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  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

٢ 
 

                                                
  ةالخدمات المعاون وظائف:لل ةالنوعي ةالمجموع

  ةالرابع :ــــــــةالدرج

  

  )ةخدم ي(رئيس معاون ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه باداره الجامعه والكليات والمعاھد والمراكز والفروع -
  وتختص ھذه الوظيفه با5شراف على اعمال النظافه -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا5شراف المباشر للرئيس المختص -
  اونى الخدمها5شراف على مع -
  ا5شراف على اعمال النظافه فى الموقع الذى تقع فيه الوظيفه -
  توزيع ا5عمال على عمال النظافه وتنظيم اعمالھم فى غير اوقات العمل الرسميه -
  توزيع ا5دوات المستخدمه فى اعمال النظافه على العمال ومراقبه استخدامھا -
  فق التى تقع فيھا الوظيفهرفع المذكرات الى المسؤلين عن التالف فى المرا -
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا5ميه وتعليم الكبار   ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا5ميه تنفيذا للقانون  -
  سنوات على ا5قل فى وظيفه من الدرجه ا5دنى مباشرة ٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  



  
 
  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

٣ 
 

                                                
  ةالخدمات المعاون وظائف:لل ةالنوعي ةالمجموع

  الخامسة: ــــــــةالدرج

  

  )اول  ةخدم (معاون ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:
  تقع ھذه الوظيفه باداره الجامعه والكليات والمعاھد والمراكز والفروع -
  لى اعمال النظافهوتختص ھذه الوظيفه با5شراف ع -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا5شراف المباشر للرئيس المختص -
  القيام باعمال النظافه فى الموقع الذى تقع فيه الوظيفه -
  استخدام ادوات النظافه فى الغرض المخصص له -
  العامه بالجھهالمرافق  منعن التالف ا5بXغ  -
  ال اخرى مماثلهالقيام بما يسند اليه من اعم -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا5ميه وتعليم الكبار   ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا5ميه تنفيذا للقانون  -
  سنوات على ا5قل فى وظيفه من الدرجه ا5دنى مباشرة ٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  
  
  
  
  
  
  



  
 
  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

٤ 
 

                                                
  ةالخدمات المعاون وظائف:لل ةالنوعي ةالمجموع

  السادسة: ــــــــةالدرج

  

  ) ة(معاون خدم ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه باداره الجامعه والكليات والمعاھد والمراكز والفروع -
  وتختص ھذه الوظيفه بالمعاونه فى اعمال النظافه -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  الوظيفه تحت ا5شراف المباشر للرئيس المختصيعمل شاغل  -
  المعاونه باعمال النظافه فى الموقع الذى تقع فيه الوظيفه -
  استخدام ادوات النظافه فى الغرض المخصص له -
  ا5بXغ عن التالف من المرافق العامه بالجھه -
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا5ميه وتعليم الكبار   ٩١لسنه ٨ة محو ا5ميه تنفيذا للقانون الحصول على شھاد -
  اجتياز ا5ختبار المقرر لشغل الوظيفه -

  



  
 
  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

٥ 
 

                                                
  ةالخدمات المعاون وظائف:لل ةالنوعي ةالمجموع

  الخامسة: ــــــــةالدرج

  

  )اول ةمناول مكتب( ةاسم الوظيف
  
  -وصف العام:ال

 المكتب]]ه المركزي]]ه ب]]ا5دارة العام]]ه لش]]ئون المكتب]]ات او اح]]دى مكتب]]ات الكلي]]ات تق]]ع ھ]]ذه الوظيف]]ه ب]]اداره -
  والمعاھد والمراكز والفروع

  بالقيام باعمال مناوله الكتبوتختص ھذه الوظيفه  -
  

  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا5شراف المباشر للرئيس المختص -
  مناوله الكتبباعمال  يامالق -
  تحضير البكتب والمراجع لXعاره الخارجيه -
  اعادة الكتب 5ماكنھا وفقا لتصنيفھا -
  فحص الكتب المرتجعه بعد ا5عاره الداخليه -
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  بمحو ا5ميه وتعليم الكبار  الخاص  ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا5ميه تنفيذا للقانون  -
  سنوات على ا5قل فى وظيفه من الدرجه ا5دنى مباشرة ٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  
  
  
  
  



  
 
  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

٦ 
 

                                                
  ةالخدمات المعاون وظائف:لل ةالنوعي ةالمجموع

  السادسة: ــــــــةالدرج

  

  ) ةب(مناول مكت ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

تق]]ع ھ]]ذه الوظيف]]ه ب]]اداره المكتب]]ه المركزي]]ه ب]]ا5دارة العام]]ه لش]]ئون المكتب]]ات او اح]]دى مكتب]]ات الكلي]]ات  -
  والمعاھد والمراكز والفروع

  وتختص ھذه الوظيفه بالقيام باعمال مناوله الكتب -
  

  -الواجبات والمسؤليات:

  مختصيعمل شاغل الوظيفه تحت ا5شراف المباشر للرئيس ال -
  القيام باعمال مناوله الكتب -
  تحضير البكتب والمراجع لXعاره الخارجيه -
  اعادة الكتب 5ماكنھا وفقا لتصنيفھا -
  فحص الكتب المرتجعه بعد ا5عاره الداخليه -
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا5ميه وتعليم الكبار   ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا5ميه تنفيذا للقانون  -
  اجتياز ا5ختبار المقرر لشغل الوظيفه -

  
  



  
 
  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

٧ 
 

                                                
  ةالخدمات المعاون وظائف:لل ةالنوعي ةالمجموع

  الخامسة: ــــــــةالدرج

  

  اول ) ي(ساع ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:
  عه والكليات والمعاھد والمراكز والفروعتقع ھذه الوظيفه باداره الجام -
  وتختص ھذه الوظيفه باعمال النظافه وتوصيل المكاتبات  -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا5شراف المباشر للرئيس المختص -
  مخازنالقيام باعمال خدمه المكاتب وتسلم ا5ثاثات الخاصه بھا والمحافظه عليھا وتسليم المستھلك منھا لل -
  تلبية طلبات العاملين  -
  توصيل المكاتبات وتسليمھا لXدارات المختلفه -
  القيام باعمال النظافه المطلوبه للمبانى والمكاتب ودورات المياه -
  فى ا5غراض المخصصه لھاالتحفظ على ما بعھدته من عھد شخصيه وادوات نظافه واستخدامھا  -
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا5ميه وتعليم الكبار   ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا5ميه تنفيذا للقانون  -
  سنوات على ا5قل فى وظيفه من الدرجه ا5دنى مباشرة ٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  
  
  
  



  
 
  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

٨ 
 

                                                
  ةالخدمات المعاون وظائف:لل ةالنوعي ةالمجموع

  السادسة: ــــــــةالدرج

  

  ) يساع ( ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:
  تقع ھذه الوظيفه باداره الجامعه والكليات والمعاھد والمراكز والفروع -
  وتختص ھذه الوظيفه باعمال النظافه وتوصيل المكاتبات  -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا5شراف المباشر للرئيس المختص -
  القيام باعمال خدمه المكاتب  -
  تلبية طلبات العاملين  -
  توصيل المكاتبات والملفات وتسليمھا لXدارات المختلفه -
  القيام باعمال النظافه المطلوبه للمبانى والمكاتب ودورات المياه -
  خدامھا فى ا5غراض المخصصه لھاصيانه العھدة الشخصيه وادوات النظافه واست -
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا5ميه وتعليم الكبار   ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا5ميه تنفيذا للقانون  -
  اجتياز ا5ختبار المقرر لشغل الوظيفه -

  
  
  



  
 
  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

٩ 
 

                                                
  ةالخدمات المعاون وظائف:لل ةالنوعي ةالمجموع

  الخامسة: ــــــــةالدرج

  

  )ولأ منأ(حارس  ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه باداره حرس الجامعه  بالجامعه والكليات والمعاھد والمراكز والفروع -
  وتختص ھذه الوظيفه باعمال الحراسه -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  شاغل الوظيفه تحت ا5شراف المباشر للرئيس المختص يعمل -
  فى موقع عمله ومXحظه عدم تسرب شيئ من ممتلكاتھا حراسه الممتلكات العامه  -
  ا5بXغ عن الحوادث التى يكتشفھا  -
  مXحظه البوابه المعين عليھا ونظافتھا  -
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا5ميه وتعليم الكبار   ٩١لسنه ٨على شھادة محو ا5ميه تنفيذا للقانون  الحصول -
  سنوات على ا5قل فى وظيفه من الدرجه ا5دنى مباشرة ٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  
  
  
  
  
  
  



  
 
  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

١٠ 
 

                                                
  ةمعاونالخدمات ال وظائف:لل ةالنوعي ةالمجموع

  السادسة: ــــــــةالدرج

  

  ) منأحارس  ( ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:
  تقع ھذه الوظيفه باداره حرس الجامعه  بالجامعه والكليات والمعاھد والمراكز والفروع -
  وتختص ھذه الوظيفه باعمال الحراسه -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  ختصيعمل شاغل الوظيفه تحت ا5شراف المباشر للرئيس الم -
  ا5بXغ عن الحوادث التى يكتشفھا  -
  مXحظه البوابه المعين عليھا ونظافتھا  -
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا5ميه وتعليم الكبار   ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا5ميه تنفيذا للقانون  -
  اجتياز ا5ختبار المقرر لشغل الوظيفه -

  
  
  
  



  
 
  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

١١ 
 

                                                
  ةالخدمات المعاون وظائف:لل ةالنوعي ةالمجموع

  الخامسة: ــــــــةالدرج

  
  ) ولأعامل مصعد  ( ةاسم الوظيف                                     

  
  -الوصف العام:

  يات والمعاھد والمراكز والفروعتقع ھذه الوظيفه باداره الخدمات الداخليه بالجامعه والكل -
  وتختص ھذه الوظيفه باعمال تشغيل المصعد -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا5شراف المباشر للرئيس المختص -
  تشغيل المصاعد الكھربائيه وتلبيه طلبات الصعود والنزول من والى ا5ماكن المطلوبه  -
  صيانته وا5بXغ عما يلحق به من اعطال واتخاذ اجراءات  حسن استخدام المصعد -
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا5ميه وتعليم الكبار   ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا5ميه تنفيذا للقانون  -
  ا5دنى مباشرةسنوات على ا5قل فى وظيفه من الدرجه  ٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

١٢ 
 

                                                
  ةالخدمات المعاون وظائف:لل ةالنوعي ةالمجموع

  السادسة: ــــــــةالدرج

  

  ) عامل مصعد ( ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  لفروعتقع ھذه الوظيفه باداره الخدمات الداخليه بالجامعه والكليات والمعاھد والمراكز وا -
  وتختص ھذه الوظيفه باعمال تشغيل المصعد -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا5شراف المباشر للرئيس المختص -
  تشغيل المصاعد الكھربائيه وتلبيه طلبات الصعود والنزول من والى ا5ماكن المطلوبه  -
  به من اعطال  حسن استخدام المصعد واتخاذ اجراءات صيانته وا5بXغ عما يلحق -
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا5ميه وتعليم الكبار   ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا5ميه تنفيذا للقانون  -
  اجتياز ا5ختبار المقرر لشغل الوظيفه -

  
  
  
  



  
 
  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

١٣ 
 

                                                
  ةالخدمات المعاون وظائف:لل ةالنوعي ةالمجموع

  الخامسة: ــــــــةالدرج

  

  )ولأعامل معمل ( ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  والكليات والمعاھد والمراكز والفروعبالمعامل تقع ھذه الوظيفه  -
  المعامل وا5دوات المستعمله فيه  اعمال نظافهبالقيام بوتختص ھذه الوظيفه  -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  يعمل شاغل الوظيفه تحت ا5شراف المباشر للرئيس المختص -
  القيام بتنظيف المعمل  -
  القيام بغسل وتعقيم ا5دوات المستخدمه فى المعمل  -
  تلبيه طلبات الفنيين بالمعمل  -
  المحافظه على عھدة المعھد واتخاذ اجراءات صيانتھا  -
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -: مطالب التاھيل

  الخاص بمحو ا5ميه وتعليم الكبار   ٩١لسنه ٨الحصول على شھادة محو ا5ميه تنفيذا للقانون  -
  سنوات على ا5قل فى وظيفه من الدرجه ا5دنى مباشرة ٥قضاء مده بينيه فى مجال العمل قدرھا  -

  
  
  
  
  
  



  
 
  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة
 

١٤ 
 

                                                
  ةلخدمات المعاونا وظائف:لل ةالنوعي ةالمجموع

  السادسة: ــــــــةالدرج

  

  (عامل معمل) ةاسم الوظيف
  

  -الوصف العام:

  تقع ھذه الوظيفه بالمعامل والكليات والمعاھد والمراكز والفروع -
  وتختص ھذه الوظيفه بالقيام باعمال نظافه المعامل وا5دوات المستعمله فيه  -

  
  -الواجبات والمسؤليات:

  ا5شراف المباشر للرئيس المختصيعمل شاغل الوظيفه تحت  -
  القيام باعمال نظافه المعمل  -
  القيام بغسل وتعقيم ا5دوات المستخدمه فى المعمل  -
  تلبيه طلبات الطلبه و الفنيين فى المعمل  -
  المحافظه على عھدة المعھد واتخاذ اجراءات صيانتھا  -
  القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثله -

  
  -مطالب التاھيل :

  الخاص بمحو ا5ميه وتعليم الكبار   ٩١لسنه ٨لحصول على شھادة محو ا5ميه تنفيذا للقانون ا -
  اجتياز ا5ختبار المقرر لشغل الوظيفه -

  
  

  


