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  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
  

٢ 

 

  

  

  الصحة العامةوتمريض ال :الفنية لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  مدير عام: ــــــــــةالدرج

  

  ) فنيين تمريض كبير(   ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  ومعھد الصحة العامةبجھاز الشئون الطبية وكلية ا+سنان ومعھد البحوث الطبية تقع ھذه الوظيفه  -

  عمال التمريض بأبالمتابعة والتنسيق والتوجية وتختص ھذه الوظيفه  -

  

  -الواجبات والمسؤليات:

  للرئيس المختص التوجيه العام يعمل شاغل الوظيفه تحت  -

  +شتراك مع المسئولين عن الشئون الطبية في رسم سياسة التمريض الخاصة بالمرضي والطCب ا -

  معاونة ا+طباء في الكشف علي المرضي والطCب  -

  متابعة أعمال تجھيز غرف العمليات والغيارات وتعقيم اOPت الطبية  -

  المرور اليومي علي أقسام المستشفي والعيادات وحجرات الكشف  -

  وزيع العCج المقررللمرضي والرعاية المطلوب توافرھا لھم متابعة ت -

  العمل علي إستفاء عھد ا+قام العCجية والعمليات من ا+دوية وا+دوات الطبية . -

  متابعة إخطار المسئولين عن التغذية بالمستشفي يومياً باوجبات الغذائية للمرضي وعددھا. -

 القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  

  -: مطالب التاھيل

  ل العمل .ومؤھل دراسي فني متوسط مناسب لمجامؤھل دراسي فوق المتوسط أ -

  القدرة علي القيادة والتوجيه.  -

  إجتياز البرامج التدريبية التي تتيحھا لة الجامعة . -

  سنوات على اOقل فى وظيفه من الدرجه اOدنى مباشرة ٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  

  



 

  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
  

٣ 

 

  

  الصحة العامةوتمريض ال الفنية: لوظائفل ةالنوعي ةمجموعال

  ا8ولى: ــــــــــةالدرج

  

  ) فني تمريض أول (    ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  ومعھد الصحة العامة تقع ھذه الوظيفه بجھاز الشئون الطبية وكلية ا+سنان ومعھد البحوث الطبية  -

  ض عمال التمريبأ بالقياموتختص ھذه الوظيفه  -

  

  -:الواجبات والمسؤليات

  يعمل شاغل الوظيفه تحت التوجيه العام  للرئيس المختص -

  متابعة اعمال القيد فى السجCت الطبية -

  متابعة تجھيز غرف العمليات والغيارات وتعقيم اOPت الطبية  -

  متابعة احوال النظافة بالمستشفى وداخل العيادات  -

  وأثناء المرور عليھم  مساعدة ا+طباء أثناء الكشف علي المرضي -

  متابعة تنفيذ العCج المقررللمرضي والرعاية المطلوب توافرھا لھم  -

  متابعة إستفاء عھد ا+قام العCجية والعمليات من ا+دوية وا+دوات الطبية -

  القيام بإخطار المسئولين عن التغذية بالمستشفي يومياً باوجبات الغذائية للمرضي وعددھا. -

  اليه من اعمال اخرى مماثلهالقيام بما يسند  -

  

  -: مطالب التاھيل

أو مؤھل دراسى فنى أقل من المتوسط  مناسب  مؤھل دراسي فوق المتوسط أومؤھل دراسي فني متوسط -
  ل العمل .لمجا

  إجتياز البرامج التدريبية التي تتيحھا لة الجامعة . -

  الدرجه اOدنى مباشرة . سنوات على اOقل فى وظيفه من٦مجال العمل قدرھا قضاء مده بينيه فى -

  



 

  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
  

٤ 

 

  

  الصحة العامةوتمريض ال الفنية: لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  الرابعة: ــــــــــةالدرج

  

  ( فني تمريض رابع )  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه بجھاز الشئون الطبية وكلية ا+سنان ومعھد البحوث الطبية ومعھد الصحة العامة  -

  الوظيفه بالقيام بأعمال التمريض وتختص ھذه  -

  

  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت التوجيه العام  للرئيس المختص -

  تنفيذ العCج المقررللمرضي  -

  قياس درجة الحرارة وعد النبض للمرضى والتنفس وتسجيلھا  -

  متابعة اعمال القيد فى السجCت الطبية -

  المستعملة وصيانتھاة وتعقيم اOPت الطبي القيام بتطھير -

  المرور مع اOطباء على المرضى والمساعدة فى اOعمال الطبية -

  صرف اOدوية واOغذية للمرضى -

  اOحتفاظ بعھدة وأدوية القسم -

  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  

  -: مطالب التاھيل

ى أقل من المتوسط  مناسب مؤھل دراسي فوق المتوسط أومؤھل دراسي فني متوسط أو مؤھل دراسى فن -
  لمجال العمل .

  على اOقل فى وظيفه من الدرجه اOدنى مباشرة . سنوات ٥قدرھا قضاء مده بينيه فى مجال العمل  -



 

  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
  

٥ 

 

  

  الصحة العامةوتمريض ال الفنية: لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  الثالثة: ــــــــــةالدرج

  

  ( فني أشعة ثالث )   ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

تقع ھذه الوظيفه بجھاز الشئون الطبية وكلية ا+سنان ومعھد البحوث الطبية وكلية الطب ومعھد الصحة  -
  العامة 

  وتختص ھذه الوظيفه بالقيام اOعمال الفنية الخاصة بالتصوير واOشعة  -

  

  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت التوجيه العام  للرئيس المختص -

  أفCم اOشعة للمرضى حسب طلبات اOقسام العCجيةالقيام بتصوير  -

  القيام بعملية تحميض أفCم اOشعة  -

  معاونة اOطباء فى عملية الفحص بأجھزة اOشعة -

  المعاونة فى عمليات العCج باOشعة القصيرة -

  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  

  -: مطالب التاھيل

دراسي فني متوسط أو مؤھل دراسى فنى أقل من المتوسط  مناسب  مؤھل دراسي فوق المتوسط أومؤھل -
  لمجال العمل .

  إجتياز البرامج التدريبية التي تتيحھا لة الجامعة . -

  سنوات على اOقل فى وظيفه من الدرجه اOدنى مباشرة ٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  



 

  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
  

٦ 

 

  

  عدةالھندسة المسا الفنية: لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  الثانية: ــــــــــةالدرج

  

  ميكانيكى سيارات ثان ) ي( فن  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه بقسم وسائل النقل بإدارة الجامعة ( الخدمات الداخلية ) والمعاھد والمراكز والفروع  -

  وتختص ھذه الوظيفه بالقيام اOعمال الفنية الخاصة بميكانيكا السيارات  -

  

  -جبات والمسؤليات:الوا

  يعمل شاغل الوظيفه تحت التوجيه العام  للرئيس المختص -

  اOشتراك فى أعمال الصيانة واOصCح بوسائل النقل المختلفة -

  اOشتراك فى تنفيذ اوامر التشغيل الخاصة باصCح السيارات -

  اOشتراك فى اختبارات السيارات لمعرفة اOعطال الميكانيكية بھا -

  جاز اOعمال الميكانيكية الدقبقة المطلوبة للسيارات اOشتراك فى ان -

  اOشتراك فى التدريب العملى لطلبة كلية الھندسة -

  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  

  -: مطالب التاھيل

مؤھل دراسي فنى فوق المتوسط أومؤھل دراسي فني متوسط أو مؤھل دراسى فنى أقل من المتوسط   -
  مل .مناسب لمجال الع

  إجتياز البرامج التدريبية التي تتيحھا لة الجامعة . -

  سنوات على اOقل فى وظيفه من الدرجه اOدنى مباشرة ٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -



 

  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
  

٧ 

 

  

  الھندسة المساعدة الفنية: لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  الثالثة: ــــــــــةالدرج

  

  الث )( فني ميكانيكى سيارات ث  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه بقسم وسائل النقل بإدارة الجامعة ( الخدمات الداخلية ) والمعاھد والمراكز والفروع  -

  وتختص ھذه الوظيفه بالقيام اOعمال الفنية الخاصة بميكانيكا السيارات  -

  

  -الواجبات والمسؤليات:

  تصيعمل شاغل الوظيفه تحت التوجيه العام  للرئيس المخ -

  فى أعمال الصيانة واOصCح بوسائل النقل المختلفة القيام -

  تنفيذ اوامر التشغيل الخاصة باصCح السياراتالقيام ب -

  اOشتراك فى اختبارات السيارات لمعرفة اOعطال الميكانيكية بھا -

  فى انجاز اOعمال الميكانيكية الدقبقة المطلوبة للسيارات  المعاونة -

  ه من أدوات وخاماتالمحافظة على ما بعھدت -

  اOشتراك فى التدريب العملى لطلبة كلية الھندسة -

  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  

  -مطالب التاھيل :

مؤھل دراسي فنى فوق المتوسط أومؤھل دراسي فني متوسط أو مؤھل دراسى فنى أقل من المتوسط   -
  مناسب لمجال العمل .

  ي تتيحھا لة الجامعة .جتياز البرامج التدريبية التا -

  سنوات على اOقل فى وظيفه من الدرجه اOدنى مباشرة ٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -



 

  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
  

٨ 

 

  

  الھندسة المساعدة الفنية: لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  الرابعة: ــــــــــةالدرج

  

  ) رابع( فني ميكانيكى سيارات   ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  يفه بقسم وسائل النقل بإدارة الجامعة ( الخدمات الداخلية ) والمعاھد والمراكز والفروع تقع ھذه الوظ -

  وتختص ھذه الوظيفه بالقيام اOعمال الفنية الخاصة بميكانيكا السيارات  -

  

  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت التوجيه العام  للرئيس المختص -

- Oشتراك فى أعمال الصيانة واOح بوسائل النقل المختلفةاCص  

  اOشتراك فى تنفيذ اوامر التشغيل الخاصة باصCح السيارات -

  لسيارات لمعرفة اOعطال الميكانيكية بھااOولية ل اختبارات إجراء -

  لسيارات باصCح ا الخاصةفى انجاز اOعمال الميكانيكية  المعاونة -

  المحافظة على ما بعھدته من أدوات وخامات -

  يسند اليه من اعمال اخرى مماثله القيام بما -

  

  -مطالب التاھيل :

مؤھل دراسي فنى فوق المتوسط أومؤھل دراسي فني متوسط أو مؤھل دراسى فنى أقل من المتوسط   -
  مناسب لمجال العمل .

  سنوات على اOقل فى وظيفه من الدرجه اOدنى مباشرة ٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -



 

  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
  

٩ 

 

  

  الھندسة المساعدة الفنية: لوظائفل ةيالنوع ةالمجموع

  الخامسة: ــــــــــةالدرج

  

  ( فني ميكانيكى سيارات خامس )  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه بقسم وسائل النقل بإدارة الجامعة ( الخدمات الداخلية ) والمعاھد والمراكز والفروع  -

  Oعمال الفنية الخاصة بميكانيكا السيارات وتختص ھذه الوظيفه ببالمساعدة فى القيام ا -

  

  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت التوجيه العام  للرئيس المختص -

  المساعدة فى أعمال الصيانة واOصCح بوسائل النقل المختلفة -

  لمساعدة بتنفيذ اوامر التشغيل الخاصة باصCح السيارات -

  كية الدقبقة المطلوبة للسيارات لمساعدةفى انجاز اOعمال الميكاني -

  لمساعدة فى اجراء الكشف الدورى على السيارات والتاكد من سCمتھا  -

  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  

  -مطالب التاھيل :

  مؤھل دراسي فنى فنى أقل من المتوسط  مناسب لمجال العمل . -



 

  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
  

١٠ 

 

  

  اعدةالھندسة المس الفنية: لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  الثانية: ــــــــــةالدرج

  

  ( فني كھرباء سيارات ثان )  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه بقسم وسائل النقل بإدارة الجامعة ( الخدمات الداخلية ) والمعاھد والمراكز والفروع  -

  القيام اOعمال الفنية الخاصة بكھرباء السيارات بوتختص ھذه الوظيفه   -

  

  -:ات والمسؤلياتالواجب

  يعمل شاغل الوظيفه تحت التوجيه العام  للرئيس المختص -

  اOشتراك فى أعمال التركيبات الكھربائية والتوصيCت الخاصة بالسيارات -

  اOشتراك فى تنفيذ اوامر التشغيل الخاصة باصCح الكھرباء السيارات -

- Oشتراك فى اختبارات السيارات لمعرفة اOعطال الكھربائية بھاا  

  اOشتراك فى تدريب الكھربائيين المبتدئين -

   الكشف الدورى على السياراتاOشتراك فى  -

  اOشتراك باجراء التجربة والكشف على السيارات ووضع التقارير الخاصة بذلك للرئيس المختص -

  اOشتراك فى التدريب العملى لطلبة كلية الھندسة -

  ال اخرى مماثلهالقيام بما يسند اليه من اعم -

  

  -مطالب التاھيل :

مؤھل دراسي فنى فوق المتوسط أومؤھل دراسي فني متوسط أو مؤھل دراسى فنى أقل من المتوسط   -
  مناسب لمجال العمل .

  إجتياز البرامج التدريبية التي تتيحھا لة الجامعة . -

  جه اOدنى مباشرةسنوات على اOقل فى وظيفه من الدر ٨قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -



 

  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
  

١١ 

 

  

  الھندسة المساعدة الفنية: لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  الثالثة: ــــــــــةالدرج

  

  ( فني كھرباء سيارات ثالث )  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه بقسم وسائل النقل بإدارة الجامعة ( الخدمات الداخلية ) والمعاھد والمراكز والفروع  -

   الوظيفه  بالقيام باعمال فى مجال بكھرباء السيارات وتختص ھذه -

  

  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت التوجيه العام  للرئيس المختص -

  القيام بأعمال التركيبات الكھربائية والتوصيCت الخاصة بالسيارات -

  القيام فى تنفيذ اوامر التشغيل الخاصة باصCح الكھرباء السيارات -

  باجراء اختبارات السيارات لمعرفة اOعطال الكھربائية بھا القيام -

  القيام  بتدريب الكھربائيين المبتدئين -

  االقيام  بالكشف الدورى على السيارات  -

  اOشتراك فى التدريب العملى لطلبة كلية الھندسة -

  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  

  -مطالب التاھيل :

لمتوسط أومؤھل دراسي فني متوسط أو مؤھل دراسى فنى أقل من المتوسط  مؤھل دراسي فنى فوق ا -
  مناسب لمجال العمل .

  إجتياز البرامج التدريبية التي تتيحھا لة الجامعة . -

  سنوات على اOقل فى وظيفه من الدرجه اOدنى مباشرة ٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -



 

  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
  

١٢ 

 

  

  لھندسة المساعدةا الفنية: لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  الرابعة: ــــــــــةالدرج

  

  ( فني كھرباء سيارات رابع )  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه بقسم وسائل النقل بإدارة الجامعة ( الخدمات الداخلية ) والمعاھد والمراكز والفروع  -

  وتختص ھذه الوظيفه  بالقيام باعمال فى مجال بكھرباء السيارات  -

  

  -:لواجبات والمسؤلياتا

  يعمل شاغل الوظيفه تحت التوجيه العام  للرئيس المختص -

  القيام بأعمال التركيبات الكھربائية والتوصيCت الخاصة بالسيارات -

  القيام بتنفيذ أوامر التشغيل -

  القيام باصCح اOدوات والتركيبات الكھربائية للسيارات -

  لمعرفة اOعطال الكھربائية بھاالقيام باجراء اختبارات السيارات اOولية  -

  االقيام  بالكشف الدورى على السيارات -

  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  

  -مطالب التاھيل :

مؤھل دراسي فنى فوق المتوسط أومؤھل دراسي فني متوسط أو مؤھل دراسى فنى أقل من المتوسط   -
  مناسب لمجال العمل 

  سنوات على اOقل فى وظيفه من الدرجه اOدنى مباشرة ٥ل قدرھا قضاء مده بينيه فى مجال العم -

  



 

  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
  

١٣ 

 

  

  الھندسة المساعدة الفنية: لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  الخامسة: ــــــــــةالدرج

  

  امس )خ( فني كھرباء سيارات   ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  خلية ) والمعاھد والمراكز والفروع تقع ھذه الوظيفه بقسم وسائل النقل بإدارة الجامعة ( الخدمات الدا -

  وتختص ھذه الوظيفه  بالمساعدة فى القيام باعمال فى مجال بكھرباء السيارات  -

  

  -:الواجبات والمسؤليات

  يعمل شاغل الوظيفه تحت التوجيه العام  للرئيس المختص -

  المساعدة فى القيام بأعمال التركيبات الكھربائية والتوصيCت الخاصة بالسيارات -

  لمساعدة فى القيام بتنفيذ أوامر التشغيلا -

  المساعدة فى القيام باصCح اOدوات والتركيبات الكھربائية للسيارات -

  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  

  -: مطالب التاھيل

  مؤھل دراسي فنى أقل من المتوسط  مناسب لمجال العمل  -



 

  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
  

١٤ 

 

   

  ن المعامل فنيي  : الفنية لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  : مدير عامــةالدرج

  

  ( كبير فنيين معامل )  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه بجھاز الشئون الطبية والكليات العملية والمعامل والمراكز -

  وتختص ھذه الوظيفه بمتابعةأعمال التدريبات المعملية والفحوص والتحاليل والتجارب -

  

  -:الواجبات والمسؤليات

  شاغل الوظيفه تحت التوجيه العام  لمدير عام الشئون الطبية أو رئيس القسم العلمى المختصيعمل  -

  متابعة سير العمل بالمعامل والتاكد من مطابقته للشروط الفنية المقررة  -

  متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة اليه من الرئيس المختص  -

  المعملى السليمةتدريب الفنيين العاملين معه على أسس  ،اساليب العمل  -

متابعة العمل على امداد المعامل باOجھزة واOدوات والمحاليل والحيوانات والطيور والحشرات  وكل ما  -
  يلزم للدراسة العملية واOبحاث 

  متابعة أعمال صيانة اOجھزة واOدوات -

  والمعيدين فى التجارب واOبحاث مساعدة أعضاء ھيئة التدريس -

  ن اعمال اخرى مماثلهالقيام بما يسند اليه م -

  

  -: مطالب التاھيل

  مؤھل دراسي فوق المتوسط أومؤھل دراسي فني متوسط مناسب لمجال العمل .  -

  إجتياز البرامج التدريبية التي تتيحھا لة الجامعة . -

  سنوات على اOقل فى وظيفه من الدرجه اOدنى مباشرة ٣قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -



 

  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
  

١٥ 

 

  

  فنيين المعامل   : الفنية لوظائفل ةعيالنو ةالمجموع

  ا8ولى: ــةالدرج

  

  معمل أول ) ي(فن  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه بجھاز الشئون الطبية والكليات العملية والمعامل والمراكز -

  بالقيام باOعمال الفنية فى مجال المعاملوتختص ھذه الوظيفه  -

  

  -الواجبات والمسؤليات:

  شاغل الوظيفه تحت التوجيه العام  لمدير عام الشئون الطبية أو رئيس القسم العلمى المختصيعمل  -

  متابعة سير العمل بالمعامل والتاكد من مطابقته للشروط الفنية المقررة  -

  متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة اليه من رئيس القسم العلمى المختص فيما يتصل بالتنفيذ ومتابعة خطة العمل  -

باOجھزة واOدوات والمحاليل والحيوانات والطيور والحشرات  وكل ما يلزم للدراسة  اعداد المعملابعة مت -
  العملية واOبحاث 

  أعمال صيانة اOجھزة واOدوات مراجعة -

  مساعدة أعضاء ھيئة التدريس والمعيدين فى التجارب واOبحاث -

  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  

  -: تاھيلمطالب ال

  مؤھل دراسي فوق المتوسط أومؤھل دراسي فني متوسط مناسب لمجال العمل .  -

  إجتياز البرامج التدريبية التي تتيحھا لة الجامعة . -

  سنوات على اOقل فى وظيفه من الدرجه اOدنى مباشرة ٦قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -



 

  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
  

١٦ 

 

  

  لمعامل فنيين ا  : الفنية لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  الثانية: ــةالدرج

  

  معمل ثان ) ي(فن  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه بجھاز الشئون الطبية والكليات العملية والمعامل والمراكز -

  وتختص ھذه الوظيفه بالقيام باOعمال الفنية فى مجال المعامل -

  

  -الواجبات والمسؤليات:

  اشر للرئيس المختصيعمل شاغل الوظيفه تحت اOشراف الب -

  اOشتراك فى مCحظة  سير العمل بالمعامل والتاكد من مطابقته للشروط الفنية المقررة  -

اOشتراك فى مCحظة تنفيذ التعليمات الصادرة اليه من رئيس القسم العلمى المختص فيما يتصل بالتنفيذ  -
  ومتابعة خطة العمل 

Oدوات والمحاليل والحيوانات والطيور والحشرات  وكل ما اOشتراك فى مCحظة اعداد المعمل باOجھزة وا -
  يلزم للدراسة العملية واOبحاث 

  اOشتراك فى أعمال صيانة اOجھزة واOدوات -

  مساعدة أعضاء ھيئة التدريس والمعيدين فى التجارب واOبحاث -

  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  

  -: مطالب التاھيل

  المتوسط أومؤھل دراسي فني متوسط مناسب لمجال العمل . مؤھل دراسي فوق  -

  إجتياز البرامج التدريبية التي تتيحھا لة الجامعة . -

  سنوات على اOقل فى وظيفه من الدرجه اOدنى مباشرة ٨قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

 



 

  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
  

١٧ 

 

  

  فنيين المعامل   : الفنية لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  ثةالثال: ــةالدرج

  

  معمل ثالث ) ي(فن  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه بجھاز الشئون الطبية والكليات العملية والمعامل والمراكز -

  وتختص ھذه الوظيفه بالقيام باOعمال الفنية فى مجال المعامل -

  

  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت اOشراف الباشر للرئيس المختص -

  ام  باعداد المعمل باOجھزة واOOت الخاصة بالتجارب العملية للطCبالقي -

  القيام بحصر حضور وغياب الطCب -

  القيام بتشغيل اOجھزة للطCب ومعاونتھم على استخدامھا -

  القيام بتسليم واستCم اOجھزة العلمية واOOت للطCب -

  ب الفنية المتعلقة بالمواد المساعدة فى اجراء البحوث والدراسات واOختبارات والتجار -

  مساعدة الطCب فى تطبيق المبادى واOساليب فى استخلراج المعادن فى االتجارب -

  متابعة اعداد وتجھيز وصيانة الميكروسكوبات للدراسة العملية للطCب -

  مساعدة أعضاء ھيئة التدريس والمعيدين فى التجارب واOبحاث -

  ماثلهالقيام بما يسند اليه من اعمال اخرى م -

  

  -: مطالب التاھيل

  مؤھل دراسي فوق المتوسط أومؤھل دراسي فني متوسط مناسب لمجال العمل .  -

  إجتياز البرامج التدريبية التي تتيحھا لة الجامعة . -

  سنوات على اOقل فى وظيفه من الدرجه اOدنى مباشرة ٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  



 

  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
  

١٨ 

 

  

  فنيين المعامل   : لفنيةا لوظائفل ةالنوعي ةالمجموع

  الرابعة: ــةالدرج

  

  معمل رابع ) ي(فن  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه بجھاز الشئون الطبية والكليات العملية والمعامل والمراكز -

  وتختص ھذه الوظيفه بالقيام باOعمال الفنية فى مجال المعامل -

  

  -:الواجبات والمسؤليات

  ه تحت اOشراف الباشر للرئيس المختصيعمل شاغل الوظيف -

  امساعدة فى تشغيل اOجھزة لمعامل اOبحاث الCزمة للدراسة -

  غالمساعدة باOحتفاظ بعھدة المعھد -

  القيام بشحن البطاريات -

  القيام بامساك عھدة المعمل -

  فى حصر حضور وغياب الطCب فى الدروس العملية بالمعملمساعدة  -

  مال اخرى مماثلهالقيام بما يسند اليه من اع -

  

  -: مطالب التاھيل

  مؤھل دراسي فوق المتوسط أومؤھل دراسي فني متوسط مناسب لمجال العمل .  -

 

 


