارات استخدا  الحاسوباللما  تاللغة النجل -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

على الهيكل الموقع 

 التنظيمي
    لية المل ة رانيا للرفولة

  الرمز .الدارييةالوظائف  اسم المجموعــــــــة

  الرمز .مشرف تدريب ميدان  المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس قس  ترتية الرفل  المسؤول المباشـر

 

- :المها  والواجتات التالية يتولىتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 
 

 -:المهام والواجبات

 .إعداد األدوات والوثائ  الالزمة لتنفي  عملية التدريب لتوزيعها على الرلتة وتعريفه  تها .1

 .إعداد قوائ  تالرلتة ال ين سيدرسون  ل جصل وارتصال تالجهات المعنية لتدريته  وتوزيعه  على ا ا الجهات .2

 .النقل الالزمة لنقل المشرجين األ اديميين وزياراته  للمدارسالعمل على توجير وسائل  .3

 .تعريف الرلتة ت يفية التعامل مع عناصر التدريب الميدان   ثناء تدريته  .4

تيالقوانين واألنظمية المرتقية  مساعدة الرلتية المتيدرتين عليى الت ييف ميع واقيع المرا يز  و المؤسسيات المتعاونية، وتعيريفه  .5
 .جيها

 .ة والشراف على  عماله  خالل جترة ترتيقه ، وتقدي  الرشادات والتعليماتمراجقة الرلت .6

 .متاتعة دوا  الرلتة  ثناء سير عمليه التدريب ودرجة انتظامه  معاً  .7

تقدي  تقارير عين سيير العمليية التدريتيية و يية مشيا ل  و قميايا قيد تعترميها سيواء مين الجهيات المستمييفة  و مين رلتية  .8
 .القس  الجامعة إلى رئيس

 .القيا  تمختلف واجتاته الدارية والتقيد تاألنظمة والتعليمات الناج ة .9
مسيياعدة الرلتيية المتييدرتين جيي  إعييداد واختيييار الوسييائل التعليمييية المناسييتة، وتنفييي  األنشييرة المختلفيية، وترييوير المهييارات  .11

 .المتعلقة تإدارة الفصل

ن المشيرجين األ ياديميين وميديره الميدارس وتنظيمهيا تمهييدًا لجرائهيا مين جمع التيانات المتعلقة تتقوي  الرلتة المتدرتين م .11
 .الجهات المعنية

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله .12

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الماجستير ج   حد التخصصات الت  تتناسب مع رتيعة عمله -

 اراتالخبرات العملية والمه

 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب  -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 طاقـة وصـــــف الوظائـــــــف ب

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
    لية التمريض

  الرمز الفنيةالوظائف  اسم المجموعــــــــة

  الرمز مدرب سريره المسمى الوظيفي

  الرمز .المعن  رئيس القس  المسؤول المباشـر

 
- :يتولى المها  والواجتات التاليةاج ة تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الن

 
- :المهام والواجبات

 .مراجقة الرالب وتدريته  والشراف عليه  ج   ما ن التدريب العمل  .1

جراء الترتيقات العملية خالل تدريته  .2  .تعلي  الرلتة الرعاية التمريمية الشمولية ج   اجة  قسا  التدريب العمل  وا 

 .المتعلقة تالتدريب العمل  للرلتة والتأ د من تنفي ااتوجير التعليمات والرشادات  .3

 .تحمير األدوات التمريمية الت  يحتاجها الرالب عند ترتيقه  العمل  إ ا لز  األمر .4

 .مراعاة احترا  حقو  المرمى والسرية التامة ج  التعامل مع المعلومات والحارت الت  تخ  المريض .5

 .لعمل  للرالب إلى منس  المادة تاتة تقارير شاملة عن سير التدريب ا .6

 . تاتة التقارير تأية مش الت ناتجة عن التدريب  و الرلتة إلى منس  المادة .7

 .مراقتة امتحانات الرالب والمشار ة ج  تصحيحها ورصد العالمات .8

 .المساعدة ج  إرشاد الرالب   اديميًا  ثناء جترة التسجيل .9

نجازاته  خالل  .11  .الفصل الدراس تقيي  الرلتة ج  واجتاته  وا 

 .العمل على ترتي  األنظمة والتعليمات الناج ة ج  الجامعة .11

 .لمتاشر ر تتعارض مع رتيعة عملهالقيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه ا .12

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الت الوريوس ج  التمريض -

 .عموية ج  النقاتة  ات ارختصا  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .ن اللغة ارنجليزية واللما  تمهارات استخدا  الحاسوبإتقا -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 وصـــــف الوظائـــــــف بطاقـة 

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
    لية الرب التشره

  الرمز الوظائف الدارية اسم المجموعــــــــة

  الرمز سريره تدريب م تبإداره  المسمى الوظيفي

  الرمز  .عميد  لية الرلب التشره المسؤول المباشـر

- :مة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظ
- :المهام والواجبات

 اسييتال  وتسييلي  التريييد الخييا  تم تييب التييدريب السييريره وصيييا ة  اجيية المراسييالت المتعلقيية تييه ومتاتعتهييا مييع الجهييات  ات . 1
 .العالقة داخل الجامعة وخارجها 

 . تب ومتاتعة المراسالت والردود الرسمية جهرسة وحفظ وترميز التريد المتعل  تالم. 2

 .متاتعة التدريب السريره للرلتة ج  مختلف السنوات. 3

 .تجميع واستال  النما ج الخاصة تتقيي   داء الرلتة والمدرتين . 4

 .تجميع تقارير التزا  الرلتة تالدوا  الرسم  من  اجة المستشفيات ول اجة المجموعات  وًر تأول . 5

 .ة صرف المستحقات المالية للمدرتينمتاتع. 6

 .تزويد الشخ  المسؤول تتقرير عن ومع تدريب الرلتة والمدرتين ج  المستشفيات. 7

 .استقتال المراسالت من الرلتة العرب واألجانب الرا تين تعمل المسا  ارختياره ج  األقسا  السريرية ج   لية الرب. 8

عيداد قيوائ  تالرلتية الغيير مواجي  علييه  متاتعة وتدقي  وتعتئة النما ج الشخ. 9 صية المتعلقية ترليب التصياريح األمنيية للرلتية، وا 
 .امنيًا وتزويد رئيس القس  المعن  تها 

 .العالن عن الترامج التدريسية والتدريتية المعتمدة للرلتة وحفظها ج  ملفات خاصة .11
 .مسة والسادسة والخريجين واعتماداا من عميد ال لية إعداد وتدقي  رسائل التوصية ترلتة السنوات الراتعة والخا. 11
المؤسسات األجنتية تالمعلومات عن الرلتة المتوقيع تخيرجه   و الخيرجين مين  ليية الريب التشيره مين اليرا تين تتقيدي    تزويد .12

 . USMLE Step 1 + Step 2   ،CK ( Clinical knowledge) ،CS (Clinical skills) امتحانات  
 .قيا  تاه مها   خرى ي لفه تها الرئيس المتاشرال. 13

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الت الوريوس ج   حد التخصصات المناستة -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .اللما  تاللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .ارنجليزيةالقدرة على إعداد وصيا ة ورتاعة ال تب والمراسالت تاللغتين العرتية و  -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف   

الموقع على الهيكل 

 التنظيمي
   الرب التشره لية 

اسم 

 المجموعــــــــة
  الرمز الفنيةالوظائف 

  الرمز جن  مشرحة المسمى الوظيفي

  الرمز رئيس قس  التشريح وعل  وظائف األعماء المسؤول المباشـر

- :يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 
- :والواجباتالمهام 

عييداد التجهيييزات المختلفيية جيي  التجييارب ومسيياعدة المييدرس جيي  إجييراء التجرتيية  و .   1 تحمييير المييواد والوسييائل والعينييات وا 
 .الترتي  المرلوب

تحمييير المختتيير والشييراف علييى نظاجتييه، وعلييى األجهييزة والوسييائل التعليمييية وتهيئتهييا وتر يتهييا وتشييغيلها وصيييانتها  .2
تالل الرئيس المتاشر عن  ه عرل  و تلف قد يلح  تأه من موجودات المختتروالمحاجظة على صال  .حيتها للعمل، وا 

 .إرشاد الرلتة والجاتة عن استفساراته  ومساعدته   ثناء العمل ج  المختتر .3

 تيات الليواز األدوات والمواد واألجهيزة الالزمية والمسياعدة جي  تحدييد مواصيفاتها الفنيية و مياتهيا وتنظيي  رل متاتعة توجير .4
 .واستالمها

 .التواجد ج  المختتر ومتر الهدوء والنظا   ثناء العمل .5

 .المشار ة ج  مراقتة ارمتحانات وتصحيحها ورصد العالمات .6

التأ ييد ميين تييواجر واسييتخدا  إجييراءات ووسييائل السييالمة العاميية جيي  المختتيير والتأ ييد ميين إرفيياء األجهييزة والنييارة وا  ييال   .7
 .المختتر

ر دورييية عين سيير العمييل جي  المختتير والتييالل عين  يية مشييا ل قيد تعيي  العمييل، واقتيراح الحليول المناسييتة إعيداد تقياري .8
 .ورجعها للرئيس المتاشر

 (.الجثث المحنرة)التعامل مع المادة التدريسية ج  الدروس العملية  .9

 .التعاون مع  عماء ايئة التدريس خالل تشريح الجثث وتحميراا للدروس العملية .11

 .  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عملهالقيا .11

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .درجة الت الوريوس ج  مجال التخص  -

 . و شهادة الدتلو  -

 :الخبرات العملية والمهارات

 .خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه -

 .الحاسوباللما  تاللغة ارنجليزية ومهارات استخدا   -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

   ب التشره لية الر الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز الخدماتيةالوظائف  اسم المجموعــــــــة

  الرمز عامل مشرحة المسمى الوظيفي

 المسؤول المباشـر
قسيييييي  التشييييييريح وعليييييي  رئيييييييس 

 .وظائف األعماء
  الرمز

 
- :يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 

 

- :هام والواجباتالم

 

 .تعامل مع الجثث من خالل المساعدة ج  تحنيرها وحفظها ج  األحواض الخاصة تها  و الثالجةال. 1
 .القيا  تأعمال التنظيف ج  مختترات التشريح واألنسجة. 2

 .نقل المواد واألدوات المستخدمة ج  إنجاز األعمال إلى م ان العمل والمحاجظة عليها. 3

ليى المختتيرات جي   ليية الريب والمحاجظية عليى سيالمتها وتسيليمها حسيب  وامير نقل األثاث . 4 واللواز  والتجهييزات الم تتيية مين وا 
 .ومستندات الصرف

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله. 5

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .إنهاء مرحلة التعلي  األساس  -
 
 

 :عملية والمهاراتالخبرات ال

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

    لية العلو  الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز .الخدماتيةالوظائف  اسم المجموعــــــــة

  الرمز تيت الحيوان عامل المسمى الوظيفي

  الرمز .قس  العلو  الحياتيةرئيس  المسؤول المباشـر

 
- :ا  والواجتات التاليةيتولى المهتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 

 

- :المهام والواجبات

 
 .والتأ د من توجير الغ اء والماء والتيئة المناستة للحياا ج  م ان العمل المخص  ل ل التجارب العناية تحيوانات  .1
 .تسلي  جميع العينات الحيوانية المستخدمة أل راض الدراسة إلى جن  المختتراتاستال  و  .2

 .وتعقي  ما يلز  عمل من المخلفاتالعمل على تنظيف مواقع ال .3

 .القيا  تأعمال التحميل والتنزيل للمواد الالزمة للعمل .4

 .التقيد تالزه الرسم  المخص  للعمل وارلتزا  تاستخدا  وسائل و دوات الوقاية والسالمة العامة .5

 .تقدي  المعالجات الخاصة تحيوانات التجارب وجصل األنواع المريمة عن السليمة .6

 .أية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشرالقيا  ت .7

 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 
 
 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 

 

 

 
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

    لية الهندسة الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز .الوظائف الدارية القيادية اسم المجموعــــــــة

  الرمز مدير دائرة المشا ل الهندسية المسمى الوظيفي

  الرمز .الهندسة الصناعية رئيس قسم المسؤول المباشـر
 

- :المها  والواجتات التالية مدير دائرة المشا ل الهندسيةيتولى ( مدير الدائرة)الواردة ج  تراقة المدير تالماجة إلى واجتات 
 -:المهام والواجبات

 .ته الشراف والمتاتعة للعاملين ج  المشا ل الهندسية من حيث ارلتزا  تمهارات العمل ورجع  فاء. 1
 .متاتعة دقة األعمال المنجزة والتأ د من تنفي اا وجقًا لألصول العلمية ولقواعد المهنة. 2
 .جح  وصيانة األجهزة والم ائن والعدد واألدوات المستخدمة والتأ د من جاازيتها للعمل. 3
 .مراعاة  نظمة السالمة العامة خالل العمل وخالل ساعات تدريب الرلتة. 4
 .لشراف لترامج تدريب الرلتة والتأ د من تقدي   اجة المهارات والخترات الالزمة لتنمية معرجة الرلتةالعداد وا. 5
 .إعداد التقارير الفنية المتعلقة تحاجة المشا ل من المواد والتجهيزات الالزمة للتنفي . 6
 .أل اديميةوتحديث وسائل ومعدات تدريب الرلتة وجقًا لحاجات األقسا  ا ترويرالعمل على . 7
 .والشراف على إدامة مخزو  مناسب للمشا ل الهندسية مراقتة حسن استخدا  المواد األولية مثل األخشاب والحديد و يراا. 8
 .الشراف على تسلي  المواد المنتجة للجهات  ات العالقة وحسب األنظمة والتعليمات الناج ة. 9

 .التدريب والنتاج لهاخت  تشراء المواد األولية وتسلي  مخرجات عملية التعاون والتنسي  مع دائرة اللواز  جيما ي. 11
 .الشراف والمتاتعة لوسائل ورر  تدريس الرلتة للمواد العلمية وعمل ارمتحانات الخاصة ته . 11

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . حد  دنىج  الهندسة درجة الت الوريوس  -

 الخبرات العملية والمهارات

 .نفسه سنوات ج  مجال العمل خمسقل عن خترة ر ت -
 .داخل الجامعةعلى األقل سنوات  ثالثلمدة ر تقل عن  إحدى الوظائف الدارية القيادية ن ي ون قد شغل  -

 .إتقان اللغة ارنجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب -

 .مهارات العمل ممن ارختصا  -

 .القدرة على إدارة جري  العمل وتحمل مغر العمل -

 .على دورات ج  مجال العمل حاصل -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

    لية الهندسة على الهيكل التنظيميالموقع 

  الرمز الوظائف الحرجية اسم المجموعــــــــة

  الرمز مهندس تدريب مشا ل المسمى الوظيفي

  الرمز مدير دائرة المشاغل الهندسية المسؤول المباشـر
 

- :اجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والو 
 

- :المهام والواجبات

 

 .تدريس الجزء العمل  من مادة المشا ل الهندسية لرلتة  لية الهندسة .1
إجييراء ارمتحانييات النظرييية عيين الجييزء العمليي  للمييادة وعقييد امتحييان جصييل  ل اجيية رلتيية المشييا ل الهندسييية جيي   اجيية  .2

 .األقسا 

 .ة إجراء التدريتات العملية و تاتة التقاريرتوزيع الرلتة ج  مجموعات تدريتية وتعليمه   يفي .3

 .الشراف على جني  المشا ل وعلى تدريتات الرلتة داخل المشا ل .4

 .التواجد المستمر  ثناء قيا  الرلتة تإجراء التدريتات العملية .5

 .تعريف الرلتة تأجزاء األجهزة والمعدات المستخدمة ج  المشا ل الهندسية و يفية استخدامها مع الترتي  .6

 .تزويد مدرس المادة تعالمات الرلتة عن الجزء العمل  للمادة ج  نهاية  ل جصل .7

التأ د من توجر وسائل السالمة العامة ج  المشا ل الهندسية وجاازيية اسيتخدامها والتأ ييد عليى تقييد الرلتية تترتيي   .8
 .إجراءات السالمة العامة

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر .9

 ة ـالت العلميـؤهالم

 ت الوريوس اندسة  حد  دنى -
 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 .اللما  تاللغة النجليزية ومهارات استخدا  الحاسوب  -
 

 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

    لية الهندسة الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز الوظائف الحرجية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .جن  مشغل نجارة المسمى الوظيفي

  الرمز .رة المشا ل الهندسيةمدير دائ المسؤول المباشـر

 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

- :المهام والواجبات

جراء التجارب الخاصة ممن المساقات المحددة له  .1  .تدريب الرلتة وا 

 .و يفية عملها مع الترتي تزويد الرلتة تالمعلومات ال اجية عن تشغيل األجهزة  .2

 .إنتاج المشغورت المنجورة واألثاث الخشت  ج  مجال النجارة .3

 .التواجد المستمر  ثناء وجود رلتة  لية الهندسة ج  المشغل المسؤول عنه .4

 .متاتعة صيانة األجهزة والمعدات المستخدمة ج  المشا ل الهندسية .5

 .ة ج  المشغلالتأ د من ترتي  الرلتة لجراءات السالمة العام .6

 .إعداد احتياجات المشغل من األجهزة والمعدات والمواد األساسية وتأمين جاازيتها للعمل .7

 .التقيد تالزه الرسم  المخص  مع ارلتزا  تاستخدا  إجراءات الوقاية والسالمة العامة .8

 .القيا  تاألعمال وجقًا ألصول وقواعد المهنة .9

 .المتاشر القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه .11
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . الفرع الصناع   و ما يعادلها/ شهادة الثانوية العامة -

 .شهادة من مؤسسة التدريب المهن  -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 .لحملة شهادة الثانوية العامة تينخترة ر تقل عن سن -

 .ن خترة ر تقل عن خمس سنوات لحملة شهادة مؤسسة التدريب المه -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

    لية الهندسة تنظيميالموقع على الهيكل ال

  الرمز الوظائف الحرجية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .مساعد جن  نجارة المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة المشا ل الهندسية المسؤول المباشـر

 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

- :المهام والواجبات

 .إنتاج المشغورت من المنجور واألثاث الخشت . 1

 .متاتعة صيانة األجهزة والمعدات المستخدمة ج  المشا ل الهندسية. 2

 .التأ د من ترتي  الرلتة لجراءات السالمة العامة ج  المشغل. 3

 .أمين جاازيتها للعملحصر احتياجات المشغل من األجهزة والمعدات والمواد األساسية وت. 4

 .التقيد تالزه الرسم  المخص  مع ارلتزا  تاستخدا  إجراءات الوقاية والسالمة العامة. 5

 .القيا  تاألعمال وجقًا ألصول وقواعد المهنة. 6

 .المحاجظة على المواد األولية المستخدمة واستغاللها تالش ل األمثل. 7

 .سه المتاشرالقيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئي. 8
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 ".ماار " شهادة من مؤسسة التدريب المهن  من مستوى ر يقل عن  -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 .خترة ر تقل عن خمس سنوات لحملة شهادة مؤسسة التدريب المهن  -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
 
 
 
 

 
 .............................التوقيع..................................الوظيفة .................................... ارسيي  
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

    لية الهندسة الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز الوظائف الحرجية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .جن  مشغل حدادة الوظيفي المسمى

  الرمز .مدير دائرة المشا ل الهندسية المسؤول المباشـر
 

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

- :المهام والواجبات

جراء التجارب الخاصة ممن المساق.     1  .ات المحددة له تدريب الرلتة وا 

 .تزويد الرلتة تالمعلومات ال اجية عن تشغيل األجهزة و يفية عملها مع الترتي  .2

 .إنتاج األعمال والمشغورت المعدنية ج  مجال الحدادة واللحا  .3

 .التواجد المستمر  ثناء وجود رلتة  لية الهندسة ج  المشغل المسؤول عنه .4

 .ج  المشا ل الهندسية متاتعة صيانة األجهزة والمعدات المستخدمة .5

 .التأ د من ترتي  الرلتة لجراءات السالمة العامة ج  المشغل .6

 .إعداد وتحديد احتياجات المشغل من األجهزة والمعدات والمواد األساسية وتأمين جاازيتها للعمل .7

 .التقيد تالزه الرسم  المخص  مع ارلتزا  تاستخدا  إجراءات الوقاية والسالمة العامة .8

 .تاألعمال وجقًا ألصول وقواعد المهنة القيا  .9

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر .11
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . الفرع الصناع   و ما يعادلها/ شهادة الثانوية العامة - 

 .شهادة من مؤسسة التدريب المهن  - 

 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 .ادة الثانوية العامةلحملة شه تينخترة ر تقل عن سن -

 .خترة ر تقل عن خمس سنوات لحملة شهادة مؤسسة التدريب المهن  -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

    لية الهندسة الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز الوظائف الحرجية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .مساعد جن  حدادة المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة المشا ل الهندسية المسؤول المباشـر
 

- :جتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى وا
 

- :المهام والواجبات

 .إنتاج األعمال والمشغورت المعدنية ج  مجال الحدادة واللحا . 1

 .متاتعة صيانة األجهزة والمعدات المستخدمة ج  المشا ل الهندسية. 2

 .راءات السالمة العامة ج  المشغلالتأ د من ترتي  الرلتة لج. 3

 .حصر وتحديد احتياجات المشغل من األجهزة والمعدات والمواد األساسية وتأمين جاازيتها للعمل. 4

 .التقيد تالزه الرسم  المخص  مع ارلتزا  تاستخدا  إجراءات الوقاية والسالمة العامة. 5

 .القيا  تاألعمال وجقًا ألصول وقواعد المهنة. 6

 .لمحاجظة على المواد األولية المستخدمة واستغاللها تالش ل األمثلا. 7
 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر. 8
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 ".ماار " شهادة من مؤسسة التدريب المهن  من مستوى ر يقل عن  - 

 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 .لة شهادة مؤسسة التدريب المهن خترة ر تقل عن خمس سنوات لحم -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 ـــــف بطاقـة وصـــــف الوظائــ

    لية الهندسة الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز الوظائف الحرجية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .جن  مشغل تمديدات  هرتائية المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة المشا ل الهندسية المسؤول المباشـر

 
- :الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات

 

- :المهام والواجبات

جراء التجارب الخاصة ممن المساقات المحددة له  .1  .تدريب الرلتة وا 
 .تزويد الرلتة تالمعلومات ال اجية عن تشغيل األجهزة و يفية عملها مع الترتي  .2

 .إنجاز األعمال ال هرتائية الت  ترلب منه ج  مجال عمله .3

 .د المستمر  ثناء وجود رلتة  لية الهندسة ج  المشغل المسؤول عنهالتواج .4

 .متاتعة صيانة األجهزة والمعدات المستخدمة ج  المشا ل الهندسية .5

 .التأ د من ترتي  الرلتة لجراءات السالمة العامة ج  المشغل .6

 .ازيتها للعملإعداد وتحديد احتياجات المشغل من األجهزة والمعدات والمواد األساسية وتأمين جا .7

 .التقيد تالزه الرسم  المخص  مع ارلتزا  تاستخدا  إجراءات الوقاية والسالمة العامة .8

 .القيا  تاألعمال وجقًا ألصول وقواعد المهنة .9

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر .11
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . دلهاالفرع الصناع   و ما يعا/ شهادة الثانوية العامة -

 .شهادة من مؤسسة التدريب المهن  -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 .خترة ر تقل عن سنة لحملة شهادة الثانوية العامة -

 .خترة ر تقل عن خمس سنوات لحملة شهادة مؤسسة التدريب المهن  -
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 ارلعت على المحتويات
 
 

 
 .............................التوقيع..................................الوظيفة ................................... .ارسيي  
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    لية الهندسة الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز الوظائف الحرجية اسم المجموعــــــــة

  الرمز داان مشغل جن  المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة المشا ل الهندسية المسؤول المباشـر

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

- :المهام والواجبات

 

جراء التجارب الخاصة ممن المساقات المحددة له . 1  .تدريب الرلتة وا 
 .تزويد الرلتة تالمعلومات ال اجية عن تشغيل األجهزة و يفية عملها مع الترتي  .2

 .إنتاج األعمال والمشغورت الت  ترلب منه ج  مجال عمله. 3

 .التواجد المستمر  ثناء وجود رلتة  لية الهندسة ج  المشغل المسؤول عنه. 4

 .الهندسيةمتاتعة صيانة األجهزة والمعدات المستخدمة ج  المشا ل . 5

 .التأ د من ترتي  الرلتة لجراءات السالمة العامة ج  المشغل. 6

 .إعداد وتحديد احتياجات المشغل من األجهزة والمعدات والمواد األساسية وتأمين جاازيتها للعمل. 7

 .التقيد تالزه الرسم  المخص  مع ارلتزا  تاستخدا  إجراءات الوقاية والسالمة العامة. 8

 .تاألعمال وجقًا ألصول وقواعد المهنة القيا . 9

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر. 11

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .الفرع الصناع / شهادة الثانوية العامة  -

 .  و شهادة التلم ة المهنية من مؤسسة التدريب المهن  ج  الحرجة المرلوتة -

 . و إجازة مزاولة مهنة مستوى ماار -

 برات العملية والمهاراتالخ

 .خترة ر تقل عن سنة ج  مجال العمل نفسه لحملة شهادة الثانوية العامة -
 .شهادة مؤسسة التدريب المهن خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه لحملة  -
 .خترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه للحاصلين على إجازة مزاولة المهنة -
  

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
 
 
 

 
........................التوقيع..............................الوظيفة .................................... ارسيي  



                                                                            The Hashemite University     الهاشميـــة                        الجـامعـــة

 The Human Resources Dept                            دائرة الموارد البشرية
 

 321 

 

   
 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

   دسة لية الهن الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز الوظائف الحرجية اسم المجموعــــــــة

  الرمز خرارة جن  مشغل المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة المشا ل الهندسية المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :اتالمهام والواجب

 

جراء التجارب الخاصة ممن المساقات المحددة له  .1  .تدريب الرلتة وا 
 .تزويد الرلتة تالمعلومات ال اجية عن تشغيل األجهزة و يفية عملها مع الترتي  .2

 .إنتاج األعمال والمشغورت الت  ترلب منه ج  مجال عمله .3

 .عنه التواجد المستمر  ثناء وجود رلتة  لية الهندسة ج  المشغل المسؤول .4

 .متاتعة صيانة األجهزة والمعدات المستخدمة ج  المشا ل الهندسية .5

 .التأ د من ترتي  الرلتة لجراءات السالمة العامة ج  المشغل .6

 .إعداد وتحديد احتياجات المشغل من األجهزة والمعدات والمواد األساسية وتأمين جاازيتها للعمل .7

 .تخدا  إجراءات الوقاية والسالمة العامةالتقيد تالزه الرسم  المخص  مع ارلتزا  تاس .8

 .القيا  تاألعمال وجقًا ألصول وقواعد المهنة .9

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر .11

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . الفرع الصناع   و ما يعادلها/ شهادة الثانوية العامة -

 .شهادة من مؤسسة التدريب المهن  -

 

 والمهارات الخبرات العملية

 

 .خترة ر تقل عن سنة لحملة شهادة الثانوية العامة -

 .خترة ر تقل عن خمس سنوات لحملة شهادة مؤسسة التدريب المهن  -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

    لية الهندسة الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز الوظائف الحرجية اسم المجموعــــــــة

  الرمز جن  مشغل ستا ة المسمى الوظيفي

  الرمز .لهندسيةمدير دائرة المشا ل ا المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :المهام والواجبات

 .تدريب رلتة  لية الهندسة وال ليات األخرى ممن مسا  المشا ل الهندسية على  عمال الستا ة. 1
 .قس  الهندسة الصناعية/ ختتر عمليات التصنيع إجراء تجرتة ستا ة معادن لرلتة م. 2
 .متاتعة  مور السالمة العامة داخل المشغل وارلتزا  تها. 3
 .الرلتة حسب الترنامج المخص  ل ل المشار ة ج  المراقتة على امتحانات . 4
 .تصنيع عينات معدنية حاجة الجامعة. 5
 .رلتةإجراء األعمال المرلوتة لتنفي  مشاريع التخرج لل. 6
نتاج تعض المستو ات المرلوتة. 7  .عمل وسائل تعليمية خاصة تمشغل الستا ة وا 
 .إجراء الصيانة الدورية لألجهزة والمعدات ج  المشغل. 8
 .لتقيد تالزه الرسم  المخص ا. 9

 .القيا  تاألعمال وجقًا ألصول وقواعد المهنة. 11

 .رالقيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاش. 11

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . الفرع الصناع   و ما يعادلها/ شهادة الثانوية العامة -

 .شهادة من مؤسسة التدريب المهن  -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 .خترة ر تقل عن سنة لحملة شهادة الثانوية العامة -

 .خترة ر تقل عن خمس سنوات لحملة شهادة مؤسسة التدريب المهن  -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

   لهندسة لية ا الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز الوظائف الحرجية اسم المجموعــــــــة

  الرمز جن  مشغل صاج المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة المشا ل الهندسية المسؤول المباشـر

 
- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية

 

- :باتالمهام والواج

 .الصاجتدريب رلتة  لية الهندسة وال ليات األخرى ممن مسا  المشا ل الهندسية على  عمال . 1
 .متاتعة  مور السالمة العامة داخل المشغل وارلتزا  تها. 2
 .عمل خزائن معدنية وصوان  معدنية خاصة و ية مشغورت معدنية حاجة الجامعة. 3
 .ن ق  ولحا  وجقًا ألصول وقواعد المهنةالقيا  ت اجة األعمال المعدنية م. 4
 .المشار ة ج  المراقتة على امتحانات الرلتة حسب الترنامج المخص  ل ل . 5
 .تصنيع عينات معدنية حاجة الجامعة. 6
 .الصاجعمل وسائل تعليمية خاصة تمشغل . 7
 .إجراء الصيانة الدورية لألجهزة والمعدات ج  المشغل. 8
 .م  المخص لتقيد تالزه الرسا. 9

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر. 11

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . الفرع الصناع   و ما يعادلها/ شهادة الثانوية العامة -

 .شهادة من مؤسسة التدريب المهن  -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 .خترة ر تقل عن سنة لحملة شهادة الثانوية العامة -

 . تقل عن خمس سنوات لحملة شهادة مؤسسة التدريب المهن خترة ر -

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 ارلعت على المحتويات
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 وصـــــف الوظائـــــــف  بطاقـة

    لية الهندسة الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز .الوظائف الخدماتية اسم المجموعــــــــة

  الرمز عامل مشا ل اندسية المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة المشا ل الهندسية المسؤول المباشـر

 
- :ة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التاليةتالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظم

 

 -:المهام والواجبات

 

 .نقل المواد واألدوات المستخدمة ج  إنجاز األعمال من المشا ل الهندسية إلى م ان العمل والمحاجظة عليها. 1

 .مساعدة جن  المشا ل الهندسية ج  إنجاز األعمال المرلوتة منه . 2

 .التحميل والنقل للمواد المنجزة لغايات تر يتها ج  المواقع المخصصة لها القيا  تأعمال. 3

 .تنظيف الما ينات والمساعدة ج  إجراء  عمال الصيانة المستمرة لها. 4

 .التقيد تالزه المخص  للعمل مع ارلتزا  تاستخدا  وسائل و دوات الوقاية والسالمة العامة. 5

 .ها رئيسه المتاشرالقيا  تأية مها   خرى ي لفه ت. 6
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .الصف العاشر األساس   حد  دنى -
 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 

 

 

 

 

 
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 

 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 بطاقـة وصـــــف الوظائـــــــف 

    لية الهندسة الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز الوظائف الحرجية اسم المجموعــــــــة

  الرمز .مساعد حرج  المسمى الوظيفي

  الرمز .مدير دائرة المشا ل الهندسية المسؤول المباشـر

- :تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة يتولى المها  والواجتات التالية
 

- :المهام والواجبات

 

 .القيا  تأعمال الصيانة المو لة إليه وحسب  صول وقواعد المهنة. 1

لى. 2 دامة صيانتها المحاجظة على األدوات واألجهزة المستخدمة ج  العمل ونقلها من وا   .موقع العمل وا 

 .استخدا  وسائل الوقاية والسالمة العامة  ثناء العمل. 3

 .المحاجظة على المواد األولية المستخدمة واستغاللها تالش ل األمثل. 4

 .القيا  تأية مها   خرى ي لفه تها رئيسه المتاشر ر تتعارض مع رتيعة عمله. 5

 ة ـالت العلميـالمؤه

 . ة المهنية من مؤسسة التدريب المهن  ج  الحرجة المرلوتةشهادة التلم -

 . و إجازة مزاولة مهنة مستوى ماار -

 

 الخبرات العملية والمهارات

 

 

 .شهادة مؤسسة التدريب المهن خترة ر تقل عن ثالث سنوات ج  مجال العمل نفسه لحملة  -
 .لى إجازة مزاولة المهنةخترة ر تقل عن خمس سنوات ج  مجال العمل نفسه للحاصلين ع -

 

 

 
 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 

 

 

 ارلعت على المحتويات
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 ــف بطاقـة وصـــــف الوظائـــــ

    لية اآلداب الموقع على الهيكل التنظيمي

  الرمز الوظائف الخدماتية اسم المجموعــــــــة

  الرمز مأمور تصوير المسمى الوظيفي

  الرمز .رئيس الديوان المسؤول المباشـر

 
- :التاليةيتولى المها  والواجتات تالماجة إلى واجتاته الدارية وجقًا لألنظمة والتعليمات الناج ة 

 

- :المهام والواجبات

 
 .القيا  تمختلف  عمال التصوير للوثائ  و ورا  العمل الرسمية جقر. 1
 .متاتعة صيانة آرت التصوير من قتل الجهات المعنية ج  الجامعة .2

 .جرز وتصمي  األورا  حسب رتيعة العمل والتأ د من دقة تجميعها .3

 .ة ارمتحاناتالمحاجظة على سرية الوثائ  والمعلومات وخاص .4

 . ية مها   خرى ي لفه تها المسؤول المتاشر .5
 
 

 ة ـالت العلميـالمؤه

 .الثانوية العامة  حد  دنى -
 

 :الخبرات العملية والمهارات
 

 

 .اللما  تاللغة النجليزية وخترة ج   عمال التصوير -
 

 

 .بطاقة الوصف الوظيفي قابلة للتعديل: مالحظة
 

 

 تارلعت على المحتويا
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 .تم إنجازه بتوفيق من اهلل
 


