
 

 جامعة فيالدلفيا

 الجامعة للعاملين فيوصف الوظائف 

128 
 

 دائرة األمن الجامعي

 

 

 : المهام والمسؤوليات

نشاطات الدائرة بما يضمن توفير االمن والسالمم  االشراف على ادارة شؤون موظفي و .1

 للطلب  والموظفين ومرافق الجامع .

 تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن ادارة الجامع . .2

وضع االجراءات الخاصال  بالماافظال  علالى امالن الجامعال  وتالذلم تنظاليا ارتال  الطالم   .3

 عند استخداا الباصات.

 رة .اعداد مشروع الموازن  السنوي  للدائ .4

 وضع االجراءات الخاص  بعمليات دخول وخروج سيارات الزائرين. .5

التنسيق مع الدوائر والتليالات االخالرم مالن اجالل تالوفير االمالن والسالمم  العامال  للجامعال   .6

 وماتوياتها.

 القياا بأي  اعمال أخرم يتلفه بها رئيسه المباشر التتعارض مع طبيع  عمله. .7

 

 المؤهالت المطلوبة لشغل الوظيفة :

  الدرج  الجامعي  األولى مع خبرة ال تقل عن سبع سنوات في نفس مجال الوظيف ، منها

 ثمث سنوات في وظيف  إشرافي . 

 

  



 

 جامعة فيالدلفيا

 الجامعة للعاملين فيوصف الوظائف 

129 
 

 

 

 

 : المهام والمسؤوليات

 يفوضه بها مدير الدائرة.ممارس  الصمايات التي  .1

 القياا بمهاا المدير في اال غيابه أو مرضه أو خلو منصبه. .2

 االشراف على أعمال الدائرة ومتابع  االنجاز فيها. .3

 مشارت  مدير الدائرة في اعداد التقارير والبيانات الخاص  بالدائرة. .4

 مراقب  وضبط دواا العاملين في الدائرة. .5

 فه بها مدير الدائرة ال تتعارض مع طبيع  عمله.القياا بأي  اعمال أخرم يتل .6

 

 المؤهالت المطلوبة لشغل الوظيفة :

 . الدرج  الجامعي  األولى مع خبرة ال تقل عن خمس سنوات في نفس مجال الوظيف 

  درج  الدبلوا المتوسط مع خبرة ال تقل عن سبع سنوات في نفس مجال الوظيف 
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 المهام والمسؤوليات :

 االشراف المباشر على اعمال موظفي األمن والتي تتضمن المهاا التالي :

 اراس  مباني ومرافق الجامع  والماافظ  على ماتوياتها. .1

 يا عملي  دخول سيارات الزائرين والمراجعين للارا الجامعي.تنظ .2

 تنظيا ارت  الطم  عند استخدامها باصات الجامع . .3

 تفقد ابوا  المباني عند انتهاء الدواا. .4

 القياا بأي  أعمال اخرم يتلفه بها رئيسه المباشر ال تتعارض مع طبيع  عمله. .5

 

 المؤهالت المطلوبة لشغل الوظيفة:

  . درج  الدبلوا المتوسط مع خبرة ال تقل عن ثمث سنوات في نفس مجال الوظيف 

 . شهادة الثانوي  العام  مع خبرة ال تقل عن خمس سنوات في نفس مجال الوظيف 
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 المهام والمسؤوليات :

 القياا باالعمال والمهاا الموتل  اليه من قبل رئيسه المباشر والتي تتضمن المهاا التالي :

 اراس  مباني ومرافق الجامع  والماافظ  على ماتوياتها. .1

 تنظيا عملي  دخول سيارات الزائرين والمراجعين للارا الجامعي. .2

 تنظيا ارت  الطم  عند استخدامها باصات الجامع . .3

 تفقد ابوا  المباني عند انتهاء الدواا. .4

 القياا بأي  أعمال اخرم يتلفه بها رئيسه المباشر ال تتعارض مع طبيع  عمله. .5

 

 المؤهالت المطلوبة لشغل الوظيفة:

  الثانوي  العام  مع خبرة ال تقل عن خمس سنوات في نفس مجال العمل.شهادة 

 .الشهادة االعدادي  مع خبرة ال تقل عن سبع سنوات في نفس مجال العمل 

  


