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  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

٢ 
 

                                           
  الفنون والعمارة :الحرفية وظائفلل ةالنوعي ةلمجموعا

  : الثالثةـــــــــــةالدرج

  

  ( نقاش أول ) ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  ى الجامعه والكليات والمعاھد والمراكز والفروعتقع ھذه الوظيفه باداره المبان -
  وتختص ھذه الوظيفه بالقيام با6عمال الخاصة بالنقش -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا6شراف المباشر للرئيس المختص -
  القيام باعمال النقش والزخرفة المختلفة  -
  أو خCفه القيام باعمال الدھانات بالجير أو الزيت أوالCكيه -
  تقدير كميات الخامات الCزمة لCعمال -
  القيام باعمال تركيب ألوان البويات الجير أو الغراء أو الزيت وغيرھا -
  اعداد وتحضير العدد وا66ت والخامات والعمل على توفيرھا -
  ةالقيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثل -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا6ميه وتعليم الكبار ٩١لسنه ٨نفيذا للقانون الحصول على شھادة محو ا6ميه ت -
  خبرة فى مجال العمل الحرفى طبقا لتخصصه -
  سنوات على ا6قل فى وظيفه من الدرجه ا6دنى مباشرة ٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  
  



 
 

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
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  : الفنون والعمارةالحرفية وظائفللمجموعة النوعية لا

  : الرابعةــــــــــــــةالدرج

  

  ( نقاش ثان )  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  ھذه الوظيفه باداره المبانى الجامعه والكليات والمعاھد والمراكز والفروعتقع  -
  وتختص ھذه الوظيفه بالقيام با6عمال الخاصة بالنقش -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا6شراف المباشر للرئيس المختص -
  القيام بتركيب الوان البويات المختلفه -
جدران وا6دوات الصحيه وا6خشاب وواجھات المبانى وا6ثاث وا6بواب القيام باعمال الدھانات لل -

  والشبابيك وغيرھا
القيام باعمال الدھانات بالزيت او الدوكو او الCكيھات او الجير باستحدام ا66ت المختلفه وماكينات  -

  الرش وغيرھا
  القيام باعمال دھانات السيارات -
 ين عمل البويات والمعجون والدھانات والتبط -
  معالجه الجدران من الرطوبه وا6مCح او عدم جفاف البويات -
  الساده او بالمصيصبالحجر الصناعى للواجھات وعمل بياض التغطيه  البياض -
 القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  وتعليم الكبارالخاص بمحو ا6ميه  ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا6ميه تنفيذا للقانون  -
  خبرة فى مجال العمل الحرفى طبقا لتخصصه -
  سنوات على ا6قل فى وظيفه من الدرجه ا6دنى مباشرة ٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  



 
 

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
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  لعمارة: الفنون واالحرفية وظائفللمجموعة النوعية لا

  : الخامسةــــــــــــــةالدرج

  

  ( نقاش ثالث )  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:
  تقع ھذه الوظيفه باداره المبانى الجامعه والكليات والمعاھد والمراكز والفروع -
  يفه بالقيام با6عمال الخاصة بالنقشوتختص ھذه الوظ -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا6شراف المباشر للرئيس المختص -
  القيام باعداد وتحضير ا66ت والخامات الخاصه بالعمل  -
  القيام بتركيب الوان البويات المختلفه -
- Cكيھات للجدران اوا6دوات الصحيه اوا6خشاب القيام باعمال الدھانات العاديه اوبالزيت او الدوكو او ال

  وواجھات المبانى وا6ثاث وا6بواب والشبابيك وغيرھا 
  القيام باعمال دھانات السيارات ا6ثاثات المعدنيه -
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  ص بمحو ا6ميه وتعليم الكبارالخا ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا6ميه تنفيذا للقانون  -
  خبرة فى مجال العمل الحرفى طبقا لتخصصه -
  سنوات على ا6قل فى وظيفه من الدرجه ا6دنى مباشرة ٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  
  
  
  
  



 
 

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

٥ 
 

                                                
  : الفنون والعمارةالحرفية وظائفللمجموعة النوعية لا

  ة: السادســــــــــــةالدرج

  

  ( نقاش مساعد )  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  مبانى الجامعه والكليات والمعاھد والمراكز والفروعتقع ھذه الوظيفه باداره ال -
  وتختص ھذه الوظيفه بالقيام با6عمال الخاصة بالنقش -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا6شراف المباشر للرئيس المختص -
  المساعده فى اعداد وتحضير ا66ت والخامات الخاصه بالعمل  -
  المختلفه القيام بتركيب الوان البويات -
القيام باعمال الدھانات العاديه اوبالزيت او الدوكو او الCكيھات للجدران اوا6دوات الصحيه اوا6خشاب  -

  وواجھات المبانى وا6ثاث وا6بواب والشبابيك وغيرھا 
  ا6ثاثات المعدنيه  و المساعده فى اعمال الدھانات المختلفه  للسيارات -
  اخرى مماثلهالقيام بما يسند اليه من اعمال  -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا6ميه وتعليم الكبار ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا6ميه تنفيذا للقانون  -
  خبرة فى مجال العمل الحرفى طبقا لتخصصه -
  اجتياز ا6ختبار المقرر لشغل الوظيفه  -

  
  
  
  
  



 
 

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
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  : الفنون والعمارةالحرفية وظائفللمجموعة النوعية لا

  ة: الثانيـــــــــــةالدرج

  

  )( كبير سباكين صحى    ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:
  تقع ھذه الوظيفه باداره المبانى بالجامعه والكليات والمعاھد والمراكز والفروع -
  وتختص ھذه الوظيفه بالقيام باعمال تتصل بالسمكره فى مجال ا6دوات الصحيه  -

-   
  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا6شراف المباشر للرئيس المختص -
  ال السمكريه ومساعديھم متابعه توزيع ا6عم -
  متابعه تنفيذ ا6عمال الفنيه التى يتو6ھا السمكريه ومساعديھم -
  متابعه اعمال السمكره لCدوات الصحيه  -
  متابعه اعداد توفير الخامات وا6دوات الCزمه للعمل -
  اجراءات تنفيذ ا6وامر والتعليمات الخاصه بالعملمتابعه  -
  دوات الصحيه اعمال الصيانه الCزمه با6متابعه  -
  اعمال اللحامات المختلفه متابعه  -
  اعمال ا6صCحات الخاصه  با6دوات الصحيه متابعه  -
  تشغيل ا6جزاء المعدنيه المختلفه وتشكيلھا متابعه  -
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  لخاص بمحو ا6ميه وتعليم الكبارا ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا6ميه تنفيذا للقانون  -
  خبرة فى مجال العمل الحرفى طبقا لتخصصه -
  سنوات على ا6قل فى وظيفه من الدرجه ا6دنى مباشرة ٨قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  
  
  
  



 
 

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
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  : الفنون والعمارةالحرفية فوظائللمجموعة النوعية لا

  ة: الثالثـــــــــــــةالدرج

  

  (سباك صحى اول )  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  والفروع تقع ھذه الوظيفه باداره المبانى بالجامعه والكليات والمعاھد والمراكز -
  وتختص ھذه الوظيفه بالقيام باعمال تتصل بالسمكره فى مجال ا6دوات الصحيه  -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا6شراف المباشر للرئيس المختص -
  القيام باعمال السمكره لCدوات الصحيه -
  القيام باعداد توفير الخامات وا6دوات الCزمه للعمل  -
  ت  تنفيذ ا6وامر والتعليمات الخاصه بالعمل اتخاذ اجراءا -
  اعمال الصيانه الCزمه با6دوات الصحيه  القيام  -
  اعمال اللحامات المختلفها6قيام ب -
توصيل شبكات المياه والمجارى والصرف وتركيب ا6جھزه الصحيه وتوصيCت  اعمال ا6شراف على -

  الغاز والھواء 
  مماثله القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا6ميه وتعليم الكبار ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا6ميه تنفيذا للقانون  -
  خبرة فى مجال العمل الحرفى طبقا لتخصصه -
  سنوات على ا6قل فى وظيفه من الدرجه ا6دنى مباشرة٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  
  



 
 

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
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  : الفنون والعمارةالحرفية وظائفللمجموعة النوعية لا

  ة: الرابعـــــــــــــةالدرج

  

  (سباك صحى ثان )  ةاسم الوظيف
  

  -عام:الوصف ال

  تقع ھذه الوظيفه باداره المبانى بالجامعه والكليات والمعاھد والمراكز والفروع -
  وتختص ھذه الوظيفه بالقيام باعمال تتصل بالسمكره فى مجال ا6دوات الصحيه  -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا6شراف المباشر للرئيس المختص -
  الصحيه  القيام باعمال السمكره لCدوات -
  القيام باعداد توفير الخامات وا6دوات الCزمه للعمل  -
  القيام  اعمال الصيانه الCزمه با6دوات الصحيه  -
  ا6قيام باعمال اللحامات المختلفه  -
  القيام  باعمال ا6صCحات الخاصه با6دوات الصحيه  -
الصحيه وتوصيCت الغاز  القيام باعمال توصيCت شبكات المياه والمجارى والصرف وتركيب ا6جھزه -

  والھواء 
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا6ميه وتعليم الكبار ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا6ميه تنفيذا للقانون  -
  خبرة فى مجال العمل الحرفى طبقا لتخصصه -
  على ا6قل فى وظيفه من الدرجه ا6دنى مباشرةسنوات ٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  
  
  



 
 

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
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  : الفنون والعمارةالحرفية وظائفللمجموعة النوعية لا

  ة: الخامســــــــــةالدرج

  

  (سباك صحى ثالث)  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه باداره المبانى بالجامعه والكليات والمعاھد والمراكز والفروع -
  ات الصحيه وتختص ھذه الوظيفه بالقيام باعمال تتصل بالسمكره فى مجال ا6دو -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا6شراف المباشر للرئيس المختص -
   بقطع وقلوظة وثنى المواسير المحتلفه واعدادھا للتركيب القيام -
   باعمال اللحام بالقصدير والرصاص والنحاس او ا6كسجين  القيام -
  او الخاصةا6دوات الصحيه اصCحات اعمال بالقيام   -
  بعمليات الطرق والسحب والتقبيب وا6نحناءات ا6زمه 6عمال السمكرة قيام ال -
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا6ميه وتعليم الكبار ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا6ميه تنفيذا للقانون  -
 خبرة فى مجال العمل الحرفى طبقا لتخصصه -
  سنوات على ا6قل فى وظيفه من الدرجه ا6دنى مباشرة ٥مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  قضاء -

  
  
  
  
  
  



 
 

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
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  : الفنون والعمارةالحرفية وظائفللمجموعة النوعية لا

  ةالسادس :ـــــــــةالدرج

  

  اسم الوظيفه    (سباك صحى مساعد)
  

  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه باداره المبانى بالجامعه والكليات والمعاھد والمراكز والفروع -
  دوات الصحيه وتختص ھذه الوظيفه بالقيام باعمال تتصل بالسمكره فى مجال ا6 -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا6شراف المباشر للرئيس المختص -
  المساعده فى اعمال القلوظة وثنى المواسير المحتلفه وتكويع واصCح ا6جھزه الصحيه  -
  والطلمبات وغيرھا اصCح الحنفيات والمحابيس -
  اس او ا6كسجين  عمال اللحام بالقصدير والرصاص والنحلمساعده فى اا -
المساعده فى اعمال توصيل شبكات المياه والمجارى والصرف وتركيب ا6جھزه وا6دوات الصحيه  -

  وتوصيCت الغاز والھواء 
  باعمال الصيانه المطلوبه القيام   -
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا6ميه وتعليم الكبار ٩١لسنه ٨انون الحصول على شھادة محو ا6ميه تنفيذا للق -
  خبرة فى مجال العمل الحرفى طبقا لتخصصه -
  اجتياز ا6ختبار المقرر لشغل الوظيفه  -

  
  
  
  



 
 

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

١١ 
 

                                                
  والنقل ةالحرك :الحرفية لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  ةالثاني :ــــــــــةالدرج

  

  )مCحظ عمال تليفون (   ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  والفروعاوالمراكزاھد المعااو الجامعه والكليات فى سويتشاتتقع ھذه الوظيفه  -
   الخاصه بالتليفوناتعمال تتصل 6وتختص ھذه الوظيفه بالقيام با -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا6شراف المباشر للرئيس المختص -
  مCحظه اعمال معاونى وعمال السويتش وتوزيع ا6عمال عليھم  -
جوده فى بيان حركه كل تليفون وا6شتراكات مCحظه العمل فى سجCت الخطوط التليفونيه المو -

  والمكالمات السنويه ا6صليه والزائده 
  ا6شراف على تنظيم نوبتجيات معاونى عمال السويتش والتنسيق بين اجازتھم  -
  مراجعة فواتير التليفونات واتخاذ اجراءات تسديدھا  -
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا6ميه وتعليم الكبار ٩١لسنه ٨لحصول على شھادة محو ا6ميه تنفيذا للقانون ا -
  خبرة فى مجال العمل الحرفى طبقا لتخصصه -
  سنوات على ا6قل فى وظيفه من الدرجه ا6دنى مباشرة٨قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  
  
  
  
  



 
 

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

١٢ 
 

                                                
  والنقل ةالحرك الحرفية: لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  ةلثالثا :ــــــــــةالدرج

  

  عامل تليفون اول )(   ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه فى سويتشات الجامعه والكليات اوالمعاھد اوالمراكزاوالفروع -
  وتختص ھذه الوظيفه بالقيام با6عمال تتصل الخاصه بالتليفونات  -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا6شراف المباشر للرئيس المختص -
  ونى وعمال السويتش وتوزيع ا6عمال عليھممCحظه اعمال معا -
مCحظه العمل فى سجCت الخطوط التليفونيه الموجوده فى بيان حركه كل تليفون وا6شتراكات  -

  والمكالمات السنويه ا6صليه والزائده 
  ا6شراف على تنظيم نوبتجيات معاونى عمال السويتش والتنسيق بين اجازتھم -
  خاذ اجراءات تسديدھامراجعة فواتير التليفونات وات -
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا6ميه وتعليم الكبار ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا6ميه تنفيذا للقانون  -
  خبرة فى مجال العمل الحرفى طبقا لتخصصه -
  سنوات على ا6قل فى وظيفه من الدرجه ا6دنى مباشرة٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  
  
  



 
 

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

١٣ 
 

   
  والنقل ةالحرك الحرفية: لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  الخامسة :ــــــــــةالدرج

  

  ) ثالث (عامل تليفون  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه فى سويتشات الجامعه والكليات اوالمعاھد اوالمراكزاوالفروع -
  وتختص ھذه الوظيفه بالقيام با6عمال تتصل الخاصه بالتليفونات  -

  
  -لواجبات والمسؤليات:ا

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا6شراف المباشر للرئيس المختص -
  تلقى ا6شارات التليفونيه وترقيمھا وقيدھا وابCغھا للجھات المختصه  -
   التليفونيه وتوصيلھا بالجھات المطلوبه المكالماتالرد على  -
  تسجيل المكالمات الخارجيه المصلحيه -
  محليه و الخارجيه واتخاذ اجراءات تسديد قيمتھا تسجيل المكالمات الشخصيه ال -
  ا6بCغ عن ا6عطال فى الخطوط الداخليه والخارجيه واتخاذ اجراءات اصCحھا -
  شحن البطاريات الخاصه بالسويتش -
 القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا6ميه وتعليم الكبار ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا6ميه تنفيذا للقانون  -
  خبرة فى مجال العمل الحرفى طبقا لتخصصه -
  سنوات على ا6قل فى وظيفه من الدرجه ا6دنى مباشرة٨قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  
  
  
  



 
 

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

١٤ 
 

                                                
  والنقل ةالحرك الحرفية: لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  السادسة :ــــــــــةالدرج

  

  ) مساعد(عامل تليفون   ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  فى سويتشات الجامعه والكليات اوالمعاھد اوالمراكزاوالفروع تقع ھذه الوظيفه -
  وتختص ھذه الوظيفه بالقيام با6عمال تتصل الخاصه بالتليفونات  -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا6شراف المباشر للرئيس المختص -
  ات المطلوبهالرد على المكالمات التليفونيه الداخليه والخارجيه  وتوصيلھا بالجھ -
  تلقى ا6شارات التليفونيه وابCغھا للجھات المختصه -
  المكالمات الخارجيه المصلحيه قيد -
  المكالمات الشخصيه المحليه و الخارجيه واتخاذ اجراءات تسديد قيمتھا  قيد -
 ا6بCغ عن ا6عطال فى الخطوط الداخليه والخارجيه  -
 القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -طالب التاھيل :م

  الخاص بمحو ا6ميه وتعليم الكبار ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا6ميه تنفيذا للقانون  -
  خبرة فى مجال العمل الحرفى طبقا لتخصصه -
  اجتياز ا6ختبار المقرر لشغل الوظيفه -

  
  
  



 
 

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

١٥ 
 

                                                
  والنقل ةالحرك الحرفية: لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  الرابعة :ــــــــــةالدرج

  

  (عامل تليفون ثانى )  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  قع ھذه الوظيفه فى سويتشات الجامعه والكليات اوالمعاھد اوالمراكزاوالفروعت -
  وتختص ھذه الوظيفه بالقيام با6عمال تتصل الخاصه بالتليفونات  -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا6شراف المباشر للرئيس المختص -
  لغ الخاصه بھامسك سجل  للمكالمات الخارجيه المصلحيه واستCم المبا -
راج حوافظ توريد المبالغ الخاصه بالمكالمات التليفونيه الشحصيه لخارج المدينه وتوريد قيمتھا خاست -

  للخزينه 
  ا6بCغ عن ا6عطال فى الخطوط الداخليه والخارجيه ومتابعه  اصCحھا -
  متابعه  شحن البطاريات الخاصه بالسويتش -
  اثلهالقيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مم -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا6ميه وتعليم الكبار ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا6ميه تنفيذا للقانون  -
  خبرة فى مجال العمل الحرفى طبقا لتخصصه -
  سنوات على ا6قل فى وظيفه من الدرجه ا6دنى مباشرة٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  
  
  
  
  



 
 

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

١٦ 
 

                                                
  والنقل ةالحرك الحرفية: لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  ةلثانيا :ــــــــــةالدرج

  

  سائقين ) (مCحظ  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه باداره وسائل النقل بالجامعه  اوالكليات اوالمعاھد اوالفروع -
  وتختص ھذه الوظيفه با6شراف على السائقين وعلى السيارات وصيانتھا  -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  يس المختصيعمل شاغل الوظيفه تحت ا6شراف المباشر للرئ -
  ا6شراف على السائقين . -
  مCحظه اصCح وصيانه السيارات ووسائل النقل المختلفه  -
  توفير قطع الغيار ووسائل النقل المختلفه  مCحظة -
  العمل على توزيع العمل على السائقين والعاملين بالجراج ومتابعتھم اثناء تاديه ا6عمال الموكوله لھم  -
 عطال التى تحدث للسيارات ووسائل النقل المختلفه ومتابعه اصCحھا المختصين عن ا6متابعه ابCغ  -
  الكشف على السيارات ووسائل النقل ا6ولى قبل استخدامھا للتاكد من صCحيتھا  -
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  محو ا6ميه وتعليم الكبارالخاص ب ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا6ميه تنفيذا للقانون  -
  خبرة فى مجال العمل الحرفى طبقا لتخصصه -
  سنوات على ا6قل فى وظيفه من الدرجه ا6دنى مباشرة ٨قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  



 
 

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

١٧ 
 

                                                
  والنقل ةالحرك الحرفية: لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  الثالثة :ــــــــــةالدرج

  

  (سائق اول )  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  الجامعه  اوالكليات اوالمعاھد اوالفروعتقع ھذه الوظيفه باداره وسائل النقل ب -
  وتختص ھذه الوظيفه باعمال قياده السيارات وصيانتھا  -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا6شراف المباشر للرئيس المختص -
  قياده السيارات المختلفه او البلدوزر وغيره  -
  العمل على توفير قطع غيار وسائل النقل المختلفه  -
- Cحھا ابCغ المختصين عن ا6عطال التى تحدث للسيارات ووسائل النقل المختلفه ومتابعه اص  
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا6ميه وتعليم الكبار ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا6ميه تنفيذا للقانون  -
  لتخصصهخبرة فى مجال العمل الحرفى طبقا  -
  سنوات على ا6قل فى وظيفه من الدرجه ا6دنى مباشرة ٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  
  
  
  
  
  
  



 
 

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

١٨ 
 

   
  والنقل ةالحرك الحرفية: لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  الرابعة :ــــــــــةالدرج

  
  (سائق ثان )   ةاسم الوظيف

  
  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه باداره وسائل النقل بالجامعه  اوالكليات اوالمعاھد اوالفروع -
  وتختص ھذه الوظيفه باعمال قياده السيارات وصيانتھا  -

  
  -جبات والمسؤليات:الوا

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا6شراف المباشر للرئيس المختص -
  قياده السيارات المختلفه او البلدوزر وا6وناش  -
  التتميم على العھدة الموجوده طرف السائقين  -
  صرف بونات الوقود للسيارات وتجھيز اوامر التشغيل وتحريرھا  -
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا6ميه وتعليم الكبار ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا6ميه تنفيذا للقانون  -
  خبرة فى مجال العمل الحرفى طبقا لتخصصه -
  سنوات على ا6قل فى وظيفه من الدرجه ا6دنى مباشرة٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  
  



 
 

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

١٩ 
 

                                                 
  والنقل ةالحرك الحرفية: لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  الخامسة :ــــــــــةالدرج

  

  (سائق ثالث )  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه باداره وسائل النقل بالجامعه  اوالكليات اوالمعاھد اوالفروع -
  وتختص ھذه الوظيفه باعمال قياده السيارات وصيانتھا  -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا6شراف المباشر للرئيس المختص -
قياده السيارات المCكى او البيك اب او النصف نقل او اللورى او ا6توبيس او البلدوزر القيام باعمال  -

  وغيرھا 
الكشف على اجھزة السياره او البلدوزر او الجرارات او غيرھا قبل وبعد استعمالھا ٮوميا والعمل على  -

  صيانتھا 
  التبليغ عن ا6عطال فور ظھورھا  -
  ى مماثلهالقيام بما يسند اليه من اعمال اخر -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا6ميه وتعليم الكبار ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا6ميه تنفيذا للقانون  -
  خبرة فى مجال العمل الحرفى طبقا لتخصصه -
  سنوات على ا6قل فى وظيفه من الدرجه ا6دنى مباشرة ٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  
  
  
  
  



 
 

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

٢٠ 
 

                                                 
  الورش واEFت الحرفية: لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  السادسة :ـةـــــــــالدرج

  

  (نجار مساعد )  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

تقع ھذه الوظيفه باداره المبانى بالجامعه واحدى ورش الكليات اوالمعاھد او المراكز اوالفروع التابعه  -
  للجامعه 

  وتختص ھذه الوظيفه بالمساعده فى القيام باعمال النجاره  -
  

  -الواجبات والمسؤليات:

  تحت ا6شراف المباشر للرئيس المختصيعمل شاغل الوظيفه  -
  المساعده فى ادارة اجھزة وماكينات قطع ومسح الخشب وصيانتھا  -
  القيام بشق ا6خشاب ومسحھا  -
  المساعدة فى تشكيل وتصنيع ا6خشاب حسب المواصفات المطلوبه  -
  المساعدة فى عمل ا6جزاء الخشبيه والفرم حسب التشكيCت المطلوبه  -
  واصCح ا6ثاث وا6رضيات الخشبيه وا6بواب والشبابيك والكراسى وغيرھا  المساعدة فى صيانه -
  المساعدة فى اعمال لصق القشره والفورمايكا  -
  المساعدة فى قطع ونقر ا6خشاب على الماكينات  -
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا6ميه وتعليم الكبار ٩١لسنه ٨ن الحصول على شھادة محو ا6ميه تنفيذا للقانو -
  خبرة فى مجال العمل الحرفى طبقا لتخصصه -
  اجتياز ا6ختبار المقرر لشغل الوظيفه  -

  
  



 
 

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

٢١ 
 

                                                                                            
  الورش واEFت الحرفية: لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  السادسة :ــــــــــةالدرج

  

  (ميكانيكى مساعد )  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

باداره المبانى بالجامعه واحدى ورش الكليات اوالمعاھد او المراكز اوالفروع التابعه تقع ھذه الوظيفه  -
  للجامعه 

وتختص ھذه الوظيفه بالمساعده فى القيام با6عمال المتصله بالنواحى الميكانيكيه مثل ميكانيكqا الغCيqات  -
الجqرارات او ا66ت الزراعqي  او التبريد او التكييف او المصاعد او التشغيل او الصيانه او السيارات او

  ھاو ا66ت الدقيق ھاو الغزل والنسيج او النجاره وغيرھا من المجا6ت الميكانيكيه 
  

  -الواجبات والمسؤليات:
  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا6شراف المباشر للرئيس المختص -
  القيام با6عمال الميكانيكيه البسيطه فى مجال تخصصه  -
  نه وا6صCحات الخاصه با6جھزه وا66ت المساعدة فى اعمال الصيا -
  المساعدة فى اعمال تشغيل ا6جھزه وا66ت الميكانيكيه  -
  ا6شتراك فى الكشف على ا6جھزه وا66ت الميكانيكيه واتخاذ اجراءات تنظيفھا وصيانتھا  -
  جھزه المساعده فى شحن البطاريات الكھربائيه الخاصه با6 -
  ال اخرى مماثلهالقيام بما يسند اليه من اعم -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا6ميه وتعليم الكبار ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا6ميه تنفيذا للقانون  -
  خبرة فى مجال العمل الحرفى طبقا لتخصصه -
  اجتياز ا6ختبار المقرر لشغل الوظيفه  -

  



 
 

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

٢٢ 
 

                                                                                            
  الورش واEFت الحرفية: لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  السادسة :ــــــــــةالدرج

  

  (كھربائى مساعد )  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:
تقع ھذه الوظيفه باداره المبانى بالجامعه واحدى ورش الكليات اوالمعاھد او المراكز اوالفروع التابعه  -

  للجامعه 
  وتختص ھذه الوظيفه بالمساعده فى القيام باعمال الكھرباء  -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  ه تحت ا6شراف المباشر للرئيس المختصيعمل شاغل الوظيف -
  القيام با6عمال الكھربائيه البسيطه فى مجال تخصصه  -
  المساعدة فى اعمال الصيانه وا6صCحات الخاصه با6جھزه وا66ت الكھربائيه  -
  المساعدة فى اعمال التركيبات الكھربائيه وعمل التوصيCت الCزمه  -
  شحن البطاريات الكھربائيه  -
  جھزه وا66ت الكھربائيه والعمل على صيانتھا تشغيل ا6 -
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا6ميه وتعليم الكبار ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا6ميه تنفيذا للقانون  -
  خبرة فى مجال العمل الحرفى طبقا لتخصصه -
  لوظيفه اجتياز ا6ختبار المقرر لشغل ا -
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  الزراعة والتغذية الحرفية: لوظائفلالمجموعه النوعيه 

  السادسة :ةــــــــــالدرج

  

  حيوانات تجارب مساعد  ) ة(عامل رعاي ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه بالكليات العمليه والمعاھد و المراكز  -
  وتختص ھذه الوظيفه بالمساعده فى القيام با6عمال الخاصه برعايه حيوانات التجارب  -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  اف المباشر للرئيس المختصيعمل شاغل الوظيفه تحت ا6شر -
  المساعدة فى تنظيف حيوانات التجارب وازاله الفضCت  -
  المساعدة فى تنظيف اماكن ايواء حيوانات التجارب  -
  المساعدة فى اعداد تقديم التغذيه الخاصه بالحيوانات  -
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا6ميه وتعليم الكبار ٩١لسنه ٨ميه تنفيذا للقانون الحصول على شھادة محو ا6 -
  خبرة فى مجال العمل الحرفى طبقا لتخصصه -
  اجتياز ا6ختبار المقرر لشغل الوظيفه  -

  
  
  
  
  
  
  
  


