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 الهيكل التنظيمى لكلية التربية للطفولة المبكرة
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 )القدرة المؤسسية(
 المعيار الثاني

 )القيادة والحوكمة(
 

 التوصيف الوظيفي
 لكلية التربية للطفولة المبكرة

 جامعة المنيا
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 الفهرس
 

 رقم الصفحظ الموضوع م
 3 الهيكل التنظيمى لمكمية 2
 6 الفهرس 0
 7 مقدمة 3
 8 الرؤية والرسالة 4
 9 لجنة اإلعداد والمراجعة 5
 00 – 22 لمجمس الكمية االختصاصات الوظيفية 6
 42 -03 ختصاصات الوظيفية الخاصة ههاالوحدات واإل 7
 52-42 هطاقات وصف الوظائف الكادر الخاص )المجموعة النوعية( 8
 59 -50 هطاقات وصف الوظائف اإلدارية 9
 66 - 62 المجموعة النوعية لوظائف الخدمات االجتماعية  22
 73 - 67 المجموعة النوعية لوظائف التعميم 22
 88 - 74 وظائف المكتهات والوثائقالمجموعة النوعية ل 20
 98 - 89 المجموعة النوعية الفنية لموظائف الهندسية المساعدة 23
 220-99 المجموعة النوعية الفنية لوظائف الخدمات االجتماعية 24
 227 - 223 المجموعة النوعية الفنية لوظائف فن المعامل 25
 220 - 228 لنقلالمجموعة النوعية الحرفية لوظائف الحركة وا 26

27 
هطاقات وصف لوظائف الخدمات المعاونة )معاون خدمة ممتاز وعامل نظافة 

 أول، معاون خدمة ثان، معاون خدمة
223- 229 

 202 المراجع 298
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 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 مقدمة:
جامعة المنيا نحو التربية للطفولة المبكرة في إطار سعي كلية 

بها الجهاز التميز وتحقيق الجودة الشاملة والتي من أهم جوان

األكاديمي واإلداري للكلية، فقد تم جمع وإعداد التوصيف الوظيفي 

 للكلية في ضوء القوانين واللوائح المنظمة للعمل. 

ويعد التوصيف الوظيفي بيان لجميع الواجبات والمسئوليات 

المتعلقة بالوظيفة وهو يصف المهارات التي يقوم بها شاغل 

 ة والعملية الالزمة لشغلها. الوظيفة وكذلك المؤهالت العلمي

ويساعد التوصيف الوظيفي في تحديد المواصفات الخاصة 

بالوظائف كما ييسر عملية فهم المسئوليات األساسية للوظيفة فهمًا 

واضحًا يزيد من فاعلية العمل الجماعي، حيث يقلل من تضارب 

الواجبات والمهام، ويظهر مدي مساهمة كل وظيفة  في تحقيق 

 مؤسسة. أهداف ال

التربية  وفي سبيل جمع وإعداد التوصيف الوظيفي لكلية

جامعة المنيا، فقد تم االستعانة بخبرات بعض \ للطفولة المبكرة

األساتذة متمثلة في )لجنة مراجعة التوصيف الوظيفي(، فضالً عن 

آراء مسئولي اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة بالجامعة، ومن هذا 

متابعة الهيكل التنظيمي بخالص الشكر  المنطلق يتقدم فريق

والتقدير لكل من ساهم في إنتاج ومراجعة والتوصيف الوظيفي 

، جامعة المنيا، مع التأكيد علي السعي التربية للطفولة المبكرةلكلية 

الوظيفي  نحو المراجعة الذاتية والدورية في سبيل تطوير التوصيف

 كلما دعت الحاجة لذلك.

 عميد الكلية وهللا الموفق،،                                        

 أ.د/ عيد عبدالواحد على
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 ة الكـلـيةــرؤي
 

 

 

 
 

 
 ةـيـة الكلـالـرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 كهٍت انرتبٍت نهطفىنت املبكرة كهٍت ركٍت تسعى إىل حتقٍق املٍزة انتنافسٍت 

 يف جمال انتعهٍى اجلايعً وانبحث انرتبىي وخذيت اجملتًعقىيٍاً و إقهًٍٍاً 

 

إعذاد يعهًاث ملرحهت انطفىنت املبكرة باستخذاو انتعهٍى اهلجني ، قادراث 

 سى  انعًم ، وإعذاد انباحيني انقادرٌ  عهى اإلبذاع واملنافست يف

عهى استخذاو املعرفت  انرقًٍت وتىظٍفها يف حم املشكالث انرتبىٌت واجملتًعت يف 

 جمال تربٍت انطفم ، وتقذٌى اخلذياث واالستشاراث انرتبىٌت واننفسٍت خلذيت اجملتًع عهى

 املستىٌني احملهى واإلقهًٍى
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 الصفظ الطضو م

2 

الترهوية لرياض األطفال هكمية رياض  ةدار إالمدرس  د / سمية عمي أحمد 
جهاز ال) الخامساألطفال، ومسئول متاهعة المعيار 

 (اإلدارى

0 
لجنة متاهعة  مسئول، و هاصول ترهية الطفل مدرس د/ نشوة محمد حسن

 ( القيادة والحوكمةالمعيار الثاني )

3 
، وعضو لجنة متاهعة النفسيةهقسم العموم  مدرس  د/ أنوار مختار 

 ( القيادة والحوكمة) الثانىالمعيار 
 

 حتديث التوصيف الوظيفى: جلنة مراجعة

 

 الصفظ  الطضو  م
 معة المنيااج – الترهية لمطفولة المهكرةاألستاذ المتفرغ هكمية  نهيل السيد حسنأ.د /  2

0 
أستاذ المناهج وطرق التدريس، ووكيل الكمية لشئون الدراسات  أ.د ناصر فؤاد غهيش 

 . الترهية لمطفولة المهكرةالعميا والهحوث، كمية 

3 
رئيس قسم العموم وطرق التدريس المساعد،  أستاذ المناهج د حنان محمد صفوت  أ.

 . الترهية لمطفولة المهكرة، كمية  الترهوية

4 
مدير وحدة ضمان الجودة  نائب، و هقسم العموم الترهويةمدرس   تهانى شحاته أحمدد / 

 . الترهية لمطفولة المهكرةواالعتماد هكمية 
 

 

 واملراجعة اإلعداد نةجل
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: مجلس الكلية  أوًلا

 ويتكون من :
 وعضوية الكلية عميد 
 الكلية وكالء ثالثة 
 العلمية األقسام رؤساء 

  كل من ومدرس أستاذ
 قسم
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 الكلية االختصاصات الوظيفية لمجلس                    

 يرأسو عميد الذي الكمية مجمس لمكمية، ويتألؼ الييكؿ التنظيمي أعمى في يوجد

 وعضوية الكمية

 وكالء الكلية ثالثة
 األقسام العلمية رؤساء

  قسم كل   من أستاذ ومدرس
 مدير وحدة ضمان الجودة واالعتماد

األستاذية،  في أقديمتيـ سنة بترتيب كؿ دورياً  القسـ أساتذة العضوية يتناوب أف عمى
 .لمتجديد قابمة سنة لمدة يتمتعوف بعضوية المجمس 

في  األقدمية بترتيب سنة كؿ دورياً  العضوية تناوب ويجرى ومدرساف مساعداف * أستاذاف
 شئوف في النظر عند الكمية  مجمس اجتماعات األعضاء يحضر ىؤالء وال ،فئة كؿ

 األستاذة توظيؼ شئوف في النظر منيـ عند المدرسوف يحضر وال توظيؼ األساتذة

 .المساعديف

 لمدة يعينوف الكمية  في تدرس التي المواد في دارية ليـ ممف * عضواف مف الخارج

 مجمس وموافقة مجمس الكمية اقتراح عمى بناءً  لجامعةا رئيس مف لتجديد بقرار قابمة سنتيف

 والمعاىد الكميات مجالس مف مف مجمس أكثر بيف عضوية يجمعوا أف يجوز وال الجامعة

مجمس  عضوية بيف يجمعوا أف الجامعات، ال تنظيـ لقانوف الخاضعة لمجامعات التابعة
 .الكمية تتبعو الذي الجامعة مجمس وعضوية الكمية

 :والمسئوليات تاالختصاصا
 :اآلتية المسائؿ في بالنظر مجمس الكمية يختص
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 :والمتابعة والتنظيم والتنسيق التخطيط مسائل :-أوال
 بيف وتنسيقيا وتنظيميا الكمية  في العممية والبحوث لمتعميـ العامة السياسة رسـ 

 .المختمفة األقساـ

 نشاء استكماؿ خطط وضع  .الكمية  في والمكتبة توالتجييزا المعامؿ ودع المباني وا 

 األجنبية المنح عمى واإليفاد الدراسية واألجازات لمبعثات الكمية  خطط إعداد. 

 الكمية  في التدريس ىيئة أعضاء تخصصات الستكماؿ برامج إعداد. 

 أقساـ الكمية بعض في الدراسة بتشجيع الكفيمة السياسات إعداد. 

 الجامعية والمذكرات الكتب عمى الكمية  طبلب حصوؿ بتيسير الكفيمة السياسات إعداد 

 .المواد في بعض التأليؼ وتشجيع

 األقساـ. ىذه بيف التنسيؽ وتنظيـ أقساـ الكمية في العمؿ لنظاـ العاـ اإلطار رسـ 
 المختمفة األقساـ بينيا في والتنسيؽ الكمية  في الدراسة لمقررات المحتوى إقرار. 

 عداد لمجامعة التنفيذية البلئحة وضع في الرأي إبداء  لمكمية. الداخمية البلئحة وا 

 الكمية  لمكتبة الداخمية البلئحة وضع. 
 جراءات أعدادىـ وتحديد الكمية  في الطبلب قبوؿ تنظيـ لى مف التحويؿ وا   .الكمية  وا 

 الكمية  في االمتحانات وأعماؿ والتمرينات والبحوث توالمحاضرا الدروس تنظيـ. 

 لمكمية المؤتمرات العممية وتوصيات األقساـ وتقارير ةلمكمي السنوي التقرير مناقشة 

 في وتجديدىا ومراجعتيا الكمية  في والبحث واالمتحاف ةنظـ الدراس ـوتقيي ولؤلقساـ

 .المتطورة وحاجاتو المجتمع ومطالب العممي والتعميمي التقدـ إطار وفي ذلؾ كؿ ضوء

 الكمية  في والمالية اإلدارية تنظيـ الشئوف. 

 الكمية  موازنة شروعم إعداد. 

 الكمية  في والبحوث لمتعميـ العامة السياسة تنفيذ متابعة. 
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 :التنفيذية المسائل :ثانيا
 األقساـ عمى المالية االعتمادات توزيع. 

 والييا الكمية  مف قيدىـ ونقؿ الطبلب تحويؿ. 

 الحكـ فلجا وتعييف والدكتوراه الماجستير رسائؿ وتسجيؿ العميا تلمدارسا الطبلب قيد 

لغاء القيد الرسائؿ عمى  .والتسجيؿ وا 

 العممية والتمرينات توالمحاضرا الدروس توزيع. 

 واجبات وتحديد لجاف وتشكيؿ أعماؿ وتوزيع جداوؿ واعتماد االمتحاف مواعيد تحديد 

قرار مداوالت الممتحنيف  النقؿ سنوات امتحانات نتائج واعتماد االمتحاف لجاف وا 

 .بالكمية

 الكمية  مف والدبمومات العممية والشيادات الدرجات منح اقتراح. 

 العميا تلمدارسا التفرغ ومكافآت الدراسية واإلجازات  والمنح لمبعثات الترشيح. 

 ونقميـ الكمية  في التدريس ىيئة أعضاء تعييف اقتراح. 

 والييا الكمية  مف الندب. 

 العممي التفرغ وأجازات واإلعارات العممية لمميمات الترشيح. 

 لمطبلب والرياضية االجتماعية الشئوف رعاية. 

 الجامعات تنظيـ قانوف مف السابعة المادة حكـ مراعاة مع التبرعات قبوؿ حاقترا 
 في المتناظرة والمعاىد الكميات مف األحواؿ بحسب األولى الفرؽ طبلب تحويؿ قبوؿ 

 .الجامعات تنظيـ الخاضعة لقانوف الجامعات

 الخاضعة لمجامعات تابعة غير معاىد أو كميات مف بالطبل قيد ونقؿ تحويؿ قبوؿ 

 ىذه عمى الحكـ لجاف وتعييف والدكتوراه الماجستير وتسجيؿ رسائؿ القانوف ليذا

لغاء الرسائؿ  .التسجيؿ وا 
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 :متفرقة مسائل -ثالثا:
 الجامعة مجمس إليو يحيميا التي األخرى المسائؿ. 

 لبحث فنية لجاناً  بالكمية التدريس ىيئة أعضاء بيف مف مجمس الكمية يشكؿ 

 :المجاف ىذه ومف في اختصاصو، تدخؿ التي الموضوعات

 المكتبات. لجنة                               الطبلب. شئوف لجنة     
 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لجنة                     .والبحوث العميا الدراسات لجنة 

 وفقاً  بيا يختص التي األخرى المسائؿ              .العممية واألجيزة المختبرات لجنة 

 لمقانوف
 الثقافية العبلقات لجنة 

 
 

 
 
 

 النوعية المجموعة
 الخاص لوظائف: الكادر

 أظتبذ :اندزجخ

  انكهيخ عًيد :انوظيفخ اظى

 :العبم الىصف

 بالكمية الوظائؼ قمة عمى الوظيفة ىذه تقع -
 بالكمية تواإلدارا ـاألقسا جميع عمى باإلشراؼ الوظيفة شاغؿ يختص -

 :واملسئىلٍبث الىاجببث

 الجامعة لرئيس العاـ لئلشراؼ الوظيفة شاغؿ يخضع. 

الكادر   الوظائف وصف بطاق ات
 الخاص
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

  لؤلعماؿ تنفيذىـ ومتابعة وتوجييـ األدنى بالدرجات باإلدارة العامميف عمى اإلشراؼ. 
 وتنظيمييا الكمية في العممية والبحوث لمتعميـ العامة السياسة رسـ عمى اإلشراؼ 

 .بيف األقساـ المختمفة ياوتنسقي
 نشاء استكماؿ خطة وضع عمى اإلشراؼ  ومكتبة والتجييزات المعامؿ ودعـ المباني وا 

 .الكمية
 المنح عمى واإليفاد ةالدراسي واإلجازات لمبعثات الكمية خطة إعداد عمى اإلشراؼ 

 .األجنبية
 الكمية في التدريس ىيئة أعضاء الستكماؿ برامج إعداد عمى ؼاإلشرا. 
 أقساـ الكمية بعض في ةالدراس بتشجيع الكفيمة السياسة إعداد عمى ؼإلشراا. 
 الكتب عمى الكمية طبلب حصوؿ بتيسير الكفيمة السياسة إعداد عمى ؼاإلشرا 

 .المواد بعض في وبتشجيع التأليؼ الجامعية توالمذكرا
 ىذه بيف يؽالتنس وتنظيـ الكمية أقساـ في العمؿ العاـ لنظاـ اإلطار رسـ عمى ؼاإلشرا 

 .ـاألقسا
 في بينيا والتنسيؽ الكمية في لمقررات الدراسة العممي المحتوى  إقرار عمى ؼاإلشرا 

 .األقساـ المختمفة
 عداد لمجامعات التنفيذية البلئحة وضع في الرأي إبداء عمى اإلشراؼ  البلئحة وا 

 .لمكمية الداخمية
 الكمية لمكتبة الداخمية البلئحة وضع عمى اإلشراؼ. 
 أعدادىـ وتحديد الكمية في الطبلب قبوؿ تنظيـ عمى شراؼاإل. 
 المؤتمرات األقساـ وتوصيات وتقارير لمكمية السنوي التقرير مناقشة اإلشراؼ عمى 

ومراجعتيا  الكمية في والبحث واالمتحاف ةنظـ الدراس وتقييـ لمكمية ولؤلقساـ، العممية
 وحاجاتو المجتمع ومطالب تعميميوال العممي ـالتقد وفي إطار ذلؾ ضوء في وتجديدىا
 .المتطورة
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 الكمية في والمالية اإلدارية الشئوف تنظيـ عمى اإلشراؼ. 
 الكمية موازنة مشروع اإلشراؼ عمى إعداد. 
 الكمية في والبحوث لمتعميـ العامة السياسة متابعة اإلشراؼ عمى. 
 األقساـ عمى المالية االعتمادات توزيع اإلشراؼ عمى. 
 والييا الكمية قيدىـ مف ونقؿ الطبلب تحويؿ اإلشراؼ عمى. 
 وتعييف  والدكتوراه الماجستير رسائؿ وتسجيؿ العميا لمدراسات الطبلب قيد عمى اإلشراؼ

عداد الرسائؿ الحكـ عمى لجاف  .والتسجيؿ القيد وا 
 العممية والتمرينات والمحاضرات الدروس توزيع اإلشراؼ عمى. 
 وتحديد لجاف وتشكيؿ أعماؿ وتوزيع اوؿ وجد ووضع مواعيد تحديد اإلشراؼ عمى 

 .الكمية في االمتحانات ونتائج االمتحاف لجاف مداوالت الممتحنيف واقتراح واجبات
 الكمية مف والدبمومات العممية والشيادات الدرجات حاقتراح من اإلشراؼ عمى. 
 تدارسالم التفرغ ومكافآت ةالدراسي واإلجازات والمنح لمبعثات الترشيح عمى اإلشراؼ 

 .العميا
 ونقميـ. الكمية في التدريس أعضاء تعييف اقتراح   اإلشراؼ عمى 
 والييا الكمية مف التدريس ىيئة أعضاء ندب اإلشراؼ عمى. 
 العممي التفرغ وأجازات واإلعارات العممية لمجمعيات اإلشراؼ عمى الترشيح. 
 لمطبلب والرياضية االجتماعية الشئوف اإلشراؼ عمى رعاية. 
  السابعة المادة حكـ مراعاة مع التبرعات قبوؿ اقتراح اؼ عمىاإلشر. 
 الكميات. مف األحواؿ بحسب ىالفرقة األول طبلب قبوؿ تحويؿ اإلشراؼ عمى 
 القانوف ليذا الخاضعة الجامعات في المتناظرة. 
 لمجامعات تابعة غير كميات مف الطبلب قيد ونقؿ قبوؿ تحويؿ اإلشراؼ عمى 

 .القانوف ليذا الخاضعة
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 ىذه  عمى الحكـ لجاف وتعييف والدكتوراه الماجستير رسائؿ اإلشراؼ عمى تسجيؿ
 .والتسجيؿ ؿالرسائ

 الجامعة مجمس عميو يحيميا التي األخرى المسائؿ. 
 لمقانوف وفقاً  بيا يختص التي األخرى المسائؿ. 
 الجامعة رئيس إلى الجمسات محاضر ويبمغ الكمية، مجمس قرارات بتنفيذ العميد يقوـ، 

 والسمطات الييئات ويبمغ صدورىا، تاريخ مف أياـ ثمانية خبلؿ تيبمغ القرارا كما
 .بيا يجب إببلغيا التي بالقرارات المختصة الجامعية

 دارة الكمية أمور بتصريؼ العميد يقوـ ويكوف  والمالية، واإلدارية العممية شئونيا  وا 
 الكمية مجمس قرارات تنفيذ عف وكذلؾ الجامعية، والموائح تنفيذ القوانيف عف مسئوالً 
 .والموائح القوانيف ىذه حدود في األعمى لمجامعات والمجمس الجامعة ومجمس

 عاـ  كؿ نياية في الجامعة رئيس إلى تقريرا الكمية مجمس عمى العرض بعد العميد يقدـ
 رالتقري ىذا يتضمف التي والمالية واإلدارية والتعميمية العممية الكمية عف شئوف جامعي
 واالمتحانات الدراسة وشئوف بيا العمؿ أداء ومستوى في الكمية ألوجو النشاط عرضاً 

 عمى تنطوي التي المقترحات وعرض اعترضت التنفيذ التي العقبات وبياف ونتائجيا
 .المبلئمة الحموؿ

 وفقاً  المعيد أو الكمية في ةاألقساـ والمجاف المشكم مجالس اجتماع إلى أف يدعو لمعميد 
 .الموضوعات مف يراه عمييا  ما يعرض أف لو كما ىذا القانوف، ـ ألحكا

 على اإلداسي اإلششاف: 
 الكمية مجمس أمانة إدارة. 
 .أميف الكمية والوحدات اإلدارية 
 الجودة ضماف وحدة. 
 العممية ـاألقسا رؤساء. 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 :الوظيفة شغل شروط
 ر التعميـ العالي، يعيف عميد الكمية بقرار مف رئيس الجميورية بناء عمى عرض وزي

وذلؾ مف بيف ثبلثة أساتذة ترشحيـ لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الكمية 
 .أو المعيد في كافة المجاالت التي يتقدـ بو طالب الترشح

  جراءات وشروط الترشح ويصدر بتشكيؿ المجنة المشار إلييا وبتنظيـ عمميا وضوابط وا 
يـ العالي بعد موافقة المجمس األعمى ومعايير المفاضمة، قرار مف وزير التعم

 (.6/7/2.82بتاريخ  2882. )قرار وزارىلمجامعات
  وفي حالة عدـ وجود أساتذة في الكمية أو المعيد، لرئيس الجامعة أف يندب أحد

 في أساتذة وجود عدـ ، وفي حالةاألساتذة مف الكميات أو المعاىد التابعة لمجامعة
 بعمؿ ـلمجامعة لمقيا التابعة الكميات مف األساتذة أحد يندب أف الجامعة لرئيس الكمية،
 العميد. بعمؿ الكمية مف ذات المساعديف األساتذة أحد يندب أف أو العميد،

  ويجوز إقالة العميد مف العمادة قبؿ نياية مدتيا بقرار مف رئيس الجامعة، بناء عمى
و بمقتضيات طمب مجمس الجامعة المختص وذلؾ إذا أخؿ بواجباتو الجامعية أ

 (.8972لسنة  29مف قانوف تنظيـ الجامعات  24)المادة  مسئولياتو
 

 أظتبذ :اندزجخ
 وانطالة انتعهيى نشئوٌ انكهيخ انوظيفخ: وكيم اظى

 :العبم الىصف

 - بالكمية الوظيفة ىذه تقع 
 - والطبلب، واإلشراؼ عمى  التعميـ شئوف قطاع عمى باإلشراؼ الوظيفة شاغؿ يختص

التعميمية واإلشراؼ عمى األنشطة الطبلبية لطبلب مرحمة  األمور عتسيير جمي
 البكالوريوس
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 :واملسئىلٍبث الىاجببث

 الكمية لعميد المباشر لئلشراؼ الوظيفة شاغؿ يخضع. 
 والتدريس واالمتحانات الطبلب بأمور يتصؿ فيما الكمية شئوف إدارة في العميد معاونة. 
 البكالوريوس بمرحمة ميـوالتع ةبالدارس الخاصة الشئوف إدارة. 
 لمطبلب العممي التدريب عمى اإلشراؼ. 
 توطئة  الكمية خارج مف واالمتحانات لمتدريس الندب شأف في األقساـ مقترحات ةدارس

 .الكمية عمى مجمس لعرضيا
 شئوف التعميـ والطبلب. ةيقـو بدراسة وعرض الموضوعات عمى لجن 
 يخصو مف موضوعات. ايقـو بإعداد ما يعرض عمى مجمس الكمية فيم 
 البكالوريوس سير الدراسة داخؿ الكمية بمرحمة ةيقـو بمتابع. 
 البكالوريوس والنتائج بمرحمة تيشرؼ عمى سير وأعماؿ االمتحانا. 
 الخريجيف بالكمية ومتابعة أعمالو. ةيشرؼ عمى وحد 
 األكاديمي. ديشرؼ عمى اإلرشا 
 مف النشرات  هالطالب وغير  ؿييشرؼ عمى جميع المطبوعات الخاصة بالطبلب مثؿ دل

 واألنشطة.
 الكمية في القومية المقررات تدريس متابعة عمى اإلشراؼ. 
 كونيا خبلؿ مف والفنية والثقافية واالجتماعية الرياضية الشئوف رعاية اإلشراؼ عمى 

 .لؤلنشطة الطبلبية رائداً 
  الوافديف الطبلب شئوف اإلشراؼ. 
 يخصو فيما لمكمية السنوي العممي المؤتمر عمى يعرض ما إعداد. 

 :الخبلٍت اللجبى اإلششاف على

 .لجنة شئوف التعميـ والطبلب 
 .لجنة المكتبات 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 
 :الخبلٍت اإلداساث اإلششاف على

 والطبلب ـشئوف التعمي إدارة. 
 الطبلب رعاية إدارة. 
 .وحدة الخريجيف 
 مركز الحاسب اآللي 

 :الوظيفة شغل شروط

 العميد ترشيح عمى بناء الجامعة رئيس مف بقرار ميةالك أساتذة بيف مف الوكيؿ تعييف 
 .واحدة مرة لمتجديد قابمة ثبلث سنوات لمدة وذلؾ
 أظتبذ :اندزجخ

 وانجحوث انعهيب نهدزاظبد انكهيخ انوظيفخ: وكيم اظى

 :العبم الىصف

 بالكمية الوظيفة ىذه تقع 
 والبحوث العميا تالدارسا قطاع عمى باإلشراؼ الوظيفة شاغؿ يختص 

 
 :واملسئىلٍبث لىاجببثا

 الكمية لعميد المباشر الوظيفة لئلشراؼ شاغؿ يخضع. 
 والبحوث العميا تالدارسا بشئوف يختص فيما الكمية شئوف إدارة في العميد معاونة. 
 مجالس اقتراحات عمى بناءً  الكمية في العممية والبحوث الدراسات العميا خطة إعداد 
 والمجاف المختصة ـاألقسا. 
 فيذ ىذه الخطة في األقساـ المختمفة بالكمية.متابعة تن 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 ىذا في المرسومة السياسة تنفيذ ومتابعة الكمية في العممي النشر شئوف اإلشراؼ عمى 
 .الشأف

 شئوف وتولي بالقطاع الخاصة العممية والندوات المؤتمرات تنظيـ اإلشراؼ عمى 
 .والخارجية الثقافية الداخمية العبلقات

 العميا الدراسات بشئوف يخص فيما لمكمية السنوي تقريرال في يعرض ما إعداد 
 .والبحوث

 .اإلطبلع عمى تقارير فحص الرسائؿ العممية قبؿ مناقشتيا 
  حضور اجتماعات مجمس الكمية ومجالس الدراسات العميا والبحوث والعبلقات الثقافية

 بالجامعة.
 لعميا.متابعة الخطة البحثية وتقارير المشرفيف عمى طبلب الدراسات ا 
 .اإلشراؼ عمى المجمة العممية لمكمية ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة في ىذا الشأف 
 واقتراح الخطة لتزويدىا بالكتب والمراجع والدوريات  المكتبة شئوف عمى اإلشراؼ 

 :الخبلٍت اللجبى اإلششاف على

 الدراسات العميا. لجنة                          
 ية.لجنة العبلقات الثقاف 
 التالية والوحدات اإلدارات اإلشراؼ عمى: 
 العميا تالدراسا إدارة.                                            
 الثقافية العبلقات إدارة                                       .إدارة البحوث            
 لمجمة العممية.ا إدارة                                       .المكتبة إدارة 

 :الوظيفة شغل شروط

 العميد ترشيح عمى بناء الجامعة رئيس مف بقرار الكمية أساتذة بيف مف الوكيؿ تعييف 
 .واحدة مرة لمتجديد قابمة ثبلث سنوات لمدة وذلؾ
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 أظتبذ :اندزجخ
 انجيئخ وتنًيخ اجملتًع خديخ نشئوٌ انكهيخ وكيم :انوظيفخ اظى

 :العبم الىصف

 بالكمية فةالوظي ىذه تقع 
 البيئة، و  وتنمية المجتمع خدمة شئوف قطاع عمى باإلشراؼ الوظيفة شاغؿ يختص

 في مجاالت خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بالكمية. الكمية أمور عتسيير جمي
 :واملسئىلٍبث الىاجببث

 الكمية لعميد المباشر الوظيفة لئلشراؼ شاغؿ يخضع. 
 البيئة وتنمية المجتمع خدمة يختص فيما الكمية شئوف إدارة في العميد معاونة. 
 لمكمية الجغرافي  النطاؽ إطار في المجتمع بخدمة الخاصة الشئوف إدارة. 
 عمييا والحفاظ البيئة تنمية عمى العمؿ. 
 المبتكرة والرؤى األفكار تطبيؽ خبلؿ مف المحيط المجتمع تطوير عمى العمؿ. 
  جتمع.العممية بخدمة الم األبحاثربط نتائج 
 .تسويؽ األبحاث العممية التطبيقية 
 .اإلشراؼ عمى وسائؿ األمف المعممي بالكمية والتخمص مف النفايات الضارة 
 عمى تعتمد باألنشطة خطة المجتمعية، وضع المشاكؿ أنواع لتحديد دراسة إعداد 

 المجتمع. احتياجات
 والممتمكات األرواح وحماية العمؿ بيئة وتأميف المينية والصحة السبلمة في المساىمة 
 الخدمات تنمية خبلؿ مف المالية ومواردىا الكمية دخؿ مصادر زيادة في المشاركة 
 وتطويرىا. الخاص الطابع ذات الوحدات مف المقدمة 
 لمتدريب(. وحدات )إعداد التدريبية الدورات تنظيـ في المشاركة 
 األطراؼ المجتمعية كافة مع االتصاؿ دعـ 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 خريجييا ومستوى الكمية أداء عف المدني والمجتمع العمؿ سوؽ منظمات رضا قياس 
 :الخبلٍت اللجبى اإلششاف على

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة. شئوف لجنة
 واألجيزة العممية. تلجنة المختبرا

 :التالية والوحدات اإلدارات عمى اإلشراؼ
 .البيئة المجتمع وتنمية وخدمة شئوف إدارة 
 ع الخاص.المراكز والوحدات ذات الطاب 
 البيانات واإلنترنت )وحدة الخدمات االلكترونية( دإدارة قواع 
 .والكوارث األزمات وحدة 
 مركز الخدمة العامة لرعاية الطفولة. 
 وحدة المياقة البدنية. 
 .وحدة التدريب 
 .وحدة إنتاج الوسائؿ السمعية 
 وحدة إرشاد الطفولة. 
 :الوظيفة شغل شروط

 وذلؾ العميد ترشيح عمى بناء الجامعة رئيس مف بقرار كميةال أساتذة بيف مف الوكيؿ تعييف
 .واحدة مرة لمتجديد قابمة ثبلث سنوات لمدة
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 ثانيً ا: الوحدات
 واالعتماد ةوحدة ضمان الجود

 وحدة التدريب 
 وحدة الخريجين 

 وحدة األزمات والكوارث 
 وحدة إرشاد الطفولة 

 ITوحدة ال 
 وحدة الوافدين 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 النوعية المجموعة
 الخاص الكادر :وظائفل

 أحد أعضاء هيئة التدريس :الدرجة
 اجلودح وحدح ضًبٌ يديس :انوظيفخ اظى

 :العبم الىصف
 بالكمية الوظيفة ىذه تقع

 .الجودة ضماف وحدة عمى باإلشراؼ الوظيفة شاغؿ يختص
 :املسئىلٍبث و الىاجببث

 الكمية لعميد المباشر لمتوجيو الوظيفة شاغؿ يخضع. 
 عداد بالوحدة العامميف عمى راؼواإلش التوجيو  .البلزمة العمؿ خطط وا 
 مطابقتيا مف والتأكد اليومية، إنجازاتو ومتابعة بالوحدة، نظاـ العمؿ عمى اإلشراؼ 

 .بالوحدة العامميف بف والتنسيؽ أعماؿ الوحدة، لخطة
 مف بالكمية التدريس ىيئة أعضاء واختيار لموحدة والتنظيمي اإلداري الييكؿ تشكيؿ 

لجميع  الوظيفية المياـ وتحديد والتطوير الجودة ضماف مجاؿ في الخبرة ىذو 
 الوحدة. أعضاء

 وضع مع وانضباطو النتظامو البلزمة اإلجراءات واتخاذ بالوحدة العمؿ أداء متابعة 
 .والخارجي الداخمي لمتقويـ آليات      
 العامميف عوجمي الطمبة مستوى عمى الجودة بثقافة التوعية حمبلت عمى اإلشراؼ 

 .بالكمية اإلداريوف( الموظفوف -ومعاونوىـ التدريس ىيئة )أعضاء       
 انجازاتيا الجودة ضماف وحدة أنشطة لعرض الكمية مجمس جمسات حضور  و 

 .المجمس وتوصياتيا عمى
 في التدريبية الدورات العمؿ ورش الندوات، المؤتمرات، في والمشاركة الوحدة تمثيؿ 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 .الجودة وضماف طويرالت مجاؿ        
 مجمس إدارة الوحدة يصدرىا التي القرارات تنفيذ متابعة. 
 مف المختمفة المراحؿ في الكمية ألقساـ الوحدة مف الفني الدعـ تقديـ اإلشراؼ عمى 

نشاء نظاـ التطوير عممية ا   االستمرارية في متابعة وكذلؾ داخمي جودة ضماف و 
 .عمييا المتفؽ المعايير حسب األداء

 بيا، لممياـ المنوط وفقاً  بالوحدة العمؿ عف اإلدارة لمجمس دورية تقارير ديـتق 
 .اتواجيي والعقبات التي والمشاكؿ

 لموحدة تقميدية غير تمويؿ مصادر اقتراح. 
 باألقساـ االتصاؿ ذلؾ في بما العمؿ لتيسير الصبلحيات كافة الوحدة لمدير 

 إدارة مجمس مف إليو المخولة بلحياتالص إطار في وذلؾ واإلدارية بالكمية، العممية
 .الوحدة

 الغير أماـ الوحدة تمثيؿ. 
 لموحدة السنوي التقرير إعداد. 
 واالعتماد الجودة بنظـ الخاصة المشروعات جميع في العمؿ سير عف مسئوؿ 

 .داخؿ الكمية
 الوحدة إدارة مجمس فييا يفوضو التي األخرى االختصاصات. 

 :الوظيفة شغل شروط

 دريس بالكمية.عضو ىيئة ت 
 الجامعي بالتعميـ الجودة وضماف التطوير مجاؿ في خبرة لو يكوف أف يجب. 
 بالكمية الجودة ضماف وحدة في كعضو سابقة خبرة لو يكوف أف يفضؿ. 
 لموحدة مديرا تعيينو عند بالكمية إداري منصب أي يشغؿ أال يجب. 
 الكمية عميد مف توصية عمى بناءً  رئيس الجامعة مف بقرار الوحدة مدير يعيف. 
 إدارة وحدة ضماف الجودة ساالختصاصات الوظيفية لمجم: 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

   يكوف مجمس اإلدارة ىو الجية السابقة عمى جميع شئوف الوحدة وأنشطتيا
المختمفة وتصريؼ أمورىا ووضع السياسات التي تحقؽ أغراض الوحدة تحت 

 أشراؼ مجمس الكمية
 

  -الخبلٍت:وٌخىىل اجمللس على وجه اخلصىص االخخصبصبث 
 .تحديد إستراتيجية العمؿ لموحدة وطبيعة ألنشطة التي تؤدييا سواء لمكمية أو الغير 
  وضع النظاـ الداخمي لمعمؿ في الوحدة وتحديد االختصاصات والوصؼ العاـ

لواجبات العامميف بيا مف ناحية ووضع سياسات وترشيح القائميف عمى األعماؿ 
 بالوحدة.

 لمالية والفنية قبؿ عرضيا عمى مجمس الكمية.إعداد مشروع الموازنة ا 
  قرار الحساب الختامي قبؿ عرضيا عمى الجيات إقرار مشروع موازنة الوحدة وا 

 .ةالمختص
 .إعداد تقرير متابعة أداء الوحدة دوريا لعرضو عمى مجمس الكمية كؿ ثبلثة أشير 
 نشطة الوحدة اختيار الخبراء والمدربيف مف داخؿ الكمية أو خارجيا لتنفيذ بعض أ

لمعمؿ المؤقت وتحديد األجور والمكافآت لممدربيف والفنييف واإلدارييف العامميف 
 بالوحدة فى ضوء مواردىا.

 .إعداد تقرير سنوي عف نشاط الوحدة 
 .اعتماد نظاـ العقود واالتفاقات عمى المتعامميف بالوحدة 
 والفنية الخاصة بالوحدة. ةإعداد الموائح المالية واإلداري 
 ويض رئيس مجمس اإلدارة فى بعض اختصاصات المجمس عمى أف تعرض تف

 لمتصديؽ عمييا فى أقرب جمسة.
 .التوصية بقبوؿ المنح التي تتفؽ وأغراض الوحدة وعرضيا عمى مجمس الكمية 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

  النظر في كؿ ما يرى أ.د / عميد الكمية أو رئيس مجمس إلدارة عرضو عميو مف
 .ومسائؿ تدخؿ فى اختصاصات

 عمى ترشيح مف يمثؿ الوحدة في المؤتمرات والندوات العممية. الموافقة 
  الدعوة إلى عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات واالجتماعات بالتعاوف مع

 الجيات األخرى.
 .إقرار رسـو الدورات التدريبية والخطة التنفيذية لمبرامج التدريبية 

 
 

 أحد أعضاء هيئة التدريس :الدرجة
 يديس وحدح انتدزيت :فخانوظي اظى

 العبم الىصف
 بالكمية خدمة المجتمع وتنمية البيئة عالوظيفة بقطا ىذه تقع 
 وحدة التدريب بالكمية عمى باإلشراؼ الوظيفة شاغؿ يختص. 

 :واملسئىلٍبث الىاجببث
  خدمة المجتمع وتنمية البيئة. فيخضع شاغؿ الوظيفة لمتوجيو العاـ لوكيؿ الكمية لشئو 
 الجودة والتدريب داخؿ الكمية. ةقافيقـو بنشر ث 
 .يقـو بتذليؿ العقبات التي تواجو التدريب 
 .يشرؼ عمى إعداد كوادر مدربة جيدا 
 خبلؿ خطة تدريبية قابمة لمتنفيذ. فالتدريبية م تيشرؼ عمى تحديد االحتياجا 
 .يشرؼ عمى وضع قائمة بالبرامج التدريبية 
  ات التدريبية لتنفيذ البرامج التدريبية.يشرؼ عمى االستعانة بمدربيف لدييـ الميار 
 .يشرؼ عمى اإلعبلف عف انعقاد البرامج التدريبية وتسجيؿ المشاركيف 
 .يقـو بالعمؿ عمى خمؽ مناخ تدريبي محفز لممتدربيف المشاركيف 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 .يقـو بإعداد التقارير ومتابعة خطط التطوير والتدريب بوحدة التدريب 
  يـ لممدربيف والمحتوى التدريبي التي سيتـ تطبيقيا يقـو بتوضيح مبادئ ومعايير التقو

 بعد االنتياء مف التدريب.
 .يقـو بتحميؿ نتائج التقويـ لممدربيف والفريؽ التنفيذي لمدورة 
 .يقـو بقياس وتقويـ نتائج التدريب 
 .يقـو بمتابعة أثر التدريب عمى المتدربيف وعمى الوحدات المختمفة بالكمية 
 لرأي اآلخر.يقـو بتفعيؿ الرأي وا 

 
 :الوظيفة شغل شروط

.يجب أف يكوف لو خبرة في مجاؿ التدريب وطرؽ تنفيذه 
مجمس الكمية. ةالكمية وموافق عميد مف بقرار الوحدة مدير يعيف 
 

 االخخصبصبث الىظٍفٍت لىحذة الخذسٌب
 حهذف الىحذة إىل حتقٍق األهذاف الخبلٍت 

يـ الطبلب وتدريبيـ وتأىيميـ لسوؽ العمؿ معاونة الكمية فى القياـ برسالتيا في تعم -1
 )تدريب الطبلب(.

رفع كفاءة العامميف واإلدارييف عف طريؽ تدريبيـ لتحسيف مستوى األداء )تدريب  -2
 العامميف(.

تدريب الخريجيف ورفع كفاءتيـ وتأىيميـ لمعمؿ فى مجاؿ رياض األطفاؿ )تدريب  -3
 الخريجيف التعميـ المستمر(.

 تدريس ومعاونييـ لتنمية قدراتيـ ومياراتيـ.تدريب أعضاء ىيئة ال -4
اإلسياـ في تدريب أفراد المجتمع عمى استخداـ األساليب العممية والفنية الحديثة ورفع  -5

 رياض األطفاؿ )خدمة المجتمع(. تكفايتيـ في شتى مجاال
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

ـ تقديـ الخبرة والمشورة العممية والفنية عمى المستوى المحمى واإلقميمي لمتدريب والتعمي -6
 المستمر في مجاالت رياض األطفاؿ.

ذات االختصاص المتناظر  ةعقد اتفاقيات لمتعاوف المشترؾ عمى الوحدات التدريبي -7
 عمى المستوى القومي والدولي مف أجؿ تبادؿ الخبرات.

المختمفة بالكمية  ـإدارة واستضافة المؤتمرات والندوات العممية والثقافية ألي مف األقسا  -8
 مية والثقافية.أو الييئات العم

تخطيط وتنفيذ الدورات التدريبية وورش العمؿ والندوات التى تيدؼ إلى تطوير  -9
الميارات الفنية والمينية أو تجديد المعمومات فى المجاالت التخصصية المختمفة برياض 

 األطفاؿ والمجاالت ذات الصمة.
 

 أحد أعضاء هيئة التدريس :الدرجة
 نييديس وحدح اخلسجي :انوظيفخ اظى

 العبم الىصف
 شئوف التعميـ والطبلب. عالوظيفة بقطا ىذه تقع 
 وحدة متابعة الخريجيف. عمى باإلشراؼ الوظيفة شاغؿ يختص 

 :واملسئىلٍبث الىاجببث
  .يخضع شاغؿ الوظيفة لمتوجيو العاـ لوكيؿ الكمية التعميـ و الطبلب 
 ماؿ.وتوجيييـ ومتابعة تنفيذىـ لؤلع ةاإلشراؼ عمى العامميف بالوحد 
 بتوظيؼ الخريجيف. ةاإلشراؼ عمى عمؿ االستبيانات الخاص 
 وىيئات التوظيؼ  تالخريجيف ومؤسسا فاإلشراؼ عمى تجميع بيانات االستبيانات م 
 المدني  عوىيئات المجتم تالكمية وكافة مؤسسا فقنوات اتصاؿ بي حاإلشراؼ عمى فت

 لتوظيؼ الخريجيف.
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 قدىا الجامعة سنويا.المشاركة في ممتقيات التوظيؼ التي تع 
 .اإلشراؼ عمى ممتقي التوظيؼ الذي تعقده الكمية سنويا 
 احتياجات سوؽ العمؿ ومد أقساـ الكمية بيا. ساإلشراؼ عمى قيا 

 -ويتم تمخيص مسئوليات مدير الوحدة فيما يمى:

  البٍبًبث جتوٍع -:أوال 
 .إعداد قاعدة بيانات خاصة بخريجي الكمية 
 ا معمومات كافية عف الخريج(.إعداد بطاقة الخريج )بي 
 .تصميـ موقع لموحدة عمى شبكة االنترنت 
  إعداد قاعدة بيانات عف الشركات والمؤسسات التي يمكف أف توفر فرص عمؿ تتفؽ

 مع تخصصات خريجي الكمية.
  إعداد قاعدة بيانات لمطبلب المتوقع تخرجيـ والعمؿ عمى تنمية مياراتيـ المينية

 ية.وميارات التنمية البشر 
 الخىاصل هع اخلشجيني -ثبًٍب: 

  تحقيؽ التواصؿ مع الخريجيف مف خبلؿ التميفوف أو البريد االلكتروني أو موقع الوحدة
 أو موقع الكمية.

  دعوة الخريجيف لحضور فعاليات يـو الخريجيف السنوي الذي تنظمو الكمية 
 شاريع صغيرة.إعداد دورات تدريبية خاصة لمخريجيف لتأىيميـ لسوؽ العمؿ أو عمؿ م 
  إعداد دليؿ سنوي لمخريجيف يوزع عمييـ في يـو الخريجيف السنوي ويتـ نشره عمى

 موقع الكمية لتعميـ االستفادة منو لمخريجيف.
  متابعة الخريجيف بعد التحاقيـ بالعمؿ لمتعرؼ عؿ المشاكؿ التي تواجييـ وتقديـ الدعـ

 الفني والعممي كمما أمكف.
 لحىفري فشص العو -ثبلثب: 

  تشكيؿ لجنة متخصصة لممساعدة في إيجاد فرص العمؿ المناسبة لخريجي الكمية 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 .االتصاؿ بالشركات والمؤسسات التي يمكنيا توفير فرص عمؿ أو تدريب 
  تخصيص لوحة إعبلنية بالكمية لئلعبلف عف فرص العمؿ المختمفة، مع عرض فرص

 ألسماءلكمية، مع عرض العمؿ المتاحة عمى موقع وحدة متابعة الخريجيف  وموقع ا
 وعناويف الشركات والمؤسسات وكافة المعمومات المرتبطة بذلؾ.

 .الخىظٍفٍتإقبهت اللقبءاث  
  عبلـ الخريجيف متابعة اإلعبلنات الخاصة بالوظائؼ في الصحؼ وعمى االنترنت وا 

 بذلؾ.
 :الوظيفة شغل شروط

  الكمية مف متخصص عضو ىيئة تدريس 
 مجمس الكمية ةالكمية وموافق عميد فم بقرار الوحدة مدير يعيف 
 

 :وحدة اخلرجينيل االختصبصبت الوظيفية
التواصؿ الفعاؿ بيف الخريجيف بتخصصاتيـ المختمفة والكمية والمواءمة بيف  -1

 مخرجات التعميـ ومتطمبات سوؽ العمؿ.
إنشاء قاعدة بيانات لمخريجيف لمتحفيز عمى إيجاد صمة وثيقة بيف الكمية  -2

بمجاؿ رياض اعدة الشركات والمؤسسات الباحثة عف موظفيف فى والخريجيف،ولمس
 ووضع ىذه البيانات عمى موقع الكمية. فى الوصوؿ إلى الخريجيف بسيولة ويسر، األطفاؿ

إنشاء قاعدة بيانات عف المؤسسات والشركات والييئات الحكومية التي تعمؿ في  -3
 مجاؿ رياض األطفاؿ. 

المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والمجتمعية إزكاء مبدأ المشاركة والمسئولية  -4
الميتمة بالمجاؿ الزراعي والتصنيع الغذائي لمساعدة الخريجيف لمحصوؿ عمى فرص عمؿ 

 ليـ.
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

التواصؿ مع المؤسسات والشركات والييئات الحكومية عمى المستوى المحمى  -5
يف في كافة والعربي والتنسيؽ معيـ إليجاد فرص عمؿ واستيعاب أكبر عدد مف الخريج

 المجاالت.

لمعرفة احتياجاتيـ  فتح قنوات االتصاؿ بيف الكمية وجيات التوظيؼ المختمفة -6
عبلنيا لمطبلب والخريجيف.  وا 

اكتساب ثقة المجتمع المصري والعربي في مخرجات التعميـ لمبرامج المختمفة  -7
 لمكمية.

 مكمية.إعبلء قيـ التميز والقدرة التنافسية في كافة التخصصات التابعة ل -8

تأىيؿ الخريجيف ومساعدتيـ في الحصوؿ عمى فرص عمؿ تناسب تخصصاتيـ  -9
 داخؿ الوطف وخارجو.

اإلعداد الجيد والتدريب المستمر وتنمية ميارات الخريجيف بعمؿ دورات تساىـ -10
كسابيـ الميارات المطموبة.  وتساعد عمى توظيفيـ وا 

رشاد الطبلب قبؿ التخرج إلى الفرص الم-11 تاحة بسوؽ العمؿ مف خبلؿ توجيو وا 
 اتصاالتيا المختمفة بمؤسسات سوؽ العمؿ والتي تقـو الوحدة باإلعبلف عنيا.

عداد الخريجيف مف التخصصات المختمفة ونسبة العامميف منيـ أتوفير دراسات عف  -12
ونسبة العاطميف وكذلؾ جودة وكفاءة الخريجيف ومستوى الميارات المطموبة، وتزويد 

 تمة بنتائج ىذه الدراسات التخاذ اإلجراءات البلزمة.الجيات المي
إعطاء التغذية الراجعة عف مستوى الخريجيف واحتياجات سوؽ العمؿ لموصوؿ إلى  -13

مواصفات الخريج الجيد وتطوير وتحديث البرامج والمناىج بالكمية لتفي باحتياجات سوؽ 
 العمؿ.

 والتنمية البشرية. األطفاؿ مجاؿ رياضإمداد الخريجيف بكؿ ما ىو جديد في -14
متابعة حالة الخريجيف مف حيث مواءمة طبيعة العمؿ لمؤىبلتيـ العممية ومياراتيـ -15

 الخاصة.
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 إقامة يوـ سنوي لمخريجيف يدعا إليو الخريجيف ورجاؿ األعماؿ والمؤسسات الحكومية-16
 كمية.وتحتاج إلى توظيؼ خريجي ال مجاؿ رياض األطفاؿالتي تعمؿ في  والخاصة

 
 عضاء هيئة التدريسأحد أ :الدرجة

 يديس وحدح األشيبد وانكوازث :انوظيفخ اظى

 العبم الىصف
 بالكمية خدمة المجتمع وتنمية البيئة عبقطا الوظيفة ىذه تقع 
 وحدة األزمات والكوارث عمى باإلشراؼ الوظيفة شاغؿ يختص. 

 :واملسئىلٍبث الىاجببث
 خدمة المجتمع وتنمية  فوكيؿ الكمية لشئو يخضع شاغؿ الوظيفة لمتوجيو العاـ ل

 البيئة.
 وتوجيييـ ومتابعة تنفيذىـ لؤلعماؿ. ةاإلشراؼ عمى العامميف بالوحد 
 إجراءات وقائية  ذالمشاركة في وضع اقتراحات خطط وحدة األزمات والكوارث واتخا

 بما يكفؿ الحد مف الخسائر في األرواح والممتمكات.
 تدريبية وورش العمؿ لتنمية المعارؼ والميارات الخاصة ال جاإلشراؼ عمى عقد البرام

عداد خطط الوقاية والمنع وحسف إدارة األزمات عند  بالتنبؤ باألزمات المحتممة وا 
 وقوعيا.

 مستوياتيـ وتدريبيـ  ةيقـو بالعمؿ المستمر لتنمية ميارات العامميف وقدراتيـ عمى كاف
ذلؾ مف خبلؿ محاكاة األزمات السابقة عمى االشتراؾ فى اتخاّذ القرارات وتنفيذىا و 

 والمتوقعة.
  األزمات والكوارث  ةإدارة األزمات وزيادة درجة استعداد الكمية لمواجي ؽتكويف فر

 المحتممة.
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

  يقـو بمتابعة استكماؿ األجيزة والمعدات التي تستخدـ في مواجية األزمات والكوارث
 وصيانتيا.

 دروس المستفادة مف أسموب إدارتيا المشاركة في تشخيص األزمات واستخبلص ال
 ومعالجتيا.

 الندوات والمؤتمرات في مجاؿ إدارة األزمات والكوارث. داإلشراؼ عمى عق 
 .إعداد تقرير سنوي عف األزمات والكوارث التي تواجييا الكمية 
 والكوارث مزودة بأجيزة االتصاؿ المناسبة  تيقـو بتجييز غرفة إلدارة األزما 
 السبلمة والصحة المينية وتنبثؽ منيا لجنة 

 أهذاف جلٌت السالهت والصحت املهٌٍت:
 بمنع وذلؾ العمؿ بيئة مخاطر عف الناجمة اإلصابات مف البشري العنصر حماية 

 . المينية واألمراض واإلصابات لمحوادث تعرضيـ
 أجيزة مف تحتويو وما المنشآت في المتمثؿ المادي العنصر مقومات عمى الحفاظ 

 . لمحوادث نتيجة والضياع تمؼال مف ومعدات
 األماف تثبيت عممي كمنيج المينية والصحة السبلمة اشتراطات كافة وتنفيذ توفير 

 الذي والفزع القمؽ نوبات مف والحد بأعماليـ قياميـ أثناء العامميف قموب في والطمأنينة
 .ينتابيـ

 ةالتالي المقومات توافر مف بد ال ذكرىا السابؽ األىداؼ تتحقؽ ولكي : 

 المنشآت في الوقاية ألسس واليادؼ السميـ الفني التخطيط . 
 الفني التخطيط ىذا تنفيذ إلى الحاجة مف النابع التشريع .  
 األجيزة توفير مع اإلنشاء عمميات عند السميمة العممية األسس عمى المبني التنفيذ 

 . المينية والصحة السبلمة خدمات تنفيذ استمرار لضماف الفنية
 المينية والصحة السبلمة شروط تطبيؽ خبلؿ مف يتحقؽ ذكره سبؽ ما يؽتحق إف 

 : تأميف خبلؿ مف لمعمؿ السميمة المبلئمة البيئة وتييئة
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 الحوادث مف والوقاية السبلمة أجيزة وتوفير اإلنتاج ووسائؿ اآلالت سبلمة . 
 صاباتواإل الحوادث وقوع لمنع لمعمؿ المبلئمة الظروؼ وتييئة العمؿ أماكف سبلمة. 
 الخطرة العمميات وعزؿ كالتيوية اآلمف العمؿ وشروط العامة السبلمة معدات توفير 

  والكيرباء واآلالت المعدات مخاطر مف الحماية وسائؿ وتوفير اآلالت وصيانة والضارة
 كتوفير المينية لممخاطر المعرضيف لمعماؿ الفردية والوقاية السبلمة معدات توفير 

 كالكمامات العمؿ في المنتشرة الضارة الغازات مف واقياتو  لمعمؿ خاصة مبلبس
 الواقية النظارات وكذلؾ ، استعماليا تنوع حسب الواقية والقفازات والوجو الرأس وواقيات
 األعماؿ لطبيعة والمناسبة المبلئمة واألحذية الواقية واألحزمة الضوضاء وواقيات
 .  العمؿ ومواقع

 المينية والصحة السبلمة أخصائي قبؿ مف ذلؾ ويتـ ومواقعيا المخاطر وتحديد كشؼ 
 الحموؿ ووضع الخطر مواقع كشؼ شأنيا مف التي والبحوث الدراسات بإجراء وذلؾ
 واألجيزة اآلالت وعمى العمؿ مواقع في البلزمة القياسات إجراء بعد أثارىا مف لمحد

 وقياس لرطوبةوا والحرارة اإلنارة ودرجات العمؿ مواقع في الضوضاء درجات كقياس
 . اإلشعاع شدة

 لممخاطر المعرضيف العامميف والطالبات سبلمة تحقيؽ في الكمية طبيبة دور أىمية 
 إلى المعرضيف لمعماؿ الوقاية وسائؿ وضع في االشتراؾ وعميو الضارة والمموثات
 أو كيميائية العمؿ مواقع في الخطرة لمعوامؿ التعرض أف بحسباف مينية مخاطر
 الوقاية وسائؿ عف البحث وبالتالي العامؿ وسبلمة صحة عمى أثارىا عكستن فيزيائية

 . الضرورة حالة في العبلج ثـ أوال
رشاد تدريب أىمية  الفردية الوقاية وسائؿ عمى استعماؿ العماؿ وا 

  . ثبًٍبً:ـ ههبم جلٌتالسالهت والصحت املهٌٍت 
 ات واألمراض المينية تختص المجنة ببحث ظروؼ العمؿ وأسباب الحوادث واإلصاب

 واتخاذ ما يمـز مف إجراءات واحتياطات تكفؿ منع وقوعيا وعدـ تكرارىا .
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

  بحث اإلصابات  والحوادث الجسيمة واألمراض ووضع االحتياطات الكفيمة بمنع
 تكرارىا .

  التفتيش الدوري عمي كافة مكونات المنشأة مف ناحية الوقاية مف حوادث العمؿ
 واإلصابات المينية .

  تقديـ االقتراحات البلزمة لتحسيف ظروؼ بيئة المنشأة وتبلفي المخاطر واالشتراؾ في
 رسـ السياسة العامة لموقاية مف جميع أنواع المخاطر .

  التعاوف مع منسؽ السبلمة والصحة المينية في نشر الوعي الوقائي بأمور السبلمة
 والصحة المينية لدي العامميف وجميع المختصيف .

  تنفيذ احتياطات السبلمة والصحة المينية بكافة مواقع المنشأة .متابعة 
  االشتراؾ في وضع أسس اختيار ميمات الوقاية الشخصية المناسبة لمعامميف بورش

 العمؿ المختمفة ومراقبة استخداميا .
  دراسة شكاوي العامميف مف مبلبس وميمات الوقاية التي قد تكوف غير مناسبة ليـ

باستبداؿ أو تعديؿ ىذه المبلبس حتي تصبح مريحة ليـ وتشجيعيـ ووضع الحموؿ ليا 
 عمي استخداميا 

  دراسة وتحميؿ مخاطر بيئة العمؿ بالمنشأة ووضع تعميمات والفتات إرشادية بطرؽ
 العمؿ الفنية السميمة لكؿ عممية صناعية بالمنشأة .

 . إجراء تجارب وىمية لخطة اإلخبلء في حاالت الطوارئ 
 ؿ جياز السبلمة والصحة المينية وتأميف بيئة العمؿ بالمنشأة ومدي متابعة أعما

 . التزامو بتطبيؽ السياسات والخدمات الخاصة بالسبلمة والصحة المينية

 :الوظيفة شغل شروط

  الكمية مف متخصص عضو ىيئة تدريس 
 مجمس الكمية  ةالكمية وموافق عميد مف بقرار الوحدة مدير يعيف 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 هيئة التدريسأحد أعضاء  :الدرجة
 انطفونخزشبد إيديس وحدح  :انوظيفخ اظى

 العبم: الىصف

 .تقع ىذه الوظيفة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكمية 

 .يختص شاغؿ الوظيفة باألشراؼ عمى وحدة إرشاد الطفولة 

 الىاجببث واملسئىلٍبث:
 .إعداد الوسائل والمقاييس الالزمة لعممية إرشاد الطفولة 

  من هؤالء امج تدريهية هغرض تنمية قدرات األفراد في إرشاد األطفال تنفيذ هر
 )المرشد النفسى واألخصائى النفسى (

  إعداد هرامج إرشاد األطفال المناسهة لكل فئة من فئات األطفال )العاديين و ذوى
 الفئات الخاصة( عمى أسس عممية.

 معة والمجتمع المدنى.تقديم خدمات الدعم واإلرشاد النفسى لطالهات الكمية والجا 

 .تشخيص اإلعاقات الذهنية والنمائية لألطفال 

  قياس الذكاء لألطفالIQ. 

 .تقديم اإلستشارات النفسية لألطفال )العاديين وذوى اإلحتياجات الخاصة( وأسرهم 

 حقذٌن دوساث حذسٌبٍت هخخصصت يف اجملبالث الخبلٍت:

  البرامج الحديثة لمتعامؿ  –ة بريؿ لغ –التربية الخاصة بمختمؼ فئاتيا )لغة اإلشارة
 مع اإلعاقات النمائية بمختمؼ أنواعيا(.

 .البحث العممى ومياراتو 

 .المغات المختمفة مع الحفاظ عمى المصطمحات التربوية 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 .البرامج والتحاليؿ اإلحصائية المختمفة حسب القطاع الذى ينتمى لو فئة الباحثيف 

  ث التربوية.إعداد األدوات البحثية المناسبة لمبحو 

 .تقديـ المشورة البحثية لمباحثيف في مجاؿ الطفولة 

 .ترجمة المقاييس واألدوات مف المغة العادية إلى لغة اإلشارة ولغة بريؿ 

 .)مراجعة الرسائؿ العممية بالمغتيف )العربية واإلنجميزية 

  تقديـ خدمات إرشاد األطفاؿ واإلرشاد العبلجى )النفسى والسموكى( في مجاالتو
 لمتعددة.ا

 .تقديـ المشورة في التخطيط لمبحث العممى والمشروعات البحثية المختمفة 

 تقديـ المشورة في إعداد الدوات البحثية المختمفة. 
 

 أحد أعضاء هيئة التدريس :الدرجة
 ITيديس وحدح  :انوظيفخ اظى

 العبم: الىصف

  يختص شاغؿ الوظيفة باألشراؼ عمى الخدمات التكنولوجيةIT. 

 :بث واملسئىلٍبثالىاجب
 رفع كفاءة وتحسيف شبكة المعمومات الداخمية بالكمية 
 .تشغيؿ وصيانة شبكة المعمومات 
  الفني لمشبكة وتقديـ الدعـ الفني لجميع المستخدميف. االستخداـمتابعة 
   بالتنسيؽ مع  والبلسمكيةالقياـ بعمؿ التوسعات المطموبة لشبكة الكمية السمكية

 الجامعة. شبكة
  أجيزة الفيديو كوف فرنس تفعيؿconference video .بالكمية 
 رفع كفاءة البنية التحتية وتحديثيا بالكمية 



     
 

 
 
 
 
 

 

 

41 
 

فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

  الحاسب وممحقاتيا. األجيزةعمى الصيانة الدورية  اإلشراؼ 
   األنظمة والمشاكؿ ووضع الحموؿ المناسبة  األعطاؿدراسة أوجو القصور وتحميؿ

 الحاسب.
  والمعامؿ بالكميات. جيزةاألإعداد تقارير دورية عف حالة 
  ضد الفيروسات األجيزةتقنيف وضع استخداـ نظـ التشغيؿ والبرمجيات وحماية 
   ونسخ مضادات الفيروسات. األصميةتحميؿ البرامج 
  األجيزةتحديث برمجيات. 
  عمى عقود الصيانة. اإلشراؼصيانة الحاسبات والطابعات أو 
  تدعيـ التفاعؿ بيف الطالب وأعضاء  ؿخبلالعمؿ عمى تطوير العممية التعميمية مف

 التدريس ىيئة
   الفنية والتدريب. االستشاراتوتقديـ  اإللكترونيةتسويؽ المقررات 
  تدريب أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ عمي رفع مصادر التعمـ لممادة الدراسية 

 .اإللكترونيةوالتعامؿ مع مكتبات البوابة 
  عمى إدارة منتديات الطالب تدريب أعضاء ىيئة التدريس بالكمية 
  وكذلؾ في التواصؿ  اإلدارية المعامبلتالرسمي في كافة  اإللكترونياستخداـ البريد

 الطالب مع
   اإللكترونيإدارة حسابات المستفيديف بالكمية عمى البريد. 
   لمطالب وأعضاء ىيئة التدريس. اإللكترونيتشغيؿ وتفعيؿ خدمة البريد 
  اإللكترونيالبريد  خبلؿالمستندات مف و  المراسبلتتبادؿ جميع 
  المعنية األطراؼاستخداـ الموقع الرسمي لمكمية لمتواصؿ مع كافة 
  .جمع ونشر أخبار الكمية 
   اإللكترونيةتحديث بيانات الكمية عمى البوابة. 
   اإللكترونيةمف البوابات  االستفادةالتدريب ونشر الوعي بيف الطالب عمي كيفية 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

   الورقية المعامبلتبداؿ مف  اإللكترونية مبلتالمعااستخداـ 
  اإلداريةالتدريب وتقديـ الدعـ الفني لتفعيؿ استخداـ نظـ المعمومات MIS 
 تدريب العامميف بالكمية وأعضاء ىيئة التدريس عمى تكنولوجيا المعمومات 
 بالتعاوف مع مركز تدريب  واالتصاالتICTP .بالجامعة 
 اـ استخداـ نظاـ تتبع تذاكر المي”Tracker Request ”وىو نظاـ يستخدـ لتنسيؽ 

 وتتبع تنفيذ المياـ بيف مجموعة مف المستخدميف.
 زيادة كفاءة استخداـ المكتبة الرقمية 
 .إدارة حسابات المستفيديف بالكمية عمى المكتبة الرقمية 

  خدمة “ تدريب أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والطالب لعمؿ حسابات عمى
مخصصة  Google Scholar“و ” Microsoft Academic Search”وىي

مجاؿ مف  لمطمبة والباحثيف وذلؾ لمعثور عمى أبحاث وممخصات ومعمومات في أي
 .البحث العممي مجاالت

 
 أحد أعضاء هيئة التدريس :الدرجة

 يديس وحدح انوافديٍ :انوظيفخ اظى
 العبم: الىصف

  الوافدينيختص شاغل الوظيفة هاألشراف عمى الطالب 

 الىاجببث واملسئىلٍبث:
   تقديـ الدعـ لمطبلب الوافديف فى كافة المجاالت و تسويؽ البرامج األكاديمية

 .بالمغة العربية وبالمغات األخرى كميةالمتميزة والمتنوعة التى تقدميا ال

 الطبلب الوافديف وتذليؿ ورعاية لدعـ الجامعة سياسات ات و استراتيجي تنفيذ
 ية ليـ.الصعاب اإلدار 

 .ابراز عوامؿ الجذب  التى تتمتع بيا الكمية لمطبلب الوافديف 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

  تسييؿ إجراءات قيد وتسجيؿ المبعػػوثيف إلكماؿ الدراسػػات العميػػا )الماجستير
 .والدكتوراة( وفؽ أسس القبوؿ والتسجيؿ المعموؿ بيا

 ا مع متابعة تفعيؿ اتفاقيات وبرتوكوالت التعاوف التي قامت الجامعة بتوقيعي
يجاد سبؿ  المؤسسات والجامعات األخرى، وذلؾ بالتواصؿ مع تمؾ الجامعات وا 

 تعاوف حديثة في مجالي التعميـ والبحث العممي والتكنولوجي.
  /المشاركة في اإلعداد وتنفيذ السيمنارات ) حمقات النقاش ( ذات الطابع العممي

لعمؿ وكافة الفعاليات التطبيقي، والعممي / المنيجي، المؤتمرات العممية، ورش ا
كميات التي مف شأنيا أف تساىـ في تعزيز النقاش وتبادؿ المعرفة والمعمومات بيف 

 .الجامعة
 كافة األنشطة الدولية التي تنظميا أو تشارؾ فييا  تنفيذ التوصيات الصادرة عف

 .الجامعة
 إلتاحة  بالبيانات والمنح الجديدةموقع الكمية عمى  صفحة الوحدةالتحديث المستمر ل

 الفرصة بأعمى معدؿ لمطبلب والباحثيف لمحصوؿ عمى فرص جيدة ليـ.

 تجميع التقارير الدورية عف الموقؼ الدراسى لمطالب الوافد. 

 المغات و اآللى الحاسب مثؿ مجاالت فى الوافديف لمطبلب تدريبية دورات تنظيـ 
 .وغيرىا

 ع ادارة الجامعة، او في الحصوؿ عمى السكف الجامعي بالتعاوف م وافدمساعدة ال
 . الخارجب

 المتاحة" ترفييية -ثقافية-عبلجية" المختمفة بالخدمات الخاصة االرشادات تقديـ 
 الجامعة. داخؿ لمطبلب الوافديف

 و الدراسي تقدميـ لمتابعة الوحدة منسؽ وجود في الطمبة مع شيرى لقاء عقد 
 .تواجييـ التي المشاكؿ

 مستمرة بصفة وتحديثيا والجدد القدامى وافديفال الطبلب عف بيانات قاعدة إنشاء. 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 
 أحد أعضاء هيئة التدريس :الدرجة

 انهيبقخ انجدَيخيديس وحدح  :انوظيفخ اظى
 العبم: الىصف

  الوحدةيختص شاغل الوظيفة هاألشراف عمى 

 الىاجببث واملسئىلٍبث:
 وأعضاء ىيئة التدريس رفع المستوى البدنى والصحى لطالبات الكمية. 

 عمى الرشاقة لمطالبات وأعضاء ىيئة التدريس.يف المياقة العامة والحفاظ تحس 

 .المساىمة في تنفيذ مشروعات الجامعة في المجاؿ الرياضى 

  تنظيـ ندوات في التغذية لرفع المستوى الصحى لطالبات الكمية وأعضاء ىيئة
 التدريس.

 . تنظيـ دورات في اإلصابات واأللعاب الفردية 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 
 النوعية المجموعة

 الخاص لوظائف: الكادر
 القسم مجلس رئيس 

 األساتذة 
 األساتذة المساعدون 

 المدرسون. 
 المدرسون المساعدون 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 المعيدون 
 
 

 النوعية المجموعة
 الخاص لوظائف: الكادر

 أستاذ :الدرجة
 انقعى جمهط زئيط :انوظيفخ اظى

 :العبم الىصف

 بالكمية الوظيفة ىذه تقع 
 واإلدارية.  ةالقسـ العممية والبحثي شئوف عمى ؼباإلشرا الوظيفة شاغؿ يختص 

 :واملسئىلٍبث الىاجببث

 الكمية لعميد المباشر لئلشراؼ الوظيفة شاغؿ يخضع. 
  ًرئيس يشرؼ 8972 لسنة 29 لمقانوف التنفيذية البلئحة مف)22 (المادة لنص طبقا 

 مجمس رسمياي التي السياسات حدود في القسـ في واإلدارية العممية فعمى الشئو  القسـ
 الكمية

 التي السياسة حدود في القسـ في والمالية واإلدارية العممية الشئوف عمى اإلشراؼ 
 المعموؿ والقرارات والموائح ألحكاـ القوانيف وفقاً  القسـ ومجمس مجمس الكمية يرسميا

 .بيا
 التدريس ىيئة عمى األخرى الجامعية واألعماؿ والدروس المحاضرات توزيع اقتراح 

 .القسـ مجمس عمى لمعرض وذلؾ بالتدريس بالقسـ ئميفالقا
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 مجمس عمى لمعرض لمقسـ بالنسبة الكمية خارج مف لمتدريس الندب مقترحات إعداد 
 .القسـ

 يخصو فيما وذلؾ والكمية القسـ مجمس وسياسة قرارات تنفيذ متابعة. 
 القسـ مجمس عمى لمعرض بالقسـ والبحوث الدراسات العميا خطة اقتراح. 
 أعماليـ ومراقبة القسـ في العامميف عمى شراؼاإل. 
 ببلغ القسـ داخؿ النظاـ حفظ  سير بحسف المساس شأنو مف ما بكؿ الكمية عميد وا 

 .بالقسـ العمؿ
  العممية القسـ شئوف حوؿ جامعي عاـ  كؿ نياية في الكمية عميد إلى تقرير تقديـ 

 .لكميةا مجمس مف اعتماده بعد واإلدارية والمالية والتعميمية
 مجمس عمى المؤتمر توصيات وعرض لمقسـ العممي المؤتمر إلى القسـ مجمس يدعو 

 ومجمس الكمية القسـ
 بالكمية المتخصصة المجاف في المشاركة. 
 القسـ مجمس رئاسة. 
 ببلغ القسـ مجمس قرارات تنفيذ أياـ  ثبلثة خبلؿ والقرارات الجمسات بمحاضر العميد وا 

 .مف تاريخ صدورىا
 المعروضة المسائؿ نظر عند القسـ مجمس نظر وجية الكمية لمجمس القسـ رئيس يبيف 

 .الكمية عمى مجمس بشأنو
 :الوظيفة شغل شروط

 مف بقرار تعيينو أساتذة فى القسـ ويكوف ثبلثة أقدـ بيف مف القسـ مجمس رئيس يعيف 
واحدة، لمدة ثبلث سنوات قابمة لمتجديد مرة   الكمية بعد أخذ رأى عميد  الجامعة رئيس

وال يسرى ىذا الحكـ فى حالة وجود أقؿ  مف ثبلثة أساتذة  إذ تكوف رئاسة مجمس 
 القسـ ألقدميـ. 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 القسـ متنحيا عف رئاسة مجمس القسـ بتعيينو عميدا  أو وكيبل  مجمس ويعتبر رئيس
 لمكمية وذلؾ إذ وجد غيره مف األساتذة بالقسـ.

 المساعديف  األساتذة مجمسو أقدـ  رئيس بأعماؿ يقوـ خمو القسـ مف األساتذة وفى حالة
فيو، ويكوف لو بيذا الوصؼ حؽ حضور مجمس الكمية إال عند النظر فى شئوف 

 توظيؼ األساتذة.
 

 عضو هيئة التدريسالدرجة: 
 عضو هيئخ انتدزيطاظى انوظيفخ:  

 الىصف العبم
ي الكمية أعضاء ىيئة التدريس فتقع ىذه الوظيفة ضمف وظائؼ الكادر الخاص بالكمية،

 -ىـ:
 .المدرسون (ج)        المساعدون األساتذة (ب)                         األساتذة.)ا( 

 اهلذف هي الىظٍفت
  المشاركة فى العممية التعميمية والبحثية لمقسـ

 العبهتاملهبم واملسئىلٍبث 
  ـقسالتمرينات العممية بالاإلشراؼ عمى التفرغ لمقياـ بالمحاضرات و . 
  والدراسات المبتكرة ثبإجراء البحو  التخصصيةالمساىمة في تقدـ العموـ. 
  اإلشراؼ عمى ما يعده الطبلب مف البحوث واإلشراؼ عمى المعامؿ والمكتبات

 وتزويدىا بالكتب والمراجع. 
 .التمسؾ بالتقاليد والقيـ الجامعية األصيمة والعمؿ عمى بثيا في نفوس الطبلب  
 تصاؿ المباشر بالطبلب ورعاية شئونيـ االجتماعية والثقافية ترسيخ وتدعيـ اال

 والرياضية. 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

  رئيس القسـحفظ النظاـ داخؿ قاعات الدروس والمحاضرات والمعامؿ ويقدموف إلى 
 لحفظو  تإجراءاتقريرا عف كؿ حادث مف شأنو اإلخبلؿ بالنظاـ وما اتخذ مف 

 ا ونشرىا والبحوث الجارية إلى تقديـ تقريرا عف نشاطو العممي والبحوث التي أجراى
 رئيس مجمس القسـ المختص لمعرض عمى مجمس القسـ. 

 .المشاركة في أعماؿ المجالس والمجاف التي يكونوف أعضاء فييا  
 والعمؿ عمى المشاركة فى  لمقسـ ولمكمية المشاركة في أعماؿ المؤتمرات العممية

عداد المشا  ريع البحثية المؤتمرات العممية الداخمية والخارجية وا 
 

 ههبم عضى هٍئت الخذسٌس هي ًبحٍت الخعلٍن

  وضع مواصفات لممقررات القائـ عمى تدريسيا لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا
  ILOsبما يحقؽ النتائج التعميمية المستيدفة  

  تنفيذ ما وضع مف مواصفات لممقرر 
 تنفيذ االلتزاـ بالجدوؿ الدراسي الخاص بو مف حيث الوقت وال 
  الوقوؼ عمى االحتياجات العممية فى التدريس والتفاعؿ مع اإلدارة فى إعبلميا

 ومتابعتيا فى  تمبية ىذه االحتياجات 
 يقوـ بتدريسيا   ىوضع بنؾ لؤلسئمة لممقررات الت 
     إعداد  تقارير المقررات فى نياية كؿ فصؿ دراسي واقتراح خطة التحسيف 
  تعديؿ اؿCourse specs  ًلما يسفر عنو اؿ  وفقاCourse report  والمراجعة

 الداخمية  
  القياـ بنشاط مميز كتحويؿ مقررات إلكترونيًا وكذلؾ المؤلفات العممية 
  قياس رضا الطبلبStudent feedback  عمى أداء عضو ىيئة التدريس واالستفادة

 منيا فى خطة تحسيف تدريس المقرر 
 العلٍب ثحث العلوً والذساسبههبم عضى هٍئت الخذسٌس هي ًبحٍت الب
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 القياـ بأبحاث عممية تخدـ المجتمع المحمى 
  تنفيذ سياسة القسـ والكمية بخصوص الدراسات العميا والبحث العممي 
  اإلشراؼ عمى إعداد الرسائؿ العممية 
  متابعة طمبة الدراسات العميا تحت اإلشراؼ 
 تدريسقياس رضا طبلب الدراسات العميا عمى أداء عضو ىيئة ال 
 االشتراؾ في المؤتمرات العممية 
 تطوير الذات في مجاؿ البحث العممي و الدراسات العميا 

 ههبم عضى هٍئت الخذسٌس هي حٍث الٌشبط الطالبً وخذهت اجملخوع
  االشتراؾ في الريادة الطبلبية واإلرشاد األكاديمي 
 تماعية(اإلشراؼ عمى األنشطة الطبلبية المختمفة )عممية، فنية، رياضية واج 
  اإلشراؼ عمى تنفيذ بعض المشاريع التي تفيد الطبلب إلشراؾ الطبلب فى جودة

 التعميـ
  االشتراؾ في تنفيذ خطة المجتمع المحمى وتنمية البيئة 
  االشتراؾ في الحمبلت اإلرشادية وحمبلت التوعية 

 ههبم عضى هٍئت الخذسٌس هي حٍث حطىٌش الزاث
 ة عف تكنولوجيا التعميـ.االشتراؾ كمتدرب في دورات تدريبي 
 .االشتراؾ في دورات تدريبية في مجاؿ الحاسب اآللي 
 .االشتراؾ كمتدرب في الدورات التدريبية في مجاؿ التخصص 
 .االشتراؾ في دورات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس التي تنظميا الجامعة 
 ميـ العالى.الحصوؿ عمى دورات متخصصة في مجاؿ الجودة واإلعتماد لمؤسسات التع 
  أف يكوف عمى دراية كافية بمعايير اإلعتماد البرامجى والمؤسسى، وبالمعايير األكاديمية

 في تخصص الكمية.المرجعية )القومية والعالمية (
  الخبرة في التعامؿ مع نظـ تكنولوجيا المعموماتIT. 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

  
 :الوظيفة شغل شروط

 ب مجمس الجامعة بعد أخذ يعيف رئيس الجامعة أعضاء ىيئة التدريس بناء عمى طم
رأى مجمس الكمية ومجمس القسـ المختص، ويكوف التعييف مف تاريخ موافقة مجمس 

 ـ(.8972لسنة  29مف قانوف تنظيـ الجامعات 62الجامعة. )مادة 
 

 -يشرتط فيمن يعني عضوا فى هيئة التدريس مب يأتي:

جامعات المصرية أف يكوف حاصبل عمى درجة  الدكتوراه أو ما يعادليا مف إحدى ال -1
في مادة تؤىمو لشغؿ الوظيفة،أو أف يكوف حاصبل مف جامعة أخرى أو ىيئة عممية  
أو معيد عممي معترؼ بو  في مصر أو الخارج عمى درجة يعتبرىا المجمس األعمى 

 لمجامعات معادلة لذلؾ مع مراعاة أحكاـ القوانيف والموائح المعموؿ بو.
لسنة  49مف قانوف تنظيـ الجامعات 66مادة أف يكوف محمود السير والسموؾ. ) -2

 ـ(.1972

 شروط التعيني فى وظيفة مدرس 

 ( مف قانوف تنظيـ الجامعات يشترط فيم66مع مراعاة أحكاـ المادة )يعيف مدرسا أف  ف
يكوف قد أمضى ست سنوات عمى حصولو عمى درجة البكالوريوس أو ما يعادليا.  

 ـ(.8972لسنة  29مف قانوف تنظيـ الجامعات 67)مادة 
  يكوف التعييف في وظائؼ المدرسيف الشاغرة دوف إعبلف مف بيف المدرسيف المساعديف

ذا لـ يوجد مف ىؤالء مف ىو مؤىؿ لشغميا، فيجرى اإلعبلف عنيا.  في ذات الكمية، وا 
 ـ(.8972لسنة  29مف قانوف تنظيـ الجامعات 68)مادة 

 شروط التعيني يف وظيفة أستبذ مسبعد

 -ا مسبعدا مب يأتي:ذط فيمن يعني يف وظيفة أستبيشرت-أوال:



     
 

 
 
 
 
 

 

 

51 
 

فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

أف يكوف قد شغؿ وظيفة مدرس مدة خمس سنوات عمى األقؿ في إحدى الجامعات  -1
لقانوف تنظيـ الجامعات،بشرط أف يكوف قد مضى ثبلث عشرة سنة عمى  ةالخاضع

 األقؿ عمى حصولو عمى درجة البكالوريوس أو ما يعادليا.

 بأبحاث مبتكرة ونشرىا أو بإجراء أعماؿ إنشائية  ممتازة.أف يكوف قد قاـ في مادتو  -2

أف يكوف ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعيينو مدرسا بواجبات أعضاء ىيئة التدريس  -3
 . ومحسنا أداءىا

 ويدخل فى االعتهار في تعيينه نشاطه العممي واالجتماعي الممحوظ فى الكمية
ي خبسج حلك اجلبهعبث إرا جيىص اسخثٌبء حعٍني أسبحزة هسبعذٌي ه-ثبًٍب:

 -حىافشث فٍهن الششوط اَحٍت:
 حصولو عمى الدكتوراه. ىأف يكوف قد مضت مدة خمس سنوات عمى األقؿ عم -1
أف تكوف قد مضت ثبلث عشرة سنة عمى األقؿ عمى حصولو عمى درجة  -2

 البكالوريوس أو ما يعادليا.

تكرة ونشرىا أو أف يكوف قد قاـ منذ الحصوؿ عمى الدكتوراه بإجراء أبحاث مب -3
 بإجراء أعماؿ إنشائية  ممتازة في المادة المتعمقة بالوظيفة.

 أف يكوف متوفرا فيو الكفاءة المتطمبة لمتدريس. -4

 شروط التعيني يف وظيفة أستبذ 

 -ا مسبعدا مب يأتي:ذيشرتط فيمن يعني يف وظيفة أستب-أوال:

ألقؿ في إحدى أف يكوف قد شغؿ وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات عمى ا-1
 ىيكوف قد مضى عمى حصولو عم فلقانوف تنظيـ الجامعات، أو أ ةالجامعات الخاضع

درجة الدكتوراه  مدة عشر سنوات عمى األقؿ، بشرط أف يكوف قد مضى ثماني  عشرة سنة 
 عمى األقؿ عمى حصولو عمى درجة البكالوريوس أو ما يعادليا.
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

اعد بإجراء أبحاث مبتكرة ونشرىا أو بإجراء أف يكوف قد قاـ في مادتو وىو أستاذ مس-2
 أعماؿ إنشائية  ممتازة.

أف يكوف ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعيينو أستاذا مساعدا بواجبات أعضاء ىيئة -3
 التدريس ومحسنا أداءىا. 

ويدخؿ في االعتبار في تعيينو  مجموع إنتاجو العممي منذ حصولو عمى الدكتوراه أو ما 
يكوف قد أشرؼ عميو مف رسائؿ الماجستير والدكتوراه التي تمت يعادليا، وما 

 اإلنشائية البارزة في الكمية وإجازتيا،وكذلؾ نشاطو العممي االجتماعي وأعمال
جيىص اسخثٌبء حعٍني أسبحزة هي خبسج حلك اجلبهعبث إرا حىافشث -ثبًٍب:

 -فٍهن الششوط اَحٍت:
 حصولو عمى الدكتوراه. ىمأف يكوف قد مضت مدة عشر سنوات عمى األقؿ ع -1
أف تكوف قد مضت ثماني  عشرة سنة عمى األقؿ عمى حصولو عمى درجة  -2

 البكالوريوس أو ما يعادليا.

أف يكوف قد قاـ خبلؿ السنوات الخمس السابقة عمى تقدمو لمتعييف فئ وظيفة أستاذ  -3
ه بإجراء  أبحاث مبتكرة ونشرىا أو بإجراء أعماؿ إنشائية  ممتازة في تخصص ىذ

 الوظيفة.

 أف يكوف متوفرا فيو الكفاءة المتطمبة لمتدريس. -4

ويدخؿ في االعتبار في تعيينو  مجموع إنتاجو العممي منذ حصولو عمى الدكتوراه  -5
 أو ما يعادليا.

 
 يدزض يعبعداظى انوظيفخ: 

  اهلذف هي الىظٍفت
  المشاركة فى العممية التعميمية والبحثية لمقسـ
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 املهبم واملسئىلٍبث
 قسـالتمرينات العممية بالالمشاركة فى تدريس و  بأبحاث الدكتوراهرغ لمقياـ التف . 
  والدراسات المبتكرة.   ثبإجراء البحو  التخصصيةالمساىمة في تقدـ العموـ 
 .التمسؾ بالتقاليد والقيـ الجامعية األصيمة والعمؿ عمى بثيا في نفوس الطبلب  
  شئونيـ االجتماعية والثقافية  اركةومشترسيخ وتدعيـ االتصاؿ المباشر بالطبلب

 والرياضية. 
  تقريرا عف كؿ رئيس القسـ حفظ النظاـ داخؿ قاعات الدروس والمعامؿ ويقدموف إلى

 حادث مف شأنو اإلخبلؿ بالنظاـ وما اتخذ مف إجراءات لحفظو. 
  التقدـ العممي لرسالة الدكتوراهتقديـ تقريرا عف نشاطو العممي والبحوث التي أجراىا و 

 إلى رئيس مجمس القسـ المختص لمعرض عمى مجمس القسـ. 
  حمقات المناقشة العممية بالقسـالمشاركة في.  
 ولمكمية.لمقسـ  المشاركة في أعماؿ المؤتمرات العممية 

 

 :الوظيفة شغل شروط
  يعيف المدرسوف المساعدوف  بقرار مف رئيس الجامعة بناء عمى طمب مجمس الكمية

مف 133ويكوف مف تاريخ صدور القرار )مادة  صقسـ المختبعد أخذ رأى مجمس ال
 ـ(.1972لسنة  49قانوف تنظيـ الجامعات 

  يشترط فيمف يعيف مدرسا مساعدا أف يكوف محمود السيرة حسف السمعة. )مادة
 ـ(.1972لسنة  49مف قانوف تنظيـ الجامعات 135

  مف يعيف مدرسا  مف قانوف تنظيـ الجامعات، يشترط في 135مع مراعاة حكـ المادة
مساعدا أف يكوف حاصبل عمى درجة الماجستير أو عمى دبموميف مف دبمومات 

ما يعادليا درجة  والدراسات العميا مؤىميف لمقيد لمحصوؿ عؿ درجة الدكتوراه أ
 الماجستير أو
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

  ـ(.1972لسنة  49مف قانوف تنظيـ الجامعات 139الدبموميف)مادة 

 ( مف قانوف تنظيـ الجامعات، يكوف التعييف فى 139(،)135مع مراعاة حكـ المادة )
وظائؼ المدرسيف المساعديف الشاغريف  دوف إعبلف مف بيف المعيديف فى ذات الكمية، 

ذا لـ يوجد مف ىؤالء مف ىو مؤىؿ لشغمي مف 14ا، فيجرى اإلعبلف عنيا. )مادة وا 
 ـ(.1972لسنة  49قانوف تنظيـ الجامعات 

 
 اظى انوظيفخ: يعيد

  الىظٍفتاهلذف هي 
 المشاركة فى العممية التعميمية والبحثية لمقسـ 

 املهبم واملسئىلٍبث
  .التفرغ لمقياـ بأبحاث الماجستير والمشاركة فى تدريس التمرينات العممية بالقسـ 
  والدراسات المتطورة.   ثالمساىمة في تقدـ العموـ التخصصية بإجراء البحو 
 صيمة والعمؿ عمى بثيا في نفوس الطبلب.التمسؾ بالتقاليد والقيـ الجامعية األ  
  ترسيخ وتدعيـ االتصاؿ المباشر بالطبلب ومشاركة شئونيـ االجتماعية والثقافية

 والرياضية. 
  حفظ النظاـ داخؿ قاعات الدروس والمعامؿ ويقدموف إلى رئيس القسـ تقريرا عف كؿ

 حادث مف شأنو اإلخبلؿ بالنظاـ وما اتخذ مف إجراءات لحفظو. 
 ديـ تقريرا عف نشاطو العممي والبحوث التي أجراىا والتقدـ العممي لرسالة الماجستير تق

 إلى رئيس مجمس القسـ المختص لمعرض عمى مجمس القسـ. 
 .المشاركة في حمقات المناقشة العممية بالقسـ  
 لمقسـ ولمكمية. المشاركة في أعماؿ المؤتمرات العممية 

 و بيا العميد ومجمس القسـ المختص.القياـ باألعماؿ األخرى التى يكمف 

 :الوظيفة شغل شروط
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

  يعيف المعيدوف بقرار مف رئيس الجامعة بناء عمى طمب مجمس الكمية بعد أخذ رأى
مف قانوف تنظيـ 133ويكوف مف تاريخ صدور القرار )مادة  صمجمس القسـ المخت

 ـ(.1972لسنة  49الجامعات 

 مف قانوف 135سيرة حسف السمعة. )مادة يشترط فيمف يعيف معيدا أف يكوف محمود ال
 ـ(.1972لسنة  49تنظيـ الجامعات 

  يكوف تعييف المعيديف بناء عمى إعبلف عف الوظائؼ الشاغرة 

 -ويشرتط فيمن يعني معيدا مب يأتي:
أف يكوف حاصبل عمى تقدير جيد جدا عمى األقؿ في التقدير العاـ في الدرجة الجامعية -1

 األولى.
بل عمى تقدير جيد جدا عمى األقؿ في مادة التخصص أو ما يقوـ أف يكوف حاص -2

 مقاميا.
األحواؿ  تجرى المفاضمة بيف المتقدميف عمى أساس األعمى في التقدير العاـ،  عوفى جمي

وعند التساوي في ىذا التقدير يفضؿ األعمى في مجموع الدرجات، وعند التساوي في ىذا 
ة التخصص، وعند التساوي في ىذه الدرجات يفضؿ المجموع يفضؿ األعمى تقديرا في ماد

مف قانوف تنظيـ 136الحاصؿ عمى درجة عممية أعمى بنفس القواعد السابقة.)مادة 
 ـ(.1972لسنة  49الجامعات 

  مف قانوف تنظيـ الجامعات يجوز أف يعيف  133،135مع مراعاة حكـ المادتيف
السنتيف األخيرتيف الحاصميف بيف خريجي الكمية في  فالمعيدوف عف طريؽ التكميؼ م

عمى تقدير جيد جدا عمى األقؿ في التقدير العاـ في الدرجة الجامعية األولى، وفى 
تقدير مادة التخصص أو ما يقوـ مقاميا،وتعطى األفضمية  لمف ىو أعمى فى مجموع 

مف قانوف تنظيـ  136الدرجات،مع مراعاة ضوابط المفاضمة المقررة فى المادة 
 ـ(.1972لسنة  49مف قانوف تنظيـ الجامعات 137)مادة الجامعات. 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 النوعية المجموعة
 التنمية اإلداريةلوظائف:  
 أمين الكلية 

 مدير إدارة الموارد البشرية
 أخصائي موارد بشرية 
 رئيس مكتب العميد 

رئيس قسم العالق ات العامة   
 بالكلية  
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 

 
 

 اظى انوظيفخ: أيني انكهيخ

 اندزجخ: األوىل

 م:الىصف العب
 الكمية لعميد العاـ لمتوجيو الوظيفة ىذه شاغؿ يخضع 
  مف المواد والخامات والتجييزات، مف خبلؿ استبلـ احتياجات  الكميةتأميف احتياجات

ومتابعة أداء العماؿ  األقساـ المختمفة والتعامؿ مع المورديف لتوفير ىذه االحتياجات
 والموظفيف وضبط تواجدىـ فى العمؿ

 ىلٍبثالىاجببث واملسئ
 عداد الميزانية واألثاث مف المواد والخامات والتجييزات كميةتخطيط احتياجات ال ، وا 

 التقديرية الخاصة بالمشتريات والمواد واإلمداد.
  استقباؿ الطمبات مف المواد والخامات والتجييزات مف األقساـ المختمفة، وتنظيميا

 بشكؿ يساعد إعداد طمبات الشراء.
  ديف، واالحتفاظ بسجبلت منتظمة عنيـ، والحفاظ عمى عبلقات البحث عف أفضؿ المور

 طيبة معيـ.
  التفاوض مع المورديف لمحصوؿ عمى أنسب األسعار وشروط الشراء اإلشراؼ عمى

 والتسميـ والدفع وأي شروط أخرى.
  الصرؼ النيائية الخاصة بمستحقات المورديف، ومساعدتيـ عمى  إشعاراتاعتماد

 الحصوؿ عمى مستحقاتيـ.
  االحتفاظ بكتموجات متكاممة لؤلصناؼ التي يتـ طمبيا، والتسميـ والدفع وأي شروط

 أخرى وبدائميا، وموردييا، ووجود الطمب فييا.

الوظائف   وصف بطاق ات
 اإلدارية



     
 

 
 
 
 
 

 

 

58 
 

فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

  التنسيؽ مع إدارة التكاليؼ واإلدارة اليندسية بصدد التوصية بالتعامؿ مع مورديف
 معينيف.

 جراء الفحو ستبلـ المساىمة في فحص ما يتـ شراؤه مف خبلؿ إتباع إجراءات اال  صوا 
 واالختبارات البلزمة.

  المشاركة في تحديد حدود الطمب المثمى عمى األصناؼ، وفترة التوريد، وحدود األماف
 الواجب االحتفاظ بيا في المخازف.

  اإلشراؼ عمى أخصائي المشتريات، والعامميف في قسـ المشتريات واختيارىـ وتدريبيـ
 وتحفيزىـ وتقييميـ وتنميتيـ.

 إلشراؼ عمى انضباط اإلدارييف وضماف تواجدىـ في أماكف العمؿا 
  بالنسبة لمكمية واإلدارياإلشراؼ المالي 
  اإلدارات المختمفة بالكمية فيمتابعة سير العمؿ 
 مراجعة المستندات الخاصة بشئوف العامميف والشئوف المالية 
 اإلدارية والمالية تنفيذ التعميمات الصادرة مف أ.د/ عميد الكمية والخاصة بالشئوف 
 اإلشراؼ عمى دفاتر الحضور و االنصراؼ الخاصة بالعامميف بالكمية 
  ختـ شيادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بخاتـ شعار الجميورية بعد توقيعو مف

 )عميد الكمية(.
 ختـ المكاتبات الصادرة مف الكمية لمجيات المختمفة 
 المكاتبات الصادرة وختميا بخاتـ شعار  فيمختمفة اعتماد التوقيع لمديري اإلدارات ال

 .الجميورية
  لمشروع الجودة اإلدارياحد أعضاء الجياز 
 اإلشراؼ عمى صندوؽ الزمالة بالكمية 
 المختصة السمطات مف تصدر التي والمنشورات والقرارات والموائح القوانيف تنفيذ متابعة.  
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 سير تعوؽ التي الصعوبات عبلج وسائؿ واقتراح تدريبيـ عمى واإلشراؼ العامميف توجيو 

 .ورؤسائيـ العامميف مع دراستيا بعد العمؿ

 المباشريف الرؤساء أخذ رأى  بعد بالكمية لمعامميف السرية التقارير وضع 
 شروط شغل الوظيفة:

  مؤىؿ عاؿ مناسب 
  سنوات عمى األقؿ في وظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة  6قضاء مدة بينية قدرىا 
 البرامج التدريبية التي تتيحيا الجامعة  اجتياز 

 

 اظى انوظيفخ: يديس إدازح املوازد انجشسيخ

 اندزجخ: األوىل

 الىصف العبم:
 بشأف جميع األمور الخاصة بالعامميف مف أجور  الكمية اإلشراؼ عمى تسيير أمور

 ومكافآت وأجازات وتسميـ العمؿ وأخبلء الطرؼ
 الىاجببث واملسئىلٍبث:

 الٌىاحً الخبلٍت: يفى العبهلني ببإلداسة اإلششاف عل 
  النواحي القياـ بأعماؿ المرتبات الخاصة بالسادة  فياإلشراؼ عمى العامميف باإلدارة

أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ والذيف ىـ في بعثات داخمية أو خارجية أو إشراؼ 
ت والمعاشات الخاصة .. % شيريًا،وعمؿ االستقطاعا2 اإلضافيمشترؾ وعمؿ األجر 
السجبلت المعدة لذلؾ وعمؿ البطاقات العبلجية الخاصة بيـ  فيبيـ والقياـ بتسجيميا 

 وبطاقات األجور المتغيرة.
  لعماؿ شيريا وأية مكافآت أخرى واالقياـ بأعماؿ المرتبات الخاصة بالسادة الموظفيف

عمؿ بطاقات األجور ترد في ىذا الشأف وعمؿ االستقطاعات والمعاشات الخاصة بيـ. 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 فيالمتغيرة سنويًا لمسادة العامميف والرد عمى مكاتبات الجيات المختصة فيما يرد إلييا 
 ىذا الشأف

  مراجعة مرتبات السادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ والموظفيف والعماؿ والمؤقتيف
مناقشة وكؿ ومكافآت التصحيح والجودة ومكافآت المجاف العممية لمترقية واإلشراؼ وال

 ما يخص األمور المالية 
  اإلدارات وما يتبعيا مف ممفات وتعيينات وتنقبلت وتعيينات العمالة المؤقتة واإلحالة

إدارة مذكرات خاصة بالتعيينات وجميع القرارات اإلدارية التي تخص  وأيلممعاش 
 الموارد البشرية.

 تسجيؿ اإلجازات و ة،إعداد سجبلت اإلجازات الخاصة بالموظفيف والعماؿ بالكمي
 الخاصة بيـ أوال بأوؿ     

 شروط شغل الوظيفة:
  مؤىؿ عاؿ مناسب 
  سنوات عمى األقؿ في وظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة  6قضاء مدة بينية قدرىا 
  اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحيا الجامعة 
 

 أخصبئي يوازد ثشسيخاظى انوظيفخ: 

  اندزجخ: األوىل

 تلىظٍفااهلذف هي 
تسيير جميع األمور الخاصة بالعامميف مف أجور ومكافآت وأجازات وتسميـ العمؿ وأخبلء 

 الطرؼ
  املهبم واملسئىلٍبث

  القياـ بأعماؿ المرتبات الخاصة بالسادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ والذيف ىـ في
يريًا .. % ش2 اإلضافيبعثات داخمية أو خارجية أو إشراؼ مشترؾ وعمؿ األجر 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

وعمؿ االستقطاعات والمعاشات الخاصة بيـ والقياـ بتسجيميا فى السجبلت المعدة 
 لذلؾ وعمؿ البطاقات العبلجية الخاصة بيـ وبطاقات األجور المتغيرة.

  القياـ بأعماؿ المرتبات الخاصة بالسادة الموظفيف + العماؿ شيريا وأية مكافآت أخرى
والمعاشات الخاصة بيـ. عمؿ بطاقات األجور ترد في ىذا الشأف وعمؿ االستقطاعات 

المتغيرة سنويًا لمسادة العامميف والرد عمى مكاتبات الجيات المختصة فيما يرد إلييا فى 
 ىذا الشأف

  مراجعة مرتبات السادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ والموظفيف والعماؿ والمؤقتيف
ة لمترقية واإلشراؼ والمناقشة وكؿ ومكافآت التصحيح والجودة ومكافآت المجاف العممي

 ما يخص األمور المالية 
  اإلدارات وما يتبعيا مف ممفات وتعيينات وتنقبلت وتعيينات العمالة المؤقتة واإلحالة

إدارة مذكرات خاصة بالتعيينات وجميع القرارات اإلدارية التي تخص  وأيلممعاش 
  الموارد البشرية.

 تسجيؿ اإلجازات و الموظفيف والعماؿ بالكمية إعداد سجبلت اإلجازات الخاصة ب
 الخاصة بيـ أوال بأوؿ.

 شروط شغل الوظيفة:
  .مؤىؿ عاؿ مناسب 
  سنوات عمى األقؿ في وظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة. 8قضاء مدة بينية قدرىا 
   اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحيا الجامعة 
 

  اظى انوظيفخ: زئيط يكتت انعًيد

 :العبمالىصف 
 تقع ىذه الوظيفة عمى قمة وظائؼ مكتب العميد.  -
 تختص ىذه الوظيفة باإلشراؼ المباشر عمى أعماؿ المكتب. -
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 :الىاجببث و املسئىلٍبث
 يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ العاـ مف العميد.  -
 اإلشراؼ عمى العامميف بالمكتب وتوجيييـ ومتابعة أعماىـ. -
 لسرية و اليامة وعرضيا.استبلـ المكاتبات ا -
 دراسة واستيفاء وتمخيص كافة الموضوعات التى تحاؿ إلى المكتب وعرضيا.  -
 تنفيذ التأشيرات وتوجيو المكاتبات و الموضوعات لئلدارات المختمفة.  -
 تنظيـ المقاببلت و اإلجتماعات و المجاف  -
 إعداد المذكرات و البييانات التى يتطمبيا العمؿ.  -
 اـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة. القي -

 شروط شغل الوظيفة: 
 مؤىؿ عاؿ مناسب  -
 سنوات عمى األقؿ فى وظيفة الدرجة األدنى مباشرة. 8قضاء مدة بينية قدرىا  -
 اجتياز التدريب المقرر لشغؿ الوظيفة. -

   اظى انوظيفخ: زئيط قعى انعالقبد انعبيخ ثبنكهيخ

 الىصف العبم:  
 ىذه الوظيفة عمى قمة وظائؼ العبلقات العامة بالكمية. تقع  -
تختص ىذه الوظيفة بالقياـ بأعماؿ إعبلمية وثقافية بيدؼ زيادة الروابط بيف الكمية و  -

 الجيات األخرى وتعريؼ الغير بالكمية ومعالميا.  
 الىاجببث و املسئىلٍبث:  

 ية. يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ العاـ مف عميد الكم -
 يشرؼ إشرافا مباشرا عمى العامميف بالمكتب. -
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

يعد برامج تنظيـ المواسـ الثقافية ومشاركة الكمية فى المناسبات الوطنية والقومية  -
 والعالمية. 

يعد برامج إجراء بحوث الرأى العاـ ويشرؼ عمى تحميميا وعرض نتائجيا واستخبلص  -
 مؤشراتيا. 

خراج النشرة ال -  صحفية واإلشراؼ عمى توزيعيا لمجيات. يقوـ بإعداد وا 
يشرؼ عمى تجميع ما يكتب عف الكمية فى الصحؼ والمجبلت يوميا وعرضيا عمى  -

 يشترؾ فى إعداد الكتيبات و النشرات اإلعبلمية التى تشرح أىداؼ الكمية.  –المسئوليف 
الفنادؽ يشرؼ عمى إجراءات الحجز لؤلماكف التى تحتاجيا الكمية فى وسائؿ النقؿ و  -

 والحفبلت 
 يشرؼ عمى إعداد الترتيبات البلزمة الستقباؿ الزوار الذيف يقوموف بزيارة الكمية.  -
 االتصاؿ بأجيزة اإلعبلـ المختمفة لشرح أوجو النشاط بالكمية.  -
 يشرؼ عمى تنظيـ  الحفبلت التى تقيميا الكمية.  -
يا ويوجو الدعوات لحضور الحفبلت يتمقى التيانى مف الجيات المختمفة ويتولى الرد عمي -

 التى تقيميا الكمية فى المناسبات المختمفة. 
 القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة.  -

 شروط شغل الوظيفة:  
 مؤىؿ عاؿ مناسب لنوع العمؿ. -
 سنوات عمى األقؿ فى وظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة.  8قضاء مدة بينية قدرىا  -
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 النوعية المجموعة
 لوظائف: الخدمات االجتماعية

 مدير إدارة رعاية الطالب 
 الرياضيمدير إدارة النشا  
 أخصائي جوالة وخدمة عامة 
 أخصائي رياضي ثان 
 أخصائي رعاية طالب ثالث 
 أخصائي رياضي ثالث 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 
 
 

 الوظائف التخصصيت -أوال:
 اجملموعت النوعيت للوظائف اخلدماث االجتماعيت

 موعت النوعيت للوظائف اخلدماث االجتماعيتاجمل
 

 اظى انوظيفخ: يديس إدازح زعبيخ انطالة
 اندزجــخ: األوىل

 الىصف العبم:
 ..تقع ىذه الوظيفة عمى قمة وظائؼ  إدارة رعاية الطبلب بالكمية 
 .تختص ىذه الوظيفة باإلشراؼ عمى العامميف باإلدارة ومتابعة تنفيذ أعماليـ وتوجيييـ 

 ث واملسئىلٍبث:الىاجبب
 .يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لمتوجيو العاـ لوكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب 
 .اإلشراؼ عمى  العامميف باإلدارة 

 .يضع الخطة العامة لنشاط الطبلب بما يتفؽ واتجاىات الجامعة 

  اإلشراؼ عمى  تنفيذ البرامج والمشروعات التي يعتمدىا اتحاد الطبلب بالجامعة بمجانو
 المختمفة وتدعيميا بالخبرات.

  متابعة مشروعات خطة وزارة الشباب ووزارة الرياضة عمى مستوى الجامعة عف طريؽ
اشتراؾ طبلب فرؽ النشاط المختمفة في المسابقات والمشروعات والبطوالت وفؽ 

 البرنامج الزمني  الذي تعده اإلدارة العامة المركزية لرعاية الطبلب بالجامعة.

 يذ التوجييات واإلرشادات الصادرة مف اإلدارة العامة المركزية لرعاية الطبلب متابعة تنف
 بالجامعة.

بطاق ات وصف وظائف  
 التعليم
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

  داريا وعقد االجتماعات الدورية ليـ لمتابعة اإلشراؼ عمى جميع العامميف باإلدارة فنيا وا 
تنفيذ المشروعات وتوزيع المسئوليات ووضع نظاـ العمؿ بما يحقؽ أداؤه عمى الوجو 

 األكمؿ.

 بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة. القياـ 
 شروط شغل الوظيفة:

 قسـ اجتماع أو عمـ نفس أو بكالوريوس  خدمة اجتماعية  ببكالوريوس آدا 

 أو بكالوريوس تربية رياضية 
 سنوات عمى األقؿ في الوظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة  6بينية قدره  ةقضاء مد 
 ا الجامعةالتي تتيحي ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 

 

 اظى انوظيفخ: يديس إدازح اننشبط انسيبضي
 اندزجــخ: األوىل

 الىصف العبم:
 .تقع ىذه الوظيفة عمى قمة وظائؼ إدارة النشاط الرياضي بإدارة رعاية الطبلب بالكمية 
  تختص ىذه الوظيفة باإلشراؼ عمى األنشطة الرياضية عمى مستوى الجامعة والكمية

 طط الموضوعة لمنشاط الرياضيبغرض تحقيؽ األىداؼ والخ
 الىاجببث واملسئىلٍبث:

 .يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لمتوجيو العاـ لمدير رعاية الطبلب 
 .يشرؼ أشراؼ مباشرا عمى العامميف بإدارة النشاط الرياضي 
 .يقـو بتوزيع العمؿ عمى العامميف بإدارة النشاط الرياضي 
  ياضي.يشترؾ في إعداد مشروع ميزانية خطة النشاط الر 
  اإلشراؼ والتنسيؽ بيف األنشطة الرياضية الداخمية التي تتـ عمى مستوى الكمية

 والجامعة.
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 .اإلشراؼ عمى القيد السجبلت الخاصة بنشاط الطبلب 
 الرياضية بيف فرؽ الجامعة. تاإلشراؼ عمى تنظيـ الميرجانات والمقاءا 
 ةياضييف العناية البلزمالعمؿ بمراكز التدريب الراضية وأعضاء الر  راإلشراؼ عمى سي 

 ليـ.
  .متابعة توفير الرعاية الصحية لبلعبيف 
 .اإلشراؼ عمى تجييز الفرؽ والمبلعب الرياضية وصيانتيا والمحافظة عمييا 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 شروط شغل الوظيفة:
 عية أو قسـ اجتماع أو عمـ نفس أو بكالوريوس  خدمة اجتما ببكالوريوس آدا

 بكالوريوس تربية رياضية
 سنوات عمى األقؿ في الوظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة  8بينية قدره  ةقضاء مد 
 التي تتيحيا الجامعة. ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 

 

 اظى انوظيفخ: أخصبئي جوانخ وخديخ عبيخ  حبٌ
 اندزجــخ: انخبَيخ

 الىصف العبم:
  رعاية الطبلب بالكمية.تقع ىذه الوظيفة عمى قمة  بإدارة 

 .تختص ىذه الوظيفة بالقياـ باالشتراؾ في تكويف عشائر الجوالة بالكمية 
 بث:الىاجببث واملسئىلٍ

 .شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ العاـ مف الرئيس المختص 

 .االشتراؾ في عشائر الجوالة بالكمية 

 .االشتراؾ في تنظيـ معسكرات الجوالة بالكمية والجامعة 

  في إقامة المسابقات والمنافسات الكشفية بيف عشائر الجوالة بالجامعة.االشتراؾ 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 .االشتراؾ في نشر الحركة الكشفية بيف طبلب الجامعة 

 .االشتراؾ في تنفيذ مشروعات الخدمة العامة وخدمة البيئة سواء  داخميا ومحميا 

 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 
 شروط شغل الوظيفة:

  يوس تربية رياضية.بكالور 
 سنوات عمى األقؿ في الوظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة. 6بينية قدره  ةقضاء مد 
 التي تتيحيا الجامعة. ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 
 

 

 

 اظى انوظيفخ: أخصبئي زيبضي حبٌ
 اندزجــخ: انخبَيخ

 الىصف العبم:
 .تقع ىذه الوظيفة عمى قمة  بإدارة رعاية الطبلب بالكمية 
 .تختص ىذه الوظيفة بالقياـ بأعماؿ تنمية الياقة البدنية لمطمبة والطالبات 

 الىاجببث واملسئىلٍبث:
 .يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ العاـ مف الرئيس المختص 
 .االشتراؾ في إعداد خطة متكاممة لمعناية بالنشاط الرياضي 
 الرياضى. متابعة توفير األدوات واإلمكانيات البلزمة لتدعيـ النشاط 
 .يشارؾ في تنظيـ خطط التدريب وترشيح المدربيف أو الموجييف ومتابعة تنفيذ الخطة 
 بيف الجامعة والييئات الخارجية. تيشارؾ في إعداد وتنظيـ الميرجانات والقارئا 
  حضور اجتماعات لجنة االتحاد في مجاؿ النشاط الرياضي ومعاونة أعضائيا عمى

 روعات أو الميزانية الخاصة بيا.تخطيط أغراضيا واقتراح المش
  .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 :شروط شغل الوظيفة
 .بكالوريوس تربية رياضية إلى جانب توافر الخبرة التخصصية في مجاؿ العمؿ 
 بينية قدره سنوات عمى األقؿ في الوظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة. ةقضاء مد 
 التي تتيحيا الجامعة. ةيالتدريب جاجتيازا لبرام 
 

 اظى انوظيفخ: أخصبئي زعبيخ طالة حبنج
 اندزجــخ: انخبنخخ

 الىصف العبم:
 .تقع ىذه الوظيفة بإدارة رعاية الطبلب بالكمية 
 .تختص ىذه الوظيفة بتنفيذ األعماؿ واألنشطة المتعمقة برعاية الطبلب بالكمية 

 الىاجببث واملسئىلٍبث:
 شراؼ المباشر لمرئيس المختص.يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئل 
  يشترؾ في تنفيذ البرامج المبلئمة لبث روح الرياضة بيف الطبلب وتشجيعيـ عمى

 مزاولة األنشطة الرياضية المختمفة ويشارؾ في تنفيذىا.
  يشترؾ في وضع البرامج التي تشجع الطبلب عمى الرحبلت والمعسكرات بما يحقؽ ليـ

 ؾ في تنفيذىا.المتعة ويزيد مف معارفيـ ويشار 
  يشترؾ في وضع البرامج التي تشجع الطبلب عمى مزاولة نشاط الجوالة والمشاركة في

 المشروعات الخدمة العامة ويشارؾ في تنفيذىا.
  يشترؾ في تنفيذ البرامج التي تعمؿ عمى بث الروح االجتماعية السميمة بيف الطبلب

 لسياسية.وتشجيعيـ عمى ممارسة النشاطات الثقافية والفنية وا
  يساعد في إعداد وتنظيـ وتنفيذ البرامج التي تيدؼ إلى تشجيع المواىب األدبية

 والعممية والفنية بيف الطبلب ونقميا وتنميتيا.
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

  يساعد في عمميات إعداد مشروعات البحوث والدراسات االجتماعية وتعريؼ الطبلب
ى الحياة العممية السميمة التغمب عمييا وتدريبيـ عم ؿبمشاكميـ البيئية والمحمية ووسائ

 في المستقبؿ.
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 شروط شغل الوظيفة:
 ليسانس آداب قسـ اجتماع أو عمـ نفس أو بكالوريوس خدمة اجتماعية.

 

 اظى انوظيفخ: أخصبئي زيبضي حبنج
 اندزجــخ: انخبنخخ

 :الىصف العبم
 طبلب بالكمية.تقع ىذه الوظيفة بإدارة لرعاية ال 
  تختص ىذه الوظيفة بالمعاونة في تنظيـ برامج األنشطة الرياضية عمى مستوى

 الجامعة والكمية بغرض تحقيؽ األىداؼ الموضوعة لمنشاط الرياضى.
 الىاجببث واملسئىلٍبث:

 .يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ المباشر لمرئيس المختص 
 ءات الرياضية.يشارؾ في تنظيـ برامج الميرجانات والمقا 
 الرياضي لمطبلب. طيعمؿ عمى تشجيع النشا 
 .يشارؾ في إعداد المنتخبات الرياضية 
  مساؾ السجبلت وقيد أسماء الطبلب إعداد السجبلت والبطاقات لمفرؽ الراضية وا 

 المشتركيف بأوجو النشاط الرياضى.
 .يشارؾ في تنظيـ الرحبلت والمعسكرات الخاصة بالطبلب 
  الرياضي بيف الطبلب. ىعيعمؿ عمى نشرا لو 
 .يعمؿ عمى مشاركة  ا لطبلب في النشاط الرياضى 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 
 شروط شغل الوظيفة:

 .بكالوريوس تربية رياضية 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 النوعية المجموعة
 لوظائف: لوظائف التعليم

 مدير إدارة شئون الطالب 
مدير إدارة شئون الدراسات   

 العليا
رة شئون العالق ات  دير إدام 

 الثق افية والخارجية
 أخصائي شئون تعليم أول 
اخصائى شئون دراسات عليا   

  وبحوث أول
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 
 
 
 

 اظى انوظيفخ: يديس إدازح شئوٌ انطالة 
 اندزجخ: األوىل

 : الىصف العبم
  تقع ىذه الوظيفة عمى قمة وظائؼ إدارة شئوف الطبلب بالكمية 
 ب بالكمية تختص ىذه الوظيفة بأعماؿ شئوف الطبل 

 الىاجببث واملسئىلٍبث: 
 .يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لمتوجيو العاـ لوكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب 
  يشرؼ عمي شئوف التسجيؿ والدراسة واالمتحانات 
  يوزع العمؿ بيف العامميف باإلدارة ويراقب تنفيذه 
 اؿ عممو اإلشراؼ عمي تنفيذ القوانيف والموائح والتعميمات التي تخص مج 
  يشرؼ عمي كافة األعماؿ واإلجراءات المتعمقة بشئوف ونظـ القيد والتسجيؿ والدراسة

 واالمتحانات ومنح الدرجات العممية وجوائز ومكافآت تفوؽ طبلب مرحمة البكالوريوس 
  يعمؿ عمي التنسيؽ مع األجيزة المناظرة إلدارة الجامعة وموافاتيا بالبيانات الصحيحة

 أوال بأوؿ.
 قياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمةال 

 شروط شغل الوظيفة:
  مؤىؿ عاؿ مناسب 
  سنوات عمى األقؿ في وظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة  6قضاء مدة بينية قدرىا 

 المجموعة النوعية لوظائف التعليم
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

  اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحيا الجامعة 
 

 اظى انوظيفخ: يديس إدازح شئوٌ اندزاظبد انعهيب 
 اندزجخ: األوىل

 لىصف العبم:ا
   تقع ىذه الوظيفة عمى قمة وظائؼ إدارة الدراسات العميا والبحوث بالكمية 
 تختص ىذه الوظيفة باإلشراؼ المباشر عمي أعماؿ الدراسات العميا والبحوث 

 الىاجببث واملسئىلٍبث: 
 يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لمتوجيو العاـ لوكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث 
 راؼ عمي العامميف باإلدارة ومراجعة أعماليـاإلش 
  وضع تصميـ ونظـ متكاممة لشئوف القبوؿ والتسجيؿ واالمتحانات والنماذج والسجبلت

 البلزمة لذلؾ وتعميميا بالكمية واإلشراؼ عمي تنفيذىا
 إعداد خطة الدراسات العميا والبحوث 
  العميا والبحوثاإلشراؼ عمي إعداد البيانات المطموبة والخاصة بالدراسات 
  عرض المشكبلت والموضوعات الخاصة بالدراسات العميا والبحوث عمي وكيؿ الكمية

 لشئوف الدراسات العميا والبحوث
  اتخاذ إجراءات اعتمادات وتشكيؿ لجاف الفحص والمناقشة 
 متابعة اتخاذ اإلجراءات البلزمة لقبوؿ وتسجيؿ الطبلب الوافديف 
 جتماعات مجمس شئوف الدراسات العميا والبحوث ومتابعة االشتراؾ في اإلعداد الفني ال

 اإلجراءات وتطبيؽ قراراتو
  دكتوراه(  –ماجستير  –متابعة اإلجراءات الخاصة بمنح الدرجات العممية )دبمـو

صدار قرار عميد الكمية في ىذا الشأف  وا 
  متابعة استخراج الشيادات العممية 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

  لتقديميا إلي جيات مختمفةاعتماد الشيادات التي يطمبيا الخريجوف 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 شروط شغل الوظيفة:
  مؤىؿ عاؿ مناسب 
  سنوات عمى األقؿ في وظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة  6قضاء مدة بينية قدرىا 
  اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحيا الجامعة 
 

 قبد انخقبفيخ واخلبزجيخ اظى انوظيفخ: يديس إدازح شئوٌ انعال
 اندزجخ: األوىل

 الىصف العبم: 
 تقع ىذه الوظيفة عمى قمة وظائؼ إدارة العبلقات الثقافية والخارجية 
  تختص ىذه الوظيفة باإلشراؼ عمي شئوف البعثات واإلعارات والترشيحات

 والبروتوكوالت العممية والثقافية مع الجيات األخرى
 الىاجببث واملسئىلٍبث: 

 ع شاغؿ ىذه الوظيفة لمتوجيو العاـ لوكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث.يخض 
 اإلشراؼ عمي العامميف باإلدارة وتوجيييـ ومتابعة أعماليـ 
  نياء اإلجراءات في الحاالت المختمفة بالبعثات واالعارات متابعة إجراءات الترشيح وا 

 المختمفة. ومتابعة التطور الدراسي وعضو البعثة في الحاالت
  متابعة اتخاذ إجراءات الترشيح لئليفاد في األجازات الدراسية العممية والعممية سواء

عمي المنح التي ترد لمجامعة أو ترد لمكمية وكذلؾ متابعة اتخاذ إجراءات إنياء 
 األجازات الدراسية في الحاالت المختمفة

 ألجانب خارج االتفاقية الثقافية اإلشراؼ عمي إجراءات دعوة األساتذة الزائريف والخبراء ا
لقاء المحاضرات والندوات وغيرىا  لمتدريس واإلشراؼ عمي البحث العممي وا 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 
 شروط شغل الوظيفة:

  مؤىؿ عاؿ مناسب 
  سنوات عمى األقؿ في وظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة  6قضاء مدة بينية قدرىا 
 برامج التدريبية التي تتيحيا الجامعة اجتياز ال 
 

 

 اظى انوظيفخ: أخصبئي شئوٌ تعهيى أول 
 اندزجخ: األوىل

 الىصف العبم: 
 تقع ىذه الوظيفة باإلدارة العامة لشئوف الطبلب بالكمية 
  تختص ىذه الوظيفة باالشتراؾ في تطبيؽ النظـ والقواعد المقررة لمتسجيؿ والدراسة

 واالمتحانات 
 ـ والقواعد المقرة لمتسجيؿ والدراسة واالمتحانات في أقساـ البكالوريوس.تطبيؽ النظ 

 الىاجببث واملسئىلٍبث: 
 .يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لمتوجيو العاـ مف المدير المختص 
 يشترؾ في وضع نظـ وبرامج وأساليب الدراسة واالمتحانات بأقساـ البكالوريوس بالكمية 
 قواعد المقررة لمتسجيؿ والدراسة واالمتحانات في يشترؾ في متابعة تطبيؽ النظـ وال

أقساـ البكالوريوس بالكمية وتقديـ العوف الفني في سبيؿ تطويرىا ورفع كفاءتيا والتغمب 
 عمي ما قد يصادفيا مف مشكبلت 

 يتابع تنفيذ أعماؿ القيد واستيفاء البيانات الخاصة بشئوف الطبلب 
 بالطبلب ويتأكد مف استيفاءىا لكافة البيانات  يتابع مراجعة السجبلت والبيانات الخاصة

 طبقا لما تقضي بو النظـ والموائح القائمة



     
 

 
 
 
 
 

 

 

77 
 

فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

  يشترؾ في متابعة تنفيذ توصيات وقرارات لجنة شئوف الطبلب وذلؾ إلنجاز اإلجراءات
 البلزمة ليذا الشأف 

 يشترؾ في اإلعداد الفني الجتماعات لجنة شئوف الطبلب 
 ماؿ أخرى مماثمةالقياـ بما يسند إليو مف أع 

 :شروط شغل الوظيفة
  مؤىؿ عاؿ مناسب 
  سنوات عمى األقؿ في وظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة  6قضاء مدة بينية قدرىا 
  اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحيا الجامعة 
 

 اظى انوظيفخ: أخصبئي شئوٌ دزاظبد عهيب وحبوث أول
 اندزجخ: األوىل

 الىصف العبم:
  ظيفة باإلدارة العامة لشئوف الدراسات العميا والبحوث بالكمية. تقع ىذه الو 
  تختص ىذه الوظيفة بمتابعة تنفيذ اإلجراءات المتعمقة بشئوف طبلب الدراسات العميا

 وشئوف البحوث العممية
 الىاجببث واملسئىلٍبث: 

 يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لمتوجيو العاـ مف المدير المختص 
  اءات المتعمقة بتنفيذ االتفاقيات بيف الكمية والييئات العممية والخارجيةيشترؾ في متابعة اإلجر 
 .يشترؾ في تطبيؽ النظـ والقواعد المقررة لمدراسات العميا والبحوث العممية بالكمية 

 .يشترؾ في تنظيـ الدورات التدريبية لممعيديف والمدرسيف المساعديف بالكمية 
 انات المتعمقة بالدراسات العميايشترؾ في متابعة إعداد التقارير والبي 
  يشارؾ في اإلعداد الفني الجتماع لجنة الدراسات العميا والبحوث واتخاذ اإلجراءات التنفيذية لتطبيؽ

 قراراتيا
 يشترؾ في رسـ خطة توفير المستمزمات واألجيزة العممية البلزمة ألعماؿ البحوث 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 ميا والسجبلت المخصصة ليايشترؾ في متابعة تسجيؿ نتائج امتحانات الدراسات الع 
 القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 شروط شغل الوظيفة:
  مؤىؿ عاؿ مناسب 
  سنوات عمى األقؿ في وظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة  6قضاء مدة بينية قدرىا 
  اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحيا الجامعة 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 النوعية المجموعة 
 الوثائقلوظائف: المكتبات و 

 مدير إدارة المكتبة 
 صراف أول 
 كاتب شئون ماليه أول 
 أمين مخزن أول 
 كاتب شئون أدارية ثان 
 كاتب سكرتارية ومحفوظات ثان 
 كاتب شئون إدارية ثالث 
 كاتب شئون أدارية رابع 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 
 اظى انوظيفخ: يديس إدازح املكتجخ 

 اندزجخ: األويل
 

 الىصف العبم:

 مكتبة الكمية تقع ىذه الوظيفة عمى قمة وظائؼ 
تختص ىذه الوظيفة باألشراؼ عمى تزويد وفيرسة وتصنيؼ وترتيب الكتب بمكتبة الكمية 

 ومتابعة تنفيذ تمؾ األعماؿ
 : الىاجببث واملسئىلٍبث

  يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لمتوجيو العاـ لوكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا
 والبحوث.

 بة وتوجيييـ ومتابعة أعماليـيشرؼ عمي األخصائييف والعامميف بالمكت 
 االشتراؾ في وضع نظـ العمؿ الداخمية في مكتبة الكمية ومراقبة تطبيقيا فنيا 
  عداد الموازنة الخاصة بيا اتخاذ إجراءات تزويد المكتبة بالمراجع والكتب والدوريات وا 

 ومتابعة إجراءات شرائيا 
 مكتبة في السجبلت اإلشراؼ عمي قيد المراجع والكتب والدوريات الواردة لم

 المخصصة لذلؾ 
  اإلشراؼ عمي أعماؿ الفيرسة طبقا لؤلحواؿ المكتبية وفؽ ما يجري عميو العمؿ

 بالمكتبة المركزية وعمؿ الفيارس الموضوعية والوصفية
  القياـ باتخاذ إجراءات تبادؿ المطبوعات مع الكميات والمعاىد ومراكز البحوث

 وعالميا  بالمؤسسات العممية المناظرة محميا
 مراقبة تنظيـ االعارات الخارجية والداخمية وتقديـ الخدمات المكتبية 

 المجموعة النوعية لوظائف المكتبات والوثائق



     
 

 
 
 
 
 

 

 

81 
 

فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 اإلشراؼ عمي تنظيـ عيد المكتبة وصيانة محتوياتيا 
 االشتراؾ مع جياز المكتبات بالجامعة في إعداد ومتابعة حسف سير العمؿ بيا 
 القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 شروط شغل الوظيفة:
 عاؿ مناسب مع الحصوؿ عمي دورة تدريبية متخصصة في مجاؿ المكتبات  مؤىؿ

 والوثائؽ 
  سنوات عمى األقؿ في وظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة  6قضاء مدة بينية قدرىا 
 

 اظى انوظيفخ: أخصبئي وحبئق ويكتجبد حبنج 
 اندزجخ: انخبنخخ

 الىصف العبم:
 .تقع ىذه الوظيفة بإدارة مكتبة الكمية 
 ىذه الوظيفة باإلجراءات المتعمقة بشئوف المكتبات مف إعداد وتجييز وفيرسة  تختص

 طبقا لؤلصوؿ العممية بما يحقؽ الغرض منيا
 الىاجببث واملسئىلٍبث: 

 يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ المباشر مف المدير المختص 
 ت األقساـ يطمب تزويد المكتبات بالكتب والدوريات والمراجع العممية طبقا الحتياجا

 العممية التي يتمقاىا
  يقـو بإعداد تجييز المكتبات المتخصصة 
  يتصؿ بالجامعات والمعاىد والمراكز العممية في الداخؿ والخارج بغرض تبادؿ

 المطبوعات والمراجع العممية في حدود النظـ المتبعة
 يعد الفيارس الوصفية والموضوعية لمكتب 
 كتباتيشترؾ في إعداد وسائؿ اإليضاح لمم 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 القياـ بإعداد فيرس مطبوع بمحتويات المكتبة 
 القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 شروط شغل الوظيفة:
  مؤىؿ عاؿ مناسب مع الحصوؿ عمي دورة تدريبية متخصصة في مجاؿ المكتبات

 والوثائؽ. 
 

 اظى انوظيفخ: صساف أول
 اندزجــخ: األوىل

 الىصف العبم:
 لكمية.تقع ىذه الوظيفة با 
  تختص ىذه الوظيفة بأعماؿ الصرؼ وتحصيؿ الرسـو واإليرادات وتسوية التحصيبلت

 وتوريدىا الواجبات والمسئوليات

 الىاجببث واملسئىلٍبث:
 .يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لؤلشراؼ المباشر مف الرئيس المختص 
 .تنفيذ القوانيف والموائح والتعميمات المالية 
 ات الخاصة بالعامميف والعمبلء.اإلشراؼ عمى صرؼ االستحقاق 
 .مراجعة أعماؿ الصرؼ مف السمؼ المستديمة واستعاضتيا طبقا لمتعميمات المالية 
 . تحصيؿ اإليرادات والرسـو وكافة المبالغ المستحقة لمكمية ووحداتيا 
 .مراجعة كشوؼ تسوية المتحصبلت وتوريدىا لمبنؾ في المواعيد الرسمية 
 . أعماؿ الجرد اليومية 
 ماؿ الصرؼ مف السمؼ المستديمة والمؤقتة والسمؼ الخاصة ويسجؿ ذلؾ في أع

 السجبلت المخصصة.
 .أعماؿ القيد بالسجبلت الخاصة بأعماؿ الخزينة 



     
 

 
 
 
 
 

 

 

83 
 

فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 
 شروط شغل الوظيفة:

 مؤىؿ  فوؽ المتوسط أو  متوسط مناسب 
   األقؿ في الوظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة سنوات عمى  6بينية قدرىا  ةقضاء مد 
 التي تتيحيا الجامعة.  ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 
 
 

 اظى انوظيفخ: كبتت شئوٌ يبنيه أول

 اندزجخ: األوىل

 الىصف العبم:
 .تقع ىذه الوظيفة بالكمية 
 تختص ىذه الوظيفة باألعماؿ في مجاالت كتابة ومراجعة المستندات الحسابية 

 املسئىلٍبث:ـالىاجببث و
 .يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لمتوجيو العاـ مف الرئيس المختص 
 .إعداد المكاتبات والمذكرات المالية والتوقيع عمييا وعرضيا 
 . يتابع تسجيؿ المستندات الحسابية بالسجبلت والدفاتر الحسابية طبقا لمتعميمات 
 .عرض موقؼ االعتمادات والمخصصات ويبمغ عف التجاوزات 
  جراءات تسوية المبالغ المضافة والمعآلة.يتخذ إ 
 .يستخرج كشؼ الحساب اليومي والشيري والربع سنوي طبقا لمتعميمات 
 .يحرر الشيكات وأذوف الصرؼ واإلخطارات 
 .يتابع قيد الحواالت والشيكات في السجبلت المخصصة 
 .يتابع قيد األضابير طبقا لموائح والتعميمات القائمة 
 لمجياز المركزي لممحاسبات . توزيع ا لمستحقايجيز مستندات وكشوؼ ت 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

  . يشترؾ في إعداد الحساب الختامي 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤىؿ  فوؽ المتوسط أو  متوسط مناسب 
   سنوات عمى األقؿ في الوظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة  6بينية قدرىا  ةقضاء مد 
  التي تتيحيا الجامعة.  ةالتدريبي جلبراماجتيازا 

 
 

 اظى انوظيفخ: أيني خمصٌ أول
 اندزجــخ: األوىل

 الىصف العبم:
 تقع ىذه الوظيفة بإدارة المخازف بالكمية 
 المخازف . ؿتختص ىذه الوظيفة بمتابعة تنفيذ اإلجراءات ألمخزنيو والسميمة داخ 

 الىاجببث واملسئىلٍبث:
 متوجيو العاـ مف الرئيس المختص.يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة ل 
 . يتابع تسميـ أألدوات واألصناؼ الواردة 
 . متابعة صرؼ األدوات واألصناؼ المطموبة 
 .متابعة استيفاء بيانات الدفاتر المخزنية 
 ايشترؾ في لجاف فحص األصناؼ ولجاف استبلمي . 
 .يشترؾ في إجراءات لجاف الجرد العيدة المخزنية 
 لتخزيف السميمة.يتولى تنظيـ قواعد ا 
 .االشتراؾ في إعداد التقارير الدورية والثانوية عف نشاط المخاذف 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤىؿ  فوؽ المتوسط أو  متوسط مناسب 
   سنوات عمى األقؿ في الوظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة  6بينية قدرىا  ةقضاء مد 
  التي تتيحيا الجامعة.  ةالتدريبي جا لبراماجتياز 

                                                
 اظى انوظيفخ: كبتت شئوٌ أدازيخ حبٌ

 اندزجــخ: انخبَيخ

 الىصف العبم:
 تقع ىذه الوظيفة بالكمية 
 .تختص ىذه الوظيفة بمتابعة القياـ بأعماؿ الخدمة المستممة 

 ـالىاجببث واملسئىلٍبث:
 .يعمؿ شاغؿ ىذه الوظيفة تحت اإلشراؼ العاـ مف الرئيس المختص 
  متابعة تشغيؿ عماؿ الخدمات المعاونة بإدارة الكمية وحصر حاالت الغياب والتأخير

 الخاص بيـ وتبميغيا لشئوف العامميف ومراقبة أعماليـ وترتيب النوبتجيات.
  واشتراؾ التميفونات وقراءة العدادات .متابعة القياـ بسداد فواتير المياه والتيار الكيربائي 
 .متابعة تشغيؿ الموحات التميفونيةوصيانتيا 
  . مبلحظة أعماؿ النظافة والخدمات العامة 
 . متابعة االحتفاظ بالقرارات والتعميمات والقوانيف والموائح كذلؾ الحفظ في الممفات 
 .مبلحظة المباني واتخاذ اإلجراءات األزمة لمترميمات والصيانة 
 . مبلحظة األثاثات واتخاذ إجراءات المحافظة عمييا 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤىؿ  فوؽ المتوسط أو  متوسط مناسب 
   سنوات عمى األقؿ في الوظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة  8بينية قدرىا  ةقضاء مد 
 ا الجامعة. التي تتيحي ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 
 

 اظى انوظيفخ: كبتت ظكستبزيخ وحمفوظبد حبٌ

 اندزجــخ: انخبَيخ

 الىصف العبم:
 تقع ىذه الوظيفة بالكمية 
 بأعماؿ الحفظ وكافة أعماؿ السكرتارية. ـتختص ىذه الوظيفة بالقيا 

 الىاجببث واملسئىلٍبث:
 .يعمؿ شاغؿ ىذه الوظيفة تحت اإلشراؼ العاـ مف الرئيس المختص 
 تمقى الشيكات وأذوف الصرؼ والحواالت الواردة وقيدىا واتخاذ إجراءات  متابعة

 تصديرىا.
 الفيارس عمييا. ـمتابعة تمقى المكاتبات الواردة واستيفاء رق 
 .متابعة أعماؿ القيد في السجبلت والدفاتر المختمفة واتخاذ إجراءات أستيفاءىا 
 اليا.متابعة حركة الممفات والكرتات واتخاذ إجراءات استعج 
 .متابعة أمساؾ عيدة طوابع البريد 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 شروط شغل الوظيفة:
  مؤىؿ  فوؽ المتوسط أو  متوسط أو أقؿ مف المتوسط مناسب إلى جانب توافر الخبرة

 في مجاؿ العمؿ
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

   مباشرة سنوات عمى األقؿ في الوظيفة مف الدرجة األدنى  8بينية قدرىا  ةقضاء مد 
 التي تتيحيا الجامعة. ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 
 

 

 اظى انوظيفخ: كبتت شئوٌ إدازيخ حبنج

 اندزجــخ: انخبنخخ

 الىصف العبم:
 .تقع ىذه الوظيفة بالكمية 
 والنقؿ واالنتدابات  تتختص ىذه الوظيفة باتخاذ اإلجراءات الخاصة بتنفيذ التعيينا

 عامميف وكزا كافة الخدمات اإلدارية .والترقيات واستيفاء بياف سجبلت ال
 الىاجببث واملسئىلٍبث:ـ

 .يعمؿ شاغؿ ىذه الوظيفة تحت اإلشراؼ المباشر مف الرئيس المختص 
 يتخذ إجراءات القيد بسجبلت والدفاتر وسجبلت أألحواؿ و أألعمار لمعامميف 
 .يقـو بتحرير واستيفاء النماذج واالستمارات في نطاؽ عممو 
  النقؿ واالنتدابات مف الجامعة والييا.يتخذ إجراءات 
  يتخذ إجراءات منح األجازات وتنفيذ اإلجراءات في حدود ما تقضى بة الموائح

 والقوانيف.
 . يتخذ إجراءات الخاصة بالتعييف والتكميؼ لمعامميف 
 .يعد بيانات ميزانية الوظائؼ 
 .يتخذ إجراءات تنفيذ كافة أعماؿ الخدمات أألدارية 
  الفورية تمييدا لعرضو عمى لجنة شئوف العامميف.يعد التقارير 
  يتخذ اإلجراءات الخاصة بتنفيذ حركات الترقيات ومنح البدالت المقررة وتسويات

 العامميف.
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

  .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 
 شروط شغل الوظيفة:

 . مؤىؿ  فوؽ المتوسط أو  متوسط مناسب 
   عمى األقؿ في الوظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة  سنوات 5بينية قدرىا  ةقضاء مد 
 التي تتيحيا الجامعة. ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 

 

 

 اظى انوظيفخ: كبتت ظكستبزيخ وحمفوظبد حبنج

 اندزجــخ: انخبنخخ

 :الىصف العبم
 .تقع ىذه الوظيفة بالكمية 
 تات والبياناتختص ىذه الوظيفة بإعداد المذكرات وكتابة التقارير ومراجعة اإلحصاء 

 المختمفة وكافة أعماؿ السكرتارية.
 الىاجببث واملسئىلٍبث:

 .يعمؿ شاغؿ ىذه الوظيفة تحت اإلشراؼ المباشر مف الرئيس المختص 
 .عداد التقارير التي يكمؼ بيا  يقـو بكتابة المذكرات وا 
 المختمفة ويتأكد مف صبلحياتيا . تمراجعة اإلحصاءات والبيانا 
 ت .يتابع القيد بالسجبل 
 المختمفة مف واقع المستندات والممفات والسجبلت. تيستخرج البيانا 
 .يتابع تطبيؽ التعميمات والقوانيف والموائح والقواعد التنظيمية فيما يخص عممة 
 . القياـ باألعماؿ الكتابية وأعماؿ الحفظ التي يتطمبيا النشاط الزى يتبعو 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 شروط شغل الوظيفة:
 . مؤىؿ  فوؽ المتوسط أو  متوسط أو أقؿ مف المتوسط مناسب 
   سنوات عمى األقؿ في الوظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة  5بينية قدرىا  ةقضاء مد 
 التي تتيحيا الجامعة. ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 
 

 اظى انوظيفخ: كبتت شئوٌ يبنيه حبنج

 اندزجــخ: انخبنخخ

 لعبم:الىصف ا
 .تقع ىذه الوظيفة بالكمية 
 .تختص ىذه الوظيفة باألعماؿ في مجاؿ كتابة ومراجعة المستندات الحسابية 

 الىاجببث واملسئىلٍبث:
 .يعمؿ شاغؿ ىذه الوظيفة تحت اإلشراؼ المباشر مف الرئيس المختص 
  عداد المكاتبات والمذكرات المالية والتوقيع عمييا  وعرضيا.إعداد المكاتبات والمالية وا 
 . يسجؿ المستندات الحسابية بسجبلت والدفاتر الحسابية طبقا لمتعميمات 
 . يعرض موقؼ اإلعتمادات والمخصصات ويبمغ عف التجاوزات 
 . يتخذ إجراءات تسوية المبالغ المضافة والمعبلة 
 . يستخرج كشؼ الحساب اليومي والشيري والربع سنوي طبقا لمتعميمات 
  صرؼ واإلخطارات .يحرر الشيكات وأذوف ال 
 .يقيد الجواالت والشيكات في السجبلت المخصصة 
  . يقيد األضابير طبقا لموائح والتعميمات القائمة 
 . يجذ مستندات وكشوؼ توزيع مستحقات الجياز المركزي لممحاسبات 
   يشترؾ في إعداد الحساب الختامي 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 فة:شروط شغل الوظي
 . مؤىؿ  فوؽ المتوسط أو  متوسط  مناسب 
   سنوات عمى األقؿ في الوظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة  5بينية قدرىا  ةقضاء مد 
 التي تتيحيا الجامعة. ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 

 اظى انوظيفخ: أيني خمصٌ حبنج

 دزجــخ: انخبنخخ

 الىصف العبم

 .تقع ىذه الوظيفة بالكمية 
 لوظيفة بتنفيذ اإلجراءات ألمخزنيو السميمة داخؿ المخازف وما يحافظ عمى تختص ىذه ا

المخزوف مف التمؼ والصرؼ منة طبقا لؤلذوف الصرؼ الواردة والمعتمدة والتسجيؿ 
 توفاة البيانات .سبالدفاتر ألمخزنيو واالحتفاظ بيا كاممة م

 الىاجببث واملسئىلٍبث:ـ
 لمباشر مف الرئيس المختص.يعمؿ شاغؿ ىذه الوظيفة تحت اإلشراؼ ا 
  يتسمـ األدوات واألصناؼ الواردة بعد فحصيا والتأكد مف مطابقتيا بالمواصفات

 المطموبة والمحددة بأذف التوريد.
 .يصرؼ األدوات واألصناؼ المطموبة طبقا ألذوف الصرؼ المعتمد 
 مساكي  ا بالمخاذف.يستوفى بيانات الدفاتر التي تقضى الموائح المالية والئحة المخازف وا 
  يبمغ عف األصناؼ الراكدة والمخمفات بصفة دورية يشترؾ في لجاف فحص األصناؼ

 ولجاف أستبلميا.
 .يشترؾ في إجراءات الجرد لمعيد المخذنية 
 .يتأكد مف مراعاة قواعد التخزيف بالمخزوف 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 



     
 

 
 
 
 
 

 

 

91 
 

فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 شروط شغل الوظيفة:
 أو  متوسط  مناسب . مؤىؿ  فوؽ المتوسط 
   سنوات عمى األقؿ في الوظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة  5بينية قدرىا  ةقضاء مد 
 التي تتيحيا الجامعة. ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 

 اظى انوظيفخ: كبتت شئوٌ تعهيى ودزاظبد عهيب زاثع

 اندزجــخ: انساثعخ

 الىصف العبم:
 تقع ىذه الوظيفة بالكمية 
 وظيفة بالقيد والسجبلت واستيفاء البيانات واالستمارات والممفات الخاصة تختص ىذه ال

 بشئوف التعميـ والدراسات العميا.
 الىاجببث واملسئىلٍبث:ـ

 .يعمؿ شاغؿ ىذه الوظيفة تحت اإلشراؼ المباشر مف الرئيس المختص 
 يؽ عف طمبة الكميات  ويتأكد مف سبلمة تطب تيتخذ إجراءات إعداد السجبلت والبيانا

 النظـ والموائح والقوانيف المعموؿ بيا.
  يتخذ إجراءات اإلعداد الفني في اجتماعات مجمس شئوف التعميـ والطبلب والدراسات

 العميا وكذلؾ ما يخصو مف أعماؿ لمعرض.
 وقرارات مجمس شئوف العميـ والطبلب والدراسات العميا. تيعمؿ عمى تنفيذ توصيا 
  تالمرشحيف بالقبوؿ بالكميات ويستوفى البيانايتخذ إجراءات تمقى كشوؼ الطبلب 

 الخاصة بيا.
 بمراجعة  ؾيتأكد مف تحصيؿ الرسـو الجامعية والتأمينات المقررة عمى الطبلب وذل

 المستندات الخاصة بعيـ.
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤىؿ  فوؽ المتوسط أو  متوسط  مناسب 
 

 زاثع أدازيخ شئوٌ كبتت: نوظيفخا اظى

 اندزجــخ: انساثعخ

 الىصف العبم:
 .تقع ىذه الوظيفة بالكمية 
 والقيد بالدفاتر والسجبلت. تتختص ىذه الوظيفة باستيفاء البيانا 

 الىاجببث واملسئىلٍبث:ـ
 .يعمؿ شاغؿ ىذه الوظيفة تحت اإلشراؼ المباشر مف الرئيس المختص 
 ت والدفاتر وسجبلت أألحواؿ واألعمار.يتخذ إجراءات القيد بالسجبل 
 .يقـو بتجميع البيانات واستيفاء االستمارات والنماذج التي يكمؼ بيا 
 .يتخذ إجراءات الخاصة بالنقؿ والندب مف الجامعة والييا 
 يتخذ إجراءات تنفيذ كافة األعماؿ لمخدمات أإلدارية 
 . يتخذ اإلجراءات الخاصة بالتعيف والتكميؼ لمعامميف 
 وميزانية الوظائؼ . تذ في إعداد البيانايتخ 
 .يشترؾ في إعداد التنفيذ والترقيات وتسويات العامميف 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 شروط شغل الوظيفة:
 .مؤىؿ  فوؽ المتوسط أو  متوسط  مناسب 

 اظى انوظيفخ: كبتت شئوٌ يبنيه زاثع

 اندزجــخ: انساثعخ
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 :الىصف العبم
 ىذه الوظيفة بالكمية. تقع 
  تختص ىذه الوظيفة باألعماؿ في مجاؿ كتابة ومراجعة وتسجيؿ المستندات الحسابية

عداد البيانا  واإلحصاءات المالية. توا 
 الىاجببث واملسئىلٍبث:

 .يعمؿ شاغؿ ىذه الوظيفة تحت اإلشراؼ المباشر مف الرئيس المختص 
 قا لمتعميمات.يسجؿ المستندات الحسابية بسجبلت والدفاتر طب 
 االرتباطات لمراعاة عدـ التجاوز وتوضيح الموقؼ أوؿ بأوؿ  فيراجع المنصرؼ م

 لمرئيس المباشر .
 .يتخذ إجراءات تسوية المبالغ المضافة والمعبلة 
 .يستخرج كشؼ الحساب اليومي والشيري والربع سنوي طبقا لمتعميمات 
 .يحرر الشيكات وأذوف الصرؼ واختارتيا 
 وشيكات في الدفاتر والسجبلت المستعممة. يقيد الحوالت 
 .يشترؾ في إعداد األضابير طبقا لموائح 
 .يشترؾ في إعداد الحساب الختامي 
  يمسؾ سجبلت صرؼ األجور والمكافئات وتسوية المعاشات ويستوفى بياناتيا أوؿ

 بأوؿ.
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 شروط شغل الوظيفة:
 متوسط أو متوسط  مناسب.مؤىؿ  فوؽ ال 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 النوعية المجموعة        
 للوظائف الهندسية المساعدة

 فني مخزن أول 
 فني تشغيل ثاني 
 فني صيانة ثاني 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

                            
 

    
 

 لوظائف اذلندسيت ادلساعدة  تاجملموعت النوعيت الفني
 اظى انوظيفخ: فين خمصٌ أول

 اندزجــخ: األوىل

 ىصف العبم: ال
 .تقع ىذه الوظيفة بإدارة العامة لممشتريات والمخازف بالكمية 
  تختص ىذه الوظيفة بتنفيذ اإلجراءات المخزنية السميمة داخؿ المخزف بما يحافظ عمى

منيا طبقا لزوف الصرؼ الواردة والمعتمدة والتسجيؿ  ؼالمخزوف مف التمؼ والصر 
 مستوفاة البينات. بالدفاتر المخزنيو واالحتفاظ بيا كاممة

 الىاجببث واملسئىلٍبث:
 .يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لمتوجيو العاـ لمرئيس المختص 
  يتسمـ األدوات واألصناؼ الواردة بعد فحصيا والتأكد مف مطابقتيا لممواصفات

 المطموبة والمحدودة بأذف صرؼ وتطبيؽ طرؽ التخزيف .
 بة خروج األصناؼ مف متابعة عمميات صرؼ األصناؼ المرخص بصرفيا ومراق

 المخازف .

  متابعة إمساؾ السجبلت والدفاتر والنماذج التي تقتضييا ظروؼ العمؿ والتي تقتضى
 المالية والئحة المخازف بإمساكيا في المخازف. حالموائ

 .يبمغ عف األصناؼ الراكدة والمخمفات بصفة دورية 
 األصناؼ ولجاف استبلميا. صيشترؾ فى لجاف فح 

 الوظائف الفنية  -ثانيا:                  
للوظائف الهندسية    المجموعة النوعية الفنية  

 المساعدة
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

  اءات الجرد لمعيد المخزنيو.يشترؾ في إجر 
  مماثمة. ىالقياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخر 
 شروط شغل الوظيفة: 
 .مؤىؿ فني فوؽ المتوسط أو فني متوسط مناسب 
  سنوات عمى األقؿ في وظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة. 6قضاء مدة بينية قدرىا 
 التي تتيحيا الجامعة. ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 

 
 وظيفخ: فين تشغيم حبَي اظى ان

 اندزجــخ: انخبَيخ

 الىصف العبم:
 .تقع ىذه الوظيفة بورشة الكمية 
  تختص ىذه الوظيفة بمتابعة تشغيؿ وصيانة وسائؿ النقؿ وكذلؾ اآلالت والورشة

 بالكمية مف خبلؿ تعميمات ونظـ عمؿ محددة.
 الىاجببث واملسئىلٍبث:

 رئيس المختص. يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ  العاـ لم 
 .يتابع عمؿ الفنييف وعماؿ الصيانة والسائقيف 
  توزيع األعماؿ عمى العامميف وتوجيييـ ومراقبة تنفيذىا في المواعيد المحددة ومراجعتيا

 والتأكد مف سبلمة األجراءات.
 .يتأكد مف صبلحية وسائؿ النقؿ لمتشغيؿ 
 عميمات ويراقب خطوط سيرىا حسب الت ديتأكد مف صبلحية وسائؿ النقؿ ويحد

 استيبلؾ الوقود والزيت ويكتب التقارير عنيا.
 .يتابع إمساؾ السجبلت والدفاتر البلزمة لكؿ مركبة عمى حدى 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

  يتابع تنفذ الصيانات الوقائية لكؿ وسيمة مف وسائؿ النقؿ مف تغيير الزيت والتشحيـ
 والنظافة وصيانة الكاوتش ويتأكد مف تنفيذىا في أألزمنة المحددة.

 بع أعماؿ السائقيف ويكتب التقارير عنيا.يتا 
  مماثمة. ىالقياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخر 
 :شروط شغل الوظيفة 
 .مؤىؿ فني فوؽ المتوسط أو فني متوسط مناسب 
  سنوات عمى األقؿ في وظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة. 8قضاء مدة بينية قد رىا 
 امعة.التي تتيحيا الج ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 

 
 

 حبَي صيبَخ فين: انوظيفخ اظى

 اندزجــخ: انخبَيخ

 الىصف العبم:
 ..تقع ىذه الوظيفة بالكمية 
  تختص ىذه الوظيفة بمتابعة عمؿ الصيانة الدورية والسنوية لكافة معدات وآالت

 وأجيزة الكمية.
 -الىاجببث واملسئىلٍبث: 

 مختص.يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ العاـ لمدير اإلدارة ال 
  يشترؾ في وضع الخطة الخاصة بالصيانة الدورية والسنوية لمعدات وآالت وأجيزة

 الورشة.
 .يشترؾ في إنجاز األعماؿ التنفيذية البلزمة لعمميات الصيانة 
 .يشترؾ في أعماؿ تشغيؿ المعدات واألجيزة واألدوات المستخدمة في الورشة 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 ي تنفيذ أعماؿ الصيانة بالورشة المعاونة مع إدارة الشئوف اليندسية بالجامعة ف
 ويعرضيا عمى مدير اإلدارة.

  مماثمة. ىالقياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخر 
 شروط شغل الوظيفة:

 .مؤىؿ فني فوؽ المتوسط أو فني متوسط مناسب 
  سنوات عمى األقؿ في وظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة. 8قضاء مدة بينية قد رىا 
 التي تتيحيا الجامعة. ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 

 
 اظى انوظيفخ: فين خمصٌ حبَي 

 اندزجــخ: انخبَيخ

 الىصف العبم:
 .تقع ىذه الوظيفة بإدارة المشتريات والمخازف بالكمية 
 باألعماؿ الفنية المتعمقة بالمخازف. ـتختص ىذه الوظيفة بالقيا 

 الىاجببث واملسئىلٍبث: 
  ئيس المختص.يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ العاـ لمر 
 .تطبيؽ القوانيف والموائح والتعميمات التي تحكـ عممو 
  استبلـ الميمات مف المعدات وقطع الغيار الواردة بعد فحصيا والتأكد مف مطابقتيا

 لممواصفات المطموبة . 
 .صرؼ األصناؼ المرخص بصرفيا طبقا ألذوف الصرؼ المعتمدة 
 لمالية  بإمساكيا في المخازف.استيفاء بيانات الدفاتر التي تقضى الموائح ا 
 . اإلببلغ عف األصناؼ الراكدة والمخمفات بصفة دورية 
 . يشترؾ في إجراءات الجرد لمعيد ألمخزنيو 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

  مماثمة. ىالقياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخر 
 شروط شغل الوظيفة:

 .مؤىؿ فني فوؽ المتوسط أو فني متوسط مناسب 
  ألقؿ في وظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة.سنوات عمى ا 8قضاء مدة بينية قد رىا 
 التي تتيحيا الجامعة  ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 

 
 حبنج تشغيم فين: انوظيفخ اظى

 جاندزجــخ: انخبن

 الىصف العبم:
 .تقع ىذه الوظيفة بورشة الكمية 
 .تختص ىذه الوظيفة بأعماؿ تشغيؿ اآلالت والورشة ووسائؿ النقؿ 

 ـالىاجببث واملسئىلٍبث:
 .يعمؿ شاغؿ ىذه الوظيفة اإلشراؼ المباشر مف  الرئيس المختص 
  يتسمـ طمبات التشغيؿ الواردة ومراجعتيا وتوزيعيا عمى فني وعماؿ التشغيؿ طبقا لخطة

 العمؿ المحددة.
 .يحرر أوامر التشغيؿ المنتيية وتوقيعيا واعتمادىا مف الرئيس المختص 
 دد المواصفات الآلزمة.يعد المقايسات األولية ألوامر التشغيؿ ويح 
 .يحدد المواد والخامات وقطع الغيار المطموبة لمتشغيؿ 
  يراجع المواد والخامات وعمميات التشغيؿ والتأكد مف سبلمتيا واستخداـ الخامات

 والمواد وقطع الغيار المنصرفة لمتشغيؿ بالصورة الصحيحة.
  كتابة التقارير عنيا.يشترؾ في فحص األجيزة واآلالت واألدوات لمورشة وتجريبيا و 
  مماثمة. ىالقياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخر 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 شروط شغل الوظيفة:
 .مؤىؿ فني فوؽ المتوسط أو فني متوسط مناسب 
  سنوات عمى األقؿ في وظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة.  5قضاء مدة بينية قد رىا 
 التي تتيحيا الجامعة.  ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 
 

 حبنج صيبَخ فين ـ:فخانوظي اظى

 اندزجــخ: انخبنخخ

 الىصف العبم:
 .تقع ىذه الوظيفة بالكمية 
  تختص ىذه الوظيفة بأعماؿ تنفيذ صيانة المباني والترميمات والماكينات واآلالت

 والسيارات طبقا لمخطط المحددة.
 الىاجببث واملسئىلٍبث:

 .يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ المباشر لمرئيس المختص 
 عد المقايسات االبتدائية بعد المعاينة.ي 
 .يراجع أوامر تشغيؿ بناء عمى المقايسات االبتدائية بعد إقرارىا 
  يباشر تنفيذ أعماؿ الصيانة المختمفة لمنشآت مرافؽ وماكينات ومعدات الكمية ووحداتيا

 المختمفة.
 .يبلحظ البياض والدىانات وتركيب الببلط 
 ألدوات والمعدات التي يتـ شرائيا.يشترؾ في اختيار قطع الغيار وا 
 .يبلحظ أعماؿ الترميمات والصيانة 
  مماثمة. ىالقياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخر 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 شروط شغل الوظيفة:
 .مؤىؿ فني فوؽ المتوسط أو فني متوسط مناسب 
  سنوات عمى األقؿ في وظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة.  5قضاء مدة بينية قد رىا 
 التي تتيحيا الجامعة. ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 

 
 حبنج خمصٌ فين ـ:انوظيفخ اظى

 اندزجــخ: انخبنخخ

 الىصف العبم:
 .تقع ىذه الوظيفة بإدارة والمخازف بالكمية 
  تختص ىذه الوظيفة باستبلـ األصناؼ الواردة واتخاذ إجراءات التخزيف السميمة

 أوؿ بأوؿ. توفاة البيانالمصرؼ طبقا لؤلذوف المحرر ومسؾ الدفاتر المخزنية مست
 الىاجببث واملسئىلٍبث:

 .يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ المباشر لمرئيس المختص 
 ويتأكد مف مطابقتيا بالمواصفات  ايستمـ المعدات والمواد واألصناؼ الواردة وفحصي

 المطموبة.
 د التمؼ يقـو بأعماؿ التخزيف لممواد واألدوات المختمفة بالشكؿ الصحيح بما يؤمنيا ض

 أو األضرار بالغير.
 .يصرؼ األدوات واألصناؼ المطموبة طبقا ألذوف الصرؼ المعتمد 
 .يبمغ عف األصناؼ الراكدة والمخمفات بصفة دورية 
 .يتولى أعماؿ القيد بالدفاتر التي تقضى الموائح بإمساكيا 
 . يقـو التبميغ عف األصناؼ التي يصؿ المخزوف منيا إلى حد الطمب 
 مماثمة. ىيسند إليو مف أعماؿ أخر  القياـ بما 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 شروط شغل الوظيفة:
 . مؤىؿ فني فوؽ المتوسط أو فني متوسط مناسب 
  سنوات عمى األقؿ في وظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة.  5قضاء مدة بينية قد رىا 
 التي تتيحيا الجامعة  ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 
 

 اظى انوظيفخ:ـ فين صيبَخ زاثع

 نساثعخاندزجــخ: ا

 الىصف العبم:
 .تقع ىذه الوظيفة بالكمية 
  تختص ىذه الوظيفة بأعماؿ تنفيذ صيانة المرافؽ واألدوات والماكينات والسيارات

 الخاصة بالكمية
 الىاجببث واملسئىلٍبث:

 .يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ المباشر مف  الرئيس المختص 
 .يشترؾ في إعداد المقايسات االبتدائية 

  أعماؿ الترميمات والصيانة.يبلحظ 
  يباشر ويتابع تنفيذ الصيانات المختمفة لمنشآت مرافؽ وماكينات وسيارات ومعدات

 الكمية 
 .يبلحظ البياض والدىانات وتركيب الببلط 
 .يقـو بتحرير أوامر تشغيؿ بناء عمى المقايسات بعد إقرارىا 
 القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 ظيفة:شروط شغل الو
 .مؤىؿ فني فوؽ المتوسط أو فني متوسط مناسب 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 اظى انوظيفخ:ـ فين خمصٌ زاثع

 اندزجــخ: انساثعخ

 -الىصف العبم:
 .تقع ىذه الوظيفة بالكمية 
  تختص ىذه الوظيفة باستبلـ  األصناؼ الواردة واتخاذ إجراءات التخزيف لصرؼ منا

  طبقا لؤلذوف المحرر ومسؾ الدفاتر المخزنيو البلزمة
 الىاجببث واملسئىلٍبث:

 .يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ المباشر مف  الرئيس المختص 
 . يستمـ األدوات واألصناؼ الواردة مف قطع غيار ومواد كيماوية وأدوات صيانة 
  يقـو بأعماؿ التخزيف بالشكؿ الصحيح بما يحافظ عمييا مف التمؼ ويحقؽ سيولة

 المناولة.
  ىو محدد بأذوف الصرؼ المعتمدة .يقـو بصرؼ األدوات بما 
 .يتولى الصرؼ بالدفاتر المخزنية  المعموؿ بيا 
 .يقـو باألخطار عف األصناؼ الراكدة والمخمفات بصفة دورية 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 
 

 شروط شغل الوظيفة:
 .مؤىؿ فني فوؽ المتوسط أو فني متوسط مناسب 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 النوعية لمجموعةا         
 لوظائف الخدمات االجتماعية

 فني خدمة اجتماعية أول 
 فني خدمة اجتماعية ثان 
 فني خدمة اجتماعية ثالث 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 
 

 
 لوظائف اخلدماث االجتماعيت  تاجملموعت النوعيت الفني

 اظى انوظيفخ:ـ فين خديخ اجتًبعيخ أول 

 اندزجــخ: األوىل

 الىصف العبم:
 إدارة رعاية  الطبلب بالكمية.تقع ىذه الوظيفة ب 
  المختمفة. ةاالجتماعية وتنفيذ األنشطة أالجتماعي ثتختص ىذه الوظيفة بإجراء البحو 

 الىاجببث واملسئىلٍبث:ـ
 . يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لمتوجيو العاـ لمرئيس المباشر 
  ث.االجتماعية وذلؾ بجمع واستيفاء البيانات البلزمة لمبح ثيشترؾ في إجراء البحو 
 .يشترؾ في إعداد برامج المسابقات االجتماعية لمطبلب 
 .يتولى استيفاء بيانات استمارات الحالة االجتماعية لمطبلب 
 .يشترؾ في تنظيـ األنشطة االجتماعية المختمفة بالكمية 
 .يساعد في حؿ مشاكؿ الطبلب االجتماعية 
 .متابعة وتنفيذ وتنظيـ المقاءات االجتماعية بيف فرؽ الجامعة 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤىؿ فني فوؽ المتوسط أو فني متوسط مناسب 
   سنوات عمى األقؿ في وظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة.  6قضاء مدة بينية قد رىا 
 التي تتيحيا الجامعة  ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 

 
 

 لوظائف الخدمات االجتماعية  ةالمجموعة النوعية الفني
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 حبٌ اجتًبعيخ خديخ فين ـ:انوظيفخ اظى

 خاندزجــخ: انخبَي

 الىصف العبم:
 .تقع ىذه الوظيفة بإدارة رعاية  الطبلب بالكمية 
  المختمفة. ةاالجتماعية وتنفيذ األنشطة أالجتماعي ثتختص ىذه الوظيفة بإجراء البحو 

 الىاجببث واملسئىلٍبث:ـ
 .يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لمتوجيو العاـ لمرئيس المباشر 
  االجتماعية وذلؾ بجمع واستيفاء البيانات البلزمة لمبحث. ثيشترؾ في إجراء البحو 
 .يشترؾ في إعداد برامج المسابقات االجتماعية لمطبلب 
 .يشترؾ في  استيفاء بيانات استمارات الحالة االجتماعية لمطبلب 
 و بالكمية. ةيشترؾ في تنظيـ األنشطة االجتماعية المختمفة بالجامع 
 جتماعية.يساعد في حؿ مشاكؿ الطبلب اال 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤىؿ فني فوؽ المتوسط أو فني متوسط مناسب 
   سنوات عمى األقؿ في وظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة.  8قضاء مدة بينية قد رىا 
 التي تتيحيا الجامعة  ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 خ اجتًبعيخ حبنجاظى انوظيفخ:ـ فين خدي

 خاندزجــخ: انخبنخ

 -الىصف العبم:
 .تقع ىذه الوظيفة بإدارة رعاية الطبلب بالكمية 
  االجتماعية وتنفيذ األنشطة االجتماعية المختمفة. ثتختص ىذه الوظيفة بإجراء البحو 

 :ـالىاجببث واملسئىلٍبث
  يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ المباشر لمرئيس المختص 
  البلزمة لمبحث. تاالجتماعية وذلؾ بجمع استيفاء البيانا ثإجراء البحو يشترؾ في 
 االجتماعية لمطبلب. تيشترؾ في إعداد برامج المسابقا 

 .يتولى استيفاء بيانات الحالة االجتماعية لمطبلب 
 . يشترؾ في تنظيـ النشاطات االجتماعية المختمفة بالجامعة وبالكمية 
 تماعية.يساعد في حؿ مشاكؿ الطبلب االج 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 :شروط شغل الوظيفة
 .مؤىؿ فني فوؽ المتوسط أو فني متوسط مناسب 
   سنوات عمى األقؿ في وظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة.  5قضاء مدة بينية قدرىا 
 التي تتيحيا الجامعة.  ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 لنوعيةا المجموعة
 لوظائف فني المعامل

 فني معمل أول 
 فني معمل ثان 
 فني معمل ثالث 
 فني معمل رابع 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 
 لوظائف فني ادلعامل  تاجملموعت النوعيت الفني

 اظى انوظيفخ:ـ فين يعًم أول

 اندزجــخ: األوىل

 الىصف العبم:
 و المعمؿ المركزي.. ةتقع ىذه الوظيفة بمعامؿ  األقساـ العممية بالكمي 
  ىذه الوظيفة بالعمؿ عمى توفير الخامات والمواد واألدوات المعممية البلزمة تختص

 لممعمؿ.
 الىاجببث واملسئىلٍبث:

 . يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لمتوجيو العاـ لمرئيس المختص 
 . يتابع تسميـ المواد و الخامات البلزمة لممعمؿ 
 لمعتمدة.متابعة تجييز المعامؿ لتنفيذ الدروس المعممية حسب الجداوؿ ا 
 . متابعة توفير الخامات والمواد واألدوات والمعدات البلزمة 
 . متابعة عيدة المعامؿ مف المعدات المعممية 
 .متابعة أعماؿ وسائؿ حفظ الخامات واألدوات والمعدات البلزمة 
 مف المعدات العممية. ؿمتاعو عيدة المعم 
 التالؼ منيا.ويعمؿ عمى تقميؿ نسبة  توالصبغا رمتابعة إعداد العقاقي 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 شروط شغل الوظيفة:
  .مؤىؿ فني فوؽ المتوسط أو فني متوسط مناسب أو فني أقؿ مف المتوسط مناسب 
   سنوات عمى األقؿ في وظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة.  6قضاء مدة بينية قد رىا 

 لوظائف فني المعامل  ةالمجموعة النوعية الفني



     
 

 
 
 
 
 

 

 

111 
 

فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 الجامعة. التي تتيحيا ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 
 حبٌ يعًم فين ـ:انوظيفخ اظى

 اندزجــخ: انخبَيخ

 -الىصف العبم:
 و المعمؿ المركزي. ةتقع ىذه الوظيفة بمعامؿ  األقساـ العممية بالكمي 

  . تختص ىذه الوظيفة لتوفير الخامات واألدوات البلزمة لممعامؿ 
 الىاجببث واملسئىلٍبث:ـ

 رئيس المختص .يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لمتوجيو العاـ لم 
 . يتسمـ المواد والخامات البلزمة لممعمؿ 
 .يعمؿ عمى تجييز المعامؿ لتنفيذ الدروس المعممية حسب الجداوؿ المعتمدة 
 .يعمؿ عمى توفير الخامات والمواد واألدوات والمعدات البلزمة لممعمؿ 
 .يتابع عيدة المعمؿ مف المعدات المعممية ويطمب أصمحيا 
 حفظ الخامات واألدوات ويتأكد مف سبلمة تخزينيا بما يحافظ  يتابع أعماؿ ووسائؿ

 عمى ذلؾ مف التمؼ أو الكسر.
 والعينات ويعمؿ عمى تقميؿ نسبة التالؼ منيا. ريتابع إعدادا لعقاقي 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 :شروط شغل الوظيفة
 قؿ مف المتوسط مناسب. مؤىؿ فني فوؽ المتوسط أو فني متوسط مناسب أو فني أ 
   سنوات عمى األقؿ في وظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة.  8قضاء مدة بينية قد رىا 
 التي تتيحيا الجامعة. ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 حبنج يعًم فين ـ:انوظيفخ اظى

 اندزجــخ: حبنج

 الىصف العبم:
 و المعمؿ المركزي. العممية ةتقع ىذه الوظيفة بمعامؿ  األقساـ العممية بالكمي 

 .تختص ىذه الوظيفة بتجييز المواد والخامات واألدوات البلزمة لممعمؿ 

 الىاجببث واملسئىلٍبث:ـ
 لرئيس المختص.ا فيخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ المباشر م 
 .طمب المواد والخامات والعينات البلزمة لمعمؿ ويتسمميا 
  لمجداوؿ الموضوعة.يتابع تجييز المعامؿ لمدروس العممية طبقا 
 .يشترؾ في تنفيذ التجارب مع المحضريف ويعاوف أعضاء ىيئة التدريس 
 . يكوف مسئوؿ عف محتويات المعمؿ مف مواد وعقاقير 
  يقـو بتحضير العقاقير والعينات بالكميات المناسبة ألعضاء ىيئة التدريس إلجراء

 العممية. سالدرو 
 ثمة.القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مما 

 شروط شغل الوظيفة:
  .مؤىؿ فني فوؽ المتوسط أو فني متوسط مناسب أو فني أقؿ مف المتوسط مناسب 

   سنوات عمى األقؿ في وظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة.  5قضاء مدة بينية قد رىا 
 التي تتيحيا الجامعة.  ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 

 
 اظى انوظيفخ:ـ فين يعًم زاثع

 نساثعخاندزجــخ: ا
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 الىصف العبم:
 العممية و المعمؿ المركزي.. ةتقع ىذه الوظيفة بمعامؿ  األقساـ العممية بالكمي 
  تختص ىذه الوظيفة باستبلـ العينات والخامات البلزمة لمعمؿ والمحافظة عمى سبلمة

 وأمنو . ؿالمعم
 الىاجببث واملسئىلٍبث:

 المختص.لرئيس ا فيخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ المباشر م 
 يطمب المواد والخامات البلزمة مف المخازف والجيات المختصة 

 .يقـو بإحضار المواد والعينات المعممية البلزمة لمتجارب 
 .يقـو بحفظ المواد الكيماوية في أماكنيا المخصصة 
 .يبمغ عف أي خمؿ بالمعمؿ ويحافظ عمى سبلمتة 
 .يعمؿ عمى استكماؿ المعمؿ مف العينات البلزمة لو 
 ترؾ في التجارب المعممية ويعرؼ نتائجيا ويسجميا في السجبلت الخاصة بذلؾيش 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤىؿ فني فوؽ المتوسط أو فني متوسط مناسب 
  بينية قدرىا خمس سنوات عمى  ةمؤىؿ فني أقؿ مف متوسط مناسب مع قضاء مد

 الدرجة األدنى مباشرة  األقؿ فى الوظيفة مف
 التي تتيحيا الجامعة.  ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 النوعية المجموعة
 لوظائف الحركة والنق ل

 عامل سويتش أول 
 سائق أول 

 عامل سويتش ثان 
   سائق ثان 



     
 

 
 
 
 
 

 

 

114 
 

فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 
 

  
 

 اجملموعت النوعيت احلرفيت لوظائف احلركت والنقل
 عبيم ظويتش أول   -انوظيفخ:

 ــخ: انخبنخخاندزج

 الىصف العبم
 .تقع ىذه الوظيفة بالكمية 
 وتوصيؿ المكالمات التميفونية. شتختص ىذه الوظيفة بتشغيؿ السويت 

 الىاجببث واملسئىلٍبث
 يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ المباشر مف الرئيس المختص 
 المعنيةويتمقى المكالمات مف الخارج ويحوليا عمى الجية  شيقـو بالعمؿ عمى السويت 
 شيقـو بعمؿ الصيانة الدورية لمسويت 
  يقـو بإببلغ اإلشارات التميفونية إلى الجيات المختصة كما يتمقى منيا اإلشارات أيضا

 يقـو بتسجيؿ المكالمات في السجؿ المخصص لذلؾ.
 .يتولى إصبلح الخطوط الداخمية 
 .يبمغ عف الخطوط الخارجية العاطمة ويتابع إصبلحيا 
 ند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة.القياـ بما يس 

 شروط شغل الوظيفة
 .الصبلحية مع إجادة القراءة والكتابة ومبادئ الحساب 
 سنوات عمى األقؿ في الوظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة. 5بينية قدرىا  ةقضاء مد 
 التي تتيحيا الجامعة. ةالتدريبي جاجتياز ا لبرام 

لوظائف الحركة   المجموعة النوعية الحرفية
 والنق ل
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 أول ظبئق: انوظيفخ

 اندزجــخ: انخبنخخ

 الىصف العبم
  .تقع ىذه الوظيفة بالكمية 
 .تختص ىذه الوظيفة  بقيادة السيارات 

 الىاجببث واملسئىلٍبث
 يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ المباشر مف الرئيس المختص 
 .يقـو باستبلـ السيارات ويفحصيا ويتأكد مف صبلحيتيا لبلستعماؿ 
 ؿ وعمى خط السير المحدد لو.يتولى قيادة السيارة  عند الطمب وطبقا لحاجة العم 
 .يبمغ عف العطؿ الذي يحدث لمسيارة عيدتو 
 .يجرى الصيانة المختمفة لمسيارة بما يحافظ عمييا 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 شروط شغل الوظيفة
 .الصبلحية مع إجادة القراءة والكتابة ومبادئ الحساب 
 .الحصوؿ عمى رخصة قيادة درجة أولى 
 سنوات عمى األقؿ في الوظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة. 5بينية قدرىا  ةقضاء مد 
 التي تتيحيا الجامعة. ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 
 

 حبٌ ظويتش عبيم-:انوظيفخ

 اندزجــخ: انساثعخ
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 الىصف العبم
 .تقع ىذه الوظيفة بالكمية 
 ونية.وتوصيؿ المكالمات التميف شتختص ىذه الوظيفة بتشغيؿ السويت 

 الىاجببث واملسئىلٍبث
 يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ المباشر مف الرئيس المختص 
 ويتمقى المكالمات مف الخارج ويحوليا عمى الجية المعنية. شيقـو بالعمؿ عمى السويت 
 يقـو بإببلغ اإلشارات التميفونية إلى الجيات المختصة كما يتمقى منيا اإلشارات أيضا 
 المات في السجؿ المخصص لذلؾ.يقـو بتسجيؿ المك 
 . يقـو بإصبلح الخطوط الداخمية 
 .يبمغ عف الخطوط الخارجية العاطمة ويتابع إصبلحيا 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 شروط شغل الوظيفة
 .الصبلحية مع إجادة القراءة والكتابة ومبادئ الحساب 
 ي الوظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة سنوات عمى األقؿ ف 5بينية قدرىا  ةقضاء مد 
 التي تتيحيا الجامعة ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 
 

  ظبئق حبٌ -انوظيفخ:

 اندزجــخ: انساثعخ

 الىصف العبم
 التربية لمطفولة المبكرة تقع ىذه الوظيفة بكمية . 
 .تختص ىذه الوظيفة بقيادة السيارات الصغيرة داخؿ حدود المحافظة 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 لٍبثالىاجببث واملسئى
 يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ المباشر مف الرئيس المختص 
  يقـو باستبلـ السيارات الصغيرة داخؿ نطاؽ حدود المحافظة 
 .يتولى قيادة السيارة في األعماؿ التي تطمب منو ويبمغ عف األعطاؿ فور حدوثيا 
 .يحافظ عمى ما بعيدتو مف معدات وادوات 
  أخرى مماثمة .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ 

 شروط شغل الوظيفة
 .الصبلحية مع إجادة القراءة والكتابة ومبادئ الحساب 
 الحصوؿ عمى رخصة قيادة درجة ثانية 
 سنوات عمى األقؿ في الوظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة  5بينية قدرىا  ةقضاء مد 
 التي تتيحيا الجامعة ةالتدريبي جاجتيازا لبرام 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 يةالنوع المجموعة
 لوظائف الخدمات المعاونة  

 معاون خدمة ممتاز 
 معاون خدمة أول 
 عامل نظافة أول 
 معاون خدمة ثان 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 
 
 

 اجملموعت النوعيت لوظائف اخلدماث ادلعاونت

 يعبوٌ خديخ دمتبش -انوظيفخ:

 اندزجــخ: انخبنخخ

 الىصف العبم
 تقع ىذه الوظيفة بالكمية ووحداتيا  المختمفة 
  بأعماؿ نظافة المكاتب وتمبية طمبات الموظفيف ونقؿ األوراؽ مف  تختص ىذه الوظيفة

لى المكاتب.  وا 
 الىاجببث واملسئىلٍبث

 .يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ المباشر مف الرئيس المختص 
 .يتولى نظافة القطاع المكمؼ بخدمتو 
 .يطمب المواد والميمات  البلزمة لمعمؿ مف المخازف المختصة 
 وبتجية الدورية.يتسمـ أعماؿ الن 
 .لى الجيات  األخرى  نقؿ المكاتبات مف وا 
 .يحافظ بصفة مستمرة عمى ترتيب وتنسيؽ المكاتب بشكؿ الئؽ 
  يقوـ بنظافة المكتب وقفمو  بعد خروج الموظفيف وتسميـ المفاتيح إلى الجيات

 المختصة.
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 شروط شغل الوظيفة
  بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع الصبلحية لشغؿ الوظيفة.اإللماـ 
 سنوات عمى األقؿ في الوظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة. 5بينية قدرىا  ةقضاء مد 

 بطاق ات وصف لوظائف الخدمات المعاونة
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 

 يعبوٌ خديخ أول -انوظيفخ:

 اندزجــخ: انساثعخ

 :الىصف العبم
 تقع ىذه الوظيفة بالكمية ووحداتيا  المختمفة 
 ؿ نظافة المكاتب وتمبية طمبات الموظفيف ونقؿ األوراؽ مف تختص ىذه الوظيفة  بأعما

لى المكاتب.  وا 
 :الىاجببث واملسئىلٍبث

 .يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ المباشر مف الرئيس المختص 
 .يتولى نظافة القطاع الذي يتولى خدمتو 
 .يطمب المواد والميمات البلزمة لمعمؿ مف المخازف المختصو 
 جية الدورية.يتسمـ أعماؿ النوبت 
 .لى الجيات   األخرى  نقؿ المكاتبات مف وا 
 .يحافظ بصفة مستمرة عمى ترتيب وتنسيؽ المكاتب بشكؿ لبلئؽ 
 .يقـو بنظافة المكتب وقفمو بعد خروج الموظفيف وتسميـ المفاتيح إلى الجيات المختصة 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 شروط شغل الوظيفة
 لقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع الصبلحية لشغؿ الوظيفة.اإللماـ با 
 سنوات عمى األقؿ في الوظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة. 5بينية قدرىا  ةقضاء مد 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 أول َظبفخ عبيم-:انوظيفخ

 اندزجــخ: انساثعخ

 :الىصف العبم
 .تقع ىذه الوظيفة بالكمية ووحداتيا المختمفة 
 ظافة المكاتب.تختص ىذه الوظيفة بأعماؿ ن 

 :الىاجببث واملسئىلٍبث
 يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ المباشر مف الرئيس المختص 
 .يقـو بتوزيع العمؿ بيف مجموعة مف عماؿ النظافة واإلشراؼ عمييـ 
 .يتولى نظافة القطاع المكمؼ بخدمتةه 
  عمى يطمب المواد والميمات البلزمة لمعمؿ مف المخازف المختصة ويقـو بتوزيعيا

 عماؿ النظافة يتسمـ أعماؿ النوبتجية الدورية ويشارؾ في توزيعيا.
 ترتيب وتنسيؽ المكاتب بشكؿ الئؽ. ىيحافظ بصفة مستمرة عم 
 .يقـو بنظافة المكتب وقفمو بعد خروج الموظفيف وتسميـ المفتاح لمجيات المختصة 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 شروط شغل الوظيفة
 لماـ بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع الصبلحية لشغؿ الوظيفة.اإل 
 سنوات عمى األقؿ في الوظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة. 5بينية قدرىا  ةقضاء مد 
 

 حبٌ خديخ يعبوٌ -:انوظيفخ

 اندزجــخ: اخلبيعخ

 الىصف العبم
 .تقع ىذه الوظيفة بالكمية ووحداتيا المختمفة 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 لى المكاتب.تختص ىذه الوظيفة ب  أعماؿ نظافة المكاتب ونقؿ األوراؽ مف وا 
 :الىاجببث واملسئىلٍبث

 .يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ المباشر مف الرئيس المختص 
 .يتولى نظافة المكاتب المكمؼ بخدمتيا وفتحيا وقفميا في المواعيد المحددة 
 .ينقؿ البريد الصادر والوارد مف مكتب إلى مكتب 
 ت والممفات داخؿ الوحدة.ينقؿ المكاتبا 
 .يطمب األدوات التي يستعمميا في نظافة المكاتب ودورات المياه 
 .يتسمـ أعماؿ النوبتجية الدورية 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 شروط شغل الوظيفة
 .اإللماـ بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع الصبلحية لشغؿ الوظيفة 
 سنوات عمى األقؿ في الوظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة. 5درىا بينية ق ةقضاء مد 
 

 حبٌ َظبفخ عبيم-:انوظيفخ

 اندزجــخ: اخلبيعخ

 الىصف العبم
 .تقع ىذه الوظيفة بالكمية ووحداتيا المختمفة 
 .تختص ىذه الوظيفة نظافة المكاتب 

 الىاجببث واملسئىلٍبث
 س المختص.يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ المباشر مف الرئي 
 .يقـو بنظافة المكاتب المكمؼ بخدمتيا وفتحيا وغمقيا فى المواعيد المحددة 
 .يطمب األدوات التي يستعمميا في نظافة المكاتب ودورات المياة 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 . يتسمـ أعماؿ النوبتجية الدورية 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 شروط شغل الوظيفة
 ومبادئ الحساب مع الصبلحية لشغؿ الوظيفة. اإللماـ بالقراءة والكتابة 
 سنوات عمى األقؿ في الوظيفة مف الدرجة األدنى مباشرة  5بينية قدرىا  ةقضاء مد 
 

 خديخ يعبوٌ -:انوظيفخ

 اندزجــخ: انعبدظخ

 :الىصف العبم
 تقع ىذه الوظيفة بالكمية ووحداتيا  المختمفة 
 و وفؽ بما تقتضيو أصوؿ العمؿ.تختص ىذه الوظيفة نظافة مرافؽ المبنى المكمؼ ب 

 الىاجببث واملسئىلٍبث
 .يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ المباشر مف الرئيس المختص 
 .يتولى نظافة المبنى والمكاتب المكمؼ بنظافتيا 
 .يقـو بتنظيؼ الحجرات والعناية بترتيب قطع األثاث 
 .يحافظ عمى سبلمة محتويات الحجرات 
 يف أوؿ بأوؿ.يقـو بتمبية طمبات الموظف 
 .يقـو بغمؽ األبواب بعد خروج الموظفيف 
 .القياـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة 

 شروط شغل الوظيفة
 .اإللماـ بالقراءة والكتابة مع الصبلحية لشغؿ الوظيفة 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 َظبفخ عبيم: انوظيفخ

 اندزجــخ: انعبدظخ

 :الىصف العبم
 .تقع ىذه الوظيفة بالكمية ووحداتيا المختمفة 
 .تختص ىذه الوظيفة بنظافة المكاتب 

 الىاجببث واملسئىلٍبث
 .يخضع شاغؿ ىذه الوظيفة لئلشراؼ المباشر مف الرئيس المختص 
 . يقـو بنظافة المكاتب المكمؼ بتنظيفيا 
 .يحافظ عمى محتويات وسبلمة الحجرات 
 .يقـو بغمؽ األبواب بعد خروج الموظفيف 
 .يتسمـ أعماؿ النوبتجية الدورية 
 ـ بما يسند إليو مف أعماؿ أخرى مماثمة.القيا 

 شروط شغل الوظيفة
 .اإللماـ بالقراءة والكتابة مع الصبلحية لشغؿ الوظيفة 
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فً قومٍاً و إقلٍمٍاً  المبكرة كلٍت ذكٍت تسعى إلى تحقٍق المٍزة التنافسٍت كلٍت التربٍت للطفولت رؤٌت الكلٍت: 

 مجال التعلٍم الجامعً والبحث التربوي وخدمت المجتمع
 

 
 

 

 -اجلبيعخ  - 6..2 -1:4اجملهد-ثطبقخ توصيف انوظبئف-اإلدازح انعبيخ نهتنظيى واإلدازح-جبيعخ املنيب  -1

 املنيب.

-اهليئخ انعبيخ نشئوٌ املطبثع األيرييخ– دنتنفيريخ وفقب آلخس تعديالقبَوٌ تنظيى اجلبيعبد والئحته ا  -2

 و.9..2-انقبهسح 

 انقبهسح.-.2.1-اهليكم انتنظيًي وانتوصيف انوظيفي –جبيعخ عني مشط –كهيخ اآلداة   -3

 انقبهسح.-.2.1-اهليكم انتنظيًي وانتوصيف انوظيفي  –جبيعخ عني مشط–كهيخ انصزاعخ   -4

-و2.15-2.11-انعهوو  خاهليكم انتنظيًي وانتوصيف انوظيفي ثكهي–انفيوو جبيعخ –كهيخ انعهوو   -5

 انفيوو.

 املنيب.-و2.12-وانتوصيف انوظيفي –جبيعخ املنيب –كهيخ انصيدنخ   -6

 
 
 
 
 

 

 

 المراجع
 


