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جملس التشغيل والتدريب والتعليم املهين والتقين
مركز االعتماد وضبط اجلودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني
مقدمة:

تعددد عمليددا ضددما رددودة خمررددات مددزودو التدددريب

الدداي التدددريب والتعلدديم املهددين والتقددين

العدداا وا دداظ واملغريمددات ة د ام وميددا مددي ة ددم العوامددل الردي ددا

القلدداع

ر ددد ددو العمددل ا رد وا دوا

ا اليميددا ألا يدددع العاملددا امل لدا للقيدداا ألا عمدداق وتقدددا ا دددمات ب ددب متللبددات التشددغيل لددد
العمدل ملددا يتواد مددي لددد مدي ييددادة تعزيددز درظ ا ددرر
امدد مدي ب ددب البلالدا

ددحية الشدرتا مدي ا تمد و

دع ددم التش ددغيل والت دددريب امله ددين

ددو

امودوق علددال ددرظ عمدل وألالتددا اال ددهاا
دحيا االاددار ردا ت املبدادرة ا ام ددا مدي مبددادرات

االرغ دددة الواغي ددا  6002 – 6002وال ددت تتعل ددد ألهع ددادة ي ل ددا ال دداي

التدددريب املهددين لت كددد ض ددرورة جمبشددا جملددس االعتم دداد واله دديد و ض ددو ددحية املبددادرة تش د يل مرك ددز
االعتماد وضبط اجلودة ومورب املادة -00ة مي اابو جملدس التشدغيل والتددريب والتعلديم املهدين والتقدين رادم
( )62ل ددغا 6002ا والددت بوددى علالليشد ل مركددز ي ددمال(مركز االعتمدداد وضددبط اجلددودة لقلدداي التدددريب
والتعليم املهين والتقين ) ويرتبط ألويير العمل وبوى الفقرة ب مي املادة  00مدي القدابو بف دل علدال (الفقدرة
ب) ليتوىل املركز املهاا والوالبيات التاليا:
-0

جمعدداد معدداي التدددريب والتعلدديم املهددين والتقددين وتلوير دا للددبط رددودة امللررددات ور عهددا جمىل ا لددس
إلارار ا

-6

تر يد واعتماد م

-3

جمررا اال تبارات املهغيا للمار ي ا عماق املهغيا والتقغيا ومغح جمراية مزاولا املهغا.

و

ات م

ات التدريب والتعليم املهين والتقين.

حيا ال يا تأيت حية الوراا لوض التغريديم اإلدارع املقدهح ملركدز االعتمداد وضدبط اجلدودة ألالشد ل الدحيع

مي غل مي القياا ومهامل أل فا ة ومروبا.
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رؤية ورسالة مركز االعتماد وضبط الجودة
الرؤية:
ة يوددل املركددز وم ددات التدددريب والتعلدديم املهددين والتقددين جمىل التميددز
معاي اجلودة جماليميا ودوليا

ةدادهددا وتغفيددحي ا ل اجمهددا و ددد ةعلددال

الرسالة:

ضبط رودة الاي التددريب والتعلديم املهدين والتقدين للدما م دتو خمرردات مهغيدا تلدت ابتياردات ا دوا

العمددل االردبيددا واالاليمي ددا و لددد م ددي ددالق اعتم دداد و تددر يد م ددزودع التدددريب اململ ددا و ق ددا ملع دداي
التدريب والتعليم املهين والتقين املعتمدة ألاالضا ا اىل مغح اردايات املزاولدا املهغيدا واردرا اال تبدارات املهغيدا
ملمار ي االعماق املهغيا.
أىداف مركز االعتماد وضبط الجودة.
 .0االرتقا وم تو التدريب والتعليم املهين والتقين جمىل م تو يلت ابتيارات ة وا العمل مي
ال فا ات ا ردبيا امل لا .
 .6ضما رودة م تو خمررات م

ات التدريب والتعليم املهين والتقين مي الق االعتماد

واله يد .
 .3تعزيز دور القلاي ا اظ و الشركا االرتماعي

امل امها الفاعلا

ضبط خمررات العمليا

التدريبيا مي الق مشاركتهم جمعداد اعداد املعاي املهغيا ومعاي التدريب والتعليم املهين
والتقين و معاي االعتماد وضبط اجلودة .
 .6اعتماد مررعيا موبدة جلمي م ات التدريب والتعليم املهين والتقين يتم علال ة ا ها
اله يد واالعتماد وضبط اجلودة دما يعزي رعا االذماي والشفا يا جلمي مزودع دمات
التدريب.
و العمل ا رد ملمار ي ا عماق املهغيا و ضبط م توا م مي الق
 .2توغيف العامل
ا تبارات املزاولا املهغيا .
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التنظيم اإلداري المقترح للمركز

للما اياا املركز ومهامل احملددة لل ومورب بريامل رام (  ) 32ل غا 6006

والوادر ومقتلال الفقرة (د) مي املادة ( )00مي اابو جملس التشغيل والتدريب والتعليم املهين والتقين رام
( )62ل غا  6002يقهح ة يعمل املركز و د التغرييم اإلدارع التا :
 .0اللجغا التوريهيا للمركز
 .6مدير مركز االعتماد وضبط اجلودة
 .3تش يل الوبدات التاليا دا ل املركز وتتب ملدير املركز:
 0.3ا م اله يد واالعتماد
 6.3ا م اعداد وتلوير املعاي املهغيا
 3.3ا م ضبط اجلودة
 6.3ا م اال تبارات املهغيا وجمرايات مزاولا املهي
 2.3ا م الش و اإلداريا واملاليا
مهام الوحدات والكوادر الوظيفية الالزمة لكل منها
ا م اله يد واالعتماد
يتوىل ا م اله يد و االعتماد املهاا التاليا:
 .0جمعداد وتلوير معاي اله يد واالعتماد مل ات التدريب والتعليم املهين والتقين
 .6ا تقباق البات اله يد واالعتماد والقياا ألالدرا ا ا وليا هلا.
 .3املش دداركا ألالدرا د ددا الفغي ددا وضد دداي اجلهد ددا اللالب ددا لالعتمد دداد واله د دديد وم ددد ملاألقتهد ددا ملعد دداي
اله يد واالعتماد املعتمدة املركز.
 .6درا ددا التقددارير الفغيددا ومددد ملاألقددا ةوضدداي مددزودع التدددريب املتقدددم ألللبددات اعتمدداد وتددر يد
ملعاي اله يد واالعتماد ور عها جمىل مدير املركز.
 .2تقدددا التو دديا املغا ددبا ملدددير املركددز علددال الددب اله دديد واالعتمدداد للجهددات املتقدمددا ألللددب
اله يد واالعتماد.
 .2التغ يب ألتش يل اللجا الفغيا العداد الدرا ات
 .7جمعداد التقارير الدوريا عي عمل الق م ور عل جمىل مدير املركز.
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ا م اعداد وتلوير املعاي املهغيا
يتوىل ا م اعداد و تلوير املعاي املهغيا املهاا التاليا:
 .0املشداركا جمعددداد وتلددوير املد الت الواغيددا القلاعيددا علددال م ددتو الدداي التدددريب والتعلدديم املهددين
وما يتماشدال مد املمار دات العرأليدا والدوليدا ويلدت االبتياردات الفعليدا ل دو العمدل علدال امل دتو
احمللي وا اليمي.
 .6اعداد مغهجيا اعداد وتلوير املعاي املهغيا الواغيدا كمررعيدا لبغدا املعداي املهغيدا للقلاعدات املهغيدا
.
 .3املشاركا تلدوير املعداي املهغيدا لقلداي التددريب والتعلديم املهدين والتقدين وومدا يتماشدال مد متللبدات
تغفيحي املهي وا عماق لد و العمل.
 .6املشدداركا جمعددداد وتلددوير اإلاددار العدداا واملعدداي ا ا ددا ألاملغددا ف وال د امف التدريبيددا و ددد املع دداي
املهغيا املعتمدة.
 .2املشاركا جمعداد دليل اررا ات العمل للفر الفغيا وامل امها ا تيار ةعلادها.
 .2تغري دديم وختل دديط وتغ دديد ةعم دداق الف ددر الفغي ددا العامل ددا جم دداق جمع ددداد وتل ددوير املد د الت الواغي ددا
القلاعيا ومتاألعا جمذماياهتا ب ب لط عملها.
 .7التغ يب ألهعداد درا ات ملد مالدما ال امف املهغيا م ابتيارات و العمل ومتللباتل
 .2جمعداد التقارير الدوريا املتعلقا ألعمل الوبدة.
ا م ضبط اجلودة
يتوىل ا م ضبط اجلودة املهاا التاليا:
 .0جمعداد وتلوير معاي ضبط اجلودة مل ات التدريب والتعليم املهين.
 .6جمعداد وتلوير دليل اررا ات ضبط اجلودة مل ات التدريب والتعليم املهين.
 .3متاألعا التزاا م ات التدريب والتعليم املهين ومعاي ضبط اجلودة.
 .6جمعداد التقارير الدوريا املتعلقا ألعمل الق م.
ا م اال تبارات املهغيا وجمرايات مزاولا املهي
يتوىل ا م اال تبارات املهغيا وجمرايات مزاولا املهي املهاا التاليا:
.0
.6
.3
.6

جمعداد وتلوير معاي اال تبارات املهغيا وآليات تغفيحي ا.
جمعداد وتلوير اال تبارات املهغيا للم تويات املهغيا الثالثا (املهين املا ر حمدد املهارات).
اإلشراف علال جمررا اال تبارات املهغيا وضبط جمررا ات تغفيحي ا.
جمبشا ألغد واين لال تبارات املهغيا واالشراف علال ادارتل.

 .2جم دار جمرايات مزاولا املهي للمتقدم احملقق ملتللبات ا تبارات مزاولا املهغا ألغجاح.
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 .2جمعداد التقارير الدوريا املتعلقا ألعمل الق م .
ا م الش و اإلداريا واملاليا

يتوىل ا م الش و اإلداريا واملاليا املهاا التاليا:
 .0درا ا ابتيارات املركز مي ال ادر الوظيفي ومتاألعا االررا ات االداريا املتعلقا ألال ادر
 .6اعداد ا لا ال غويا ومشروي موايبا املركز
 .3ابض ايرادات املركز ( الر وا وألدق ا دمات )
 .6رف خمووات اللجا ألالتعاو م املديريا االداريا واملاليا
 .2املشاركا شرا املواد امللووا مي لفا املركز وجتهيز ا
 .2توثيد املغادرات ا ا و والرمسيا واالرايات ألالتعاو م مديريا املوارد البشريا
 .7تودير وتوريد ال تب الرمسيا
 .2اعداد ألرا ة التش يالت
 .9اعداد التقارير الدوريا عي عمل الوبدة

الوظائف الالزمة لتشغيل المركز مصنفة حسب األقسام.

الوظادف الاليما لوبدة اله يد واالعتماد والو ف الوظيفي ل ل مغها.
الرقم

امل مال الوظيفي

العدد املللوب

مالبريات

1

مدير مركز االعتماد وضبط اجلودة

0

متو ر

2
5
6
7
9

رديس ا م اله يد و االعتماد
مغ د تدريب مهين

6

علو ألرامف ومغا ف

6

قسم اعداد و تطوير المعايير المهنية
0
رديس ا م اعداد وتلوير املعاي املهغيا
ةم

ر الفر الفغيا

11

ةعلا توغيف وتو يف مهين

11

رديس ا م ضبط اجلودة

12

مغ د ضبط رودة

13
14
15
16
17
18
19

قسم االعتماد والترخيص
0

متو ر(مغتدب مي م

متو ر(مغتدب مي م

6
قسم ضبط الجودة
0
6

ةعلا جم تبارات مهغيا

6

م مف (ةوراكل)

0

مومم ررا ي ي

0

مد ل أليابات

3

رديس ديوا  /كاتب الديوا

ا التدريب املهين)

0

قسم االختبارات المهنية واجازات المزاولة
متو ر(مغتدب مي م
0
رديس ا م اال تبارات املهغيا وجمرايات املزاولا

رديس ا م الش و اإلداريا واملاليا

ا التدريب املهين)

ا التدريب املهين)

متو ر

قسم الشؤون اإلدارية والمالية
0
0

متو ر(مغتدب مي م
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21
22
23
24
25
26
27
28

كاتب ش و املوظف

0

حما ب

0

حما ب م اعد

0

غدو

ةم

متو ر

0

ةم م تودي

0

موظف عالاات عاما

0

مرا ل

6

ادد

6
المجموع الكلي

متو ر

42

الوصف الوظيفي للوظائف المطلوبة للمركز
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مسمى الوظيفة

مدير مركز االعتماد وضبط الجودة

الو ف العاا للوظيفا :
جمعداد ا لط وال امف املتعلقا ألأعماق املركز وتقدميها للجغا التوريهيا ومتاألعا تغفيحي ا وجمدارة ةعماق املركز واإلشراف علال رهاية االدارع وما
يلمي ب ي العمل يل واالشراف علال اال تبارات املهغيا ومراابتها يرتبط ألويير العمل ورديس اللجغا التوريهيا ام عاا ويارة العمل

الواجبات الوظيفية

 -1إعداد مشروع الخطة السنوية للمركز 1

 -2إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز 1

 -3اإلشراف على تنفيذ خطط الوحدات داخل المركز 1
 -4تحديد احتياجات المركز المادية والبشرية .

 -5متابعة تأمين االحتياجات المادية والبشرية للمركز.

 -6توثيق العالقات مع المجتمع المحلي لتحقيق رسالة المركز 1
 -7التنسيب لمعالي وزير العمل الصدار ترخيص و اعتماد برامج مؤسسات التدريب والتعليم المهني.
 -8إصدار اجازات مزاولة المهن.

 -9تصديق صور الشهادات والوثائق الصادرة عن المركز 1
-11إعداد الدراسات واإلحصاءات الخاصة بعمل المركز 1
-11تقييم أداء الجهاز الفني واإلداري العامل في المركز 1
-12متابعة الشؤون اإلدارية المالية في المركز 1

-13إعداد التقارير الدورية والطارئة حول عمل المركز 1

-14

أي مهمة رسمية أخرى يكلفو بها الرئيس المباشر .

مسمى الوظيفة

رئيس قسم الترخيص واالعتماد
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الوصف العام للوظيفة :
المساىمة في دراسة أوضاع مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني المتقدمة بطلبات الترخيص االعتماد وبيان مدى مطابقتها

للمعايير المعتمدة ويرتبط بمدير المركز

الواجبات الوظيفية

 -1إعداد مشروع الخطة السنوية للقسم 1
 -2إعداد مشروع الموازنة السنوية للقسم 1

 -3اإلشراف على تنفيذ الخطة السنوية للقسم 1

 -4إعداد وتطوير معايير وآليات الترخيص واالعتماد .
 -5المساىمة في دراسة أوضاع مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني المتقدمات بطلبات الترخيص االعتماد وبيان
مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة

 -6تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في القسم .
 -7تقويم أداء العاملين في القسم 1

 -8إعداد التقارير الدورية والطارئة حول عمل القسم 1
 -9أي مهمة رسمية أخرى يكلفو بها الرئيس المباشر .

مسمى الوظيفة

رئيس قسم اعداد وتطوير المعايير المهنية

الو ف العام للوظيفة :
االشراف على اعداد ومتابعة الخطط واالنشطة المتعلقة بالمؤىالت القطاعية والمعايير المهنية وتطويرىا  ،ويرتبط مع مدير المركز

.

الواربات الوظيفيا
 .0جمعداد مشروي ا لا ال غويا للق م 0
 .6جمعداد مشروي املوايبا ال غويا للق م 0
 .3اإلشراف علال تغفيحي ا لا ال غويا للق م 0

 .4إعداد آليات تطوير المؤىالت القطاعية والمعايير المهنية .

 .5اختيار أعضاء اللجان الفنية لتطوير المؤىالت القطاعية والمعايير المهنية والتسيب لمدير المركز لتشكيل اللجان
 .6توجيو وتقييم اداء المرؤوسين وتحديد احتياجاتهم التدريبية والمشاركة في رفع كفاءتهم
 .7إعداد التقارير الدورية والطارئة حول عمل القسم 1
 .8أي مهمة رسمية أخرى يكلفو بها الرئيس المباشر .
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مسمى الوظيفة

رئيس قسم االختبارات المهنية و اجازات المزاولة

الوصف العام للوظيفة :
تغرييم ومتاألعا جمررا ات تش يل جلا اعداد وتلوير ادلا التوغيف والتو يف املهين ومتاألعا اررا ات تغفيحي اررا ات ا تبارات مزاولا املهغا
و حتليل ودرا ا وتقييم بتادف اال تبارات املهغيا املغفحية ويرتبط م مدير املركز .

الواجبات الوظيفية

 -1إعداد مشروع الخطة السنوية للقسم 1
 -2إعداد الموازنة السنوية للقسم 1

 -3االشراف والمساىمة في إعداد االختبارات المهنية لمستويات المهنية الثالثة وتطويرىا
 -5تنظيم ومتابعة اجراءات تنفيذ اختبارات مزاولة المهنة .

 -6تحليل ودراسة وتقييم نتائج االختبارات المهنية المنفذة 1

 -7االشراف على مهام وانشطة القسم وفق الخطط والبرامج المقررة 1

 -8توجيو وتقييم اداء المرؤوسين وتحديد احتياجاتهم والمشاركة في رفع كفاءتهم 1
 -9إعداد التقارير الدورية والطارئة عن نشاطات القسم 1

 -11اية مهمة رسمية اخرى يكلفو بها الرئيس المباشر ضمن مجال التخصص

مسمى الوظيفة

رئيس قسم ضبط الجودة

الو ف العام للوظيفة :
االشراف علال اعداد ومتاألعا ا لط واالبشلا املتعلقا أللبط رودة مزودع التدريب املهين والتقين املهغيا وتلوير ا ومتاألعا مد التزاا
حية امل ات ومعاي اله يد واالعتماد وترتبط م مدير املركز .

الواربات الوظيفيا

 .0جمعداد مشروي ا لا ال غويا للق م 0
 .6جمعداد مشروي املوايبا ال غويا للق م 0
 .3اإلشراف علال تغفيحي ا لا ال غويا للق م 0
 .4إعداد آليات ونماذج ضبط جودة مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني .

 .5متابعة التزام مزودي الجودة المرخصين من قبل المركز بمعايير االعتماد والترخيص وإعداد التقارير الفنية بهذا الشأن
ورفعها إلى مدير المركز.

 .6توجيو وتقييم اداء المرؤوسين وتحديد احتياجاتهم التدريبية والمشاركة في رفع كفاءتهم
 .7إعداد التقارير الدورية والطارئة حول عمل القسم 1
 .8أي مهمة رسمية أخرى يكلفو بها الرئيس المباشر .
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مسمى الوظيفة

رئيس قسم الشؤون اإلدارية والمالية.

الو ف العام للوظيفة :
متابعة تنظيم وتدقيق سندات القبض والقيد والصرف المالي وفق التشريعات والتعليمات المالية واالدارية واعداد التحاليل والتقارير
المالية الالزمة  ،تقييم احتياجات المركز السنوية  ،الكمية والنوعية  ،من الوظائف الفنية واالدارية والمالية و متابعة اجراءات التعيين
مع مديرية الموارد البشرية  ،وترتبط مع مدير المركز

الواجبات الوظيفية

 .1إعداد مشروع الخطة السنوية للقسم .

 .2إعداد مشروع الموازنة السنوية للقسم .

 .3المشاركة في إعداد وتطوير التعليمات واالجراءات الناظمة للشؤون االدارية والمالية في المركز ومتابعة اجراءات اقرارىا من
الجهات المعنية .

 .4تطبيق ومراقبة تنفيذ القوانين واالنظمة والتعليمات االدارية والمالية .

 .5المشاركة في اعداد وتنسيق مشروع جدول تشكيالت وموازنة المركز واجراءات أقرارىا.
 .6متابعة إعداد وتنسيق مشروع الموازنة السنوية للمركز وإجراءات إقراره 1

 .7التنسيب لمدير المركز بالتعديالت على مخصصات بنود الموازنة ومتابعة اقرار التعديالت من الجهات المعنية.
 .8مراقبة تنفيذ اجراءات الصرف من بنود الموازنة السنوية و إجازة صرف المعامالت المالية1
 .9تقييم احتياجات المركز السنوية  ،الكمية والنوعية  ،من الوظائف الفنية و االدارية والمالية.
 .11متابعة اجراءات التعيين مع مديرية الموارد البشرية

 .11متابعة تنسيق وتنفيذ االجراءات اإلدارية والمالية في المركز.

 .12توجيو وتقييم اداء المرؤوسين وتحديد احتياجاتهم التدريبية والمشاركة في رفع كفاءتهم
 .13إعداد التقارير الدورية والطارئة عن نشاطات القسم .
 .14اية مهمة رسمية اخرى يكلفو بها الرئيس المباشر .
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مسمى الوظيفة

منسق تدريب مهني

الو ف العاا للوظيفا :
متاألعا التزاا م ات التدريب والتعليم املهين والتقين ألاملعاي املهغيا وتقييمل وتوريهل والتغ يد الراد امل االمثل ألالتعاو م مزود
التدريب املهين ويرتبط م مدير املركز

الواجبات الوظيفية

 .1المشاركة في إعداد البرامج والمناىج التدريبية في مجال اختصاصو وتطويرىا.

 .2تقديم اقتراحات ومشاريع تطوير التسهيالت التدريبية ضمن مجال اختصاصو .

 .3متابعة التزام مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني بالمعايير المهنية وتقييمو وتوجيهو  ،والتنسيق اليجاد االمثل بالتعاون
مع مزود التدريب المهني .

 .4حصر القدرات الفنية و التربوية الواجب توافرىا في المدرب ضمن مجال اختصاصو.

 .5إعداد وتدقيق قوائم ومواصفات التجهيزات والعدد والمواد األولية ومقارنتها مع العناصر التدريبية للبرامج المهنية .
 .6المشاركة في لجان الترخيص واالعتماد واختبارات مزاولة المهنة
.7

المشاركة في لجان المشتريات.

 .8المشاركة في إعداد وتطوير اختبارات تحديد المستوى المهني وتنفيذىا 1
 .9إعداد التقارير الدورية والطارئة حول سير العمل 1

 .11أي مهمة رسمية أخرى يكلفو بها الرئيس المباشر .

مسمى الوظيفة

علو ألرامف مهغيا ومغا ف

اال تواظ العاا للوظيفا :
متاألعا جمعداد ال امف التدريبيا للم تويات املهغيا الثالثا و د ةدلددا التوغديف والتو يف املهين ( االردبيا العريب ) وتعليمات اله يد
واالعتماد وتلوير ا وما يتغا ب واالبتيارات التدريبيدا الفعليا ل و العمل ترتبط ألرديس ا م اله يد واالعتماد

الواجبات الوظيفية :

 .1متابعة إعداد البرامج التدريبية للمستويات المهنية الثالثة  :المهني ،والماىـر ،ومحدد المهارات ،وتطويرىا بما يتناسب
واالحتياجات التدريبيـة الفعلية لسوق العمل.

 .2التنسيق الستكمال متطلبات البرامج التدريبية من مواد تعليميــة ومواد المهارات االستخدامية واالختبارات والشهادات وبطاقــات
التمارين .

 .3المشاركة في إعداد البرامــج التدريبية وفق أدلــة التصنـيف والتوصيف المهني ( االردنية  ،العربي ) وتعليمات الترخيص واالعتماد
.

 .4حفظ وتنظيم السجالت والوثائق والملفات المتعلقة بالبرامج التدريبية .
 .5اعداد التقارير الدورية والطارئة عن سير العمل .
 .6اية مهمة رسمية يكلفو بها الرئيس المباشر .
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مسمى الوظيفة

ةم

ر اللجا الفغيا

الو ف العاا للوظيفا :
متاألعا اررا ات تش يل الفر الفغيا املتلووا لتلوير ال امف املهغيا و متاألعا ارتماعات الفر الفغيا وتغ يد العمل أليغها وأل بشااات
اللجغا التوريهيا يرتبط ألرديس ا م اعداد وتلوير املعاي املهغيا

الواجبات الوظيفية

 .1متابعة اجراءات تشكيل الفرق الفنية المتخصصة لتطوير البرامج المهنية .

 .2متابعة اجتماعات الفرق الفنية وتنسيق العمل بينها وبين نشاطات اللجنة التوجيهية .

 .3متابعة توثيق محاضر اجتماعات و قرارات الفرق الفنية و اللجنة التوجيهية و تدقيقها.
 .4اعداد المطالبات المالية المتعلقة بالفرق الفنية واللجنة التوجيهية .

 .5توجيو وتقييم اداء المرؤوسين وتحديد احتياجاتهم التدريبية والمشاركة في رفع كفاءتهم.
 .6اعداد التقارير الدورية والطارئة عن نشاطات القسم .
 .7اية مهمة رسمية يكلفو بها الرئيس المباشر .

مسمى الوظيفة

علو توغيف وتو يف مهين

الو ف العاا للوظيفا :
تنظيم و متابعة اجراءات تشكيل لجان اعداد او تطوير ادلة المعايير المهنية و االطار العام للمؤىالت المهنية  ،يرتبط برئيس قسم
اعداد وتطوير المعايير المهنية .

الواجبات الوظيفية

 .1تنظيم و متابعة اجراءات تشكيل لجان اعداد او تطوير ادلة المعايير المهنية و االطار العام للمؤىالت المهنية

 .2المساىمة بتشكيل لجان اعداد او تطوير ادلة المعايير المهنية و االطار العام للمؤىالت المهنية  ،ومتابعة اعمالها .
 .3دراسة وتدقيق وتقييم مشاريع االدلة المنجزة ومتابعة اجراءات اعتمادىا .
 .4اعداد مواصفات ومتابعة اجراءات طباعة االدلة المعتمدة .

 .5توزيع االدلة المنجزة على الجهات المعنية ومتابعة توثيق المالحظات حول تطبيقها .
 .6اعداد التقارير الدورية والطارئة عن نشاطات القسم .
 .7اية مهمة رسمية اخرى يكلفو بها الرئيس المباشر .
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مسمى الوظيفة

منسق ضبط جودة

االختصاص العام للوظيفة :
وض معاي اجلودة الاليما لتغفيحي العمليا التدريبيا و متاألعا التزاا مزودع التدريب والتعليم املهين ومعاي االعتماد واله يد يرتبط ألرديس
ا م ضبط اجلودة

الواجبات الوظيفية

 .1وضع معايير الجودة الالزمة لتنفيذ العملية التدريبية.

 .2المشاركة في إعداد أوراق عمل وبحوث خاصة بتطوير آليات ضبط الجودة.
 .3متابعة التزام مزودي التدريب والتعليم المهني بمعايير االعتماد والترخيص.
 .4إعداد إجراءات تقييم العملية التدريبية ومراقبة جودة مخرجاتها.
 .5إعداد وثائق المشاريع واالتفاقيات ومذكرات التفاىم.

مسمى الوظيفة

عضو اختبارات مهنية

االختصاص العام للوظيفة :
امل امها

اعداد اال تبارات الغريريا وا داديا واإلشراف علال تغفيحي ا يرتبط ألرديس ا م اال تبارات املهغيا وارايات مزاولا املهغا

الواجبات الوظيفية

 .1مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مجال القياس والتقويم التربوي
 .2إعداد الشروط المعيارية لالختبارات ،وتطوير االختبارات المختلفة.
 .3إعداد أساليب ووسائل تنفيذ االختبارات.

 .4المساىمة في اعداد االختبارات النظرية واألدائية ،واإلشراف على تنفيذىا.
 .5تصحيح وتدريج االختبار وتحليل نتائجو في ضوء المعايير المحددة.
 .6التحقق من صدق وثبات وموضوعية االختبارات ومصداقية نتائجها.
 .7إعداد التقارير الفنية المتعلقة باالختبارات.

 .8تطوير أساليب العمل باستخدام التقنيات الحديثة.
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مسمى الوظيفة

مبرمج

الوصف العام للوظيفة
توميم وا تبار وتوثيد ال امف احملو با و د متللبات وابتيارات العمل املركز والعمل علىتلوير ا وتغحييا املعلومات والبيابات
اما وب و د ال امف املعموق هبا املركز ويرتبط م رديس اال تبارات املهغيا واراية املزاولا .

رهاي

الواجبات الوظيفية :

 .1دراسة المخططات والرسومات والمواصفات الفنية ومحددات قاعدة البيانات
 .2وتحديد الكائنات الرئيسة لقاعدة البيانات في النظام وعالقاتها
 .3رسم مخططات الكائنات وعالقاتها ،ER diagram
.4تحديد السياسات والمعايير إلدارة قاعدة البيانات.

 .5تركيب قاعدة البيانات ،وتحديد نوع وحجم حقول وجداول قاعدة البيانات

 .6إنشاء جداول البيانات والروابط وكائنات قاعدة البيانات ،وفحص قاعدة البيانات .7 ،إعداد أدلة توثيق قاعدة البيانات.
 .8تركيب وتجهيز نظم إدارة قواعد البيانات وأدوات ربطها عند المستفيد،
 .9حل مشاكل االتصال بقواعد البيانات،

 .11وضـع خطـة النسـال االحتيـاطي ،ومتابعـة عمليـة النسـال االحتيـاطي ،واالحتفـاظ بوسـائل النسـال االحتيـاطي ،وتوثيـق عمليـة النســال
االحتياطي،

 .11مراقبة مساحات ملفات البيانات ،وترقية نظام إدارة قواعد البيانات
 .12مراقبة أداء نظام قواعد البيانات.

 .13ومواءمة قاعدة البيانات مع نظم التشغيل وحجم البيانات.
 .14متابعة وتطوير أنظمة معايير الجودة.

 .15إعداد التقارير الفنية ،وتطوير أساليب العمل باستخدام التقنيات الحديثة.
 .16تطوير إجراءات وتأمين مستلزمات السالمة واألمن لقواعد البيانات وأنظمة إدارتها وبياناتها.
 .17تطوير إجراءات وتأمين مستلزمات السالمة والصحة المهنية.

مسمى الوظيفة

مومم ررا ي ي

الوصف العام للوظيفة :
دراس ــة و تنســيق المــواد والصــور والرســومات بحســب المســاحات المتاحــة ،ووضــع التعليم ــات الالزمــة لمنف ــذي اإلخــراج ومع ــدي
الصــفحات لتجهيزىــا بصــورتها النهائيــة لالختبــارت المهنيــة ســاء كان ـ يدويــة او الكترونيــة ويــرتبط ب ـرئيس قســم االختبــارات المهنيــة

واجازات مزاولة المهنة

الواجبات الوظيفية

 .1دراسة عناصر التصميم الطباعي،

 .2مراجعة المواد التخطيطية ،وتقدير طريقة التنفيذ.
 .3وتحديد المواد المستخدمة واألساليب الالزمة للعرض.

 .4تشكيل الخطوط العريضة للتصميم ،وتأمين مستلزمات اإلنتاج المناسب للتصميم
 .5تحديد مهام العاملين من ممنتجين ومصورين.

 .6ومراجعة البروفات ،وإجراء التعديالت الالزمة في ضوء النتائج.
 .7تحديد مواصفات الصور المستخدمة وقياساتها وحجم الحرف وشكلو ونوعو.

 .8وتنسيق المواد والصور والرسومات ب حسـب المسـاحات المتاحـة ،ووضـع التعليمـات الالزمـة لمنفـذي اإلخـراج ومعـدي الصـفحات
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لتجهيزىا للطباعة وبحسب متطلبات العمل.

 .9إعداد المخططات األولية للتصميم .تنفيذ المخططات سواء يدوياً أم إلكترونياً باستخدام الحاسوب وبرامج التصميم المخصصة.
 .11إعداد التقارير الفنية .متابعة وتطوير أنظمة ومعايير الجودة.
 .11تطوير أساليب العمل واإلنتاج باستخدام التقنيات الحديثة.

مسمى الوظيفة

مد ل أليابات

الوصف العام للوظيفة :
إدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة في الحاسوب ومتابعتها وتدقيقها  ،وترتبط مع رئيس قسم المعلومات والحوسبة  ،وترتبط

مع رئيس قسم الشؤون االدارية والمالية

الواجبات الوظيفية

 .1إدخال البيانات والمعلومات المطلوب إدخالها في جهاز الحاسوب التي تكون على شـكل رمـوز أو أشـكال ترميزيـة أو تكـون علـى
شكل بيانات لبنود وفقرات االستمارات والنماذج والسجالت والبطاقات والوثائق األخرى التي يتم تعبئة المعلومات عنها

 .2مراجعة رموز التصنيف والبيانات والمعلومات المدخلة ،وتصويب األخطاء فيها.
 .3تخزين المعلومات المدخلة ،وعمل النسال االحتياطية الالزمة لها .

 .4تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

مسمى الوظيفة

كاتب ديوان

الوصف العام للوظيفة :
تغفيحي مجي االررا ات ا ا ا ألاالعماق املت ررة وة املت ررة للديوا و د االررا ات احملددة والتعليمات الت تودر عي الرديس املباشر وترتبط
م رديس ا م الش و االداريا واملاليا

الواجبات الوظيفية

 .1استالم البريد الوارد ،وتصنيفو وتسجيلو في سجل البريد الوارد.
 .2متابعة عملية حفظ وتوزيع نسال منو على الجهات المعنية.

 .3متابعة إجراءات تصنيف وتسجيل الكتب والمراسالت الصادرة إلى خارج المركز في سجل البريد الصادر.
 .4متابعة عملية حفظ وتوزيع نسال منو لذوي العالقة.

 .5متابعة اإلجراءات المتخذة بشأن المعامالت الواردة والمحولة للجهات المعنية من خالل سجل خاص بها.
 .6التنسيق مع شؤون الموظفين لمتابعة دوام ومغادرات الموظفين.

 .7اإلشراف على تنفيذ أعمال الطباعة والتصوير ،والتوزيع وفقاً احتياجات المركز.

 .8اإلشراف على أعمال النظافة والحراسة والخدمات ومتطلبات األمن لمباني المركز.
 .9إعداد التقارير الفنية.

 .11تطوير أساليب العمل باستخدام التقنيات الحديثة.

 .11توفير أدوات ووسائل السالمة والصحة المهنية ،وتوفير الظروف الصحية المالئمة في موقع العمل.
 .12تطوير إجراءات وتأمين مستلزمات السالمة والصحة المهنية.
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م مال الوظيفا
كاتب ش و املوظف

الواربات الوظيفيا
 .0املشاركا جمعداد مشروي املوايبا للمركز.
.6بور الوظادف الشاةرة وامل تجدة.
 .3جمعداد رداوق التش يالت.
 .6متاألعا تغفيحي مهاا وةبشلا شعبا ش و املوظف امللتلفا.
 .2متاألعا تغرييم ملفات املوظف ومنا ج ا تحقا اإلرايات.
 .2ومتاألعا ضبط الدواا.
 .7اإلشراف علال تو أليابات م ات الرواتب للدادرة املاليا.
 .2التأكد مي حا البيابات الت علال ة ا ها تعد م ات الرواتب وامل دتحقات املاليدا
ا ر .
 .9جمعداد الو ف الوظيفي للوظادف اجلديدة.
.00حتديث الو ف الوظيفي للوظادف املورودة.
 .00اإلش د دراف عل د ددال وث د ددادد التوظيد ددف وعقد ددود العمد ددل ومتاألعد ددا جمر د درا ات التعي د د وجم د ددا
ا دمات.
 .06ومتاألعا اإلرايات املمغوبا للموظف علال ا تالف ةبواعها.
 .03ومتاألعا اإلررا ات اإلداريا املتعلقا ألالغقل واإلعارة واالبتداب واال تيداي.
 .06جمعداد اوادم الزيادات ال غويا املمغوبا للموظف .
 .02متاألعا جمررا ات اله يعات للموظف .
 .02تقيديم ةدا املدوظف ألداملركز واملشداركا تلوير دا وييدادة عاليتهدا .60 .جمعدداد التقددارير
الفغيا ا ا ا ألاملوظف والوظادف.
 .07تلوير ة اليب العمل ألا تلداا التقغيات امديثا.
 .02تددو ةدوات وو ددادل ال ددالما والوددحا املهغيددا وتددو الريددروف الوددحيا املالدمددا
موا العمل وتلوير جمررا ات وتأم م تلزمات ال الما والوحا املهغيا.

م مال الوظيفا
حما ب

الو ف الوظيفي
 .0جمررا التعدديالت الشدهريا الدت تلدرة علدال رواتدب وةردور املدوظف والعدامل مدي ييدادات
وتر يع ددات وااتلاع ددات وة ددا م ددي التع ددديالت القابوبي ددا امللتلف ددا وجمع ددداد وتغري دديم وتوثي ددد
م تغدات رف الرواتدب وا ردور ومتاألعدا تددايقها وجمرايهتدا للودرف مدي اجلهدات الرااأليدا
املعتمدة ومراابا املبالغ املورو ا م كا ا ألغود املوايبا املر ودة.
 .6جمع ددداد كش ددوف االاتلاعد ددات الش ددهريا وكش ددوف الروات ددب احملول ددا جمىل البغ ددو وجمع ددداد
ال تب واملرا الت ا ا ا ألرواتب املوظف املورها جمىل اجلهات ا ارريا.
 .3تعبئا منا ج املوايبا املاليا التقديريا واجلداوق ا ا ا هبا واملتعلقا ألرواتب وةرور املدوظف
والعامل ألالدادرة.
 .6جمعددداد ا ال ددات الشددهريا وجمع دداد التقددارير الفغيددا الدوريددا واللاردددا عددي د العمددل
وتلوير ة اليب العمل ألا تلداا التقغيات امديثا.
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م مال الوظيفا

الو ف الوظيفي

غدو

 .0ا د ددتالا الغقد ددود والشد ددي ات ألالد ددد العد ددادع ةو االل د ددهو مد ددي الزألد ددادي غد ددا ل د ددل ةو
دددمات مقدمددا هلددم ومرارعددا املبددالغ امل ددتلما م د ا دوادم املبيعددات وامل ددتغدات ا ددر
وجمعلددا جميودداالت اددبض ألاملبددالغ امل ددتلما وهتيئددا الغقددود إليددداعها ألام دداب لددد البغددد
املعتمددد والتحقددد مددي الغقددد املورددود لديددل و قددا لل ددجالت وكتاألددا الشددي ات ود د الغقددود
مقاألددل م ددتغدات ةو ةوامددر ددرف م توألددا واموددوق علددال اإليودداالت الدالددا علددال الددد
و رف الشي ات الوادرة ألامسل (كمعتمد للورف) مدي البغدو املعتمددة و در ها للمعغيد
الواردة ةمسادهم وم تغدات الورف ا ا ا هبا.
 .6ملاألقا ر يد الغقدد واملعدامالت املغجدزة ايدا كدل يدوا وجمذمداي ا عمداق امللتلفدا الدت
هلا لا ألالعمليات الغقديا.
 .3جمعداد تقارير العمل.
 .6متاألعا ومراابا تلبيد جمررا ات وتعليمات ال الما والوحا املهغيا.

م مال الوظيفا

الواربات الوظيفيا

ةم

ةم م تودي

 .0مرارع د ددا اللد د دوايا  /املشد د ددهيات الد د دواردة جمىل امل د ددتودي ألغ د ددا عل د ددال الللبي د ددات والفد د دوات
وامل ددتغدات ا ددر وا ددتالمها وتدددويي التددالف مغهددا وجمعددداد البددات التعددويض عغهددا
وت دددويي البل دداد امل ددتلما ال ددجالت ا ا ددا هب ددا والتأك ددد م ددي وض ددعها ا م دداكي
امللووا هلا.
 .6ددرف البلدداد ةو املعدددات ةو امل دواد جمىل اجلهددات املعغيددا ومورددب دوات البي د الوددادرة
و ددغدات اإل دراج وم ددتغدات الوددرف وو قددا للقدواب وا بريمددا واللدوادح املتبعددا وت ددجيل
امل دواد املوددرو ا ال ددجالت ومرارعددا ال ددجالت والتأكددد مددي ملاألقتهددا للبلدداد وامل دواد
امل ددتلما واملو ددرو ا وبوددر البل دداد املللددوب تو ددا ألامل ددتودي ألو ددفا دوريددا ةو ددب
الللب.
 .3جمعددداد تقددارير العمددل ا ا ددا ألعمليددات اجلددرد الدوريددا الفعليددا وجمعددداد كشددوف ألالزيددادة
والغقد ةر دة اللوايا.
 .6متاألعا ومراابا تلبيد جمررا ات وتعليمات ال الما والوحا املهغيا.

م مال الوظيفا
كاتب ش و موظف

الواربات الوظيفيا
 .0د ددتح ال د ددجالت وامللفد ددات الشلود دديا للعد ددامل

ومتاألعد ددا ا د ددتيفا الوثد ددادد والبيابد ددات

املللوألددا مددغهم الوارددب توا ر ددا دا ددل ملفدداهتم مثددل :الوددور املوددداا عددي شددهادات املدديالد
والبلااات الشلويا وامل الت العلميا وة ا مي الوثادد املتعلقا ألا دما.
 .6تتب د بدداالت ا دمددا للعددامل يمددا قددد التددغقالت والهايددات واإلرددايات والعقوألددات
وة ددا واخت ددا اإلرد درا ات الغريامي ددا ألش ددأ ا وت دددويغها ال ددجالت امللوو ددا ل ددحيلد
وجمعداد وت ليم الوثادد املتعلقا ألامالا الوظيفيا للعامل .
 .3جمعددداد م ددودات املرا ددالت ات العالاددا ألش د و املددوظف والددرد علددال اال تف ددارات
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املتعلقددا ألعملددل وتغريدديم ال ددجالت وةرشدديف ش د و املددوظف وبف د الوثددادد وامل ددتغدات
ألامللفات ا ا ا هبا وترتيبها ألوورة تلمي المتها و هولا الو وق جمليها عغد امارا.6 .
تلبيد جمررا ات وتعليمات ال الما والوحا املهغيا.

م مال الوظيفا
موظف عالاات عاما

الواربات الوظيفيا
 .0جمااما وتلوير العالاات م يألادي امل ا والدوادر الت هلا عالاا ألأبشلتها.
 .6اإلش دراف علددال االتودداالت اجلاريددا م د ةرهددزة الوددحا ا واإل اعددا والتلفزيددو والو ددادل
الدعاديا ا ر وعلال عمليات التووير.
 .3وبلور ارتماعات العمل واملغا بات االرتماعيا وة ا.
 .6وتغرييم املعارض وامل األقات.
 .2املشاركا املغا بات االرتماعيا الدا ليا وا ارريا لتحقيد الشهرة والدعايا للمركز.
 .2امل دداعدة تغريدديم امل داألقات والددربالت وا بشددلا اله يهيددا لدددعم الددرواألط والعالاددات
أل العامل وتعزيز روح االبتما لديهم.
 .7جمعداد تقارير العمل.
 .2متاألعا ومراابا تلبيد جمررا ات وتعليمات ال الما والوحا املهغيا.

م مال الوظيفا

الواربات الوظيفيا

م مال الوظيفا

الواربات الوظيفيا

مرا ل

القياا ألأعماق ا دمات امل ابدة.
0.
التأك ددد م ددي بريا ددا وترتي ددب امل ات ددب وبق ددل املع ددامالت ال مسي ددا ألد د
6.
امل اتب وتووير ا.
تلبيا البات املوظف يما يتعلد ألالعمل الرمسي.
3.
تلبيد جمررا ات ال الما والوحا املهغيا.
6.
القياا وما ي لف ألل جماق عملل.
.2
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ادد

 .0تفقد ال يارة /اما لا ابل التشغيل ويشمل (دورة الواود
دورة الزيى دورة ال هرألا واإلاارات).
 .6يشغل ال يارة  /اما لا ويالب ةع لل التشغيل.
 .3ايادة ال يارة ألغرض القياا ألا عماق الرمسيا الت ي لف هبا.
 .6القياا ألغقل املوظف واحملا ريا علال المتهم مي وجمىل مراكز
عملهم وجمعادهتم.
 .2جمعالا مأمور امركا عي ةع ةعلاق حتدث ألاما لا.
 .2االبتفاظ أل جل يومي مركا اما لا.
 .7جتديد تر يد اما لا غويا املوعد احملدد.
 .2تلبيد جمررا ات ال الما والوحا املهغيا.
القياا وما ي لف ألل جماق عملل.
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