جمعية جائزة الملكة رانيا العبد هللا للتميز التربوي
بطاقة وصف وظيفي
المسمى الوظيفي :موظف جودة
الدائرة /القسم :دائرة الجودة
المسؤول المباشر :مدير الجودة
المرؤسيين:

ال يوجد
الهدف العام من الوظيفة:

متابعة تنفيذ كافة أعمال ضب ب ببود الواص امارب ب ببة بمماجا

جميل ما

اعم

امتعلقة بدورص الو ئز اسب ب ببنودة و رب ب ببد ر

تقارداها ،ومتابعة كافة عمال ماقوة وتقييم أا ء عمال أقسام المعية و رد ر تقارداها .
المهام والمسؤوليات:

 .1تنفيذ مهام ضود الواص امارة بتدقيق امهام الساسية اما

اورص الو ئز اسنودة باالستعانة باامصاار

االزمة وإعد ا تقاردا الواص اها أول بأول وذاك اك جائزص من الو ئز امطاو ة من قو

المعية وتنفيذها

سب اموعيد امتفق عليها مل ألقسام امعنية وبما ينسلم مل الدول ازمني اعام في المعية.
 .2امشاركة في تدقيق آايا

الائزص وتوثيقاتها اضمان ستماردة اعم بلواص عااية و اتقلي من أوقا

عم ما

إعااص اعم و اتطودا و اتحسين امستمادن.

 .3تنفيذ مهام تدقيق " اتقييم اابعي إلنلاز أهد ف ألقسام اسنودة" مل كافة ألقسام في ألوقا
تمدم ساعة تقييم النحافا

التماذ الجاء

اتصحيحية االزمة اها مواشاص من إا ر

 .4امشاركه في متابعة أعمال نظام امطد اشهادة في المعية ضمن مسؤوايا
اشهاي األقسام وإعد ا اتقاردا اشهادة اماره بها.

 .5امشاركة في تنفيذ مهام "تقييم إلنلاز اسنوي امؤشا
في ذاك إرد ر الستوانا
 .6إا رص ملفا

االزمة على افئا

إصدار/مراجعة:

أا ء ألهد ف الستاتيلية" امارة بأقسام المعية ،بما

امعنية وتحلي نتائلها.

المعية اممتلفة و اقيام باألاو ر اموكواة فيها.

 .8اقيام بأية أعمال أخاى يكلف بها من قو

القسام.

قسم الواص وتقييم إلنلاز

اقسم وتحديثها سب االزم أول بأول .

 .7امشاركة في اتحضيا انشاطا

االزمة اها و اتي

امسؤول امواشا ضمن أهد ف اقسم.

تاريخ آخر تعديل:

اعتماد:

جمعية جائزة الملكة رانيا العبد هللا للتميز التربوي
بطاقة وصف وظيفي
الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة :

إلا ردة أو أي تمصص مناسب.

المؤهل العلمي :بكااوردس في اهندسة ،أ د اتمصصا

الخبرات العملية :سنتان خواص على ألق  ،يفض في ملال إا رص الواص ،يفض قطاع امدما

وايس اقطاع اصناعي.

معارف وقدرات ومهارات:

 تعزدز ثقافة الواه في المعيه بأن يكون مثال

-

ي وقدوص اللميل في ادقة اعااية في أا ء امهام



اتاكيز على احلول الذردة وايس على امشاك

-

مهار

ستمد م احاسوب .

-

مهار

ستمد م بانامج الكس ( advanced excel

نفسها ،و اعم بمودأ الواص مسؤواية الميل وايس
قسم و د فقد.





)
-

ادقه اعااية وقوص امال ظة.

مهار

تحلي

اويانا

و الرقام باستمد م  Excelأو

.SPSS
مهارات إعداد التقارير
اقدره على اتعلم امستما .

اقببدرص على اتاكيز و ألا ء اعببااي بكببافببة الوقببا

-

اقدرص على تحم ضغد اعم و امستلد .

-

مهار

-

اماونة و اتكيف باامسب ب ب ببتلد

و اظاوف.


اديه قدرص على اتفكيا اتحليلي.

ابق ب ب ببدرص عبلبى إا رص ابوقب ب ب ب

و ابلبمبل ببيبن ابلبواص

و النتاجية.

ستمد م الغة النلليزدة

باامدا امحداص اها.
-

التصال و اتو ر اليلابي و افعال.
القدرة على العمل بروح الفريق.

رقم الموظف:

اسم مسؤول التعيين:

اسم الموظف:

توقيع مسؤول التعيين:

توقيع الموظف :

تاريخ التعيين

التقدم اهذه اوظيفة ،ياجى اضغد على اابد اتااي
فرص عمل

إصدار/مراجعة:

اضب ب ب ببمان تسب ب ب ببليم امهام

تاريخ آخر تعديل:

اعتماد:

