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 الوصف الوظيفي : مدير الدائرة الفنية 

 العامالمدير المسؤول المباشر:  مدير الدائرة الفنية  الوظيفي:المسمى  
  الفنية الدائرة البرنامج:الوحدة / 

  عنها:الوظائف المسؤول            ة المتوسطة اإلشرافي الوظيفية:المجموعة 
 المياه رئيس قسم  .1
 الصرف الصحي رئيس قسم  .2
 رئيس قسم التفتيش  .3

الخاصة    والمرافقجميع الخدمات    وصيانة تشغيل  من  المسؤولية الكاملة عن كل ما يتعلق بالشؤون الفنية    الوظيفة:ملخص  
مياه الشرب والتخلص من مياه  بالتي ترتبط  اإلشراف على تنفيذ المشاريع  الصحي و   والصرفخدمات المياه    وتزويدلتوفير  

وإدارة المرافق الخاصة بالخدمة وصالحية الشبكات   ،والسيولالصرف الصحي أو منع األضرار الناجمة عن مياه األمطار  
 لة وآمنة  عاها فبالموصلة 

 معايير قياس األداء المهام والمسؤوليات الرئيسة  •
   والتنظيم  التخطيط أ
الصلة بالشؤون الفنية والتخطيط واالشراف على عمليات  الخطط والبرامج ذات    وضع 1

لتوفير مستوى    ووضع برامج توزيع المياه اليومية والشهرية  التشغيل والصيانة المختلفة
جيد من الخدمة طبقا للسياسات واإلجراءات المتبعة وضمان تحقق األهداف الفنية  

 لإلدارة العامة ومجلس اإلدارة.ورفعها  وفقا لمنظومة من مؤشرات األداء القياسية

 تخطيطعدد مرات الفشل في 
 على البرامج  واإلشراف

تنفيذ فحوصات دورية لكل ما يخص الشؤون الفنية للتأكد من سير العمل حسب   2
 . وتحديث الخطط والبرامج عند الحاجة اإلجراءات المتبعة 

تنفيذ عدد مرات الفشل في 
 فحوص دورية 

متابعة وتنفيذ مختلف برامج التطوير والتحسين آلليات التشغيل والصيانة والتوصية   3
 انقطاع.بالمعدات والمواد المناسبة لضمان عملها بالشكل المرجو دون 

نتيجة   أعطالعدد مرات حدوث  
 اإلهمال

للتأكد من واإلستراتيجية الكبرى    التمويليةمتابعة تخطيط وتنفيذ واستقبال المشاريع   4
 تحقيق األهداف المنشودة.

في   الفشل  مرات  تحقيق عدد 
 نتيجة اإلهمال األهداف

 والتقارير   البيانات ب

في   وحفظها وارشفتها  وتحديث كافة البيانات والوثائق والتقارير ذات الصلة  متابعة 1
 . لتوثيق والرجوع إليها عند الحاجةلاألماكن المخصصة 

البيانات أو    عدم توفرعدد مرات  
 توثيقها بالوقت المناسب 

المواجهة   2 والمشاكل  العمل،  المنفذة، وخطط  األعمال  الدورية حول  التقارير  إعداد 
 .والتوصيات والحلول لتوثيق األعمال وإخطار اإلدارة بالمستجدات

 التقارير الدورية  تأخرعدد مرات 
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مختلف مكوناتها من بإعداد وتقديم الميزانية التفصيلية لعمليات التشغيل والصيانة   3
 .  اعتمادهامواد وتوريدات وعقود خدمة ومشاريع تطويرية وتدريبية وغيره ليتسنى 

مرات   توفير   التأخر عدد  في 
  البيانات المطلوبة

 والريادة  اإلدارة ج
اإلشراف على كافة األنشطة ذات الصلة بخدمات توفير المياه والصرف الصحي   1

، بما يتفق لسلطة المياه و المجاري ومياه األمطار وإدارة كل الموارد الفنية والعملياتية  
 مع السياسات المتبعة، واألنظمة ذات الصلة. 

السياسات   مخالفة  مرات  عدد 
 واإلجراءات  

ومطابقة  2 المختلفة  ودوائرها  الفنية  االدارة  أداء  لتقييم  دورية  فحص  عمليات  تنفيذ 
 المعايير والسياسات التخاذ اإلجراءات الالزمة  

مرات   تطابق عدد  معايير    عدم 

 السياسات و األداء

 

التي هي خارج صالحية  3 الوظيفة ورفع  المشاكل والمعوقات ضمن صالحية  حل 
 الوظيفة إلى المدير المباشر لضمان استمرار العمل بسالسة   

في حل المشاكل    مرات الفشل عدد  

 بالوقت المناسب 

 
تمثيل مصلحة المياه في كافة المواضيع ذات الصلة وتقديم المشورة لإلدارة والمشاركة   4

 ،االجتماعات لتمكين اإلدارة من أخذ القرارات المناسبةفي 
أو    خاطئةعدد مرات تقديم مشورة 

 للقيام بالمهمة  عدم التوفر 

لتوفير   5 المعنية  الجهات  في    االحتياجاتالتنسيق مع كافة  األعمال  لتنفيذ  الالزمة 
  ،والمعتمدةللخطط المسبقة التجهيز  وفقاو الوقت المحدد 

مرات   التنسيق    الفشلعدد  في 

 بالوقت المناسب 

واالشراف على    ةالفني  للطواقم  جوانب السالمة واألمن والصحة المهنية  تطبيق جميع 6
على    تنفيذها والحفاظ  الصلة  ذات  واإلجراءات  والسياسات  القوانين  إتباع  لضمان 

 ، سالمة وأمن الطاقم

بجوانب   الحوادث عدد     المتعلقة 

 الصحة و األمنو  السالمة

ون الفنية والتشغيل. ليتسنى  ؤ ذات الصلة بإدارة الش  مواد التوريدالموافقة على ومتابعة   7
 ، تنفيذ األعمال في الوقت المحدد

مرات   تأخر عدد  أو  العمل    توقف 

الالزمة   المواد  توفر  عدم  بسبب 

 نتيجة اإلهمال 

 والتطوير  التدريب ه

 واالرتقاءفي المجاالت ذات الصلة لتوضيح المهام وتحسين األداء  لعاملينا تدريب 1
سلطة المياه    وأنظمةوإصدار التعليمات لهم بموجب المهام الوظيفية للدائرة    بالعمل

 ،والمجاري 

عن   الناتجة  المشاكل  مرات  عدد 

 المهارات الالزمة  عدم توفر 

 

في   2 للموظفين  التدريبية  االحتياجات  توفير تحديد  ليتسنى  الصلة  ذات  المجاالت 
 الدورات التدريبية الالزمة 
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 واإلجراءات السياسات و

و  1 واالشراف  بتنفيذإتباع  القوانين    االلتزام  والتعليمات    والسياساتجميع  واإلجراءات 
واالشراف   والمجاري   المياه  سلطة  أنظمةذات الصلة لكي تنفذ األعمال الموكلة حسب  

   ،بطريقة موحدة وخاضعة للرقابة على تطبيقها

مرات     السياسات   مخالفةعدد 

 والتعليمات  اإلجراءاتو

ذات الصلة بالوظائف المحوسبة  طوير وتعزيز األنظمة والبرامج الفنية والتشغيلية  ت 3
والتي تشمل أطر    ،مدير فنيبالمستوى الوظيفي لل  والمجاري   المياه  سلطة الفنية في  

التشغيل والصيانة واالشراف وضبط الجودة والصحة    وادارة عملياتعمل وإجراءات  
 ، والسالمة

والبرامج    مالءمة   مدى األنظمة 

 الفنية والتشغيلية

 

وضع وإقرار المعايير ومؤشرات األداء المتعلقة بمدى مالءمة مستوى خدمات المياه  3
 .بهدف تحسين األداءوالصرف الصحي للمعايير الدولية وذات العالقة 

أداء   معاييرتوفر     ومؤشرات 

 معتمدة 

 أخرى  مهام ح

العمل وتغطية   احتياجاتالمدير المباشر لتلبية    من قبلتأدية األعمال التي تسند إليه   1
 ، فترات اإلجازات

مرات   االنصياع  عدد  عدم 

 االدارية.  للتعليمات

 
 
 التواصل وعالقات العمل  •

 خارج سلطة المياه والمجاري  داخل سلطة المياه والمجاري 
 المدير العام  -
 مجلس اإلدارة -
 مدراء الدوائر ورؤساء األقسام   -
 الموظفين -

 الجهات المانحة عبر القنوات الرسمية -
 جهات التدقيق والمراقبة -
 البلديات  -
 شركات الخدمات )الكهرباء، االتصاالت وغيرها( -
 الكاتب االستشارية  -
 المقاولين -

 حدود الصالحيات  •
 توجيه ومراقبة األداء والعمل لمختلف الدوائر الفنية  -
 وليةؤ تقييم أداء العاملين في مختلف الدوائر الواقعة ضمن نطاق المس -
 الموافقة على األعمال اإلضافية واإلجازات  -
 اعداد ومراجعة الميزانيات التشغيلية السنوية   -
 داخليا وخارجيا. ذات الصلة الفنية المواضيعفي كافة عند التكليف  سلطة المياه والمجاري تمثيل  -
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 المؤهالت العلمية والخبرات العملية •
حملة الماجستير المتعلق بالمياه    هم من ويفضل منأو المدنية ما يعادله  أو االلكتروميكانيكية الهندسة الميكانيكيةالبكالوريوس في  -

 والصرف الصحي 
 في منصب مدير دائرة أو أعلى  سنوات 4خبرة في مجال العمل على األقل ومنها  سنوات 10 -
 . ذات الصلة اإلجراءاتالقوانين واألنظمة و  معرفة -
    .معرفة عملية وتنفيذية بالبرامج المحوسبة إلدارة عمليات التشغيل والصيانة -
 . للبرامج الفنية المختلفة ويشمل ذلك التشغيل والصيانةفهم جيد  -
 .خبرة في صيانة المضخات واألجهزة المساعدة للنظام وعمليات اللحام ولوحات التحكم الكهربائي واآللي -
  خبرة سابقة في التعامل مع الجهات المانحة وإدارة المشاريع. -

 السمات الشخصية والمهارات المكتسبة •
 مع الموظفين والجمهور وبشكل إيجابي. تواصل شخصي ممتازةمهارات  -
 ( Water & Wastewater GEMs+EPANET)وخصوصا برامج التصميم الهيدروليكي    التعامل مع الحاسوب  جيدة في  مهارات -

Water & SewerCAD)،)  (GIS( ،)SCADA ) 
 والمتابعة  التخطيطالتحليل و مهارات  -
 وإدارة فريق هندسي فني متكامل  المسؤولية واتخاذ القرار لحل المشاكلالقدرة على تحمل  -
 القدرة على العمل تحت الضغط  -
 عند الحاجة  وردياتنظام الوعلى  ةالعمل ساعات إضافيالقدرة على   -
 وكتابة ومحادثة  وفهم قراءةإجادة اللغة اإلنجليزية  -
 

 

 االعتمادات  .1

 المدير العام  البشرية الموارد  مدير الدائرة الفنية 

   

  التاريخ:  التاريخ:  التاريخ: 

 

 


