
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التوصيف الوظيفى للهيكل التنظيمى

 جامعة أسوان –كلية التمريض 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 التوصيف الوظيفى ألمين الكلية

 :الوصف العام للوظيفة

 .غِطخ أُختقخُٖٓ آتبثؼخ ت٘ليزاُوىاٗيٖ واُِىئش واُوشاسد وأُ٘ؾىساد اُتً تقذس 

 :مهام الوظيفة

تىريخ اُؼبِٓيٖ واألؽشاف ػًِ تذسيجهْ وئهتشاس وعبئَ ػالد اُقؼىثبد اُتً تؼىم  .1

 عيش اُؼَٔ ثؼذ دسعتهب ٓغ اُؼبِٓيٖ وسؤعبئهْ.

ئٓذاد ٓزِظ اٌُِيخ واألهغبّ واُِزبٕ أُختِلخ ثبُجيبٗبد االصٓخ ُجضج أُىمىػبد  .2

 قذ كً ؽبٗخ ٖٓ هشاسد.أُؼشومخ ػِيخ وٓتبثؼخ ت٘ليزٓبي

ٓىاٍ أُغتضوخ ٖٓ اُزبٓؼخ كً ٗطبم اٌُِيخ ٖٓ هجَ اُطالة األؽشاف ػًِ تضقيَ األ .3

ػتٔبداد أُخققخ ُهب وٓتبثؼخ اُقشف أُختِلخ كً صذود اإلوؿيشهْ وسهبثخ أورخ 

 ًبكخ األػٔبٍ أُتؼِوخ ثبُؾئىٕ أُبُيخ ثبٌُِيخ.

 ثبُٔؾتشيبد وأُخبصٕ ثبٌُِيخ.األؽشاف ػًِ ًبكخ األػٔبٍ أُتؼِوخ  .4

 خز سأي اُشوعبء أُجبؽشيٖ.ُِؼبِٓيٖ ثبٌُِيخ ثؼذ أداء ومغ توبسيش ًلبيخ األ .5

هِجبد  اإلؽشاف ػًِ ئٓغبى اُغزالد األصٓخ إلحجبد اُؼِٔيبد أُبُيخ وًزُي دكبتش .6

 د اُقشف.ءرشااُزهبد أُختِلخ وئتخبر ئ

واهغ أُغت٘ذاد وٓشارؼتهب واسعبُهب اإلؽشاف ػًِ صلع أُغت٘ذاد وػَٔ اُتذاثيش ٖٓ  .7

 ُزهبد أُختقخ ثبُتؼبوٕ ٓغ ئداسح اُزبٓؼخ.

 :شروط شغل الوظيفة

 أُىهَ اُذساعً: ٓىهَ ػبًُ ٓ٘بعت .1

 اُخجشح : هنبء ٓذح ثي٘يخ التوَ ػٖ ػبٓيٖ كً اُذسرخ األوًُ. .2

 كً أُزبألد أُبُيخ واإلداسيخ.اُتذسيت: أرتيبص دوساد تذسيجيخ  .3

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 التوصيف الوظيفى لرئيس قسم شئون الطلبة

 :الوصف العام للوظيفة

 اإلؽشاف ػًِ األػٔبٍ اُخبفخ ثبُطالة واُذساعخ واإلٓتضبٗبد.        

 مهام الوظيفة:

 األؽشاف ػًِ اُؼبِٓيٖ ثبألداسح وتىريهْ وٓتبثؼخ أػٔبُهْ. .1

 واألٓتضبٗبد.ت٘ليز اُوىاٗيٖ واُِىائش اُخبفخ ثؾئىٕ اُتؼِيْ واُطالة واُذساعخ  .2

 ٓتضبٗبد .إلآذ االصٓخ ُؾئىٕ اُذساعخ واأُؾبسًخ كً أػذاد اُخطو واُجش .3

اإلؽشاف ػًِ أعتالّ أُِلبد اُخبفخ ثبُطالة اُزذد واُطالة أُ٘وىُيٖ وٓشارؼخ  .4

 ِٓلبتهْ ٓشارؼخ ًبِٓخ.

 ٓتبثؼخ اُتضىيالد اُطالثيخ ثيٖ اٌُِيبد األخشي واٌُِيخ. .5

 اُطجيخ واُؾئىٕ اُوبٗىٗيخ ثٔىاػيذ اإلٓتضبٗبد ُِٔؾبسًخ.اإلؽشاف ػًِ أخطبس اُؾئىٕ  .6

 اإلؽشاف ػًِ ػشك ٗتبئذ أٓتضبٗبد اٌُِيخ ػًِ وًيَ وػٔيذ اٌُِيخ ألػتٔبدهب. .7

اإلؽشاف ػًِ ػَٔ اٌُبسٗيهبد وأعتٔبسح اُجطبهبد اُؾخقيخ ُِطالة أُويذيٖ ثٌبكخ  .8

 اُلشم اُذساعيخ.

 ّ اُزِىط.اإلؽشاف ػًِ هبػبد اإلٓتضبٗبد وئػذاد أسهب .9

 ومغ توبسيش اٌُلبيخ ٌُبكخ اُؼبِٓيٖ اُتبثؼيٖ ُخ. .11

 يإدي ٓبيغ٘ذ ئُيخ ٖٓ أػٔبٍ أخشي ٓٔخبُخ. .11

 شروط شغل الوظيفة:

 أُىهَ اُذساعً : ٓىهَ ػبًُ ٓ٘بعت. .1

 رتيبص اُتذسيت اُزي تتيضخ اُزبٓؼخ.اُتذسيت : ئ .2

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 التوصيف الوظيفى لرئيس قسم الخريجين

 للوظيفة:الوصف العام 

 .األؽشاف ػًِ أػٔبٍ اُخشيزيٖ     

 مهام الوظيفة:

 األؽشاف ػًِ اُؼبِٓيٖ ثبإلداسح وتىريههْ وٓتبثؼخ أػٔبُهْ. .1

اإلؽشاف ػًِ تضشيشاُؾهبداد وٓشارؼتهب ػًِ اُغزالد وػشمهب ػًِ اُىًيَ  .2

 أُختـ وأٓيٖ اٌُِيخ وأػتٔبدهب.

اُوىاٗيٖ واُوشاسد واُِىئش اإلؽشاف ػًِ ت٘ليز أػٔبٍ ؽؾئىٕ اُخشيزيٖ كً مىء  .3

 أُؼٔىٍ ثهب.

 رؼخ ؽهبداد اُتخشد واُؾهبداد أُإهتخ وتىهيؼهب ٖٓ اُغِطخ أُختقخ.ٓشا .4

 ومغ توبيش اٌُلبيخ ٌُبكخ اُؼبِٓيٖ اُتبثيؼيٖ ُخ. .5

 يإدي ٓبيغ٘ذ ئُيخ ٖٓ أتؼٔبٍ أخشي ٓٔبحِخ. .6

 شروط شغل الوظيفة:

 أُىهَ اُذساعً : ٓإهَ ػبًُ ٓ٘بعت. .1

 زبٓؼخ.ُزي تتيضخ اُتذسيت اُئرتيبص ااُتذسيت:  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 توصيف الوظيفى لرئيس قسم الدراسات العليا والبحوثلا

 
 الوصف العام للوظيفة:

 اإلؽشاف ػًِ أػٔبٍ اُذساعبد اُؼِيب واُجضىث.     

 مهام الوظيفة:

 اإلؽشاف ػًِ اُؼبِٓيٖ ثبإلداسح وتىريهْ وٓتبثؼخ أػٔبُهْ. -1

خطخ اٌُِيخ ُِذساعبد اُؼِيب واُجضىث ث٘بء ػًِ أهتشاصبد اإلؽشاف ػًِ أػذاد  -2

 ٓزبُظ األهغبّ واُِزبٕ أُختقخ.

 األؽشاف ػًِ ت٘ليز هزح اُخطخ ثبألهغبّ أُختقخ ثبٌُِيخ. -3

 بئَ أُبرغتيش واُذًتىسح ُطالة اُذساعبد اُؼِيب.عئتخبر ئرشاءاد تغزيَ س -4

 .ئػذاد عزَ ثبُضبفِيٖ ػًِ دسربد اُؼِٔيخ -5

 ً األػٔبٍ أُتؼِوخ ثبٓتضبٗبد هالة اُذساعبد اُؼِيب.اإلؽشاف ػِ -6

ئتخبر األرشاد اخبفخ ثبُ٘ؾش اُؼًِٔ كً اٌُِيخ وٓتبثؼخ ت٘ليز وٓتبثؼخ اُغيبعخ  -7

 أُشعىٓخ كً هزا اُؾإٔ.

تِوً هِجبد اُجضىث اُخبسريخ ٖٓ األهغبّ أُختِلخ ثبٌُِيخ وأتخبر األرشاءاد  -8

 وٓتبثؼخ ٓبيتْ كيخ.صٓخ ثؾبٗهب وأٗؾبء ِٓق ٌَُ ثضج اُأل

ئتخبر اإلرشاءاد اُخبفخ ثبُتشؽيش ُِزىائض اُؼِٔيخ واُتوذيشيخ ورىائض اٌُِيخ  -9

 ُجضىث أُتٔيضح وئٓغبى اُغزالد اُخبفخ ثهب.

 ؼبِٓيٖ اُتبثؼيٖ ُخ.ُومغ توبسيش ٌُبكخ ا -11

 يإدي ٓبيغ٘ذ ئُيخ ٖٓ أػٔبٍ أخشي ٓٔبحِخ. -11

 شروط شغل الوظيفة:

 ٓ٘بعت. أُىهَ اُذساعً : ٓإهَ ػبًُ .1

 اُتذسيت: ئرتيبص اُتذسيت اُزي تتيضخ اُزبٓؼخ. .2

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 التوصيف الوظيفى ألخصائى شئون الدراسات العليا والبحوث

 الوصف العام للوظيفة:

 تختص هذة الوظيفة بأعمال الدرسات العليا والبحوث.     

 مهام الوظيفة:

مجالس األقسام واللجان  إعداد خطة الكلية للدرسات العليا والبحوث بناء على أقتراحات .1

 المختصة.

 تنفيذ إجراءات تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة لطالب الدرسات العليا. .2

 إعداد سجل بالحاصلين على الدراجات العلمية. .3

متحانات طالب الدراسات العليا وأبالغ نتائج اإلمتحانات تنفيذ األعمال المتعلقة بإ .4

 للجامعة.

ت والبحوث فيما يتعلق بالدراسات العليا وإتخاذ إعداد إجتماعات مجلس الدرسا .5

 األجراءات الالزمة لتنفيذ قراراته فى هذا الشأن.

تنفيذ اإلجراءات الخاصة بالنشر العلمى فى الكلية وتنفيذ السياسة المرسومة فى هذا  .6

 الشأن.

 خارجية من األقسام المختلفة بالكلية وأتخاذ األجراءات الالزمةلتلقى طلبات البحوث ا .7

 وأنشاء ملف لكل بحث ومتابعة مايتم فية.بشأنها 

إتخاذ األجراءات الخاصة للترشيح للجوائز العلمية والتقديرية وجوائز جامعة أسوان  .8

 متميزة وإمساك السجالت الخاصة بها.لللبحوث ا

 تلقى نتائج األبحاث وإتخاذ الالزم بإبالغها جهاز البحوث بالجامعة. .9

 مماثلة.يؤدى مايسند إلية من أعمال  .11

   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 التوصيف الوظيفى لرئيس قسم رعاية الشباب

 الوصف العام للوظيفة:

 اإلؽشاف ػًِ األٗؾطخ اُطالثيخ.    

 مهام الوظيفة:

 اإلؽشاف ػًِ اُؼبِٓيٖ ثبإلداسح وتىريهْ وٓتبثؼخ أػٔبُهْ. .1

 –أُؾبسًخ كً أػذاد خطخ ٓيضاٗيخ األٗؾطخ اُطالثيخ ثبٌُِيخ )األٗؾطخ اُشيبميخ  .2

 اإلرتٔبػً( –اُخوبكً  –اُ٘ؾبه اكً٘  –أُؼغٌشاد  –اُشصبالد  –اُزىاُخ 

 وثيٖ أعبتزتهْ.طالة وتىحين اُؼالهبد ثي٘هْ ُثج اُشوس اُزٔبػيخ ثيٖ ا .3

ت٘ليز اُجشآذ وأُؾشوػبد اُتً يؼتٔذهب ئتضبد اُطالة وتذػئهب ثبإلٌٓبٗيبد  .4

 أُبديخ واُجؾشيخ.

 يخ وت٘غين هزح اُجشآذ ٓغ اٌُِيبد األخشي.ت٘ليز ثشآذ اُخطخ ػًِ ٓغتىي اٌُِ .5

 ت٘ٔيخ اُىػً اُوىًٓ ثيٖ اُطالة ثبٌُِيخ. .6

 كً أوهبد كشاؽ اُطالة.ت٘ظيْ اإلعتلبدح ٖٓ اُ٘ؾبه اُطالثً  .7

اُؼَٔ ػًِ تىعيغ هبػذح أُٔبسعيٖ ثيٖ اُطالة واألٗؾطخ واُهىايبد أُتؼذدح  .8

 واُجؾشيخ. وتيغيش هزح أُٔبسعخ ثتىكيش ًبكخ اإلٌٓبٗبد أُبديخ

ئرشاء اُجضىث واُذساعبد ُِتؼشف ػًِ ٓؾٌِخ اُؾجبة وئهتشاس أُؾشوػبد  .9

 واُجشآذ اُألصٓخ ُِتِـت ػِيهبوت٘ليز ٓبيتوشس ٓ٘هب.

 ومغ توبسيش اٌُلبيخ ٌُبكخ اػبِٓيٖ اُتبثؼيٖ ُخ.   .11

 يإدي ٓبيغ٘ذ ئُيخ ٖٓ أػٔبٍ أخشي ٓٔخبُخ. .11

 ظيفة:شروط شغل الو

 يغبٗظ أداة أرتٔبع.ُأُىهَ اُذاعً: ثٌبُىسيىط خذٓخ ئرتٔبػيخ /  .1

 .اُتذسيت: ئرتيبص اُتذسيت اُزي تتيضخ اُزبٓؼخ .2

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 التوصيف الوظيفى لرئيس قسم المخازن

 الوصف العام للوظيفة:

 أُخبصٕاألؽشاف ػًِ أػٔبٍ     

 مهام الوظيفة:

 وٓتبثؼخ أػٔبُهْ.اإلؽشاف ػًِ اُؼبِٓيٖ ثبإلداسح وتىريههْ  .1

 واُتبًذ ٖٓ عالٓخ اُتطجين.ٓتبثؼخ تطجين اُوىاٗيٖ واُِىائش واُتؼِئبد اُتً تضٌْ اُؼَٔ  .2

 ٓتبثؼخ صلع األوسام واُذكبتش راد اُوئخ. .3

 اإلؽشاف ػًِ ئػذاد ًبكخ اُتوبسيش اُذوسيخ واُغ٘ىيخ ػٖ ٗؾبه أُخبصٕ ثبٌُِيخ. .4

أُخبصٕ واإلؽشاف ػًِ هشم تخضيٖ ٓتبثؼخ تغِيْ اف٘بف اُىاسدح ٌُِِيخ وت٘ظيْ  .5

 أُىرىداد أُخضٗيخ.

ٓتبثؼخ ت٘ظيْ ػِٔيبد فشف األف٘بف أُشخـ ثقشكهب وٓشاهجخ خشود األف٘بف  .6

 ٖٓ أُخبصٕ.

 األؽشاف ػًِ أٓغبى دكبتش وعزالد أسثبة اُؼهذ هجوب ُوىاػذ أُوشس كً هزا اُؾبٕ. .7

 هغبّ واُؼهذ ثقلخ دوسيخ.اُويبّ ثتؾٌيَ ُزبٕ اُتلتيؼ ػًِ أُخبصٕ اُلشػيخ ُأل .8

 ٓتبثؼخ تغِيْ األف٘بف أُشتزؼخ وأتخبر اإلرشاد أُتؼِوخ ثبُتٌهيٖ. .9

 ومغ توبسيش اٌُلبيخ ٌُبكخ اُؼبٓيٖ اُتبثؼيٖ ُخ. .11

 يىدي ٓبيغ٘ذ ئُيخ ٖٓ أػٔبٍ أخشي ٓٔبحِخ. .11

 

 :شروط شغل الوظيفة

 أُىهَ اُذساعً : ٓإهَ ػبًُ ٓ٘بعت. .1

 تتيضخ اُزبٓؼخ.اُتذسيت: ئرتيبص اُتذسيت اُزي  .2

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 التوصيف الوظيفى لرئيس قسم المعامل

 الوصف العام للوظيفة:

 اإلؽشاف ػًِ أػٔبٍ أُؼبَٓ    

 مهام الوظيفة:

 اإلؽشاف ػًِ اُؼبِٓيٖ ثبإلداسح وتىريهْ وٓتبثؼخ أػٔبُهْ. .1

اإلؽتشاى ٓغ األهغبّ اُؼِٔيخ أُختِلخ ثبٌُِيخ كً ت٘ليز اُغبػبد اُتطجيويخ ُٔوشاسد  .2

 اُذساعيخ.

 اإلؽشاف ػًِ تغزيَ اُطالة واإلثالؽ ػٖ صبالد اُـيبة. .3

 ٓشارؼخ أػٔبٍ أُغئىُيٖ ػٖ أُؼبَٓ أُختِلخ صغت األختقبؿ. .4

أُؾبسًخ كً أػذاد وتىصيغ خطخ اُذساعخ ػًِ ٓذاس اُؼبّ اُذساعً وأخطبس األهغبّ  .5

 ثٔىاػيذ اُتذسيت.

 األرهضح وأُؼذاد واألدواد أُخققخ ألػٔبٍ اُطالة. اإلؽشاف ػًِ ئعتخذاّ .6

 ئػذاد اُتوبسيش اُذوسيخ ػٖ ٗؾبه أُؼَٔ وسكؼهب ُِغِطخ أُختقخ. .7

 ومغ توبسيش اٌُلبيخ ٌُبكخ اُؼبِٓيٖ اُتبثؼيٖ ُخ. .8

 يإدي ٓبيغ٘ذ ئُيخ ٖٓ أػٔبٍ أخشي ٓٔبحِخ. .9

 شروط شغل الوظيفة:

 أُىهَ اُذساعً : ٓإهَ ػبًُ ٓ٘بعت. .1

 : ئرتيبص اُتذسيت اُزي تتيضخ اُزبٓؼخ.اُتذسيت .2

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 التوصيف الوظيفى لرئيس قسم المكتبة

 :الوصف العام للوظيفة

 اإلؽشاف ػًِ األػٔبٍ أُتؼِوخ ثبٌُٔتجخ    

 مهام الوظيفة:

 اإلؽشاف ػًِ اُؼبِٓيٖ ثبإلداسح وتىريههْ وٓتبثؼخ أػٔبُهْ. .1

ئتخبر ئرشاءاد تضويذ أٌُتجخ ثبُٔشارغ واٌُتت واُذوسيبد اُالصٓخ ُغيش اُؼِٔيخ  .2

 اُتؼِٔيخ واُجضخيخ ثبٌُِيخ.

اإلؽشاف ػًِ هيذ أُشارغ واٌُتت واُذوسيبد اُىاسدح ٌُِٔتجخ كً اُغزالد أُخققخ  .3

 ُزُي.

 األؽشاف ػًِ أػٔبٍ اُلهشعخ هجوب ُألفىٍ  أُتجؼخ كً كهشعخ أٌُتجبد. .4

ئرشاءاد اُتجبدٍ ثبُٔطجىػبد ٓغ اٌُِيبد وأُؼبهذ وٓشاًض اُجضىث ف ػًِ اإلؽشا .5

 ٔ٘بظشح ٓضِيب وػبُٔيغب.ُوأُإعغبد اُؼِٔيخ ا

 اإلؽشاف ػًِ ت٘ظيْ ػهذح أٌُتجخ وفبٗخ ٓضتىيهتهب. .6

اإلؽشاف ػًِ تضويذ أٌُتجخ ثٌبكخ أرهضح اُضبعت واُىحبئن اإلٌُتشوٗيخ إلدخبٍ وصذح  .7

 ثبٌُٔتجخ.أٌُتجخ اإلٌُتشوٗيخ 

 ومغ توبسيش اٌُلبيخ ٌُبكخ اُؼبِٓيٖ اُتبثؼيٖ ُخ. .8

 يإدي ٓبيغ٘ذ ئُيخ ٖٓ أػٔبٍ أخشي ٓٔبحِخ. .9

 شروط شغل الوظيفة:  

 أُىهَ اُذساعً : ٓإهَ ػبًُ ٓ٘بعت. .1

 اُتذسيت: ئرتيبص اُتذسيت اُزي تتيضخ اُزبٓؼخ. .2

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 يفى ألخصائى شئون التعليم والطالبالتوصيف الوظ

 الوظيفى:الوصف 

 تختـ هزح اُىظيلخ ثأػٔبٍ ؽئىٕ اُتؼِيْ واُطالة ثبُلشم اُذساعيخ أُختِلخ.    

 مهام الوظيفة:

 ت٘ليز اُغيبعخ اُخبفخ ثؾئىٕ اُتؼِيْ واُطالة ثٔشاصِخ اُجٌبُىسيىط. .1

 ت٘ليز وأػذاد اُخطو واُجشآذ االصٓخ ُىمغ اُغيبعخ اُؼبٓخ ُتغزيَ واُويذ واُتضشيش. .2

ُٔتؼِوخ ثاػذاد اُغزالد واُجطبهبد وأُِلبد أُتؼِوخ ثؾئىٕ اُتؼِيْ ت٘ليز األػٔبٍ ا .3

 واُطالة ثٔشصِخ اُجٌبُىسيىط.

تلىم اُخبفخ ُذساعيخ وٌٓأكبح اُت٘ليز األػٔبٍ أُتؼِوخ ثبُٔ٘ش واُزىائض وأٌُبكبد ا .4

 ثبُطالة.

 الة.ت٘ليز األػٔبٍ اُخبفخ أُتؼِوخ ثغزالد اُضبفِيٖ ػًِ اُذسربد اُؼِٔيخ وهيذ اُط .5

ٓتبثؼخ اإلرشاءاد اُخبفخ ثشفذ ٗتبئذ األٓتضبٗبد واإلرشاءاد اُخبفخ ثاػتٔبدٙ ثؼذ  .6

 ٓشارؼتهب.

 ت٘ليز اُِىائش اُخبفخ ثأػٔبٍ اإلٓتضبٗبد واُتؼِئبد اُخبفخ ث٘ظْ اُذساعخ. .7

صلع وٗظْ اُذساعخ ثبٌُِيخ وػشك ٓبيِضّ كً صبُخ ئًتؾبف تزبوصاد تخبُق اُِىائش  .8

 أُ٘ظٔخ ُزُي.

كً ثشآذ وأعبُيت وٗظْ اُتؼِيْ وهشاسد أُزِظ األػًِ ٓتبثؼخ اُتطىساد اُؼِٔيخ  .9

 ُِزبٓؼبد.

 تضشيش اُذسربد اُؼِٔيخ وٓشارؼتهب ػًِ األرشاءاد أُؼتٔذح. .11

 ئػذاد اُتوبسيش اُذوسيخ ػٖ ٗؾبه ؽئىٕ اُتؼِيْ واُطالة. .11

 شروط شغل الوظيفة: 

 أُىهَ اُذساعً : ٓإهَ ػبًُ ٓ٘بعت. .1

 ئرتيبص اُتذسيت اُزي تتيضخ اُزبٓؼخ.اُتذسيت:  .2

 

 

 

 



 
 

 

 

 التوصيف الوظيفى ألخصائى شئون الخريجين

 الوصف العام للوظيفة:

 تختـ هزح اُىظيلخ ثأػٔبٍ اُخشيزيٖ.     

 مهام الوظيفة:

 ت٘ليز اُغيبعخ اُؼبٓخ كً ٓزبٍ اُخشيزيٖ وتطجين اُوىاػذ واُوشاسد واُِىائش. .1

ضبًُ ٖٓ هغْ ؽئىٕ اُطالة وٓشارؼتهب ػًِ ُذساعً اُئعتالّ ِٓلبد خشيزبد اُؼبّ ا .2

ؽجٌخ اُزبٓؼخ وتقضيش ٓب يظهش ٖٓ أخطبء وٓطبثوتهب ٓغ ِٓق اُخشيزخ األفًِ 

 ُتلبدي أي أخطبء.

 ٓشارؼخ اُ٘تبئذ ُخشيزبد اُذكؼخ واُتبًذ ٖٓ ؿِن اُ٘تبئذ ثطشيوخ فضيضخ. .3

يخ وٓزِظ اُزبٓؼخ ػًِ ئدخبٍ تبسيخ ئػتٔبد اُ٘تبئذ دوس أوٍ ودوس حبًٗ ٖٓ ٓزِظ اٌُِ .4

 ؽجٌخ اُزبٓؼخ.

 ئتخبر ئرشاءاد ئػتٔبد اُؾهبداد اُتً يطِجهب اُخشيزيٖ ُتوذئهب ئًُ رهبد خبسريخ. .5

 األػذاد ُضلَ اُخشيزيٖ. .6

 شروط شغل الوظيفة: 

 أُىهَ اُذساعً : ٓإهَ ػبًُ ٓ٘بعت. .1

 اُتذسيت: ئرتيبص اُتذسيت اُزي تتيضخ اُزبٓؼخ. .2

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 ألخصائى نشاط رياضى توصيف الوظيفىلا

 :ف العام للوظيفةوصال

 اُويبّ ثبألػٔبٍ أُتؼِوخ ثبُ٘ؾبه اُشيبمً    

 :مهام الوظيفة

 جطىالد اُشيبميخ.ُشيبمً وت٘ظيْ أُغبثوبد واُت٘ليزخطخ وٓؾشوػبد اُ٘ؾبه ا .1

 تزهيض األدواد وٓؼذاد سيبميخ. .2

 ئػذاد اُجشآذ اُشيبميخ اُالصٓخ وأُغبثوبد. .3

 أػٔبٍ اُتشثيخ اُشيبميخ وأػذاد ٗؾبه ٓتٔيض سيبميب.أُغبهٔخ كً  .4

 ئػذاد اُتوبسيش اُذوسيخ واُغ٘ىيخ ػٖ اُ٘ؾبه اُشيبمً. .5

 يإدي ٓبيغ٘ذ ئُيخ ٖٓ أػٔبٍ أخشي ٓٔبحِخ. .6

 شروط شغل الوظيفة:

 أُىهَ اُذساعً : ٓإهَ ػبًُ ٓ٘بعت. -1

 اُتذسيت: ئرتيبص اُتذسيت اُزي تتيضخ اُزبٓؼخ. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الوظيفى ألخصائى المخازنالتوصيف 

 الوصف العام للوظيفة:

 ٓتبثؼخ ت٘ظيْ آخبصٕ.     

 مهام الوظيفة:

 األؽشاف ػًِ هشم اُتخضيٖ وٓشاهجخ فشف األف٘بف ٖٓ أُخبصٕ. -1

 ويبّ ثأػٔبٍ اُزشد اُذوسي وأُلبرئ ػًِ خضي٘خ اٌُِيخ وػًِ ٓىرىداد أُخبصٕ.ُا -2

وٓشاهجخ خشود األف٘بف ٖٓ ت٘ظيْ ػِٔيبد فشف األف٘بف أُشخـ ثقشكهب  -3

 أُخبصٕ.

 واُؼهذ ثقلخ دوسيخ. اُتلتيؼ ػً أُخبصٕ اُلشػيخ ُألهغبّ -4

 تغِيْ األف٘بف أُشتزؼخ وأتخبر اإلرشاءاد أُتؼِوخ ثبُتٌهيٖ. -5

 ئٓغبى اُغزالد واُذكبتش اُتً يوتنيهب ظشوف اُؼَٔ. -6

 ٕ.ئٓغبى دكبتش وعزالد أسثبة اُؼهذ هجوب ُوىاػذ أُوشسح كً هزا اُؾب -7

ت٘ظيْ ػِٔيبد فشف األف٘بف أُشخـ ثقشكهب وٓشاهجخ خشود األف٘بف ٖٓ  -8

 أُخبصٕ.

 ٓشارؼخ ٓغت٘ذاد اإلمبكخ. -9

 ئػتٔبد أروٕ اإلمبكخ. -11

 ئػتٔبد اُتلتيؼ ػًِ آخبصٕ. -11

 شروط شغل الوظيفة:

 ثٌبُىسيىط تزبسح.أُىهَ اُذساعً :  -1

 اُتذسيت: ئرتيبص اُتذسيت اُزي تتيضخ اُزبٓؼخ. -2

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 التوصيف الوظيفى للصراف

 الوصف العام لوظيفة:

 اُويبّ ثبألػٔبٍ أُتؼِوخ ثبُخضي٘خ وػٔيبد اُتضقيَ واُقشف.     

 مهام الوظيفة:

 فشف رٔيغ األعتضبهبد اُخبفخ ثبُؼبٓيٖ ٖٓ ٓشتجبد وٌٓبكبد وخالكخ. -1

 اُقشف ٖٓ اُغِق آغتذئخ وأتخبر اإلرشاءاد االصٓخ إلعتؼبمتهب. -2

 اُالصٓخ ُتضقيَ اإليشاداد ٖٓ ٓختِق األٗؾطخ وئيذاػهب ثبُج٘ي. ئتخبر اإلرشاءاد -3

ئتخبر األرشاءاد اُالصٓخ تضقيَ أُجبُؾ اُىاسدح ثٔىرت هغبئْ اتضقيَ كً أُىاػيذ  -4

 أُوشسح واُِىائش أُبُيخ.

 ئٓغبى عذ يىٓيخ اُخضي٘خ وئحجبد ػِٔيبد اُخضي٘خ كً هزا اُغزَ. -5

 ج٘ىى ٌُبكخ ػِٔيبد ايشاداد وأُغتضوبد.اُويبّ ثؼٔيبد األيذاع واُقشف ٖٓ اُ -6

 ئتخبر اإلرشاءاد اُالصٓخ تغىيخ اُغِق أُغتذئخ واُغِق أُىهتخ. -7

 ويبّ ثٔبيغ٘ذ ئُيخ ٖٓ أػٔب أخشي ٓٔبحخ.ُا -8

 شروط شغل الوظيفة:

 ٓتىعو أو كىم ٓتىعو ٓ٘بعت.ٓىهَ أُإهَ اُذساعً:  -1

 اُتذسيت: ئرتيبص اُتذسيت اُزي تتيضخ اُزبٓؼخ. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 وظيفى ألخصائى شئون العاملينلتوصيف الا

 الوصف العام الوظيفى:

تختـ هزح اُىظيلخ ثٔتبثؼخًَ ٓبيتؼِن ثضوىم اُؼبِٓيٖ واُىرجبد أُِضٓيٖ ثت٘ليزهب هجوب        

 ُوىاٗي٘ض

 وظيفة:لمهام ا

واًبدس ئثذاء اُشأي كً أُغبئَ أُتقِخ ثؾئىٕ األكشاد ٌَُ ٖٓ اُؼبِٓيٖ ثبٌُبدس اُخبؿ  -1

اُؼبّ وًزُي كً آغبئَ أُتؼِوخ ثبُتأٓيٖ وأُؼبؽبد واُتغزيَ واُىحبئن واُخذٓبد 

 اُذاخِيخ.

ٔىمىػبد أُتؼِوخ ثؾئىٕ األكشاد وأُطِىة ػشمهب ػًِ ٓزِظ اٌُِيخ ُٓشارؼخ ا -2

 ً ُز٘خ ؽئىٕ اُؼبِٓيٖ ثبُزبٓؼخ وٓتبثؼخ ٓبيقذس ثؾأٗهب ٖٓ هشاساد.ِأوػ

اُجشيذ اُىاسد واُقبدس وصلع اُىحبئن أُختِلخ واُويذ ثبُغزالد ٓتبثؼخ ت٘ليز ٗظبّ تغزيَ  -3

 ٌشود واُ٘ٔبرد اُالصٓخ ُزُي.ُوا

 ئػذاد ًبكخ اُتوبسيش اُذوسيخ واُخبٗىيخ أُتؼِوخ ثبُؾئىٕ اإلداسيخ ثبٌُِيخ. -4

ئتخبر ئرشاءاد ؽـَ دسربد اٌُبدس اُؼبّ ووظبئق اٌُبدس اُخبؿ اُخبُيخ ٖٓ ٓيضاٗيخ  -5

 اػذ واُوشاسد واُِىائش واُتؼِئبد أُ٘ظٔخ ُزُي.ُِوىاٌُِيخ هجوب 

ئٗؾبء وصلع اُخذٓخ اُلشػيخ ُزٔيغ اُؼبِٓيٖ اُخبمؼيٖ ٌُِبدس اُخبؿ وٓتبثؼخ ئعتلتبء  -6

 تِي أُِلبد وتوذيْ ًبكخ اُجيبٗبد وأُؼِىٓبد اُتً تتطِت ٓ٘هْ ٖٓ واهغ ِٓلبد اُخذٓخ.

واُوشاسد أُتؼِوخ ثبُؼبِٓيٖ واُؼَٔ ػًِ تزٔيغ اُِىائش واُلتبوي واألصٌبّ وأُ٘ؾىساد  -7

 تطجيوهب.

 ئٓغبى اُذكبتش واُغزالد اُالصٓخ ُِؼَٔ واُويذ ثهب. -8

 ئػذاد اُوشاسد اُت٘ليزيخ اُخبفخ ثبُغبدح اُؼبِٓيٖ ثبٌُِيخ. -9

ػَٔ األرشاءاد أُتؼِوخ ثبُتؼييٖ واُ٘ذة واُ٘وَ واألػبسح واألربصاد وأُؼبؽبد  -11

 ثىظبئق اٌُبدس اُؼبّ واُخبؿ.واُتأٓيٖ ثبُ٘غجخ ُِؼبِٓيٖ 

ٓتبثؼخ ًبكً اُوشاسد واٌُتت اُذوسيخ اُتً تقذس ثخقىؿ هبٗىٕ اُؼبِٓيٖ وأػالٓهْ  -11

 ثهب.

 صلع ًبكخ أٌُبتجبد اُىاسدح ٌُِِيخ عىاء أٌُبتجبد اُؼبٓخ واواسدح ٖٓ خبسد اٌُِيخ.  -12

 شروط شغل الوظيفة:

 ٓىهَ ٓتىعو أو كىم ٓتىعو ٓ٘بعت.أُإهَ اُذساعً:  -1

 تذسيت: ئرتيبص اُتذسيت اُزي تتيضخ اُزبٓؼخ.اُ -2

 



 
 

 

 

 توصيف الوظيفى ألخصائى الوثائق والمكتباتلا

 الوصف العام لوظيفة:

 تختـ هزح اُىظيلخ ثبُؼَٔ كً ٓزبٍ أٌُتجبد.     

 مهام الوظيفة:

اُويبّ ثذساعخ األتزبهبد اُضذيخخ ُِ٘ؾبه أٌُتجً وتطجين هزح اإلتزبهبد ػًِ اُؼَٔ  -1

 اٌُِيخ.ثٌٔتجخ 

 دساعخ أُؾٌالد اُل٘يخ أُتؼِوخ ثبُخذٓبد أٌُتجيخ. -2

 دساعخ أُىمىػبد اُتً تؼشك ػً ُز٘خ أٌُتجبد وٓتبثؼخ هشاساد وتىفيبد اُِز٘خ. -3

 ئػذاد ٓىاصٗخ اٌُتت اُزذيذح تىكيش ئصتيبربد اٌُِيخ. -4

ؼِٔيخ اُؼَٔ ػًِ تذػيْ اُؼالهبد اُذاخِيخ ٌُِٔتجخ واُؼالهبد اُخبسريخ ٓغ اُهيئبد اُ -5

 أُضِيخ واُخبسريخ.

 يإدي ٓبيغ٘ذ ئُيخ ٖٓ أػٔبٍ أخشي ٓٔبحِخ. -6

 شروط شغل الوظيفة:

 أُإهَ اُذساعً: ُيغبٗظ أداة وحبئن وٌٓتجبد. -1

 اُتذسيت: ئرتيبص اُتذسيت اُزي تتيضخ اُزبٓؼخ.  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 التوصيف الوظيفى لسكرتير عميد الكلية

 الوصف العام للوظيفة:

توذيْ اُتغهيالد ُِؼٔيذ واُويبّ ثأػٔبٍ اُغٌشتبسيخ واُت٘غين ٓغ ٓذيشي وٓىظلً األداساد      

 أُختِلخ واُتىريخ ٖٓ هجَ اُؼٔيذ.

 مهام الوظيفة:

 ت٘غين ٓىػذ ئرتٔبع اُؼٔبدح. -1

 ؼٔبدح.ُوفيبؿخ وهجبػخ ٓضنش ئرتٔبع ا َتغزي -2

 صواس داخِيٖ وخبسريٖ.ؼٔبدح أو ُتشتيت األرتٔبػبد اُخبفخ ثبُؼٔيذ ٓغ ٓىظلً ا -3

 شعبئَ اُخبفخ ثبُؼٔبدح.ُفيبؿخ وهجبػخ ا -4

 ئسعبٍ اُشعبئَ اُخبسريخ واُلبًغبد ٖٓ اُؼٔبدح ئًُ اُزهبد أُؼ٘يخ. -5

 اُشد ػً اُهبتق. -6

 هبتليخ واٌُتبثيخ ُِٔىظليٖ ثبُؼٔبدح كً ٓىاػيذهب.ُتجِيؾ اُشعبئَ اُؾلىيخ وا -7

 أعتوجبٍ اُضواس وأُشارؼيٖ. -8

 ٖٓ أػٔبٍ ٓٔبحِخ. تأديخ ٓبيغ٘ذ ئُيخ -9

 شروط شغل الوظيفة:

 أُإهَ اُؼًِٔ: دثِىّ عٌشتبسيخ وئداسح ٌٓبتت. -1

 اُخجشح: يلل ع٘خ واصذح. -2

 اُتذسيت: ئرتيبص اُتذسيت اُزي تتيضخ اُزبٓؼخ. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 التوصيف الوظيفى ألمين المخازن

 الوصف العام للوظيفة:

 فشف األف٘بف أُىرىدح ٖٓ أُخبصٕ وصقش أسفذتهب.     

 مهام الوظيفة:

 فشف األف٘بف ٖٓ أُخبصٕ. -1

 ع.س 118ئمبكخ األف٘بف كً دكتش اُؼهذح  -2

 ٓشاهجخ صشًخ فشف األف٘بف ؤًيبتهب وهشثهب ٖٓ اُ٘لبر)صقش أسفذتهب(. -3

 شروط شغل الوظيفة:

 أُإهَ اُذساعً: ٓىهَ ٓتىعو أو كىم ٓتىعو ٓ٘بعت. -1

 اُتذسيت: ئرتيبص اُتذسيت اُزي تتيضخ اُزبٓؼخ. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 التوصيف الوظيفى لفنى المعمل
 الوصف العام للوظيفة:

 تختـ هزح اُىظيلخ ثتزهيضاد أُؼبَٓ.     

 مهام الوظيفة:

 تضنيش أُؼَٔ ُِطالة. -1

 ئعتالّ ػهذ أُؼَٔ وأُضبكظخ ػِيهب. -2

 اُذسوط اُؼِٔيخ.توذيْ األدواد ُِطالة كً أُؼْ أح٘بء  -3

 شروط شغل الوظيفة:

 أُإهَ اُذساعً: كً٘ ٓتىعو أو كىم ٓتىعو ٓ٘بعت. -1

 اُتذسيت: ئرتيبص اُتذسيت اُزي تتيضخ اُزبٓؼخ. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 التوصيف الوظيفى لفنى طباعة وتصوير

 الوصف العام للوظيفة:

 اُويبّ ثٌبكخ أػٔبٍ اُطجبػخ واُتقىيش.     

 مهام الوظيفة:

 ثبألػٔبٍ أُتؼِوخ ثبُطجبػخ واُتقىيش.اُويبّ  -1

 اُويبّ ثأػٔبٍ اُطجبػخ واُتزِيذ واُضلش ػًِ أُؼبدٕ واتقىيش. -2

 ت٘غين أُطجىػبد إلتخبر اإلرشاءاد اُالصٓخ . -3

 اُويبّ ثٌبكخ األػٔبٍ أُتؼِوخ ثبُتقىيش وتىكيش ٓغتِضٓبتهب. -4

 يإدي ٓبيغ٘ذ ئيخ ٖٓ أػٔبٍ أخشي ٓٔبحِخ. -5

 شروط شغل الوظيفة:

 أُإهَ اُذساعً: كً٘ ٓتىعو أو كىم ٓتىعو ٓ٘بعت. -1

 اُتذسيت: ئرتيبص اُتذسيت اُزي تتيضخ اُزبٓؼخ. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 وظيفى لمسئول وحدة ضمان الجودةلالتوصيف ا

 الوصف العام للوظيفة:

 ت٘ليز األػٔبٍ اُخبفخ ثبُىصذح     

 وظيفة:لمهام ا

 ومغ ٗظبّ ُت٘ظيْ وتشتيت أُِلبد داخَ اُىصذح. -1

 األؽتشاى كً ت٘ظيْ وأػذاد وسػ اُؼَٔ. -2

 أُؾبسًخ كً ئػذاد وًتبثخ توبسيش اُذوسيخ أُطِىثخ. -3

 ت٘ظيْ اإلرتٔبػبد واُوشاساد أُتخزح كيهب. -4

 أُؾبسًخ كً ًتبثخ اُخطخ اُت٘ليزيخ واُجشٗبٓذ اُضًٓ٘ ُِزبٕ اُزىدح. -5

 ًتبثخ وهجبػخ وئخشاد اُذساعخ اُزاتيخ اُغ٘ىيخ ٌُِِيخ. -6

 تزٔيغ وًتبثخ تىفيلبد وتوبسيش اُجشآذ.أُؾبسًخ كً  -7

 أُؾبسًخ كً تزٔيغ وًتبثخ وتضِيَ ثيبٗبد تىفيلبد وتوبسيش أُوشاسد اُذساعيخ. -8

 ٓتبثؼخ ٗظبّ اُلبساثً ػًِ فلضخ اُزبٓؼخ. -9

 تزٔيغ توبسيش األهغبّ اُؼِٔيخ واُخطخ اُغ٘ىيخ واُتوشيش اُغ٘ىي ُؼنى هيئخ اُتذسيظ . -11

 ٍ أخشي ٓٔبحِخ.ئٗزبص ٓبيغ٘ذ ئُيخ ٖٓ أػٔب -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 التوصيف الوظيفى لمدير وحدة ضمان الجودة

 الوصف العام للوظيفة:

اإلؽشاف ػًِ ت٘ليز خطخ اُؼَٔ ثبُىصذح وتقشيق األٓىس واُؾئىٕ اُل٘يخ واإلداسيخ كً ئهبس      

 عيبعبد وهشاسد ٓزِظ ئداسح وصذح مٔبٕ اُزىدح.

 مهام الوظيفة:

بأداء إختصاصاتة اوظيفية المتعددة الجوانب فى إطار قرارات مجلس يقوم مدير الوحدة      
 إدارة الوحدة والتى تشمل قيامة باألتى:

ئهتشاس تؾٌيَ اُهيٌَ اإلداسي واُت٘ظئً ُِىصذح وئختيبس أػنبء هيئخ اُتذسيظ ثبٌُِيخ  -1

ٖٓ روي اُخجشح كً ٓزبٍ مٔبٕ اُزىدح واُتطىيش وتضذيذ أُهبّ اوظيليخ ُزٔيغ أػنبء 

 اُىصذح.

 ومغ خطخ اُؼَٔ اُغ٘ىيخ ُِىصذح. -2

 اإلرتٔبع دوسيب ثأػنبء اُىصذح)هيئخ اُتذسيظ + اإلداسيٖ( . -3

 األؽشاف اُلً٘ واإلداسي ػًِ اُؼبِٓيٖ ثبُىصذح. -4

ٓتبثؼخ أداء اػَٔ ثبُىصذح وأتخبر اإلرشاءاد اُالصٓخ إلٗتظبٓخ وأٗنجبهخ ٓغ ومغ  -5

 أُيبد ُِتوىيْ اُذاخًِ واُخبسرً.

 وبسيش اُذوسيخ ُٔ٘غوً مٔبٕ اُزىدح ثأهغبّ اٌُِيخ.ٓشارؼخ اُت -6

ٔشاصَ أُختِلخ وًزُي ُاألؽشاف ػًِ توذيْ اُذػْ اُلً٘ ٖٓ اُىصذح ألهغبّ اٌُِيخ كً ا -7

 ٓتبثؼخ األعتٔشايخ كً األداء صغت أُؼبييش أُتلن ػِيهب.

اإلؽشاف ػًِ صٔالد اُتىػيخ ثخوبكخ اُزىدح ػًِ ٓغتىي ٓزتٔغ اٌُِيخ اُذاخًِ  -8

 أُىظليٖ اإلداسيٖ ثبٌُِيخ(. –ُخبسرً ) أػنبء هيئخ اُتذسيظ وا

 صنىس رِغبد ٓزِظ اٌُِيخ ُؼشك أٗؾطخ وتىفيبد وصذح مٔبٕ اُزىدح. -9

توذيْ توبسيش ع٘ىيخ ُٔزِظ اإلداسح ػٖ تطىس اُؼَٔ ثبُىصذح وكوب ُِٔهبّ أُ٘ىه ثهب  -11

 وأُؾبًَ اُتً تىارخ هيبٓخ ثٔهبٓخ.

 اُت٘ليزي ُٔشًض مٔبٕ اُزىدح واإلػتٔبد.صنىس ئرتٔبع أُزِظ  -11

 ئهتشاس ٓقبدس تٔىيَ ؿيش توِيذيخ ُِىصذح. -12

ٓذيش اُىصذح ُخ ًبكخ اُقالصيبد اُالصٓخ ُتيغيش اُؼَٔ اُت٘ليزي ثٔب كً رُي اإلتقبٍ  -13

ٔخىُخ ئُيخ ٖٓ ٓزِظ ثبألهغبّ اُؼِٔيخ واإلداسيخ ثبٌُِيخ ورُي كً ئهبس اُقالصيبد اُ

 .ئداسح اُىصذح

 المؤهالت ومتطلبات الوظيفة:

 يزت إٔ يٌىٕ ػنى هيئخ اُتذسيظ ثبُزبٓؼخ. -1

 يزت إٔ يٌىٕ ُخ خجشح كً ٓزبٍ اُتطىيش ومٔبٕ اُزىدح ثبُتؼِيْ اُزبٓؼً. -2

 يلنَ إٔ يٌىٕ ُخ خجشح عبثوخ ًؼنى كً وصذح مٔبٕ اُزىدح ثبٌُِيخ. -3

 يزت إٔ ال يؾـَ أي ٓ٘قت ئداسي ثبٌُِيخ ػ٘ذ تؼي٘خ ٓذيشا ُِىصذح. -4

 



 
 

 

 

 التوصيف الوظيفى لنائب مدير وحدة ضمان الجودة

 الوصف العام للوظيفة:

كً تقشيق األٓىس واُؾئىٕ اُل٘يخ واإلداسيخ كً أهبس  ٓغبػذح ٓذيش وصذح مٔبٕ اُزىدح      

 عيبعبد وهشاساد ٓزِظ وصذح ارىدح.

 مهام الوظيفة:

 ت٘ليز اُخطو واُغيبعبد هجوب ُِجشٗبٓذ اُضًٓ٘ ُؼَٔ اُِزبٕ. -1

 ٓهبّ سؤعبء اُِزبٕ كً أػذاداُجيبٗبد واُىحبئن. تغهي -2

 تٌِيق سؤعبء اُِزبٕ ثبُٔهبّ أُختِلخ. -3

أُؾبسًخ كً أػذاد اُتوشيش أُجذئً ُِذساعخ اُزاتيخ واُتوشيش اُغ٘ىي وخطخ اُؼَٔ  -4

 ُِتطىيش.

 المؤهالت ومتطلبات الوظيفة:

 يزت إٔ يٌىٕ ػنى هيئخ اُتذسيظ ثبُزبٓؼخ. -1

 ً ٓزبٍ اُتطىيش ومٔبٕ اُزىدح ثبُتؼِيْ اُزبٓؼً.يزت إٔ يٌىٕ ُخ خجشح ك -2

 يلنَ إٔ يٌىٕ ُخ خجشح عبثوخ ًؼنى كً وصذح مٔبٕ اُزىدح ثبٌُِيخ. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 التوصيف الوظيفى لعامل النظافة

 الوصف العام للوظيفة:

 اُويبّ ثأػٔبٍ اُ٘ظبكخ وأيخ أػٔبٍ تغ٘ذ ئُيخ ٖٓ اُغبدح أُغئىُيٖ ثبٌُِيخ.     

 الوظيفة:مهام 

اُضنىس ئًُ اُؼَٔ اُغبػخ اُغبثؼخ فجبصب وُـبيخ هجَ ٗهبيخ اُذواّ اُشعٔيخ ثغبػخ ٖٓ  .1

 ٓغبء ًَ يىّ ػَٔ.

ت٘ظيق أٌُبتت واألثىاة واُضربد واُغتبئش واُزذسإ وأُٔشاد واُضٔبٓبد هجَ  .2

 صنىس أُىظليٖ ئًُ ٌٓبتجهْ وخالٍ عبػبد اُؼَٔ .

 ٔؼذاد واألحبث واُِىاصّ.أُؾبسًخ كً ت٘ظيق ؿشف األرهضح واُ .3

 اُويبّ ث٘وَ اُ٘لبيبد يىٓيب صغت اُجشٗبٓذ أُؼذ ُزُي ٖٓ هجَ أُغئىٍ أُجبؽش. .4

بُهب ػًِ أكنَ ورخ دوٕ تجزيش أو أُضبكظخ ػًِ أُىاد اُتؾـيِيخ أُقشوكخ وأعتؼٔ .5

 عشاف.ئ

شثبء ٌهُئثالؽ أُغئىٍ أُجبؽش أو سئيظ اُوغْ ػٖ األٓىس اُتً تضتبد ئي فيبٗخ ٓخَ ا .6

 وؽجٌخ أُيبح وؽجٌخ أُزبسي وؿيش رُي.

 أُضبكظخ ػًِ أُظهش اُؼبّ. .7

 اُويبّ ثأيخ أػٔبٍ أخشي يٌِق ثهب ٖٓ هجَ أُغئىٍ أُجبؽش أو سئيظ اُوغْ. .8

 شروط شغل الوظيفة:

 .أُىهَ اُؼًِٔ: دوٕ اُخبٗىيخ اُؼبٓخ .1


