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 دليل العمل بإدارة المعامل 

 العاملون باإلدارة
    

     

     

     

   
  

     

    
 

    
 

    
 

     

     

     

     

     

     

    
 

    
 

     

     

    
 

     

     

     



 

 دليل العمل بإدارة المعامل 

 بإدارة املعاملعلى العاملني  توزيع املهام
 املهام التى يقوم بها املوظف االسم م
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 دليل العمل بإدارة المعامل 

 مدير إدارة املعامل مهام
اإلشراف على العاملني باإلدارة وتوجيههم ومتابعة أعماهلم. (1

األقسرترتاا العلميرترتة افةتلارترتة بالىليرترتي  رترتى تاايرترت  السرترتاعا   االشرترتكام مرترت   (2

التطبيقية بافقررا  الدراسية.

اإلشراف على تصميم الربامج الالزمة لتااي  افقرر الدراسى. (3

اإلشراف على تسجيل الطالب واإلبالغ عن حاال  الغياب. (4

مراجعة أعمال افسئولني عن افعامل افةتلاة حسب اإلختصاص. (5

  خطرتة الدراسرتة علرتى مرتدار العرتاا الدراسرترتى وإخطرتار األقسرترتاا          إعداد وتوزيرت  (6

مبواعيد التدريب.

اإلشراف على تو ري إحتاجرتا  افعامرتل مرتن افعرتدا  واألجهرتألة واألدوا  وقطرت         (7

الغيار.

اإلشكام  ى جلان  حص األجهألة وافعدا  واألدوا  وأعمرتال اجلرترد السرتاو      (8

بالىلية.

ااقصا  اخلاصة بتوريد لوازا افعامل الترتى  اإلشكام  ى أعمال افمارسا  واف (9

يقوا باإلشراف عليها.

اإلشراف على استةداا األجهألة وافعدا  واألدوا  افةصصة ألعمرتال الطرتالب    (11

والباحثني بالىلية.

اإلشراف على إجرترااا  الصرتيا ة اخلاصرتة برتاألجهألة بافعامرتل افةتلارتة و رتت          (11

السجال  اخلاصة وتسجيل مواعيد الصيا ة.

اإلشراف على تو ري افوارد البشرية ومستلألما  التشغيل افةتلاة افستةدمة  (12

 ى معامل الىلية حسب التةصص.

اإلشراف علرتى مميرت  فا رتة البيا رتا  وافعلومرتا  الالزمرتة باعرتداد اخلطرتة          (13

وافواز ة و قا" للتقديرا  واحتياجا  األقساا افةتلاة.

.متابعة تو ري اإلعتمادا  افالية الالزمة (14

إعداد التقارير الدورية عن  شاط افعامل ور عها للسلطة افةتصة. (15
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وض  تقارير الىااية لىا ة العاملني التابعني لي. (16

 : بطاقة توصيف وظياة مدير إدارة افعاملآلية تااي  

 م.هلاإلشراف على العاملني باإلدارة وتوجيههم ومتابعة أعما (1

  وأمارتاا افعامرتل ب بدايرتة وأءارتاا فرتل       إجراا اجتماع دوري م  أخصرتاييو

  صل دراسي.

 .التأفد من توزي  فشوف الغياب علي أمااا افعامل 

 .التافد من توزي  بيان تشغيل أجهألة افعمل علي أمااا افعامل 

       توزي  العمل علي أخصاييو وأمااا افعمرتل الواحرتد ب حالرتة وجرتود عمرتل

 بعد الثا ية ظهرًا.

 فعامل وعمل حصر باألعطال افوجودة.التأفد من سالمة أجهألة ا 

 .خماطبة وحدة الصيا ة افةتصة بصيا ة األجهألة 

قسرترتاا العلميرترتة افةتلارترتة بالىليرترتي  رترتى تاايرترت  السرترتاعا   ألاالشرترتكام مرترت  ا (2

 التطبيقية بافقررا  الدراسية.

  العلميرتة افةتلارتة للحصرتول علرتي جرتدول      خماطبة السادة رؤساا األقساا

 بيقية بافقررا  الدراسية.معتمد وموءق للساعا  التط

 .توزي  اجلدول علي أخصاييو وأمااا افعامل لتعليقي علي افعمل 

 راف على تصميم الربامج الالزمة لتااي  افقرر الدراسى.شاإل (3

  خماطبة السادة رؤساا األقساا العلمية افةتلاة باحلصول علي  سةة من

 الربامج اليت يتم تدريسها للطالب.

  حسب اخلطة الدراسية علي أجهألة احلاسب بافعاملحتميل الربامج. 

 اإلشراف على تسجيل الطالب واإلبالغ عن حاال  الغياب. (4

 .التأفد من توزي  الطالب حبيث ال يأليد أعداد الطالب عن سعة افعمل 

 .التأفد من توزي  فشوف الغياب علي أمااا افعامل 

 بالد ك. التأفد من قياا فل أمني معمل من تسجيل فشوف الغياب 

  إدارة التأفد من عمل حصر حلاال  الغياب وإبالغ رييس القسم العلمرتي و

 .الدراسة واالمتحا ا 

 .عمال افسئولني عن افعامل افةتلاة حسب اإلختصاصأمراجعة  (5
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 .التأفد من تواجد أخصاييو وأمااا افعامل بأمافاهم 

  علرتى   تراالرتد  وفشوف الغيرتاب   بتوزي التأفد من قياا فل أمني معمل

 .السادة احملاضرين

 .تىليف أخصاييو وأمااا افعامل مبا يستجد من اعمال فل  يما خيصي 

  اارتى وإخطرتار األقسرت  رتإعداد وتوزي  خطرتة الدراسرتة علرتى مرتدار العرتاا الدراسرت       (6

 مبواعيد التدريب.

 .احلصول علي  سةة من اليحة الىلية للتعرف علي خطة الدراسة 

    ميرتة افةتلارتة للحصرتول علرتي جرتدول      خماطبة السرتادة رؤسرتاا األقسرتاا العل

 معتمد وموءق للساعا  التطبيقية بافقررا  الدراسية.

 .توزي  اجلدول علي أخصاييو وأمااا افعامل لتعليقي علي افعمل 

عمال افمارسا  وافااقصا  اخلاصة بتوريد لرتوازا افعامرتل الترتى    أاإلشكام  ى  (7

 .يقوا باإلشراف عليها

األجهرتألة وافعرتدا  واألدوا  وأعمرتال اجلرترد السرتاو       اإلشكام  ى جلان  حرتص   (8

 بالىلية.

 اإلشراف على تو ري إحتاجا  افعامل من افعدا  واألجهألة واألدوا  وقط  الغيار. (9

  أخصرتاييو وأمارتاا افعامرتل عرتن احتياجرتا       ريساا األقساا العلمية وخماطبة

 فل معمل افعدا  واألجهألة واألدوا  وقط  الغيار.

 افعرتدا  واألجهرتألة واألدوا  وقطرت      مرتن  حصر باحتياجا  فل معمل عمل

 الغيار.

     خماطبة إدارة الىلية بتو ري ه ه االحتياجا  ومتابعرتة عمليرتة الشرتراا ب

 حالة عدا تو رها بالىلية.

ستةداا األجهألة وافعدا  واألدوا  افةصصة ألعمال الطالب اإلشراف على ا (11

 والباحثني بالىلية.

 مة أجهألة افعامل وعمل حصر باألعطال افوجودة.التأفد من سال 

 .خماطبة وحدة الصيا ة افةتصة بصيا ة األجهألة 

 .التأفد من حتميل الربامج اليت يتم دراستها علي األجهألة 

بافعامرتل افةتلارتة و رتت      اإلشراف على إجرااا  الصيا ة اخلاصة برتاألجهألة  (11

 مواعيد الصيا ة. السجال  اخلاصة وتسجيل
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  باألعطال افوجودة بىل معمل.عمل حصر 

 .خماطبة وحدة الصيا ة افةتصة بصيا ة األجهألة 

 .تسجيل مواعيد الصيا ة بالسجال  افعدة ل لك 

اة افستةدمة لاإلشراف على تو ري افوارد البشرية ومستلألما  التشغيل افةت (12

 حسب التةصص.  ى معامل الىلية

 ل حسب ختصصي وحسب ما توزي  أخصاييو وأمااا افعامل علي افعامل ف

 تقتضيي طبيعة العمل.

 .التأفد من تواجد أخصاييو وأمااا افعامل بأمافاهم 

  بالعمل افوفل إليي أمني معملمن أخصايي والتأفد من قياا فل. 

اإلشراف على ممي  فا رتة البيا رتا  وافعلومرتا  الالزمرتة باعرتداد اخلطرتة        (13

 األقساا افةتلاة. حتياجا وا وافواز ة و قا" للتقديرا 

     خماطبة السادة رؤساا األقساا العلمية ومرتديري اإلدارا  افةتلارتة لالبرتالغ

 عن احتياجا  فل قسم وإدارة.

 .عمل حصر به ه االحتياجا  وإبالغ إدارة الىلية بها 

 . خماطبة اجلها  افةتصة لتقدير قيمة ه ه االحتياجا 

 ياجا  األقساا افةتلاة.إعداد اخلطة وافواز ة و قا" للتقديرا  وإحت 

 متابعة تو ري اإلعتمادا  افالية الالزمة. (14

 .عمل حصر باالحتياجا  الالزمة وإبالغ إدارة الىلية بها 

 . خماطبة اجلها  افةتصة لتقدير قيمة ه ه االحتياجا 

 .تو ري االعتمادا  افالية الالزمة 

 افةتصة.مل ور عها للسلطة اإعداد التقارير الدورية عن  شاط افع (15

 .عمل تقرير دوري عن  شاط فل معمل وطبيعة العمل بي 

 .ر   التقرير للسلطة افةتصة 

 لي.وض  تقارير الىااية لىا ة العاملني التابعني  (16

          توزي  اسرتتمارة تقريرتر فاايرتة العرتاملني علرتي أخصرتاييو وأمارتاا افعامرتل

 الستياايها.

  االستمارة وتقييمها ب ضوا معايري تقييم األداا للعاملني. ممي 

 .ر   االستمارة إلي الرييس األعلي العتمادها 
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 أميـــن املعمــل مهام 

 احملا ظة علي أدوا  وأجهألة افعمل. (1

 توجيي وإرشاد الطالب. (2

 تو ري بيئة معملية آماة. (3

 : بطاقة توصيف وظياة أمني افعملآلية تااي  

 بيئة معملية آماة. تو ري (1

 .التأفد من سالمة  وا   افعمل ومطابقتها فعايري األمن واألمان 

  سرتالمة أجهرتألة   للتأفرتد مرتن   بشرتىل دوري  التواصل م  الشئون اهلادسية

 اإلطااا وأجهألة التىييف بافعمل.

 .التأفد من سالمة مصادر الىهرباا افغ ية لألجهألة 

 توجيي وإرشاد الطالب. (2

  التواصرترتل مرترت  شرترتئون الطرترتالب للحصرترتول علرترتي  سرترتةة مرترتن فشرترتوف أ رترتاا

 الطالب.

 .توزي  الطالب علي افعامل مبا يتااسب م  سعة افعمل 

   تعليق فشوف أ اا الطالب بعد تقسيمها إلي جمموعا  ليتعرف فرتل

 طالب علي جمموعتي.

 .إعداد فشوف الغياب اخلاصة بالطالب 

  استاساراتهم بىل مرو ة.إستقبال الطالب وإرشادهم والرد علي 

 احملا ظة علي أدوا  وأجهألة افعمل. (3

 دا السماح بدخول الطالب للمعمل اال بعد وجرتود جرتدول معتمرتد ووجرتود    ع 

 حماضر م  الطالب  ى وقت السىشن.

 واألدوا  داخل افعمل بشىل آمن وصحي  بعيد عن طريق  توزي  األجهألة

 الطالب.

  الىهربرتاا اخلاصرتة برتاألجهألة بعيرتدًا عرتن مرترور        خطرتوط عرتاد  التأفد مرتن اب

 الطالب.

         التواصل م  مهارتد  الصرتيا ة بشرتىل دوري للتأفرتد مرتن سرتالمة أجهرتألة

 افعمل وصيا ة أي أعطال بها.
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          التواصل م  الشرتئون اهلادسرتية بشرتىل دوري للتأفرتد مرتن سرتالمة أءرتا

 افعمل وصيا ة أي أعطال بي.

  الطرتالب ماليرتم ألعرتداد األجهرتألة     االلتألاا بأعداد الطالب حبيث يىون عدد

 افوجودة بافعمل.

 
 أخصائي املعمل مهام 

 عامل.افالاحوص افعملية اخلاصة ب  (1

إعداد التقارير الالزمة عن  تايج الاحوص افعملية وعرضي علي افةتصني  (2

 إلقرارها.

 متابعة العهد واألجهألة واألدوا  والىيماويا  افعملية والعمل علي تو ريها. (3

 ما يساد إليي من أعمال أخري مماءلة.يؤدي  (4


