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االداسح  /اىقغٌ  :اىعَييبد

اعٌ اىىظيفخ  :سئيغخ هيئخ اىتَشيط

 -1موجز عن الوظيفة
االششاف االداسي واىفًْ عيً افشاد هيئخ اىتَشيط

 -2العالقبت التنظيمية
 1-2اىشئيظ اىَجبشش
 2-2اىىظبئف اىتبثعخ ىه
 ٍِ 3-2يْىة عْه
 4-2قْىاد االتصبه

 :اىععى اىَْتذة
ٍ :ششفخ اىعَييبد وٍْغقخ ٍنبفذخ اىعذوي و ٍششفخ اىعيبداد واىذوس
:
ٍ :ع ٍذيشي االداساد ثبىَغتشفً

 -3المسئوليبت والسلطبت
 1-3المسئوليبت:
 1-1-3فهٌ واعتيعبة عيبعخ اىجىدح واىغالٍخ واىصذخ اىَهْيخ وتىصييهب ىيعبٍييِ
 2-1-3اىقياابً ثبعااذاد وتْفيااز وتقياايٌ تقااذيٌ اىشعبيااخ اىتَشيعاايخ ٍااِ خاااله ٍقاابييظ وٍعاابييش اىتَااشيط واىشعبيااخ
اىشاابٍيخ ىيَشظااً ووظااع عيبعاابد واوااشاءاد تىظااخ ميفيااخ تقااذيٌ ادتيبواابد اىَشظااً ٍااِ اىشعبيااخ
اىتَشيعيخ..
 3-1-3تقااىً ثبالشااشاف االداسي واىفْااً عيااً افااشاد هيئااخ اىتَااشيط ثبىَغتشاافً واىَااشوس عيااً وَيااع االقغاابً
ىَتبثعخ تْفيز اىتعييَبد اىخبصخ ثعالج اىَشظً وتَشيعهٌ.
 4-1-3تقذيش ادتيبوبد اىَغتشفً ٍِ اىعَبىخ اىتَشيعيخ "اىتجهياضاد االالد االدواد اىَهَابد" اىالصٍاخ
الّجبص اىعَو اىتَشيعً وٍتبثعخ تىفيشهب.
 5-1-3تىصيع افشاد هيئاخ اىتَاشيط عياً االقغابً اىَختيفاخ دغات ادتيبوابد اىعَاو وثَاب يتْبعات ٍاع ٍا هالد
وخجشاد مو ٍْهِ وعَو خطخ اىْىثتجيبد واىشادبد واالوبصاد واعتَبدهب ٍِ اىععى اىَْتذة.
 6-1-3االشتشاك فً تْفيز ثشاٍج تذسيت افشاد هيئخ اىتَشيط وتقذيٌ اىتىويه ثبىْغجخ ىتعييٌ وتطىيش اىعبٍييِ.
 7-1-3عقذ اوتَبعابد دوسياخ ىَْبقشاخ وثذا عايش اىعَاو اىتَشيعاً وٍتبثعاخ اىتْفياز وايجابد اىذياىه اىَْبعاجخ
ىيَشنالد اىصعجخ وعشض ٍب تذتبوه عيً اىععى اىَْتذة.
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 8-1-3متبثخ تقبسيش دوسيخ عِ اىعَو اىتَشيعً وٍب يعتشظه ٍِ ٍشابمو واىتقاذً ثتىصايبد واقتشادابد ىشفاع
ٍغتىي اىعَو اىتَشيعً وتقذيٌ رىل وٍْبقشته ٍع اىععى اىَْتذة.
 9-1-3تَْيخ اىعالقبد االّغبّيخ ثيِ افشاد هيئخ اىتَشيط وثقيخ افشاد اىفشيق اىصذً واىَشظً.
 10-1-3اىقيبً ثَب يغْذ اىيهب ٍِ اعَبه اخشي ٍَبثيخ.
 11-1-3تْفيز ٍب وبء ثأعبىيت وتعييَبد اىعَو اىصبدسح غجقب ىيَىاصفخ ايضو  9001واىغالٍخ واىصذخ اىَهْيخ
.18001
 2-3السلطبت
 1-2-3االشتشاك فً اعطبء اىشأي اىفًْ فً اىَخبىفبد اىتَشيعيخ اىفْيخ فً اىتذقيقبد اىخبصخ ثهيئاخ اىتَاشيط
واقتش اح اىجضاء ىهب وىهاب عايطخ تىقياع اىجاضاء واقتاشاح اىفاىاة فاً داذود اىقابّىُ ثعاذ اىشواى ىيععاى
اىَْتذة .
 2-2-3وظع اىتقبسيش اىغشيخ ألفشاد هيئخ اىتَشيط.

 -4شروط شغل الوظيفة:
 1-4اىَ هو اىذساعً
 2-4اىَعيىٍبد
 3-4اىخجشح
 4-4اىتذسيت

 :ثنبىىسيىط تَشيط .
:
:ال تقو عِ  5عْىاد فً عَو اششافً
................................................................. :
.................................................................

مدير الجودة

ممثل االدارة

ا .شيَبء ثذوي

ا.د خبىذ عَيش

اىتىقيع
صفحة ( )2من ()2

اىتىقيع

