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 الوصف الوظ�في : مدیر الدائرة الفن�ة 

 العامالمدیر المسؤول الم�اشر:  مدیر الدائرة الفن�ة  الوظ�في:المسمى  

  الفن�ة الدائرة البرنامج:الوحدة / 

  عنها:الوظائف المسؤول            ة المتوسطة اإلشراف� الوظ�ف�ة:المجموعة 

 الم�اه رئ�س قسم  .1
 الصرف الصحي رئ�س قسم  .2
 رئ�س قسم التفت�ش  .3

الخاصة    والمرافقجم�ع الخدمات    وص�انة تشغیل  من  المسؤول�ة الكاملة عن �ل ما یتعلق �الشؤون الفن�ة    الوظ�فة:ملخص  
الم�اه    وتزو�دلتوفیر   م�اه الشرب والتخلص من م�اه  �التي ترت�ط  اإلشراف على تنفیذ المشار�ع  الصحي و   والصرفخدمات 

و�دارة المرافق الخاصة �الخدمة وصالح�ة الش�كات   ،والسیولالصرف الصحي أو منع األضرار الناجمة عن م�اه األمطار  
 لة وآمنة  عاها فبالموصلة 

 معاییر ق�اس األداء المهام والمسؤول�ات الرئ�سة  •

   والتنظیم  التخطیط أ

الصلة �الشؤون الفن�ة والتخط�ط واالشراف على عمل�ات  الخطط والبرامج ذات    وضع 1
لتوفیر مستوى    ووضع برامج توز�ع الم�اه الیوم�ة والشهر�ة  التشغیل والص�انة المختلفة

جید من الخدمة ط�قا للس�اسات واإلجراءات المت�عة وضمان تحقق األهداف الفن�ة  
 لإلدارة العامة ومجلس اإلدارة.ورفعها  وفقا لمنظومة من مؤشرات األداء الق�اس�ة

 تخط�طعدد مرات الفشل في 
 على البرامج  واإلشراف

تنفیذ فحوصات دور�ة لكل ما �خص الشؤون الفن�ة للتأكد من سیر العمل حسب   2
 . وتحدیث الخطط والبرامج عند الحاجة اإلجراءات المت�عة 

تنفیذ عدد مرات الفشل في 
 فحوص دور�ة 

متا�عة وتنفیذ مختلف برامج التطو�ر والتحسین آلل�ات التشغیل والص�انة والتوص�ة   3
 انقطاع.�المعدات والمواد المناس�ة لضمان عملها �الشكل المرجو دون 

نت�جة   أعطالعدد مرات حدوث  

 اإلهمال

للتأكد من واإلسترات�ج�ة الكبرى    التمو�ل�ةمتا�عة تخط�ط وتنفیذ واستق�ال المشار�ع   4
 تحقیق األهداف المنشودة.

في   الفشل  مرات  تحقیق عدد 

 نت�جة اإلهمال األهداف

 والتقاریر   البیانات ب

في   وحفظها وارشفتها  وتحدیث �افة الب�انات والوثائق والتقار�ر ذات الصلة  متا�عة 1

 . لتوثیق والرجوع إلیها عند الحاجةلاألماكن المخصصة 

الب�انات أو    عدم توفرعدد مرات  

 توث�قها �الوقت المناسب 

المواجهة   2 والمشاكل  العمل،  المنفذة، وخطط  األعمال  الدور�ة حول  التقار�ر  إعداد 
 .والتوص�ات والحلول لتوثیق األعمال و�خطار اإلدارة �المستجدات

 التقار�ر الدور�ة  تأخرعدد مرات 
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مختلف مكوناتها من �إعداد وتقد�م المیزان�ة التفصیل�ة لعمل�ات التشغیل والص�انة   3

 .  اعتمادهامواد وتور�دات وعقود خدمة ومشار�ع تطو�ر�ة وتدر�ب�ة وغیره لیتسنى 

مرات   توفیر   التأخر عدد  في 

  الب�انات المطلو�ة

 والریادة  اإلدارة ج

اإلشراف على �افة األنشطة ذات الصلة �خدمات توفیر الم�اه والصرف الصحي   1
، �ما یتفق لسلطة الم�اه و المجاري وم�اه األمطار و�دارة �ل الموارد الفن�ة والعمل�ات�ة  

 مع الس�اسات المت�عة، واألنظمة ذات الصلة. 

الس�اسات   مخالفة  مرات  عدد 

 واإلجراءات  

ومطا�قة  2 المختلفة  ودوائرها  الفن�ة  االدارة  أداء  لتقی�م  دور�ة  فحص  عمل�ات  تنفیذ 
 المعاییر والس�اسات التخاذ اإلجراءات الالزمة  

مرات   تطابق عدد  معاییر    عدم 
 السیاسات و األداء

 
التي هي خارج صالح�ة  3 الوظ�فة ورفع  المشاكل والمعوقات ضمن صالح�ة  حل 

 الوظ�فة إلى المدیر الم�اشر لضمان استمرار العمل �سالسة   

في حل المشاكل    مرات الفشل عدد  
 بالوقت المناسب 

 

تمثیل مصلحة الم�اه في �افة المواض�ع ذات الصلة وتقد�م المشورة لإلدارة والمشار�ة   4
 ،االجتماعات لتمكین اإلدارة من أخذ القرارات المناس�ةفي 

أو    خاطئةعدد مرات تقدیم مشورة 
 للقیام بالمھمة  عدم التوفر 

لتوفیر   5 المعن�ة  الجهات  في    االحت�اجاتالتنسیق مع �افة  األعمال  لتنفیذ  الالزمة 
  ،والمعتمدةللخطط المس�قة التجهیز  وفقاو الوقت المحدد 

مرات   التنسیق    الفشلعدد  في 
 بالوقت المناسب 

واالشراف على    ةالفن�  للطواقم  جوانب السالمة واألمن والصحة المهن�ة  تطبیق جم�ع 6
على    تنفیذها والحفاظ  الصلة  ذات  واإلجراءات  والس�اسات  القوانین  إت�اع  لضمان 

 ، سالمة وأمن الطاقم

بجوانب   الحوادث عدد     المتعلقة 
 الصحة و األمنو  السالمة

7 
ون الفن�ة والتشغیل. لیتسنى  ؤ ذات الصلة �إدارة الش  مواد التور�دالموافقة على ومتا�عة  

 ، تنفیذ األعمال في الوقت المحدد

مرات   تأخر عدد  أو  العمل    توقف 
الالزمة   المواد  توفر  عدم  بسبب 

 نتیجة اإلھمال 

 والتطویر  التدریب ه

 واالرتقاءفي المجاالت ذات الصلة لتوض�ح المهام وتحسین األداء  لعاملینا تدر�ب 1
سلطة الم�اه    وأنظمةو�صدار التعل�مات لهم �موجب المهام الوظ�ف�ة للدائرة    �العمل

 ،والمجاري 

عن   الناتجة  المشاكل  مرات  عدد 
 المھارات الالزمة  عدم توفر 

 

في   2 للموظفین  التدر�ب�ة  االحت�اجات  توفیر تحدید  لیتسنى  الصلة  ذات  المجاالت 
 الدورات التدر�ب�ة الالزمة 
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 واإلجراءات السیاسات و

و  1 واالشراف  بتنفیذإت�اع  القوانین    االلتزام  والتعل�مات    والس�اساتجم�ع  واإلجراءات 
واالشراف   والمجاري   الم�اه  سلطة  أنظمةذات الصلة لكي تنفذ األعمال المو�لة حسب  

   ،�طر�قة موحدة وخاضعة للرقا�ة على تطب�قها

مرات     السیاسات   مخالفةعدد 
 والتعلیمات  اإلجراءاتو

ذات الصلة �الوظائف المحوس�ة  طو�ر وتعز�ز األنظمة والبرامج الفن�ة والتشغیل�ة  ت 3
والتي تشمل أطر    ،مدیر فني�المستوى الوظ�في لل  والمجاري   الم�اه  سلطة الفن�ة في  

التشغیل والص�انة واالشراف وض�ط الجودة والصحة    وادارة عمل�اتعمل و�جراءات  
 ، والسالمة

والبرامج    مالءمة   مدى األنظمة 
 الفنیة والتشغیلیة

 

وضع و�قرار المعاییر ومؤشرات األداء المتعلقة �مدى مالءمة مستوى خدمات الم�اه  3
 .بهدف تحسین األداءوالصرف الصحي للمعاییر الدول�ة وذات العالقة 

أداء   معاییرتوفر     ومؤشرات 
 معتمدة 

 أخرى  مھام ح
العمل وتغط�ة   احت�اجاتالمدیر الم�اشر لتلب�ة    من قبلتأد�ة األعمال التي تسند إل�ه   1

 ، فترات اإلجازات

مرات   االنصیاع  عدد  عدم 
 االداریة.  للتعلیمات

 

 

 التواصل وعالقات العمل  •

 خارج سلطة الم�اه والمجاري  داخل سلطة الم�اه والمجاري 

 المدیر العام  -
 مجلس اإلدارة -
 مدراء الدوائر ورؤساء األقسام   -
 الموظفین -

 الجهات المانحة عبر القنوات الرسم�ة -
 جهات التدقیق والمراق�ة -
 البلد�ات  -
 شر�ات الخدمات (الكهر�اء، االتصاالت وغیرها) -
 الكاتب االستشار�ة  -
 المقاولین -

 حدود الصالح�ات  •
 توج�ه ومراق�ة األداء والعمل لمختلف الدوائر الفن�ة  -

 ول�ةؤ تقی�م أداء العاملین في مختلف الدوائر الواقعة ضمن نطاق المس -

 الموافقة على األعمال اإلضاف�ة واإلجازات  -

 اعداد ومراجعة المیزان�ات التشغیل�ة السنو�ة   -

 داخل�ا وخارج�ا. ذات الصلة الفن�ة المواض�عفي �افة عند التكل�ف  سلطة الم�اه والمجاري تمثیل  -
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 المؤهالت العلم�ة والخبرات العمل�ة •
حملة الماجستیر المتعلق �الم�اه    هم من و�فضل منأو المدن�ة ما �عادله  أو االلكتروم�كان�ك�ة الهندسة الم�كان�ك�ةال�كالور�وس في  -

 والصرف الصحي 

 في منصب مدیر دائرة أو أعلى   سنوات 4خبرة في مجال العمل على األقل ومنها  سنوات 5 -

 . ذات الصلة اإلجراءاتالقوانین واألنظمة و  معرفة -

    .معرفة عمل�ة وتنفیذ�ة �البرامج المحوس�ة إلدارة عمل�ات التشغیل والص�انة -

 . للبرامج الفن�ة المختلفة و�شمل ذلك التشغیل والص�انةفهم جید  -

 .خبرة في ص�انة المضخات واألجهزة المساعدة للنظام وعمل�ات اللحام ولوحات التحكم الكهر�ائي واآللي -

  خبرة سا�قة في التعامل مع الجهات المانحة و�دارة المشار�ع. -

 السمات الشخص�ة والمهارات المكتس�ة •
 مع الموظفین والجمهور و�شكل إ�جابي. تواصل شخصي ممتازةمهارات  -

 ) Water & Wastewater GEMs+EPANET(وخصوصا برامج التصم�م الهیدرول�كي    التعامل مع الحاسوب  جیدة في  مهارات -

Water & SewerCAD)،(  )GIS) ،(SCADA ( 

 والمتا�عة  التخط�طالتحلیل و مهارات  -

 و�دارة فر�ق هندسي فني متكامل  المسؤول�ة واتخاذ القرار لحل المشاكلالقدرة على تحمل  -

 القدرة على العمل تحت الضغط  -

 عند الحاجة  ورد�اتنظام الوعلى  ةالعمل ساعات إضاف�القدرة على   -

 و�تا�ة ومحادثة  وفهم قراءةإجادة اللغة اإلنجلیز�ة  -
 

 

 االعتمادات  .1

 المدیر العام  البشریة الموارد  مدیر الدائرة الفنیة 

   

  التاریخ:  التاریخ:  التاریخ: 
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