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 مقدمة: 
 

ي ؤطار سعي كلية 
 
بية للطفولة إلمبكرة ف ي من أهم إلتر

جامعة إلمنيا نحو إلتمت   وتحقيق إلجودة إلشاملة وإلتر
ي ضوء إلقوإني   وإللوإئح 

 
ي للكلية ف

جوإنبها إلجهاز إألكاديمي وإؤلدإري للكلية، فقد تم جمع وإعدإد إلتوصيف إلوظيف 
 إلمنظمة للعمل2 

ي بيان لجميع إلوإجبات وإلمسئوليات إلمتعلقة بالوظيفة وه
ي ويعد إلتوصيف إلوظيف 

و يصف إلمهارإت إلتر
 يقوم بها شاغل إلوظيفة وكذلك إلمؤهةلت إلعلمية وإلعملية إلةلزمة لشغلها2 

ي تحديد إلموإصفات إلخاصة بالوظائف كما ييرس عملية فهم إلمسئوليات 
 
ي ف

ويساعد إلتوصيف إلوظيف 
، حيث يقلل من تضارب  يزيد من فاعلية إلعمل إلجماعي

ً
 وإضحا

ً
إلوإجبات وإلمهام، ويظهر  إألساسية للوظيفة فهما

ي تحقيق أهدإف إلمؤسسة2 
 
 مدي مساهمة كل وظيفة  ف

ي لكلية
ي سبيل جمع وإعدإد إلتوصيف إلوظيف 

 
بية للطفولة إلمبكرة وف جامعة إلمنيا، فقد تم إإلستعانة \ إلتر

 عن آرإء مسئولي إؤلدإ
ً
(، فضةل ي

ي )لجنة مرإجعة إلتوصيف إلوظيف 
 
إت بعض إألساتذة متمثلة ف رة إلعامة للتنظيم بختر

ي 
 
وإؤلدإرة بالجامعة، ومن هذإ إلمنطلق يتقدم فريق متابعة إلهيكل إلتنظيمي بخالص إلشكر وإلتقدير لكل من ساهم ف

ي لكلية 
بية للطفولة إلمبكرةؤنتاج ومرإجعة وإلتوصيف إلوظيف  ، جامعة إلمنيا، مع إلتأكيد علي إلسعي نحو إلمرإجعة إلتر

ي سبي
 
ي كلما دعت إلحاجة لذلك2 إلذإتية وإلدورية ف

   ل تطوير إلتوصيف إلوظيف 

 وتل إلموفق،،
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 ة إلكـلـيةــرؤي
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كلٌة التربٌة للطفولة المبكرة كلٌة ذكٌة تسعى إلى تحمٌك 

ً  المٌزة التنافسٌة  ً و إللٌمٌا فً مجال التعلٌم الجامعً لومٌا

 .والبحث التربوي وخدمة المجتمع

 

إعداد معلمات لمرحلة الطفولة المبكرة باستخدام التعلٌم الهجٌن 

، لادرات على اإلبداع والمنافسة فً سوق العمل ، وإعداد الباحثٌن 

المادرٌن على استخدام المعرفة  الرلمٌة وتوظٌفها فً حل المشكالت 

التربوٌة والمجتمعة فً مجال تربٌة الطفل ، وتمدٌم الخدمات 

بوٌة والنفسٌة لخدمة المجتمع على المستوٌٌن واالستشارات التر

 .المحلى واإلللٌمً
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 لجنة اؤلعداد: 
 الصفة العضو م

2 
بوية لرياض األطفال بكلية رياض  د / سمية علي أحمد  مدرس إإلدارة التر

ي )الهيكل 
األطفال، ومسئول متابعة المعيار الثان 

(، وعضو الفريق التنفيذي للجودة بالكلية.   التنظيىمي

0 
لجنة متابعة  مسئول، و باصول تربية الطفل مدرس د/ نشوة دمحم حسن

ي )
 ( القيادة والحوكمةالمعيار الثان 

3 
، وعضو لجنة متابعة النفسيةبقسم العلوم  مدرس  د/ أنوار مختار 

 ( القيادة والحوكمة) الثان  المعيار 

 
 لجنة المراجعة: 

 الصفة  العضو  م

 معة المنيااج –األستاذ المتفرغ بكلية الزراعة  أ.د / دمحم نجيب قناوى 2

0 
أستاذ المناهج وطرق التدريس، ووكيل الكلية لشئون الدراسات  أ.د نارص فؤاد غبيش 

بية للطفولة المبكرة.   العليا والبحوث، كلية التر

3 
أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد، رئيس قسم العلوم  د حنان دمحم صفوت  أ. 

بية للطفولة المبكرة.  بوية ، كلية التر  التر

4 
بويةبقسم مدرس   تهان  شحاته أحمدد /  مدير وحدة ضمان الجودة نائب، و العلوم التر

بية للطفولة المبكرةواإلعتماد بكلية   . التر

 

 

  والمراجعة اإلعداد لجنة
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 الكلية اإلختصاصات الوظيفية لمجلس
 

ي  يوجد
 
 وعضوية إلكلية يرأسه عميد إلذي إلكلية مجلس للكلية، ويتألف إلهيكل إلتنظيمي  أعل ف

 وكالء الكلية ثالثة* 
 األقسام العلمية * رؤساء

  إلقسم أساتذة إلعضوية يتناوب أن : علقسم كل  من أستاذ ومدرس* 
ً
تيب كل دوريا ي  أقديمتهم سنة بتر

 
إألستاذية،  ف

 .للتجديد قابلة سنة لمدة يتمتعون بعضوية إلمجلس 
  إلعضوية تناوب ويجرى ومدرسان مساعدإن * أستاذإن

ً
تيب سنة كل دوريا ي كل إألقدمية بتر

 
 يحض  هؤإلء وإل فئة، ف

ي  إلنظر عند إلكلية  مجلس إجتماعات إألعضاء
 
ي  إلنظر منهم عند إلمدرسون يحض   وإل توظيف إألساتذة شئون ف

 
 ف

 .إلمساعدين إألستاذة توظيف شئون
ي  دإرية لهم ممن * عضوإن من إلخارج

 
ي  إلموإد ف

ي  تدرس إلتر
 
 رئيس من لتجديد بقرإر قابلة سنتي    لمدة يعينون إلكلية  ف

إح عل بناءً  إلجامعة  من من مجلس أكت   بي   عضوية يجمعوإ أن يجوز وإل إلجامعة مجلس وموإفقة مجلس إلكلية إقتر
مجلس  عضوية بي    يجمعوإ أن إلجامعات، إل تنظيم لقانون إلخاضعة للجامعات إلتابعة وإلمعاهد إلكليات مجالس
 .إلكلية تتبعه إلذي إلجامعة مجلس وعضوية إلكلية

 :والمسئوليات اإلختصاصات
ي  بالنظر مجلس إلكلية يختص

 
 :إآلتية إلمسائل ف

 :والمتابعة والتنظيم والتنسيق التخطيط مسائل :-أوإل

ي  إلعلمية وإلبحوث للتعليم إلعامة إلسياسة رسم
 
 .إلمختلفة إألقسام بي    وتنسيقها وتنظيميا إلكلية  ف

ي  وإنشاء إستكمال خطط وضع
إت إلمعامل ودع إلمبان  ي  وإلمكتبة وإلتجهت  

 
 .إلكلية  ف

 .إألجنبية إلمنح عل وإؤليفاد إلدرإسية وإألجازإت للبعثات إلكلية  خطط ؤعدإد
ي  إلتدريس هيئة أعضاء تخصصات إلستكمال برإمج ؤعدإد

 
 .إلكلية  ف

ي  إلدرإسة بتشجيع إلكفيلة إلسياسات ؤعدإد
 
 .أقسام إلكلية بعض ف

ي بعض إلتأليف وتشجيع إلجامعية وإلمذكرإت إلكتب عل إلكلية  طةلب حصول بتيست   إلكفيلة إلسياسات ؤعدإد
 
 ف

 .إلموإد
ي  إلعمل لنظام إلعام إؤلطار رسم 

 
 إألقسام2  هذه بي    إلتنسيق وتنظيم أقسام إلكلية ف

 ي  إلدرإسة لمقررإت إلمحتوى ؤقرإر
 
ي  وإلتنسيق إلكلية  ف

 
 .إلمختلفة إألقسام بينها ف

ي  إلرأي ؤبدإء 
 
 للكلية2  إلدإخلية إلةلئحة وإعدإد للجامعة إلتنفيذية إلةلئحة وضع ف

 .إلكلية  لمكتبة إلدإخلية إلةلئحة وضع 
ي  إلطةلب قبول تنظيم 

 
 .إلكلية  وإل من إلتحويل وإجرإءإت أعدإدهم وتحديد إلكلية  ف

إت إلدروس تنظيم  ي  إإلمتحانات وأعمال وإلتمرينات وإلبحوث وإلمحاض 
 
 .إلكلية  ف

 نظم إلدرإسة وتقييم ولالقسام للكلية إلمؤتمرإت إلعلمية وتوصيات إألقسام وتقارير للكلية إلسنوي إلتقرير مناقشة 
ي  وإلبحث وإإلمتحان

 
ي  وتجديدها ومرإجعتها إلكلية  ف

 
ي  ذلك كل ضوء ف

 
 ومطالب إلعلمي وإلتعليمي  إلتقدم ؤطار وف

 .إلمتطورة وحاجاته إلمجتمع
ي  وإلمالية إؤلدإرية تنظيم إلشئون 

 
 .إلكلية  ف

وع ؤعدإد   .إلكلية  موإزنة مرسر
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ي  وإلبحوث للتعليم إلعامة إلسياسة تنفيذ متابعة 
 
 .إلكلية  ف

 :التنفيذية المسائل :ثانيا
 .إألقسام عل إلمالية إإلعتمادإت توزيــــع 
 .وإليها إلكلية  من قيدهم ونقل إلطةلب تحويل 
 وإلغاء إلقيد إلرسائل عل إلحكم لجان وتعيي    وإلدكتورإه إلماجستت   رسائل وتسجيل إلعليا للدإرسات إلطةلب قيد 

 .وإلتسجيل
إت إلدروس توزيــــع   .إلعملية وإلتمرينات وإلمحاض 
 وإقرإر مدإوإلت  إلممتحني    وإجبات وتحديد لجان وتشكيل أعمال وتوزيــــع جدإول وإعتماد إإلمتحان موإعيد تحديد 
 .بالكلية إلنقل سنوإت إمتحانات نتائج وإعتماد إإلمتحان لجان
إح   .إلكلية  من وإلدبلومات إلعلمية وإلشهادإت إلدرجات منح إقتر
شيح   .إلعليا للدإرسات إلتفرغ ومكافآت إلدرإسية وإؤلجازإت  وإلمنح للبعثات إلتر
إح  ي  إلتدريس هيئة أعضاء تعيي    إقتر

 
 .ونقلهم إلكلية  ف

 .وإليها إلكلية  من إلندب 
شيح   .إلعلمي  إلتفرغ وأجازإت وإؤلعارإت إلعلمية للمهمات إلتر
 .للطةلب وإلرياضية إإلجتماعية إلشئون رعاية 
إح قبول  عات إقتر  إلجامعات تنظيم قانون من إلسابعة إلمادة حكم مرإعاة مع إلتتر
ي  إلمتناظرة وإلمعاهد إلكليات من إألحوإل بحسب إألول إلفرق طةلب تحويل قبول 

 
 إلخاضعة لقانون إلجامعات ف

 .إلجامعات تنظيم
 وتسجيل رسائل إلقانون لهذإ إلخاضعة للجامعات تابعة غت   معاهد أو كميات من إلطةلب قيد ونقل تحويل قبول 

 .إلتسجيل وإلغاء إلرسائل هذه عل إلحكم لجان وتعيي    وإلدكتورإه إلماجستت  

 :متفرقة مسائل -ثالثا: 
ي  إألخرى إلمسائل 

 .إلجامعة مجلس ؤليه يحيلها إلتر
  بالكلية إلتدريس هيئة أعضاء بي    من مجلس إلكلية يشكل 

ً
ي  إلموضوعات لبحث فنية لجانا

ي إختصاصه، تدخل إلتر
 
 ف

 :إلمجان هذه ومن
 إلطةلب2  شئون لجنة 
 .وإلبحوث إلعليا إلدرإسات لجنة 
إت لجنة    .إلعلمية وإألجهزة إلمختتر
 .إلثقافية إلعةلقات لجنة 
 إلمكتبات2  لجنة 
 إلبيئة وتنمية إلمجتمع خدمة لجنة 

ي  إألخرى إلمسائل
  بها يختص إلتر

ً
 .للقانون وفقا

 

 اإلختصاصات الوظيفية لمجلس إدارة وحدة ضمان الجودة
يكون مجلس إؤلدإرة هو إلجهة إلسابقة عل جميع شئون إلوحدة وأنشطتها إلمختلفة وتصريف أمورها ووضع  

إف مجلس إلكلية  ي تحقق أغرإض إلوحدة تحت أشر
 إلسياسات إلتر
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  -ويتول إلمجلس عل وجه إلخصوص إإلختصاصات إلتالية: 
ي تؤديها س -2

إتيجية إلعمل للوحدة وطبيعة ألنشطة إلتر 2 تحديد ؤستر  وإء للكلية أو إلغت 
ي إلوحدة وتحديد إإلختصاصات وإلوصف إلعام لوإجبات إلعاملي   بها من ناحية  -3

 
وضع إلنظام إلدإخلي للعمل ف

 ووضع سياسات وترشيح إلقائمي   عل إألعمال بالوحدة2 
وع إلموإزنة إلمالية وإلفنية قبل عرضها عل مجلس إلكلية2  -4  ؤعدإد مرسر
وع موإزنة إلوحدة  -5  وإقرإر إلحساب إلختامي قبل عرضها عل إلجهات إلمختصة2 ؤقرإر مرسر
 ؤعدإد تقرير متابعة أدإء إلوحدة دوريا لعرضه عل مجلس إلكلية كل ثةلثة أشهر2  -6
إء وإلمدربي   من دإخل إلكلية أو خارجها لتنفيذ بعض أنشطة إلوحدة للعمل إلمؤقت وتحديد إألجور  -7 إختيار إلختر

 ضوء موإردها2 وإلمكافآت للمدربي   وإلفنيي   و 
 
 إؤلدإريي   إلعاملي   بالوحدة ف

 ؤعدإد تقرير سنوي عن نشاط إلوحدة2  -8
 إعتماد نظام إلعقود وإإلتفاقات عل إلمتعاملي   بالوحدة2  -9
 ؤعدإد إللوإئح إلمالية وإؤلدإرية وإلفنية إلخاصة بالوحدة2  -:
 بعض إختصاصات إلمجلس عل أن تعرض للتصديق علي -21

 
 أقرب جلسة2 تفويض رئيس مجلس إؤلدإرة ف

 
 ها ف

ي تتفق وأغرإض إلوحدة وعرضها عل مجلس إلكلية2  -22
 إلتوصية بقبول إلمنح إلتر

 إختصاصاته2  -23
 
ي كل ما يرى أ2د / عميد إلكلية أو رئيس مجلس ؤلدإرة عرضه عليه من مسائل تدخل ف

 
 إلنظر ف

ي إلمؤتمرإت وإلندوإت إلعلمية2  -24
 
 إلموإفقة عل ترشيح من يمثل إلوحدة ف

 عقد إلدورإت إلتدريبية وإلندوإت وإلمؤتمرإت وإإلجتماعات بالتعاون مع إلجهات إألخرى2 إلدعوة ؤل  -25
إمج إلتدريبية2  -25  ؤقرإر رسوم إلدورإت إلتدريبية وإلخطة إلتنفيذية للتر

 

 اإلختصاصات الوظيفية لوحدة التدريب
 تهدف الوحدة إىل تحقيق األهداف التالية 

ي  -2
 
 إلقيام برسالتها ف

 
 تعليم إلطةلب وتدريبهم وتأهيلهم لسوق إلعمل )تدريب إلطةلب(2 معاونة إلكلية ف

3-  2)  رفع كفاءة إلعاملي   وإؤلدإريي   عن طريق تدريبهم لتحسي   مستوى إألدإء )تدريب إلعاملي  
 مجال رياض إألطفال )تدريب إلخريجي   إلتعليم إلمستمر(2  -4

 
 تدريب إلخريجي   ورفع كفاءتهم وتأهيلهم للعمل ف

 إلتدريس ومعاونيهم لتنمية قدرإتهم ومهارإتهم2  تدريب أعضاء هيئة -5
ي شتر مجاإلت  -6

 
ي تدريب أفرإد إلمجتمع عل إستخدإم إألساليب إلعلمية وإلفنية إلحديثة ورفع كفايتهم ف

 
إؤلسهام ف

 رياض إألطفال )خدمة إلمجتمع(2 
ة وإلمشورة إلعلمية وإلفنية عل إلمستوى إلمحل وإؤلقليمي للتدريب وإلت -7 ي مجاإلت تقديم إلختر

 
عليم إلمستمر ف

 رياض إألطفال2 
ك عل إلوحدإت إلتدريبية ذإت إإلختصاص إلمتناظر عل إلمستوى إلقومي وإلدولي  -8 عقد إتفاقيات للتعاون إلمشتر

إت2   من أجل تبادل إلختر
لعلمية ؤدإرة وإستضافة إلمؤتمرإت وإلندوإت إلعلمية وإلثقافية ألي من إألقسام إلمختلفة بالكلية أو إلهيئات إ  -9

 وإلثقافية2 
تخطيط وتنفيذ إلدورإت إلتدريبية وورش إلعمل وإلندوإت إلتر تهدف ؤل تطوير إلمهارإت إلفنية وإلمهنية أو  -9

 إلمجاإلت إلتخصصية إلمختلفة برياض إألطفال وإلمجاإلت ذإت إلصلة2 
 
 تجديد إلمعلومات ف

 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 اإلختصاصات الوظيفية لوحدة الخريجي   
ريجي   بتخصصاتهم إلمختلفة وإلكلية وإلموإءمة بي   مخرجات إلتعليم ومتطلبات إلتوإصل إلفعال بي   إلخ -2

 سوق إلعمل2 
كات  -3 ،ولمساعدة إلرسر ؤنشاء قاعدة بيانات للخريجي   للتحفت   عل ؤيجاد صلة وثيقة بي   إلكلية وإلخريجي  

 إلوصول ؤل إلخريجي   بسهولة 
 
 بمجال رياض إألطفال ف

 
ووضع هذه  ويرس،وإلمؤسسات إلباحثة عن موظفي   ف

 إلبيانات عل موقع إلكلية2 
ي مجال رياض إألطفال2  -4

 
ي تعمل ف

كات وإلهيئات إلحكومية إلتر  ؤنشاء قاعدة بيانات عن إلمؤسسات وإلرسر
ي وإلمجتمعية إلمهتمة بالمجال إلزرإعي  -5

ؤزكاء مبدأ إلمشاركة وإلمسئولية إلمجتمعية لمؤسسات إلمجتمع إلمدن 
ي لمساعدة 

 إلخريجي   للحصول عل فرص عمل لهم2 وإلتصنيع إلغذإن 
ي وإلتنسيق معهم ؤليجاد  -6 كات وإلهيئات إلحكومية عل إلمستوى إلمحل وإلعرنر

إلتوإصل مع إلمؤسسات وإلرسر
ي كافة إلمجاإلت2 

 
 فرص عمل وإستيعاب أكتر عدد من إلخريجي   ف

2 فتح قنوإت إإلتصال بي   إلكلية وجهات إلتوظيف إلمختلفة لمعرفة إحتياجاتهم  -7  وإعةلنها للطةلب وإلخريجي  
إمج إلمختلفة للكلية2  -8 ي مخرجات إلتعليم للتر

 
ي ف  إكتساب ثقة إلمجتمع إلمضي وإلعرنر

ي كافة إلتخصصات إلتابعة للكلية2  -9
 
 ؤعةلء قيم إلتمت   وإلقدرة إلتنافسية ف

ي إلحصول عل فرص عمل تناسب تخصصاتهم دإخل إلوطن وخارجه2  -:
 
 تأهيل إلخريجي   ومساعدتهم ف

إؤلعدإد إلجيد وإلتدريب إلمستمر وتنمية مهارإت إلخريجي   بعمل دورإت تساهم وتساعد عل توظيفهم وإكسابهم -2 2
 إلمهارإت إلمطلوبة2 

توجيه وإرشاد إلطةلب قبل إلتخرج ؤل إلفرص إلمتاحة بسوق إلعمل من خةلل إتصاإلتها إلمختلفة بمؤسسات -22
ي تقوم إلوحدة باؤلعةلن 

 عنها2 سوق إلعمل وإلتر
توفت  درإسات عن أعدإد إلخريجي   من إلتخصصات إلمختلفة ونسبة إلعاملي   منهم ونسبة إلعاطلي   وكذلك  -23

جودة وكفاءة إلخريجي   ومستوى إلمهارإت إلمطلوبة، وتزويد إلجهات إلمهتمة بنتائج هذه إلدرإسات إلتخاذ إؤلجرإءإت 
 إلةلزمة2 

ريجي   وإحتياجات سوق إلعمل للوصول ؤل موإصفات إلخريــــج إلجيد ؤعطاء إلتغذية إلرإجعة عن مستوى إلخ -24
ي باحتياجات سوق إلعمل2 

إمج وإلمناهج بالكلية لتف   وتطوير وتحديث إلتر
ي مجال رياض إألطفال وإلتنمية إلبشرية2 -25

 
 ؤمدإد إلخريجي   بكل ما هو جديد ف

 لعلمية ومهارإتهم إلخاصة2 متابعة حالة إلخريجي   من حيث موإءمة طبيعة إلعمل لمؤهةلتهم إ-26
ي -27

 
ي تعمل ف

ؤقامة يوم سنوي للخريجي   يدعا ؤليه إلخريجي   ورجال إألعمال وإلمؤسسات إلحكومية وإلخاصة إلتر
ي إلكلية2   مجال رياض إألطفال وتحتاج ؤل توظيف خريجر

  



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 

 

 النوعية المجموعة
 الخاص لوظائف: الكادر

 أستاذ :الدرجة
 إلكلية عميد :الوظيفة اسم

 :العام الوصف
 بالكلية إلوظائف قمة عل إلوظيفة هذه تقع -
إف إلوظيفة شاغل يختص -  بالكلية وإؤلدإرإت إألقسام جميع عل باؤلشر

 :والمسئوليات الواجبات

 إف إلوظيفة شاغل يخضع  .إلجامعة لرئيس إلعام لبلشر

  إف  .لالعمال تنفيذهم ومتابعة وتوجيهم إألدن   بالدرجات باؤلدإرة إلعاملي    عل إؤلشر

 إف ي  إلعلمية وإلبحوث للتعليم إلعامة إلسياسة رسم عل إؤلشر
 
 .بي   إألقسام إلمختلفة وتنسقيها وتنظيميها إلكلية ف

 إف ي  وإنشاء إستكمال خطة وضع عل إؤلشر
إت إلمعامل ودعم إلمبان   .إلكلية ومكتبة وإلتجهت  

 إف  .إألجنبية إلمنح عل وإؤليفاد إلدرإسية وإؤلجازإت للبعثات إلكلية خطة ؤعدإد عل إؤلشر

 إف ي  إلتدريس هيئة أعضاء إلستكمال برإمج ؤعدإد عل إؤلشر
 
 .إلكلية ف

 إف ي  إلدرإسة بتشجيع إلكفيلة إلسياسة ؤعدإد عل إؤلشر
 
 .أقسام إلكلية بعض ف

 إف وبتشجيع  إلجامعية وإلمذكرإت إلكتب عل إلكلية طةلب حصول بتيست   إلكفيلة إلسياسة ؤعدإد عل إؤلشر
ي  إلتأليف
 
 .إلموإد بعض ف

 إف ي  إلعمل إلعام لنظام إؤلطار رسم عل إؤلشر
 
 .إألقسام هذه بي    إلتنسيق وتنظيم إلكلية أقسام ف

 إف ي  لمقررإت إلدرإسة إلعلمي  إلمحتوى  ؤقرإر عل إؤلشر
 
ي  بينها وإلتنسيق إلكلية ف

 
 .إألقسام إلمختلفة ف

 إف ي  إلرأي ؤبدإء عل إؤلشر
 
 .للكلية إلدإخلية إلةلئحة وإعدإد لمجامعات إلتنفيذية إلةلئحة وضع ف

 إف  .إلكلية لمكتبة إلدإخلية إلةلئحة وضع عل إؤلشر

 إف ي  إلطةلب قبول تنظيم عل إؤلشر
 
 أعدإدهم2  وتحديد إلكلية ف

 إف عل  للكلية ولالقسام، إلعلمية إلمؤتمرإت وتوصياتإألقسام  وتقارير للكلية إلسنوي إلتقرير مناقشة إؤلشر
ي  وإلبحث وإإلمتحان نظم إلدرإسة وتقييم

 
ي  ومرإجعتها وتجديدها إلكلية ف

 
ي ؤطار ذلك ضوء ف

 
 إلعلمي  إلتقدم وف

 .إلمتطورة وحاجاته إلمجتمع ومطالب وإلتعليمي 

 إف ي  وإلمالية إؤلدإرية إلشئون تنظيم عل إؤلشر
 
 .إلكلية ف

 إف عل ؤعدإد وع إؤلشر  .إلكلية موإزنة مرسر

 إف عل ي  وإلبحوث للتعليم إلعامة إلسياسة متابعة إؤلشر
 
 .إلكلية ف

 إف عل  .إألقسام عل إلمالية إإلعتمادإت توزيــــع إؤلشر

 إف عل  .وإليها إلكلية قيدهم من ونقل إلطةلب تحويل إؤلشر

 إف  إلرسائل إلحكم عل وتعيي   لجان رإهوإلدكتو  إلماجستت   رسائل وتسجيل إلعليا للدرإسات إلطةلب قيد عل إؤلشر
 .وإلتسجيل إلقيد وإعدإد

 إف عل إت إلدروس توزيــــع إؤلشر  .إلعملية وإلتمرينات وإلمحاض 

 الكادر الخاص الوظائف وصف بطاقات



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 إف عل إح وإجبات وتحديد لجان وتشكيل أعمال وتوزيــــع جدإول و ووضع موإعيد تحديد إؤلشر  إلممتحني   وإقتر
ي  إإلمتحانات ونتائج إإلمتحان لجان مدإوإلت 

 
 .إلكلية ف

 إف عل إح منح إؤلشر  .إلكلية من وإلدبلومات إلعلمية وإلشهادإت إلدرجات إقتر

 إف شيح عل إؤلشر  .إلعليا للدإرسات إلتفرغ ومكافآت إلدرإسية وإؤلجازإت وإلمنح للبعثات إلتر

 إف عل إح   إؤلشر ي  إلتدريس أعضاء تعيي    إقتر
 
 ونقلهم2  إلكلية ف

 إف عل  .وإليها إلكلية من إلتدريس هيئة أعضاء ندب إؤلشر

 شيح إف عل إلتر  .إلعلمي  إلتفرغ وأجازإت وإؤلعارإت إلعلمية للجمعيات إؤلشر

 إف عل رعاية  .للطةلب وإلرياضية إإلجتماعية إلشئون إؤلشر

 إف عل إح إؤلشر عات قبول إقتر  .إلسابعة إلمادة حكم مرإعاة مع إلتتر

 إف عل  إلكليات2  من إألحوإل بحسب إلفرقة إألول طةلب قبول تحويل إؤلشر

 ي  إلمتناظرة
 
 .إلقانون لهذإ إلخاضعة إلجامعات ف

 إف عل  .إلقانون لهذإ إلخاضعة للجامعات تابعة غت   كليات من إلطةلب قيد ونقل قبول تحويل إؤلشر

 إف عل تسجيل  .وإلتسجيل هذه إلرسائل عل إلحكم لجان وتعيي    وإلدكتورإه إلماجستت   رسائل إؤلشر

 ي  إألخرى إلمسائل
 .إلجامعة مجلس عليه يحيلها إلتر

 ي  إألخرى إلمسائل
  بها يختص إلتر

ً
 .للقانون وفقا

 يبلغ إلقرإرإت خةلل كما إلجامعة، رئيس ؤل إلجلسات محاض   ويبلغ إلكلية، مجلس قرإرإت بتنفيذ إلعميد يقوم 
ي  بالقرإرإت إلمختصة إلجامعية وإلسلطات إلهيئات ويبلغ صدورها، تاريــــخ من أيام ثمانية

 .بها يجب ؤبةلغها إلتر

 وإلمالية، وإؤلدإرية إلعلمية شئونها  وإدإرة إلكلية أمور بتصريف إلعميد يقوم  
ً
 تنفيذ إلقوإني    عن ويكون مسئوإل

ي  إألعل للجامعات وإلمجلس إلجامعة ومجلس إلكلية مجلس قرإرإت تنفيذ عن وكذلك إلجامعية، وإللوإئح
 
 حدود ف

 .وإللوإئح إلقوإني    هذه

 ي  إلجامعة رئيس ؤل تقريرإ إلكلية مجلس عل إلعرض بعد إلعميد يقدم
 
 إلكلية عن شئون عام جامعي  كل نهاية ف

ي  وإلمالية وإؤلدإرية وإلتعليمية إلعلمية
  إلتقرير هذإ يتضمن إلتر

ً
ي إلكلية ألوجه إلنشاط عرضا

 
 إلعمل أدإء ومستوى ف

ي  إلعقبات وبيان ونتائجها وإإلمتحانات إلدرإسة وشئون بها
ضت إلتنفيذ إلتر حات وعرض إعتر ي  إلمقتر

 تنطوي إلتر
 .إلمةلئمة إلحلول عل

 ي  إألقسام وإللجان إلمشكلة مجالس إجتماع ؤل أن يدعو للعميد
 
  إلمعهد أو إلكلية ف

ً
 لو كما هذإ إلقانون، ألحكام  وفقا

 .إلموضوعات من يرإه عليها  ما يعرض أن
اف  :عل اؤلداري اؤلشر

 .إلكلية مجلس أمانة ؤدإرة 
 أمي   إلكلية وإلوحدإت إؤلدإرية2  
 .إلجودة ضمان وحدة 
 .إلعلمية إألقسام رؤساء 
وط  الوظيفة:  شغل شر

، وذلك من بي   ثةلثة أساتذة  يعي   عميد إلكلية بقرإر من رئيس إلجمهورية بناء عل عرض وزير إلتعليم إلعالي
وع لتطوير إلكلية ي ضوء مرسر

 
شح ترشحهم لجنة متخصصة، ف ي يتقدم به طالب إلتر

ي كافة إلمجاإلت إلتر
 
 .أو إلمعهد ف
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 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

شح ومعايت  إلمفاضلة، قرإر 
وط إلتر ويصدر بتشكيل إللجنة إلمشار ؤليها وبتنظيم عملها وضوإبط وإجرإءإت وشر

 (7/8/32252بتاريــــخ  3296قرإر وزإرى)من وزير إلتعليم إلعالي بعد موإفقة إلمجلس إألعل للجامعات2 

ي حالة 
 
ي إلكلية أو إلمعهد، لرئيس إلجامعة أن يندب أحد إألساتذة من إلكليات أو وف

 
عدم وجود أساتذة ف

ي حالة، إلمعاهد إلتابعة للجامعة
 
ي  أساتذة وجود عدم وف

 
 إلكليات من إألساتذة أحد يندب أن إلجامعة لرئيس إلكلية، ف

 إلعميد2  بعمل إلكلية من ذإت ساعدينإلم إألساتذة أحد يندب أن أو إلعميد، بعمل للجامعة للقيام إلتابعة
ويجوز ؤقالة إلعميد من إلعمادة قبل نهاية مدتها بقرإر من رئيس إلجامعة، بناء عل طلب مجلس إلجامعة 

لسنة  :5من قانون تنظيم إلجامعات  54إلمختص وذلك ؤذإ أخل بوإجباته إلجامعية أو بمقتضيات مسئولياته )إلمادة 
2:832) 

 

 النوعية المجموعة
 الخاص الكادر لوظائف: 

 أستاذ :الدرجة
 وإلطةلب إلتعليم لشئون إلكلية : وكيلالوظيفة اسم

 :العام الوصف
 بالكلية إلوظيفة هذه تقع -
إف إلوظيفة شاغل يختص - إف عل تسيت  جميع إألمور إلتعليمية  إلتعليم شئون قطاع عل باؤلشر وإلطةلب، وإؤلشر

إف عل إألنشطة إلطةلبية   لطةلب مرحلة إلبكالوريوسوإؤلشر
 :والمسئوليات الواجبات
إف إلوظيفة شاغل يخضع  .إلكلية لعميد إلمباشر  لبلشر
ي  إلعميد معاونة

 
 .وإلتدريس وإإلمتحانات إلطةلب بأمور يتصل فيما إلكلية شئون ؤدإرة ف

 .إلبكالوريوس بمرحلة وإلتعليم بالدإرسة إلخاصة إلشئون ؤدإرة
إف  .للطةلب إلعلمي  إلتدريب عل إؤلشر
حات دإرسة ي  إألقسام مقتر

 
 .إلكلية عل مجلس توطئة لعرضها إلكلية خارج من وإإلمتحانات للتدريس إلندب شأن ف

  2يقوم بدرإسة وعرض إلموضوعات عل لجنة شئون إلتعليم وإلطةلب 

  2يقوم بإعدإد ما يعرض عل مجلس إلكلية فيما يخصه من موضوعات 

  إلبكالوريوس ست  إلدرإسة دإخل إلكلية بمرحلةيقوم بمتابعة. 

 ف عل ست  وأعمال إإلمتحانات وإلنتائج بمرحلة  .إلبكالوريوس يرسر

  2ف عل وحدة إلخريجي   بالكلية ومتابعة أعماله  يرسر

  2 ف عل إؤلرشاد إألكاديمي  يرسر

 إت وإألن ه من إلنرسر ف عل جميع إلمطبوعات إلخاصة بالطةلب مثل دليل إلطالب وغت   شطة2 يرسر
إف  ي  إلقومية إلمقررإت تدريس متابعة عل إؤلشر

 
 .إلكلية ف

إف عل   كونها خةلل من وإلفنية وإلثقافية وإإلجتماعية إلرياضية إلشئون رعاية إؤلشر
ً
 .لالنشطة إلطةلبية رإئدإ

إف   .إلوإفدين إلطةلب شئون إؤلشر
 .يخصه فيما للكلية إلسنوي إلعلمي  إلمؤتمر عل يعرض ما ؤعدإد

اف عل -  :التالية اللجان اؤلشر



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

  2لجنة شئون إلتعليم وإلطةلب 

  2لجنة إلمكتبات 
اف عل   :التالية اؤلدارات اؤلشر

 .شئون إلتعليم وإلطةلب ؤدإرة 
 .إلطةلب رعاية ؤدإرة 
  2  وحدة إلخريجي  
 مركز إلحاسب إآللي  
وط  :الوظيفة شغل شر
 قابلة ثةلث سنوإت لمدة وذلك إلعميد ترشيح عل بناء إلجامعة رئيس من بقرإر إلكلية أساتذة بي    من إلوكيل تعيي   

 .وإحدة مرة للتجديد
 

 النوعية المجموعة
 الخاص لوظائف: الكادر

 أستاذ :الدرجة
 وإلبحوث إلعليا للدرإسات إلكلية : وكيلالوظيفة اسم

 :العام الوصف

 بالكلية إلوظيفة هذه تقع 

 إف إلوظيفة شاغل يختص  وإلبحوث إلعليا إلدإرسات قطاع عل باؤلشر
 :والمسئوليات الواجبات

 إف شاغل يخضع  .إلكلية لعميد إلمباشر  إلوظيفة لبلشر

 ي  إلعميد معاونة
 
 .وإلبحوث إلعليا إلدإرسات بشئون يختص فيما إلكلية شئون ؤدإرة ف

 ي  إلعلمية وإلبحوث إلدرإسات إلعليا خطة ؤعدإد
 
إحات عل بناءً  إلكلية ف  مجالس إقتر

 وإللجان إلمختصة إألقسام. 

  2ي إألقسام إلمختلفة بالكلية
 
 متابعة تنفيذ هذه إلخطة ف

 إف عل ي  إلعلمي  إلنرسر  شئون إؤلشر
 
ي  إلمرسومة إلسياسة تنفيذ ومتابعة إلكلية ف

 
 .إلشأن هذإ ف

 إف عل  إلثقافية إلدإخلية إلعةلقات شئون وتولي  بالقطاع إلخاصة إلعلمية وإلندوإت إلمؤتمرإت تنظيم إؤلشر
 .وإلخارجية

 ي  يعرض ما ؤعدإد
 
 .وإلبحوث إلعليا إلدرإسات بشئون يخص فيما للكلية إلسنوي إلتقرير ف

  2إؤلطةلع عل تقارير فحص إلرسائل إلعلمية قبل مناقشتها 

  2حضور إجتماعات مجلس إلكلية ومجالس إلدرإسات إلعليا وإلبحوث وإلعةلقات إلثقافية بالجامعة 

 في   عل طةلب إلدرإسات إلعليا2 متابعة إلخطة إلبحثية وتقاري  ر إلمرسر

  2ي هذإ إلشأن
 
إف عل إلمجلة إلعلمية للكلية ومتابعة تنفيذ إلسياسة إلمرسومة ف  إؤلشر

 إف ويدها بالكتب وإلمرإجع وإلدوريات  شئون عل إؤلشر إح إلخطة لتر   إلمكتبة وإقتر

 إف عل  :إلتالية إللجان إؤلشر
 إلدرإسات إلعليا2  لجنة 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 لثقافية2 لجنة إلعةلقات إ 

 اف عل  :التالية والوحدات اؤلدارات اؤلشر
 .إلعليا إلدرإسات ؤدإرة 
 إلثقافية إلعةلقات ؤدإرة 
 .ؤدإرة إلبحوث 
 .إلمكتبة ؤدإرة 
 إلمجلة إلعلمية2  ؤدإرة 
وط  :الوظيفة شغل شر
 قابلة سنوإت ثةلث لمدة وذلك إلعميد ترشيح عل بناء إلجامعة رئيس من بقرإر إلكلية أساتذة بي    من إلوكيل تعيي   

 .وإحدة مرة للتجديد
 

 النوعية المجموعة
 الخاص الكادر لوظائف: 

 أستاذ :الدرجة
 إلبيئة وتنمية إلمجتمع خدمة لشئون إلكلية وكيل :الوظيفة اسم

 :العام الوصف

 بالكلية إلوظيفة هذه تقع 

 إف إلوظيفة شاغل يختص ي  إلبيئة، و تسيت   وتنمية إلمجتمع خدمة شئون قطاع عل باؤلشر
 
جميع أمور إلكلية ف

 مجاإلت خدمة إلمجتمع وتنمية إلبيئة إلمحيطة بالكلية2 
 :والمسئوليات الواجبات

 إف شاغل يخضع  .إلكلية لعميد إلمباشر  إلوظيفة لبلشر

 ي  إلعميد معاونة
 
 .إلبيئة وتنمية إلمجتمع خدمة يختص فيما إلكلية شئون ؤدإرة ف

 ي  إلمجتمع بخدمة إلخاصة إلشئون ؤدإرة
 
ي  إلنطاق ؤطار ف

 
 .للكلية إلجغرإف

 عليها وإلحفاظ إلبيئة تنمية عل إلعمل. 

 إلمبتكرة وإلرؤى إألفكار تطبيق خةلل من إلمحيط إلمجتمع تطوير عل إلعمل. 

  2ربط نتائج إألبحاث إلعلمية بخدمة إلمجتمع 

  2تسويق إألبحاث إلعلمية إلتطبيقية 

  إف عل وسائل إألمن إلمعملي بالكلية وإلتخلص  من إلنفايات إلضارة2 إؤلشر

 إلمجتمع2  إحتياجات عل تعتمد باألنشطة خطة إلمجتمعية، وضع إلمشاكل أنوإع لتحديد درإسة ؤعدإد 

 ي  إلمساهمة
 
 وإلممتلكات إألروإح وحماية إلعمل بيئة وتأمي    إلمهنية وإلصحة إلسةلمة ف

 ي  إلمشاركة
 
 إلخدمات تنمية خةلل من إلمالية وموإردها إلكلية دخل مصادر زيادة ف

 وتطويرها2  إلخاص إلطابع ذإت إلوحدإت من إلمقدمة

 ي  إلمشاركة
 
 للتدريب(2  وحدإت )ؤعدإد إلتدريبية إلدورإت تنظيم ف

 إألطرإف إلمجتمعية كافة مع إإلتصال دعم 

 ي  وإلمجتمع إلعمل سوق منظمات رضا قياس
 خريجيها ومستوى إلكلية أدإء عن إلمدن 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 اف عل  :التالية اللجان اؤلشر
 خدمة إلمجتمع وتنمية إلبيئة2  شئون لجنة 
  2إت وإألجهزة إلعلمية  لجنة إلمختتر

 إف  :إلتالية وإلوحدإت إؤلدإرإت عل إؤلشر
 .إلبيئة إلمجتمع وتنمية وخدمة شئون ؤدإرة 
 إلمرإكز وإلوحدإت ذإت إلطابع إلخاص2  
ونية(  نت )وحدة إلخدمات إإللكتر  ؤدإرة قوإعد إلبيانات وإؤلنتر
 .وإلكوإرث إألزمات وحدة 
 مركز إلخدمة إلعامة لرعاية إلطفولة2  
 وحدة إللياقة إلبدنية2  
 .وحدة إلتدريب 
 .وحدة ؤنتاج إلوسائل إلسمعية 
وط  :الوظيفة شغل شر
 قابلة ثةلث سنوإت لمدة وذلك إلعميد ترشيح عل بناء إلجامعة رئيس من بقرإر إلكلية أساتذة بي    من إلوكيل تعيي   

 .وإحدة مرة للتجديد
 

 النوعية المجموعة
 الخاص الكادر لوظائف: 

 أستاذ :الدرجة
 إلجودة وحدة ضمان مدير الوظيفة:  اسم

 العام:  الوصف

 بالكلية إلوظيفة هذه تقع 

 إف إلوظيفة شاغل يختص  .إلجودة ضمان وحدة عل باؤلشر
 المسئوليات:  و الواجبات

 إلكمية2  لعميد إلمباشر  للتوجيه إلوظيفة شاغل يخضع 

 إف إلتوجيه  .إلةلزمة إلعمل خطط وإعدإد بالوحدة إلعاملي    عل وإؤلشر

 إف  أعمال إلوحدة، لخطة مطابقتها من وإلتأكد إليومية، ؤنجازإته ومتابعة بالوحدة، نظام إلعمل عل إؤلشر
 .بالوحدة إلعاملي    بن وإلتنسيق

 ة ذوى من بالكلية إلتدريس هيئة أعضاء وإختيار للوحدة وإلتنظيمي  إؤلدإري إلهيكل تشكيل ي  إلختر
 
 ضمان مجال ف

 إلوحدة2  لجميع أعضاء إلوظيفية إلمهام وتحديد وإلتطوير إلجودة

 وضع مع وإنضباطه إلنتظامه إلةلزمة إؤلجرإءإت وإتخاذ بالوحدة إلعمل أدإء متابعة 

       ي  إلدإخلي  للتقويم آليات  .وإلخارجر

 إف  إلعاملي    وجميع إلطلبة مستوى عل إلجودة بثقافة إلتوعية حمةلت عل إؤلشر

        بالكلية2  إؤلدإريون( إلموظفون -ومعاونوهم إلتدريس هيئة )أعضاء 

 إلمجلس وتوصياتها عل ٕوإنجازإتها إلجودة ضمان وحدة أنشطة لعرض إلكلية مجلس جلسات حضور. 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 ي  وإلمشاركة إلوحدة تمثيل
 
ي  إلتدريبية إلدورإت إلعمل ورش إلندوإت، إلمؤتمرإت، ف

 
 ف

 إلجودة وضمان إلتطوير مجال. 

 ي  إلقرإرإت تنفيذ متابعة
 .مجلس ؤدإرة إلوحدة يصدرها إلتر

 إف عل ي  إلدعم تقديم إؤلشر
ي  إلكلية ألقسام إلوحدة من إلفت 

 
 من إلمختلفة إلمرإحل ف

 ي  متابعة وكذلك دإخلي  جودة ضمان ٕوإنشاء نظام إلتطوير عملية
 
 إلمتفق إلمعايت   إألدإء        حسب إإلستمرإرية ف

 .عليها

 بالوحدة إلعمل عن إؤلدإرة لمجلس دورية تقارير تقديم  
ً
ي  وإلمشاكل بها، للمهام إلمنوط وفقا

 .توإجهها وإلعقبات إلتر

 إح  .للوحدة تقليدية غت   تمويل مصادر إقتر

 ي  بما إلعمل لتيست   إلصةلحيات كافة إلوحدة لمدير
 
ي  وذلك وإؤلدإرية بالكلية، إلعلمية باألقسام إإلتصال ذلك ف

 
 ف

 .إلوحدة ؤدإرة مجلس من ؤليه إلمخولة إلصةلحيات ؤطار

 إلغت   أمام إلوحدة تمثيل. 

 للوحدة إلسنوي إلتقرير ؤعدإد. 

 ي  إلعمل ست   عن مسئول
 
وعات جميع ف  .دإخل إلكلية وإإلعتماد إلجودة بنظم إلخاصة إلمرسر

 ي  إألخرى إإلختصاصات
 .إلوحدة ؤدإرة مجلس فيها يفوضه إلتر

وط  الوظيفة:  شغل شر

  2عضو هيئة تدريس بالكلية 

 ة له يكون أن يجب ي  ختر
 
 .إلجامعي  بالتعليم إلجودة وضمان إلتطوير مجال ف

 ة له يكون أن يفضل ي  كعضو سابقة ختر
 
 .بالكلية إلجودة ضمان وحدة ف

 للوحدة مديرإ تعيينه عند بالكلية ؤدإري منصب أي يشغل أإل يجب. 

    إلكلية عميد من توصية عل بناءً  رئيس إلجامعة من بقرإر إلوحدة مدير يعي. 
 

 النوعية:  المجموعة
 الخاص الكادر لوظائف: 

 أحد أعضاء هيئة إلتدريس :الدرجة
 مدير وحدة إألزمات وإلكوإرث :الوظيفة اسم

 العام الوصف

 بالكلية بقطاع خدمة إلمجتمع وتنمية إلبيئة إلوظيفة هذه تقع 

 إف إلوظيفة شاغل يختص  .وإلكوإرثوحدة إألزمات  عل باؤلشر
 والمسئوليات:  الواجبات

  2يخضع شاغل إلوظيفة للتوجيه إلعام لوكيل إلكلية لشئون خدمة إلمجتمع وتنمية إلبيئة 

  2إف عل إلعاملي   بالوحدة وتوجيههم ومتابعة تنفيذهم لالعمال  إؤلشر

  إحات خطط وحدة إألزمات وإلكوإرث وإتخاذ ؤجرإءإت وقائية بما يكفل ي وضع إقتر
 
ي إلمشاركة ف

 
إلحد من إلخسائر ف

 إألروإح وإلممتلكات2 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

  إمج إلتدريبية وورش إلعمل لتنمية إلمعارف وإلمهارإت إلخاصة بالتنبؤ باألزمات إلمحتملة إف عل عقد إلتر إؤلشر
 وإعدإد خطط إلوقاية وإلمنع وحسن ؤدإرة إألزمات عند وقوعها2 

 يقوم بالعمل إلمستمر لتنمية مهارإت إلعاملي   وقدرإتهم عل ك 
ّ
 إتخاذ

 
إك ف افة مستوياتهم وتدريبهم عل إإلشتر

 إلقرإرإت وتنفيذها وذلك من خةلل محاكاة إألزمات إلسابقة وإلمتوقعة2 

  2تكوين فرق ؤدإرة إألزمات وزيادة درجة إستعدإد إلكلية لموإجهة إألزمات وإلكوإرث إلمحتملة 

 ي موإجهة
 
ي تستخدم ف

 إألزمات وإلكوإرث وصيانتها2  يقوم بمتابعة إستكمال إألجهزة وإلمعدإت إلتر

  2ي تشخيص إألزمات وإستخةلص إلدروس إلمستفادة من أسلوب ؤدإرتها ومعالجتها
 
 إلمشاركة ف

  2ي مجال ؤدإرة إألزمات وإلكوإرث
 
إف عل عقد إلندوإت وإلمؤتمرإت ف  إؤلشر

  2ي توإجهها إلكلية
 ؤعدإد تقرير سنوي عن إألزمات وإلكوإرث إلتر

  يقوم بتجهت   غرفة ؤلدإرة إألزمات وإلكوإرث مزودة بأجهزة إإلتصال إلمناسبة 
وط  الوظيفة:  شغل شر

  إلكلية من متخصص عضو هيئة تدريس 

    إلكلية وموإفقة مجلس إلكلية  عميد من بقرإر إلوحدة مدير يعي 
 

 النوعية:  المجموعة
 الخاص الكادر لوظائف: 

 أحد أعضاء هيئة إلتدريس :الدرجة
 مدير وحدة إلخريجي    الوظيفة:  اسم

 العام الوصف

 إلوظيفة بقطاع شئون إلتعليم وإلطةلب2  هذه تقع 

 إف إلوظيفة شاغل يختص 2  عل باؤلشر  وحدة متابعة إلخريجي  
 والمسئوليات:  الواجبات

  2يخضع شاغل إلوظيفة للتوجيه إلعام لوكيل إلكلية إلتعليم و إلطةلب 

 إف عل إلعاملي   بالوحدة وتوج  يههم ومتابعة تنفيذهم لالعمال2 إؤلشر

  2 إف عل عمل إإلستبيانات إلخاصة بتوظيف إلخريجي    إؤلشر

  إف عل تجميع بيانات إإلستبيانات من إلخريجي   ومؤسسات وهيئات إلتوظيف  إؤلشر

  2 ي لتوظيف إلخريجي  
إف عل فتح قنوإت إتصال بي   إلكلية وكافة مؤسسات وهيئات إلمجتمع إلمدن   إؤلشر

  ي
 
ي تعقدها إلجامعة سنويا2 إلمشاركة ف

  ملتقيات إلتوظيف إلتر

  2ي إلتوظيف إلذي تعقده إلكلية سنويا
إف عل ملتفر  إؤلشر

  2إف عل قياس إحتياجات سوق إلعمل ومد أقسام إلكلية بها  إؤلشر
 -ويتم تلخيص مسئوليات مدير الوحدة فيما يل: 

 تجميع البيانات  -أوإل:  

  ي  إلكلية2 ؤعدإد قاعدة بيانات خاصة بخريجر

  2)ؤعدإد بطاقة إلخريــــج )بها معلومات كافية عن إلخريــــج 

  2نت  تصميم موقع للوحدة عل شبكة إإلنتر



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

  2ي إلكلية ي يمكن أن توفر فرص عمل تتفق مع تخصصات خريجر
كات وإلمؤسسات إلتر  ؤعدإد قاعدة بيانات عن إلرسر

 إلمهنية ومهارإت إلتنمية إلبشرية2  ؤعدإد قاعدة بيانات للطةلب إلمتوقع تخرجهم وإلعمل عل تنمية مهارإتهم 
 التواصل مع الخريجي    -ثانيا:  

  2ي أو موقع إلوحدة أو موقع إلكلية
ون  يد إإللكتر  تحقيق إلتوإصل مع إلخريجي   من خةلل إلتليفون أو إلتر

  دعوة إلخريجي   لحضور فعاليات يوم إلخريجي   إلسنوي إلذي تنظمه إلكلية 

    ة2 ؤعدإد دورإت تدريبية خاصة للخريجي   لتأهيلهم لسوق إلعمل أو عمل مشاريــــع صغت 

  ه عل موقع إلكلية لتعميم إإلستفادة ي يوم إلخريجي   إلسنوي ويتم نرسر
 
ؤعدإد دليل سنوي للخريجي   يوزع عليهم ف

 2  منه للخريجي  

 ي وإلعلمي كلم
ي توإجههم وتقديم إلدعم إلفت 

 ا أمكن2 متابعة إلخريجي   بعد إلتحاقهم بالعمل للتعرف عل إلمشاكل إلتر
 توفت  فرص العمل -ثالثا:  

  ي إلكلية ي ؤيجاد فرص إلعمل إلمناسبة لخريجر
 
 تشكيل لجنة متخصصة للمساعدة ف

  2ي يمكنها توفت  فرص عمل أو تدريب
كات وإلمؤسسات إلتر  إإلتصال بالرسر

 تخصيص لوحة ؤعةلنية بالكلية لبلعةلن عن فرص إلعمل إلمختلفة، مع عرض فرص إلعمل إلمتاحة عل موقع 
كات وإلمؤسسات وكافة إلمعلومات  وحدة متابعة إلخريجي    وموقع إلكلية، مع عرض ألسماء وعناوين إلرسر

 إلمرتبطة بذلك2 

  2ؤقامة إللقاءإت إلتوظيفية 

  2نت وإعةلم إلخريجي   بذلك ي إلصحف وعل إإلنتر
 
 متابعة إؤلعةلنات إلخاصة بالوظائف ف

 
وط  الوظيفة:  شغل شر

  إلكلية من متخصص عضو هيئة تدريس 

    إلكلية وموإفقة مجلس إلكلية عميد من بقرإر إلوحدة مدير يعي 
 

 النوعية:  المجموعة
 الخاص الكادر لوظائف: 

 أحد أعضاء هيئة إلتدريس :الدرجة
 مدير وحدة إلتدريب :الوظيفة اسم

 العام الوصف

 بالكلية إلوظيفة بقطاع خدمة إلمجتمع وتنمية إلبيئة هذه تقع 

 إف إلوظيفة شاغل يختص  .وحدة إلتدريب بالكلية عل باؤلشر
 والمسئوليات:  الواجبات

  2يخضع شاغل إلوظيفة للتوجيه إلعام لوكيل إلكلية لشئون خدمة إلمجتمع وتنمية إلبيئة 

  2يقوم بنرسر ثقافة إلجودة وإلتدريب دإخل إلكلية 

  2ي توإجه إلتدريب
 يقوم بتذليل إلعقبات إلتر

  2ف عل ؤعدإد كوإدر مدربة جيدإ  يرسر

  ف عل تحديد إإلحتياجات إلتدريبية من خةلل خطة تدريبية قابلة للتنفيذ2 يرسر 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

  2إمج إلتدريبية ف عل وضع قائمة بالتر  يرسر

  2إمج إلتدريبية ف عل إإلستعانة بمدربي   لديهم إلمهارإت إلتدريبية لتنفيذ إلتر  يرسر

  2 إمج إلتدريبية وتسجيل إلمشاركي   ف عل إؤلعةلن عن إنعقاد إلتر  يرسر

  2 يقوم ي محفز للمتدربي   إلمشاركي    بالعمل عل خلق مناخ تدريتر

  2يقوم بإعدإد إلتقارير ومتابعة خطط إلتطوير وإلتدريب بوحدة إلتدريب 

  2ي سيتم تطبيقها بعد إإلنتهاء من إلتدريب
ي إلتر  وإلمحتوى إلتدريتر

 يقوم بتوضيح مبادئ ومعايت  إلتقويم للمدربي  

    وإلفريق إلتنفيذي للدورة2  يقوم بتحليل نتائج إلتقويم للمدربي 

  2يقوم بقياس وتقويم نتائج إلتدريب 

  2يقوم بمتابعة أثر إلتدريب عل إلمتدربي   وعل إلوحدإت إلمختلفة بالكلية 

  2يقوم بتفعيل إلرأي وإلرأي إآلخر 
وط  الوظيفة:  شغل شر

ي مجال إلتدريب وطرق تنفيذه2 
 
ة ف  يجب أن يكون له ختر

 .إلكلية وموإفقة مجلس إلكلية2  عميد من بقرإر إلوحدة مدير يعي   
 
 
 

 النوعية:  المجموعة
 الخاص الكادر لوظائف: 

 
 أحد أعضاء هيئة إلتدريس :الدرجة
 مدير وحدة ؤرشاد إلطفولة :الوظيفة اسم

 العام:  الوصف

 2بالكلية إلوظيفة بقطاع خدمة إلمجتمع وتنمية إلبيئة هذه تقع 

  إف علي وحدة  .ؤرشاد إلطفولةيختص شاغل إلوظيفة باألشر
 
 والمسئوليات:  الواجبات

  2ؤعدإد إلوسائل وإلمقاييس إلةلزمة لعملية ؤرشاد إألطفال 

  ي
ي ؤرشاد إألطفال من هؤإلء ) إلمرشد إلنفسي وإألخصان 

 
تنفيذ برإمج تدريبية بغرض تنمية قدرإت إألفرإد ف

) ي إألجتماعي
 إلنفسي وإلمعليمة وإلمرشد وإلمعالج إلنفسي وإلخصان 

  وذوي إألحتياجات إلخاصة ( علي ؤعدإد 
برإمج ؤرشاد إألطفال إلمناسبة لكل فئة من فئات إألطفال ) إلعاديي  

 أسس علمية 2 

  2 ي
 تقديم خدمات إلدعم وإألرشاد إلنفسي لطالبات إلكلية وإلجامعة وإلمجتمع إلمدن 

  2تشخيص إألعاقات إلذهنية وإلنمائية لالطفال 

  قياس إلذكاء لالطفالIQ 2 

  ستشارإت إلنفسية لالطفال) إلعاديي   وذوي إألحتياجات إلخاصة( وأشهم2 تقديم إأل 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

  : ي إلمجاإلت إلتالية
 
 تقديم دورإت تدريبية متخصصة ف

بية إلخاصة بمختلف فئاتها ) لغة ؤشارة  22 إمج إلحديثة للتعامل مع إألعاقات إلنمائية  –طريقة بريل  –إلتر إلتر
 بمختلف أنوإعها (

 إلبحث إلعلمي ومهارإته2  32
بوية 2  42  إللغات إلمختلفة مع إلحفاظ علي إلمصطلحات إلتر
إمج وإألساليب إؤلحصائية إلمختلفة حسب إلقطاع إلذي ينتمي له فئة إلباحثي   2  52  إلتر
بوية 2  62  ؤعدإد إألدوإت إلبحثية إلمناسبة للبحوث إلتر

  2 ي مجال إلطفولة
 
 تقديم إلمشورة إلبحثية للباحثي   ف

 غة إلعادية ؤلي لغة إألشارة ولغة برإيل 2 ترجمة إلمقاييس وإألدوإت من إلل 

 )مرإجعة إلرسائل إلعلمية باللغتي   ) إلعربية وإألجنبية 

  2 ي مجاإلته إلمتعددة
 
ي ) إلنفسي وإلسلوكي ( ف  تقديم خدمات ؤرشاد إألطفال وإؤلرشاد إلعةلجر

  ي إلتخطيط للبحث إلعلمي
 
وعات إلبحثية إلمختلفة2  تقديم إلمشورة ف  وإلمرسر

  ي ؤعدإد إألدوإت إلبحثية إلمختلفة2 تقديم إلمشو
 
 رة ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 النوعية المجموعة
 الخاص لوظائف: الكادر

 أستاذ :الدرجة
 إلقسم مجلس رئيس :الوظيفة اسم

 :العام الوصف

 بالكلية إلوظيفة هذه تقع 

 إف إلوظيفة شاغل يختص  إلقسم إلعلمية وإلبحثية وإؤلدإرية2  شئون عل باؤلشر
 :والمسئوليات الواجبات

 إف إلوظيفة شاغل يخضع  .إلكلية لعميد إلمباشر  لبلشر

  
ً
ف 2:83 لسنة :5 للقانون إلتنفيذية إلةلئحة )من53 إلمادة( لنص طبقا  إلعلمية عل إلشئون إلقسم رئيس يرسر

ي  وإؤلدإرية
 
ي  إلقسم ف

 
ي  إلسياسات حدود ف

 إلكلية مجلس يرسمها إلتر

 إف ي  وإلمالية وإؤلدإرية إلعلمية إلشئون عل إؤلشر
 
ي  إلقسم ف

 
ي  إلسياسة حدود ف

 ومجلس مجلس إلكلية يرسمها إلتر
  إلقسم

ً
 .بها إلمعمول وإلقرإرإت وإللوإئح ألحكام إلقوإني    وفقا

 إح إت توزيــــع إقتر  بالتدريس بالقسم إلقائمي    إلتدريس هيئة عل إألخرى إلجامعية وإألعمال وإلدروس إلمحاض 
 .إلقسم مجلس عل للعرض وذلك

 حات ؤعدإد  .إلقسم مجلس عل للعرض للقسم بالنسبة إلكلية خارج من للتدريس إلندب مقتر

 يخصه فيما وذلك وإلكلية إلقسم مجلس وسياسة قرإرإت تنفيذ متابعة. 

 إح  .إلقسم مجلس عل للعرض بالقسم وإلبحوث إلدرإسات إلعليا خطة إقتر

 إف ي  إلعاملي    عل إؤلشر
 
 .أعمالهم ومرإقبة إلقسم ف

 بالقسم إلعمل ست   بحسن إلمساس شأنه من ما بكل إلكلية عميد وإبةلغ إلقسم دإخل إلنظام حفظ. 

  ي  إلكلية عميد ؤل تقرير تقديم
 
 بعد وإؤلدإرية وإلمالية وإلتعليمية إلعلمية إلقسم شئون حول جامعي  عام  كل نهاية ف

 .إلكلية مجلس من إعتماده

 ومجلس إلكلية إلقسم مجلس عل إلمؤتمر توصيات وعرض للقسم إلعلمي  إلمؤتمر ؤل إلقسم مجلس يدعو 

 ي  إلمشاركة
 
 .بالكلية إلمتخصصة إللجان ف

 إلقسم مجلس رئاسة. 

 أيام من تاريــــخ صدورها ثةلثة خةلل وإلقرإرإت إلجلسات بمحاض   إلعميد وإبةلغ إلقسم مجلس قرإرإت تنفيذ. 

    عل مجلس بشأنه إلمعروضة إلمسائل نظر عند إلقسم مجلس نظر وجهة إلكلية لمجلس إلقسم رئيس يبي 
 .إلكلية
وط  الوظيفة:  شغل شر

    إلقسم ويكون ثةلثة أقدم بي    من إلقسم مجلس رئيس يعي 
 
بعد أخذ   إلجامعة رئيس من بقرإر تعيينه أساتذة ف

 حالة وجود أقل  من ثةلثة   إلكلية رأى عميد 
 
لمدة ثةلث سنوإت قابلة للتجديد مرة وإحدة، وإل يرسى هذإ إلحكم ف

 أساتذة  ؤذ تكون رئاسة مجلس إلقسم ألقدمهم2 

 ه من  مجلس ويعتتر رئيس إلقسم متنحيا عن رئاسة مجلس إلقسم بتعيينه عميدإ  أو وكيةل للكلية وذلك ؤذ وجد غت 
 إألساتذة بالقسم2 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

  
 
إلمساعدين فيه، ويكون له بهذإ  إألساتذة مجلسه أقدم  رئيس بأعمال يقوم خلو إلقسم من إألساتذة حالةوف

 شئون توظيف إألساتذة2 
 
 إلوصف حق حضور مجلس إلكلية ؤإل عند إلنظر ف

 
 

 النوعية المجموعة
 الخاص الكادر :لوظائف

 عضو هيئة إلتدريس: الدرجة
 : عضو هيئة إلتدريساسم الوظيفة 

 الوصف العام
ي إلكلية هم: تقع هذه إلوظيفة ضمن وظائف إلكادر إلخاص بالكلية،

 
 -أعضاء هيئة إلتدريس ف

 إألساتذة2  ( أ)
 إألساتذة إلمساعدون  ( ب)
 إلمدرسون2  ( ت)

 الهدف من الوظيفة
 إلعملية إلتعليمية وإلبحثية للقسم 

 
 إلمشاركة ف

 
  المهام والمسئوليات العامة

  2إف عل إلتمرينات إلعملية بالقسم إت وإؤلشر  إلتفرغ للقيام بالمحاض 

  2ي تقدم إلعلوم إلتخصصية بإجرإء إلبحوث وإلدرإسات إلمبتكرة
 
 سإلمساهمة ف

  2إف عل إلمعامل وإلمكتبات وتزويدها بالكتب وإلمرإجع إف عل ما يعده إلطةلب من إلبحوث وإؤلشر  إؤلشر

 ي نفوس إلطةلب2 إلتمسك بالتقاليد وإلقيم إلج
 
  امعية إألصيلة وإلعمل عل بثها ف

  2ترسيخ وتدعيم إإلتصال إلمباشر بالطةلب ورعاية شئونهم إإلجتماعية وإلثقافية وإلرياضية 

  إت وإلمعامل ويقدمون ؤل رئيس إلقسم تقريرإ عن كل حادث من حفظ إلنظام دإخل قاعات إلدروس وإلمحاض 
 ؤجرإءإت لحفظه  شأنه إؤلخةلل بالنظام وما إتخذ من

  ها وإلبحوث إلجارية ؤل رئيس مجلس إلقسم إلمختص ي أجرإها ونرسر
تقديم تقريرإ عن نشاطه إلعلمي وإلبحوث إلتر

 للعرض عل مجلس إلقسم2 

  2ي يكونون أعضاء فيها
ي أعمال إلمجالس وإللجان إلتر

 
  إلمشاركة ف

 ي أعمال إلمؤتمرإت إلعلمية
 
 إلمؤتمرإت إلعلمية إلدإخلية للقسم وللكلية وإلعمل عل إلمشاركة ف

 
 إلمشاركة ف

 وإلخارجية وإعدإد إلمشاريــــع إلبحثية 
 

 مهام عضو هيئة التدريس من ناحية التعليم

  ي إلبكالوريوس وإلدرإسات إلعليا بما يحقق إلنتائج إلتعليمية
وضع موإصفات للمقررإت إلقائم عل تدريسها لمرحلتر

  ILOsإلمستهدفة  

 صفات للمقرر تنفيذ ما وضع من موإ 

  إم بالجدول إلدرإسي إلخاص به من حيث إلوقت وإلتنفيذ  إإللتر 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

  تلبية هذه إإلحتياجات  
 
 ؤعةلمها ومتابعتها ف

 
 إلتدريس وإلتفاعل مع إؤلدإرة ف

 
 إلوقوف عل إإلحتياجات إلعملية ف

   وضع بنك لالسئلة للمقررإت إلتر يقوم بتدريسها 

       إح خطة إلتحسي
 نهاية كل فصل درإسي وإقتر

 
 ؤعدإد  تقارير إلمقررإت ف

  تعديل إلCourse specs  لما يسفر عنه إل 
ً
 وإلمرإجعة إلدإخلية   Course reportوفقا

  وكذلك إلمؤلفات إلعلمية 
ً
ونيا  إلقيام بنشاط ممت   كتحويل مقررإت ؤلكتر

  قياس رضا إلطةلبStudent feedback  خطة تحسي   تدريس 
 
عل أدإء عضو هيئة إلتدريس وإإلستفادة منها ف

 إلمقرر 
 مهام عضو هيئة التدريس من ناحية البحث العلىمي والدراسات العليا

 إلقيام بأبحاث علمية تخدم إلمجتمع إلمحل 

  تنفيذ سياسة إلقسم وإلكلية بخصوص إلدرإسات إلعليا وإلبحث إلعلمي 

 إف عل ؤعدإد إلرس  ائل إلعلمية إؤلشر

  إف  متابعة طلبة إلدرإسات إلعليا تحت إؤلشر

 قياس رضا طةلب إلدرإسات إلعليا عل أدإء عضو هيئة إلتدريس 

 ي إلمؤتمرإت إلعلمية
 
إك ف  إإلشتر

 ي مجال إلبحث إلعلمي و إلدرإسات إلعليا
 
 تطوير إلذإت ف

ي وخدمة المجتمع  مهام عضو هيئة التدريس من حيث النشاط الطالن 

 إ ي إلريادة إلطةلبية وإؤلرشاد إألكاديمي إإلشتر
 
 ك ف

 )إف عل إألنشطة إلطةلبية إلمختلفة )علمية، فنية، رياضية وإجتماعية  إؤلشر

 جودة إلتعليم 
 
إك إلطةلب ف ي تفيد إلطةلب ؤلشر

إف عل تنفيذ بعض إلمشاريــــع إلتر  إؤلشر

  ي تنفيذ خطة إلمجتمع إلمحل وتنمية إلبيئة
 
إك ف  إإلشتر

 ي إل
 
إك ف  حمةلت إؤلرشادية وحمةلت إلتوعية إإلشتر

 مهام عضو هيئة التدريس من حيث تطوير الذات

  2ي دورإت تدريبية عن تكنولوجيا إلتعليم
 
إك كمتدرب ف  إإلشتر

  2 ي مجال إلحاسب إآللي
 
ي دورإت تدريبية ف

 
إك ف  إإلشتر

  2ي مجال إلتخصص
 
ي إلدورإت إلتدريبية ف

 
إك كمتدرب ف  إإلشتر

  ي دورإت تنمية
 
إك ف ي تنظمها إلجامعة2 إإلشتر

 قدرإت أعضاء هيئة إلتدريس إلتر
وط  الوظيفة:  شغل شر

  يعي   رئيس إلجامعة أعضاء هيئة إلتدريس بناء عل طلب مجلس إلجامعة بعد أخذ رأى مجلس إلكلية ومجلس
 :5من قانون تنظيم إلجامعات 76إلقسم إلمختص، ويكون إلتعيي   من تاريــــخ موإفقة مجلس إلجامعة2 )مادة     

 م(2 2:83لسنة 

  : ي
ر
 هيئة التدريس ما يأن

 
ط فيمن يعي   عضوا ف  -يشتر

ي مادة تؤهله لشغل  -2
 
أن يكون حاصةل عل درجة  إلدكتورإه أو ما يعادلها من ؤحدى إلجامعات إلمصرية ف

ي مض أو إلخارج عل 
 
ف به  ف إلوظيفة،أو أن يكون حاصةل من جامعة أخرى أو هيئة علمية  أو معهد علمي معتر

ها إلمجلس إألعل للجامعات معادلة لذلك مع مرإعاة أحكام إلقوإني   وإللوإئح إلمعمول به2 درجة ي  عتتر



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 م(2 2:83لسنة  :5من قانون تنظيم إلجامعات 77أن يكون محمود إلست  وإلسلوك2 )مادة  -3
 وظيفة مدرس  

 
وط التعيي   ف  شر

 ( ط فيمن 77مع مرإعاة أحكام إلمادة يعي   مدرسا أن يكون قد أمض  ست ( من قانون تنظيم إلجامعات يشتر
لسنة  :5من قانون تنظيم إلجامعات 78سنوإت عل حصوله عل درجة إلبكالوريوس أو ما يعادلها2  )مادة 

 م(2 2:83

  ي ذإت إلكلية، وإذإ لم يوجد
 
ي وظائف إلمدرسي   إلشاغرة دون ؤعةلن من بي   إلمدرسي   إلمساعدين ف

 
يكون إلتعيي   ف

 م(2 2:83لسنة  :5من قانون تنظيم إلجامعات 79غلها، فيجرى إؤلعةلن عنها2 )مادة من هؤإلء من هو مؤهل لش
ي وظيفة أستاذ مساعد 

 
وط التعيي   ف  شر

  :أوإل- : ي
ر
ي وظيفة أستاذا مساعدا ما يأن

 
ط فيمن يعي   ف  -يشتر

ي ؤحدى إلجامعات إلخاضعة لقانون تنظيم  -1
 
أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوإت عل إألقل ف

ة سنة عل إألقل عل حصوله عل درجة إلبكالوريوس أو ما  ط أن يكون قد مض  ثةلث عرسر إلجامعات،برسر
 يعادلها2 

ها أو بإجرإء أعمال ؤنشائية  ممتازة2  -2 ي مادته بأبحاث مبتكرة ونرسر
 
 أن يكون قد قام ف

ي عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا بوإجبات أعضاء هيئة إلتدريس ومحسن -3
 
ما ف  ا أدإءها2 أن يكون ملتر 

 الكلية
 
ي تعيينه نشاطه العلىمي واإلجتماعي الملحوظ ف

 
 اإلعتبار ف

 
 ويدخل ف

وط إآلتية: -ثانيا:   -يجوز إستثناء تعيي   أساتذة مساعدين من خارج تلك إلجامعات ؤذإ توإفرت فيهم إلرسر
 أن يكون قد مضت مدة خمس سنوإت عل إألقل عل حصوله عل إلدكتورإه2  -1
ة سنة عل إألقل عل حصوله عل درجة إلبكالوريوس أو ما يعادلها2 أن تكون قد مضت ثةل  -2  ث عرسر
ها أو بإجرإء أعمال ؤنشائية  ممتازة  -3 أن يكون قد قام منذ إلحصول عل إلدكتورإه بإجرإء أبحاث مبتكرة ونرسر

ي إلمادة إلمتعلقة بالوظيفة2 
 
 ف

 أن يكون متوفرإ فيه إلكفاءة إلمتطلبة للتدريس2  -4
 

ي  
 

وط التعيي   ف   وظيفة أستاذ شر

  :أوإل- : ي
ر
ي وظيفة أستاذا مساعدا ما يأن

 
ط فيمن يعي   ف  -يشتر

ي ؤحدى إلجامعات إلخاضعة لقانون تنظيم -2
 
أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوإت عل إألقل ف

ط  أن يكون قد إلجامعات، أو أن يكون قد مض  عل حصوله عل درجة إلدكتورإه  مدة عرسر سنوإت عل إألقل، برسر
ة سنة عل إألقل عل حصوله عل درجة إلبكالوريوس أو ما يعادلها2  ي  عرسر

 مض  ثمان 
ها أو بإجرإء أعمال ؤنشائية  ممتازة2 -3 ي مادته وهو أستاذ مساعد بإجرإء أبحاث مبتكرة ونرسر

 
 أن يكون قد قام ف

ي عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذإ مساعدإ بوإجبات أع-4
 
ما ف  ضاء هيئة إلتدريس ومحسنا أدإءها2 أن يكون ملتر 

ف عليه  ي تعيينه  مجموع ؤنتاجه إلعلمي منذ حصوله عل إلدكتورإه أو ما يعادلها، وما يكون قد أشر
 
ي إإلعتبار ف

 
ويدخل ف

ي إلكلية
 
ي تمت ؤجازتها،وكذلك نشاطه إلعلمي إإلجتماعي وأعماله إؤلنشائية إلبارزة ف

 من رسائل إلماجستت  وإلدكتورإه إلتر
وط إآلتية: -انيا: ث  -يجوز إستثناء تعيي   أساتذة من خارج تلك إلجامعات ؤذإ توإفرت فيهم إلرسر
 أن يكون قد مضت مدة عرسر سنوإت عل إألقل عل حصوله عل إلدكتورإه2 -2
ة سنة عل إألقل عل حصوله عل درجة إلبكالوريوس أو ما يعادلها2 -3 ي  عرسر

 أن تكون قد مضت ثمان 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

ها  أن يكون قد قام-4   وظيفة أستاذ بإجرإء  أبحاث مبتكرة ونرسر
 
خةلل إلسنوإت إلخمس إلسابقة عل تقدمه للتعيي   ف

ي تخصص هذه إلوظيفة2 
 
 أو بإجرإء أعمال ؤنشائية  ممتازة ف

 أن يكون متوفرإ فيه إلكفاءة إلمتطلبة للتدريس2 -5
ي تعيينه  مجموع ؤنتاجه إلعلمي منذ حصوله عل إلدك

 
ي إإلعتبار ف

 
 تورإه أو ما يعادلها2 ويدخل ف

 
 

 النوعية المجموعة
 الخاص الكادر :لوظائف

 : مدرس مساعداسم الوظيفة
  الهدف من الوظيفة

 إلعملية إلتعليمية وإلبحثية للقسم
 
  إلمشاركة ف

 
  المهام والمسئوليات 

  2تدريس إلتمرينات إلعملية بالقسم 
 
 إلتفرغ للقيام بأبحاث إلدكتورإه وإلمشاركة ف

   2ي تقدم إلعلوم إلتخصصية بإجرإء إلبحوث وإلدرإسات إلمبتكرة
 
 إلمساهمة ف

  2ي نفوس إلطةلب
 
  إلتمسك بالتقاليد وإلقيم إلجامعية إألصيلة وإلعمل عل بثها ف

  2ترسيخ وتدعيم إإلتصال إلمباشر بالطةلب ومشاركة شئونهم إإلجتماعية وإلثقافية وإلرياضية 

  حفظ إلنظام دإخل قاعات إلدروس وإلمعامل ويقدمون ؤل رئيس إلقسم تقريرإ عن كل حادث من شأنه إؤلخةلل
 بالنظام وما إتخذ من ؤجرإءإت لحفظه2 

  ي أجرإها وإلتقدم إلعلمي لرسالة إلدكتورإه ؤل رئيس مجلس إلقسم
تقديم تقريرإ عن نشاطه إلعلمي وإلبحوث إلتر

 إلمختص للعرض عل مجلس إلقسم2 

  2ي حلقات إلمناقشة إلعلمية بالقسم
 
  إلمشاركة ف

 ي أعمال إلمؤتمرإت إلعلمية
 
 للقسم وللكلية2  إلمشاركة ف

 
وط  الوظيفة:  شغل شر

 

  سون إلمساعدون  بقرإر من رئيس إلجامعة بناء عل طلب مجلس إلكلية بعد أخذ رأى مجلس إلقسم يعي   إلمدر
 م(2 2:83لسنة  :5من قانون تنظيم إلجامعات 244إلمختص ويكون من تاريــــخ صدور إلقرإر )مادة 

  ة حسن إلسمعة2 )مادة ط فيمن يعي   مدرسا مساعدإ أن يكون محمود إلست 
جامعات من قانون تنظيم إل246يشتر
 م(2 2:83لسنة  :5

  ي من يعي   مدرسا مساعدإ أن يكون حاصةل عل  246مع مرإعاة حكم إلمادة
 
ط ف من قانون تنظيم إلجامعات، يشتر

درجة إلماجستت  أو عل دبلومي   من دبلومات إلدرإسات إلعليا مؤهلي   للقيد للحصول عل درجة إلدكتورإه أو ما 
 يعادلها درجة إلماجستت  أو

    م(2 2:83لسنة  :5من قانون تنظيم إلجامعات :24)مادة إلدبلومي 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 ( وظائف إلمدرسي   إلمساعدين :24(،)246مع مرإعاة حكم إلمادة 
 
( من قانون تنظيم إلجامعات، يكون إلتعيي   ف

 ذإت إلكلية، وإذإ لم يوجد من هؤإلء من هو مؤهل لشغلها، فيجرى 
 
إلشاغرين  دون ؤعةلن من بي   إلمعيدين ف

 م(2 2:83لسنة  :25من قانون تنظيم إلجامعات 25نها2 )مادة إؤلعةلن ع
 

 النوعية المجموعة
 الخاص الكادر :لوظائف

 
 : معيداسم الوظيفة

  الهدف من الوظيفة
 إلعملية إلتعليمية وإلبحثية للقسم 

 
 إلمشاركة ف

 
  المهام والمسئوليات 

  2تدريس إلتمرينات إلعملية بالقسم 
 
 إلتفرغ للقيام بأبحاث إلماجستت  وإلمشاركة ف

   2ي تقدم إلعلوم إلتخصصية بإجرإء إلبحوث وإلدرإسات إلمتطورة
 
 إلمساهمة ف

  2ي نفوس إلطةلب
 
  إلتمسك بالتقاليد وإلقيم إلجامعية إألصيلة وإلعمل عل بثها ف

 ومشاركة شئونهم إإلجتماعية وإلثقافية وإلرياضية2  ترسيخ وتدعيم إإلتصال إلمباشر بالطةلب 

  حفظ إلنظام دإخل قاعات إلدروس وإلمعامل ويقدمون ؤل رئيس إلقسم تقريرإ عن كل حادث من شأنه إؤلخةلل
 بالنظام وما إتخذ من ؤجرإءإت لحفظه2 

 ي أجرإها وإلتقدم إلعلمي لرسالة إلماج
ستت  ؤل رئيس مجلس إلقسم تقديم تقريرإ عن نشاطه إلعلمي وإلبحوث إلتر

 إلمختص للعرض عل مجلس إلقسم2 

  2ي حلقات إلمناقشة إلعلمية بالقسم
 
  إلمشاركة ف

 ي أعمال إلمؤتمرإت إلعلمية
 
 للقسم وللكلية2  إلمشاركة ف

  2إلقيام باألعمال إألخرى إلتر يكلفه بها إلعميد ومجلس إلقسم إلمختص 
وط  الوظيفة:  شغل شر

  رئيس إلجامعة بناء عل طلب مجلس إلكلية بعد أخذ رأى مجلس إلقسم إلمختص ويكون يعي   إلمعيدون بقرإر من
 م(2 2:83لسنة  :5من قانون تنظيم إلجامعات 244من تاريــــخ صدور إلقرإر )مادة 

  ة حسن إلسمعة2 )مادة ط فيمن يعي   معيدإ أن يكون محمود إلست 
لسنة  :5من قانون تنظيم إلجامعات 246يشتر

 م(2 2:83

 يكون تعي : ي
ط فيمن يعي   معيدإ ما يأنر

 -ي   إلمعيدين بناء عل ؤعةلن عن إلوظائف إلشاغرة، ويشتر
ي إلدرجة إلجامعية إألول2 -2

 
ي إلتقدير إلعام ف

 
 أن يكون حاصةل عل تقدير جيد جدإ عل إألقل ف

ي مادة إلتخصص أو ما يقوم مقامها2  -3
 
 أن يكون حاصةل عل تقدير جيد جدإ عل إألقل ف

 جميع 
 
ي هذإ إلتقدير وف

 
ي إلتقدير إلعام، وعند إلتساوي ف

 
إألحوإل  تجرى إلمفاضلة بي   إلمتقدمي   عل أساس إألعل ف

ي مادة إلتخصص، وعند 
 
ي هذإ إلمجموع يفضل إألعل تقديرإ ف

 
ي مجموع إلدرجات، وعند إلتساوي ف

 
يفضل إألعل ف

ي هذه إلدرجات يفضل إلحاصل عل درجة علمية أعل بنفس
 
من قانون تنظيم 247إلقوإعد إلسابقة2)مادة  إلتساوي ف
 م(2 2:83لسنة  :5إلجامعات 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

    من قانون تنظيم إلجامعات يجوز أن يعي   إلمعيدون عن طريق إلتكليف من  244،246مع مرإعاة حكم إلمادتي
ي 
 
ي إلتقدير إلعام ف

 
تي   إلحاصلي   عل تقدير جيد جدإ عل إألقل ف ي إلسنتي   إألخت 

 
ي إلكلية ف إلدرجة  بي   خريجر

 مجموع 
 
 تقدير مادة إلتخصص أو ما يقوم مقامها،وتعىط إألفضلية  لمن هو أعل ف

 
إلجامعية إألول، وف

 إلمادة 
 
من قانون 248من قانون تنظيم إلجامعات2 )مادة  247إلدرجات،مع مرإعاة ضوإبط إلمفاضلة إلمقررة ف

 م(2 2:83لسنة  :5تنظيم إلجامعات 
 
 
 
 
 
 
 

  



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 
 

 إلتخصصية المجموعة النوعية: 
 : إلتنمية إؤلدإريةلوظائف
 : إألولالدرجة

 أمي   إلكلية: اسم الوظيفة
 -الوصف العام: 

 إلكلية لعميد إلعام للتوجيه إلوظيفة هذه شاغل يخضع 

  إت، من خةلل إستةلم إحتياجات إألقسام إلمختلفة وإلتعامل تأمي   إحتياجات إلكلية من إلموإد وإلخامات وإلتجهت  
 إلعمل

 
 مع إلموردين لتوفت  هذه إإلحتياجات ومتابعة أدإء إلعمال وإلموظفي   وضبط توإجدهم ف

 الواجبات والمسئوليات:ـ

  إنية إلتقديرية إلخاصة إت وإألثاث، وإعدإد إلمت   تخطيط إحتياجات إلكلية من إلموإد وإلخامات وإلتجهت  
يات وإلموإد وإؤلمدإ  د2 بالمشتر

  إت من إألقسام إلمختلفة، وتنظيمها بشكل يساعد ؤعدإد طلبات إستقبال إلطلبات من إلموإد وإلخامات وإلتجهت  
إء2   إلرسر

  2إلبحث عن أفضل إلموردين، وإإلحتفاظ بسجةلت منتظمة عنهم، وإلحفاظ عل عةلقات طيبة معهم 

  وط إف عل إلتفاوض مع إلموردين للحصول عل أنسب إألسعار وشر وط إؤلشر إء وإلتسليم وإلدفع وأي شر إلرسر
 أخرى2 

  2إعتماد ؤشعارإت إلضف إلنهائية إلخاصة بمستحقات إلموردين، ومساعدتهم عل إلحصول عل مستحقاتهم 

  ،وط أخرى وبدإئلها، ومورديها ي يتم طلبها، وإلتسليم وإلدفع وأي شر
إإلحتفاظ بكتلوجات متكاملة لالصناف إلتر

 ووجود إلطلب فيها2 

  2 إلتنسيق  مع ؤدإرة إلتكاليف وإؤلدإرة إلهندسية بصدد إلتوصية بالتعامل مع موردين معيني  

  2إؤه من خةلل ؤتباع ؤجرإءإت إإلستةلم وإجرإء إلفحوص وإإلختبارإت إلةلزمة ي فحص ما يتم شر
 
 إلمساهمة ف

 ة إلتوريد، وحدود إألمان إلوإجب إ ي تحديد حدود إلطلب إلمثل عل إألصناف، وفتر
 
ي إلمشاركة ف

 
إلحتفاظ بها ف

 إلمخازن2 

  هم وتقييمهم يات وإختيارهم وتدريبهم وتحفت  
ي قسم إلمشتر

 
يات، وإلعاملي   ف

ي إلمشتر
إف عل أخصان  إؤلشر

 وتنميتهم2 

 ي أماكن إلعمل
 
إف عل إنضباط إؤلدإريي   وضمان توإجدهم ف  إؤلشر

 إف إلمالي وإؤلدإري بالنسبة للكلية  إؤلشر

 ي إؤلدإرإت إل
 
 مختلفة بالكليةمتابعة ست  إلعمل ف

 مرإجعة إلمستندإت إلخاصة بشئون إلعاملي   وإلشئون إلمالية 

 تنفيذ إلتعليمات إلصادرة من أ2د/ عميد إلكلية وإلخاصة بالشئون إؤلدإرية وإلمالية 

 إف عل دفاتر إلحضور و إإلنضإف إلخاصة بالعاملي   بالكلية  إؤلشر

 اتم شعار إلجمهورية بعد توقيعه من رئيس إلمصلحة )عميد ختم شهادإت إلبكالوريوس وإلماجستت  وإلدكتورإه بخ
 إلكلية(2 

 الوظائف اإلدارية وصف بطاقات



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 ختم إلمكاتبات إلصادرة من إلكلية للجهات إلمختلفة 

  2ي إلمكاتبات إلصادرة وختمها بخاتم شعار إلجمهورية
 
 إعتماد إلتوقيع لمديري إؤلدإرإت إلمختلفة ف

 وع إلجودة  إحد أعضاء إلجهاز إؤلدإري لمرسر

  إف عل صندوق  إلزمالة بالكليةإؤلشر

 ي  وإلمنشورإت وإلقرإرإت وإللوإئح إلقوإني    تنفيذ متابعة
  .إلمختصة إلسلطات من تصدر إلتر

 إف إلعاملي    توجيه إح تدريبهم عل وإؤلشر ي  إلصعوبات عةلج وسائل وإقتر
 مع درإستها بعد إلعمل ست   تعوق إلتر

 .ورؤسائهم إلعاملي   

 إلمباشرين إلرؤساء أخذ رأى  بعد بالكلية للعاملي    إلسرية إلتقارير وضع 
وط شغل الوظيفة:   شر

  مؤهل عال مناسب 

  ة  7قضاء مدة بينية قدرها ي وظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

  ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتياز إلتر

 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 : إلتخصصيةالمجموعة النوعية
 : إلتنمية إؤلدإريةلوظائف
 : إألولالدرجة
 : مدير ؤدإرة إلموإرد إلبشريةالوظيفة اسم

 -الوصف العام: 

  إف عل تسيت  أمور إلكلية بشأن جميع إألمور إلخاصة بالعاملي   من أجور ومكافآت وأجازإت وتسليم إلعمل إؤلشر
 وأخةلء إلطرف

 الواجبات والمسئوليات:ـ
ي النواحي التالية:  

 
اف عل العاملي   باؤلدارة ف  اؤلشر

 إف عل إلعام ي إلنوإجي إلقيام بأعمال إلمرتبات إلخاصة بالسادة أعضاء هيئة إلتدريس ومعاونيهم إؤلشر
 
لي   باؤلدإرة ف

ي 
 
ك وعمل إألجر إؤلضاف إف مشتر ي بعثات دإخلية أو خارجية أو ؤشر

 
،وعمل إإلستقطاعات 3وإلذين هم ف

ً
22 % شهريا

ي إلسجةلت إلمعدة لذلك وعمل
 
إلبطاقات إلعةلجية إلخاصة بهم  وإلمعاشات إلخاصة بهم وإلقيام بتسجيلها ف

ة2   وبطاقات إألجور إلمتغت 

  ي هذإ إلشأن وعمل
 
إلقيام بأعمال إلمرتبات إلخاصة بالسادة إلموظفي   وإلعمال شهريا وأية مكافآت أخرى ترد ف

 للسادة إلعاملي   وإلرد عل مكاتبات
ً
ة سنويا  إإلستقطاعات وإلمعاشات إلخاصة بهم2 عمل بطاقات إألجور إلمتغت 

ي هذإ إلشأن
 
 إلجهات إلمختصة فيما يرد ؤليها ف

  مرإجعة مرتبات إلسادة أعضاء هيئة إلتدريس ومعاونيهم وإلموظفي   وإلعمال وإلمؤقتي   ومكافآت إلتصحيح
إف وإلمناقشة وكل ما يخص إألمور إلمالية  قية وإؤلشر  وإلجودة ومكافآت إللجان إلعلمية للتر

 ينات وتنقةلت وتعيينات إلعمالة إلمؤقتة وإؤلحالة للمعاش وأي مذكرإت خاصة إؤلدإرإت وما يتبعها من ملفات وتعي
ي تخص ؤدإرة إلموإرد إلبشرية2 

 بالتعيينات وجميع إلقرإرإت إؤلدإرية إلتر

      ؤعدإد سجةلت إؤلجازإت إلخاصة بالموظفي   وإلعمال بالكلية،وتسجيل إؤلجازإت إلخاصة بهم أوإل بأول 
وط شغل الوظيفة:   شر

  عال مناسب مؤهل 

  ة  7قضاء مدة بينية قدرها ي وظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

  ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتياز إلتر

 
 : إلتخصصيةالمجموعة النوعية

 : إلتنمية إؤلدإريةلوظائف
  : إألولالدرجة

ي موإرد بشريةاسم الوظيفة
  : أخصان 
  الهدف من الوظيفة

 جميع إألمور إلخاصة بالعاملي   من أجور ومكافآت وأجازإت وتسليم إلعمل وأخةلء إلطرفتسيت  
 المهام والمسئوليات 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

  ي بعثات دإخلية أو خارجية
 
إلقيام بأعمال إلمرتبات إلخاصة بالسادة أعضاء هيئة إلتدريس ومعاونيهم وإلذين هم ف

ي 
 
ك وعمل إألجر إؤلضاف إف مشتر  وعمل إإل 3أو ؤشر

ً
ستقطاعات وإلمعاشات إلخاصة بهم وإلقيام 22 % شهريا

ة2   إلسجةلت إلمعدة لذلك وعمل إلبطاقات إلعةلجية إلخاصة بهم وبطاقات إألجور إلمتغت 
 
 بتسجيلها ف

  ي هذإ إلشأن وعمل
 
إلقيام بأعمال إلمرتبات إلخاصة بالسادة إلموظفي   + إلعمال شهريا وأية مكافآت أخرى ترد ف

 للسادة إلعاملي   وإلرد عل مكاتبات إإلستقطاعات وإلمعاشات إلخ
ً
ة سنويا اصة بهم2 عمل بطاقات إألجور إلمتغت 

 هذإ إلشأن
 
 إلجهات إلمختصة فيما يرد ؤليها ف

  مرإجعة مرتبات إلسادة أعضاء هيئة إلتدريس ومعاونيهم وإلموظفي   وإلعمال وإلمؤقتي   ومكافآت إلتصحيح
قية وإؤل  إف وإلمناقشة وكل ما يخص إألمور إلمالية وإلجودة ومكافآت إللجان إلعلمية للتر  شر

  إؤلدإرإت وما يتبعها من ملفات وتعيينات وتنقةلت وتعيينات إلعمالة إلمؤقتة وإؤلحالة للمعاش وأي مذكرإت خاصة
ي تخص ؤدإرة إلموإرد إلبشرية2 

 بالتعيينات وجميع إلقرإرإت إؤلدإرية إلتر

 مال بالكلية وتسجيل إؤلجازإت إلخاصة بهم أوإل بأول2 ؤعدإد سجةلت إؤلجازإت إلخاصة بالموظفي   وإلع 
وط شغل الوظيفة:   شر

  2مؤهل عال مناسب 

  ة2  9قضاء مدة بينية قدرها ي وظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

   ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتياز إلتر

 
 رئيس مكتب إلعميد  اسم الوظيفة: 
 الوصف العام: 

 تقع هذه إلوظيفة عل قمة وظائف مكتب إلعميد2  -
إف إلمباشر عل أعمال إلمكتب2  -  تختص هذه إلوظيفة باؤلشر

 الواجبات و المسئوليات: 
إف إلعام من إلعميد2  -  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر
إف عل إلعاملي   بالمكتب وتوجيههم ومتابعة أعماهم2  -  إؤلشر
 إلهامة وعرضها2  إستةلم إلمكاتبات إلسرية و  -
 درإسة وإستيفاء وتلخيص كافة إلموضوعات إلتر تحال ؤل إلمكتب وعرضها2  -
إت وتوجيه إلمكاتبات و إلموضوعات لبلدإرإت إلمختلفة2  -  تنفيذ إلتأشت 
 تنظيم إلمقابةلت و إؤلجتماعات و إللجان  -
 ؤعدإد إلمذكرإت و إلبييانات إلتر يتطلبها إلعمل2  -
 يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة2 إلقيام بما  -

وط شغل الوظيفة:   شر
 مؤهل عال مناسب  -
ة2  9قضاء مدة بينية قدرها  -  وظيفة إلدرجة إألدن  مباشر

 
 سنوإت عل إألقل ف

 إجتياز إلتدريب إلمقرر لشغل إلوظيفة2  -
 

 رئيس قسم إلعةلقات إلعامة بالكلية   :اسم الوظيفة



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 الوصف العام:  
 وظيفة عل قمة وظائف إلعةلقات إلعامة بالكلية2 تقع هذه إل -
تختص هذه إلوظيفة بالقيام بأعمال ؤعةلمية وثقافية بهدف زيادة إلروإبط بي   إلكلية و إلجهات إألخرى وتعريف إلغت   -

 بالكلية ومعالمها2  
 الواجبات و المسئوليات:  

إف إلعام من عميد إلكلية2  -  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر
إ عل إلعاملي   بالمكتب2  - إفا مباشر ف ؤشر  يرسر
 إلمناسبات إلوطنية وإلقومية وإلعالمية2  -

 
 يعد برإمج تنظيم إلموإسم إلثقافية ومشاركة إلكلية ف

إتها2  - ف عل تحليلها وعرض نتائجها وإستخةلص مؤشر  يعد برإمج ؤجرإء بحوث إلرأى إلعام ويرسر
إف عل توزيعها للجهات2  - ة إلصحفية وإؤلشر  يقوم بإعدإد وإخرإج إلنرسر
 إلصحف وإلمجةلت يوميا وعرضها عل إلمسئولي    -

 
ف عل تجميع ما يكتب عن إلكلية ف  ؤعدإد  –يرسر

 
ك ف يشتر

إت إؤلعةلمية إلتر تشرح أهدإف إلكلية2   إلكتيبات و إلنرسر
 وسائل إلنقل وإلفنادق وإلحفةلت إلعامة2  -

 
ف عل ؤجرإءإت إلحجز لالماكن إلتر تحتاجها إلكلية ف  يرسر

تيبات إلةلزمة إلستقبال إلزوإر إلذين يقومون بزيارة إلكلية2  - ف عل ؤعدإد إلتر  يرسر
 إإلتصال بأجهزة إؤلعةلم إلمختلفة لشرح أوجه إلنشاط بالكلية2  -
ف عل تنظيم  إل -  حفةلت إلتر تقيمها إلكلية2 يرسر
-  

 
يتلفر إلتهان  من إلجهات إلمختلفة ويتول إلرد عليها ويوجه إلدعوإت لحضور إلحفةلت إلتر تقيمها إلكلية ف

 إلمناسبات إلمختلفة2 
 إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة2  -

وط شغل الوظيفة:    شر
 مؤهل عال مناسب لنوع إلعمل2  -
ة2  9بينية قدرها  قضاء مدة -  وظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر

 
 سنوإت عل إألقل ف

إمج إلتدريبية إلتر تتيحها إلجامعة2  -  إجتياز إلتر
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 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 
 الوظائف التخصصية -أوإل: 

 المجموعة النوعية للوظائف الخدمات اإلجتماعية
 المجموعة النوعية للوظائف الخدمات اإلجتماعية

 
 إألولالدرجــة: 

 مدير ؤدإرة رعاية إلطةلباسم الوظيفة: 
 -الوصف العام: 

  22تقع هذه إلوظيفة عل قمة وظائف  ؤدإرة رعاية إلطةلب بالكلية 

  2إف عل إلعاملي   باؤلدإرة ومتابعة تنفيذ أعمالهم وتوجيههم  تختص هذه إلوظيفة باؤلشر
 الواجبات والمسئوليات: 

  للتوجيه إلعام لوكيل إلكلية لشئون إلتعليم وإلطةلب2 يخضع شاغل هذه إلوظيفة 

  2إف عل  إلعاملي   باؤلدإرة  إؤلشر

  2يضع إلخطة إلعامة لنشاط إلطةلب بما يتفق وإتجاهات إلجامعة 

  ي يعتمدها إتحاد إلطةلب بالجامعة بلجانه إلمختلفة وتدعيمها
وعات إلتر إمج وإلمرسر إف عل  تنفيذ إلتر إؤلشر

إت2   بالختر

  إك طةلب فرق إلنشاط متابعة مرسر وعات خطة وزإرة إلشباب ووزإرة إلرياضة عل مستوى إلجامعة عن طريق إشتر
ي  إلذي تعده إؤلدإرة إلعامة إلمركزية لرعاية 

نامج إلزمت  وعات وإلبطوإلت وفق إلتر ي إلمسابقات وإلمرسر
 
إلمختلفة ف

 إلطةلب بالجامعة2 

  دإرة إلعامة إلمركزية لرعاية إلطةلب بالجامعة2 متابعة تنفيذ إلتوجيهات وإؤلرشادإت إلصادرة من إؤل 

  وعات وتوزيــــع إف عل جميع إلعاملي   باؤلدإرة فنيا وإدإريا وعقد إإلجتماعات إلدورية لهم لمتابعة تنفيذ إلمرسر إؤلشر
 إلمسئوليات ووضع نظام إلعمل بما يحقق أدإؤه عل إلوجه إألكمل2 

  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 

  :وط شغل إلوظيفة  شر

  بكالوريوس آدإب قسم إجتماع أو علم نفس أو بكالوريوس  خدمة إجتماعية 

 أو بكالوريوس تربية رياضية 

  ة  7قضاء مدة بينية قدره ي إلوظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

 ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 
 الخدمات اإلجتماعيةالمجموعة النوعية للوظائف 

 إألولالدرجــة: 
ي اسم الوظيفة: 

 مدير ؤدإرة إلنشاط إلرياض 
 -الوصف العام: 

  2ي بإدإرة رعاية إلطةلب بالكلية
 تقع هذه إلوظيفة عل قمة وظائف ؤدإرة إلنشاط إلرياض 

 بطاقات وصف وظائف التعليم
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 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 إف عل إألنشطة إلرياضية عل مستوى إلجامعة وإلكلية بغرض تحقيق إأل هدإف تختص هذه إلوظيفة باؤلشر
ي 
 وإلخطط إلموضوعة للنشاط إلرياض 

 الواجبات والمسئوليات:ـ

  2يخضع شاغل هذه إلوظيفة للتوجيه إلعام لمدير رعاية إلطةلب 

  2 ي
إ عل إلعاملي   بإدإرة إلنشاط إلرياض  إف مباشر ف أشر  يرسر

  2 ي
 يقوم بتوزيــــع إلعمل عل إلعاملي   بإدإرة إلنشاط إلرياض 

  إنية خطة وع مت   ي ؤعدإد مرسر
 
ك ف 2 يشتر ي

 إلنشاط إلرياض 

  2ي تتم عل مستوى إلكلية وإلجامعة
إف وإلتنسيق بي   إألنشطة إلرياضية إلدإخلية إلتر  إؤلشر

  2إف عل إلقيد إلسجةلت إلخاصة بنشاط إلطةلب  إؤلشر

  2إف عل تنظيم إلمهرجانات وإللقاءإت إلرياضية بي   فرق إلجامعة  إؤلشر

  إف عل ست  إلعمل بمرإكز إلتدريب إلرإضية  وأعضاء إلرياضيي   إلعناية إلةلزمة لهم2 إؤلشر

   2  متابعة توفت  إلرعاية إلصحية لةلعبي  

  2إف عل تجهت   إلفرق وإلمةلعب إلرياضية وصيانتها وإلمحافظة عليها  إؤلشر

  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة:   شر

   خدمة إجتماعية أو بكالوريوس تربية رياضيةبكالوريوس آدإب قسم إجتماع أو علم نفس أو بكالوريوس 

  ة  9قضاء مدة بينية قدره ي إلوظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 

 المجموعة النوعية للوظائف الخدمات اإلجتماعية
 إلثانيةالدرجــة: 

ي جوإلة وخدمة اسم الوظيفة: 
 عامة  ثانأخصان 

 -الوصف العام: 

  2تقع هذه إلوظيفة عل قمة  بإدإرة رعاية إلطةلب بالكلية 

  2ي تكوين عشائر إلجوإلة بالكلية
 
إك ف  تختص هذه إلوظيفة بالقيام باإلشتر

 الواجبات والمسئوليات:ـ

  2إف إلعام من إلرئيس إلمختص  شاغل هذه إلوظيفة لبلشر

  2ي عشائر إلجوإلة بالكلية
 
إك ف  إإلشتر

  2ي تنظيم معسكرإت إلجوإلة بالكلية وإلجامعة
 
إك ف  إإلشتر

  2ي ؤقامة إلمسابقات وإلمنافسات إلكشفية بي   عشائر إلجوإلة بالجامعة
 
إك ف  إإلشتر

  2ي نرسر إلحركة إلكشفية بي   طةلب إلجامعة
 
إك ف  إإلشتر

  2وعات إلخدمة إلعامة وخدمة إلبيئة سوإء  دإخليا ومحليا ي تنفيذ مرسر
 
إك ف  إإلشتر

 بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة2  إلقيام 
وط شغل الوظيفة:   شر

  2بكالوريوس تربية رياضية 
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  ة2  7قضاء مدة بينية قدره ي إلوظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 

 المجموعة النوعية للوظائف الخدمات اإلجتماعية
 ثانيةإلالدرجــة: 

ي ثاناسم الوظيفة: 
ي رياض 

 أخصان 
 -الوصف العام: 

  2تقع هذه إلوظيفة عل قمة  بإدإرة رعاية إلطةلب بالكلية 

  2تختص هذه إلوظيفة بالقيام بأعمال تنمية إلياقة إلبدنية للطلبة وإلطالبات 
 الواجبات والمسئوليات:ـ

  2إف إلعام من إلرئيس إلمختص  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر

  2 ي
ي ؤعدإد خطة متكاملة للعناية بالنشاط إلرياض 

 
إك ف  إإلشتر

  2  متابعة توفت  إألدوإت وإؤلمكانيات إلةلزمة لتدعيم إلنشاط إلرياض 

  2ي تنظيم خطط إلتدريب وترشيح إلمدربي   أو إلموجهي   ومتابعة تنفيذ إلخطة
 
 يشارك ف

 ي ؤعدإد وتنظيم إلمهرجانات وإلقارئات بي   إلجامعة وإلهيئ
 
 ات إلخارجية2 يشارك ف

  إح ي ومعاونة أعضائها عل تخطيط أغرإضها وإقتر
ي مجال إلنشاط إلرياض 

 
حضور إجتماعات لجنة إإلتحاد ف
إنية إلخاصة بها2  وعات أو إلمت    إلمرسر

   2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة:   شر

  ة إلتخصصية ي مجال إلعمل2 بكالوريوس تربية رياضية ؤل جانب توإفر إلختر
 
 ف

  2ة ي إلوظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 قضاء مدة بينية قدره سنوإت عل إألقل ف

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 

 المجموعة النوعية للوظائف الخدمات اإلجتماعية
 إلثالثةالدرجــة: 

ي رعاية طةلب ثالثاسم الوظيفة: 
 أخصان 

 -الوصف العام: 

 وظيفة بإدإرة رعاية إلطةلب بالكلية2 تقع هذه إل 

  2تختص هذه إلوظيفة بتنفيذ إألعمال وإألنشطة إلمتعلقة برعاية إلطةلب بالكلية 
 الواجبات والمسئوليات: 

  2إف إلمباشر للرئيس إلمختص  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر

  إمج إلمةلئمة لبث روح إلرياضة بي   إلطةلب وتشجيعهم عل ي تنفيذ إلتر
 
ك ف مزإولة إألنشطة إلرياضية يشتر

ي تنفيذها2 
 
 إلمختلفة ويشارك ف

  ي تشجع إلطةلب عل إلرحةلت وإلمعسكرإت بما يحقق لهم إلمتعة ويزيد من معارفهم
إمج إلتر ي وضع إلتر

 
ك ف يشتر

ي تنفيذها2 
 
 ويشارك ف
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 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 وعات إل ي إلمرسر
 
ي تشجع إلطةلب عل مزإولة نشاط إلجوإلة وإلمشاركة ف

إمج إلتر ي وضع إلتر
 
ك ف خدمة إلعامة يشتر

ي تنفيذها2 
 
 ويشارك ف

  ي تعمل عل بث إلروح إإلجتماعية إلسليمة بي   إلطةلب وتشجيعهم عل ممارسة
إمج إلتر ي تنفيذ إلتر

 
ك ف يشتر

 إلنشاطات إلثقافية وإلفنية وإلسياسية2 

    ي تهدف ؤل تشجيع إلموإهب إألدبية وإلعلمية وإلفنية بي
إمج إلتر ي ؤعدإد وتنظيم وتنفيذ إلتر

 
 إلطةلب يساعد ف

 ونقلها وتنميتها2 

  وعات إلبحوث وإلدرإسات إإلجتماعية وتعريف إلطةلب بمشاكلهم إلبيئية وإلمحلية ي عمليات ؤعدإد مرسر
 
يساعد ف

ي إلمستقبل2 
 
 ووسائل إلتغلب عليها وتدريبهم عل إلحياة إلعملية إلسليمة ف

  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة:   شر

 سانس آدإب قسم إجتماع أو علم نفس أو بكالوريوس خدمة إجتماعية2 لي
 

 المجموعة النوعية للوظائف الخدمات اإلجتماعية
 إلثالثةالدرجــة: 

ي ثالثاسم الوظيفة: 
ي رياض 

 أخصان 
 الوصف العام: 

  2تقع هذه إلوظيفة بإدإرة لرعاية إلطةلب بالكلية 

  ي تنظيم برإمج
 
إألنشطة إلرياضية عل مستوى إلجامعة وإلكلية بغرض تحقيق تختص هذه إلوظيفة بالمعاونة ف

 2  إألهدإف إلموضوعة للنشاط إلرياض 
 الواجبات والمسئوليات: 

  2إف إلمباشر للرئيس إلمختص  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر

  2ي تنظيم برإمج إلمهرجانات وإللقاءإت إلرياضية
 
 يشارك ف

  2ي للطةلب
 يعمل عل تشجيع إلنشاط إلرياض 

  ي ؤعدإد إلمنتخبات إلرياضية2 يشار
 
 ك ف

  كي   بأوجه إلنشاط
ؤعدإد إلسجةلت وإلبطاقات للفرق إلرإضية وإمساك إلسجةلت وقيد أسماء إلطةلب إلمشتر

 2  إلرياض 

  2ي تنظيم إلرحةلت وإلمعسكرإت إلخاصة بالطةلب
 
 يشارك ف

  2ي بي   إلطةلب
إ لوع إلرياض   يعمل عل نرسر

  ي
 
2 يعمل عل مشاركة  إ لطةلب ف  إلنشاط إلرياض 

  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة:   شر

  2بكالوريوس تربية رياضية 
  



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:
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 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 
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 المجموعة النوعية لوظائف التعليم
 إألولالدرجة: 

  مدير ؤدإرة شئون إلطةلباسم الوظيفة: 
 الوصف العام: 

  تقع هذه إلوظيفة عل قمة وظائف ؤدإرة شئون إلطةلب بالكلية 

  تختص هذه إلوظيفة بأعمال شئون إلطةلب بالكلية 
 الواجبات والمسئوليات: 

  2يخضع شاغل هذه إلوظيفة للتوجيه إلعام لوكيل إلكلية لشئون إلتعليم وإلطةلب 

  ف علي شئون إلتسجيل وإلدرإسة وإإلمتحانات
 يرسر

    إلعاملي   باؤلدإرة ويرإقب تنفيذه يوزع إلعمل بي 

  ي تخص مجال عمله
إف علي تنفيذ إلقوإني   وإللوإئح وإلتعليمات إلتر  إؤلشر

  ف علي كافة إألعمال وإؤلجرإءإت إلمتعلقة بشئون ونظم إلقيد وإلتسجيل وإلدرإسة وإإلمتحانات ومنح إلدرجات
يرسر

 إلعلمية وجوإئز ومكافآت تفوق طةلب مرحلة إلبكالوريوس 

  2يعمل علي إلتنسيق مع إألجهزة إلمناظرة ؤلدإرة إلجامعة وموإفاتها بالبيانات إلصحيحة أوإل بأول 

 إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة:   شر

  مؤهل عال مناسب 

  ة  7قضاء مدة بينية قدرها ي وظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

 إمج إ ي تتيحها إلجامعة إجتياز إلتر
 لتدريبية إلتر

 

 المجموعة النوعية لوظائف التعليم
 إألولالدرجة: 

  مدير ؤدإرة شئون إلدرإسات إلعليااسم الوظيفة: 
 الوصف العام: 

   تقع هذه إلوظيفة عل قمة وظائف ؤدإرة إلدرإسات إلعليا وإلبحوث بالكلية 

  علي أعمال 
إف إلمباشر  إلدرإسات إلعليا وإلبحوثتختص هذه إلوظيفة باؤلشر

  :إلوإجبات وإلمسئوليات 

 يخضع شاغل هذه إلوظيفة للتوجيه إلعام لوكيل إلكلية لشئون إلدرإسات إلعليا وإلبحوث 

 إف علي إلعاملي   باؤلدإرة ومرإجعة أعمالهم  إؤلشر

 ذلك وتعميمها وضع تصميم ونظم متكاملة لشئون إلقبول وإلتسجيل وإإلمتحانات وإلنماذج وإلسجةلت إلةلزمة ل
إف علي تنفيذها  بالكلية وإؤلشر

 ؤعدإد خطة إلدرإسات إلعليا وإلبحوث 

 إف علي ؤعدإد إلبيانات إلمطلوبة وإلخاصة بالدرإسات إلعليا وإلبحوث  إؤلشر

 المجموعة النوعية لوظائف التعليم
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  عرض إلمشكةلت وإلموضوعات إلخاصة بالدرإسات إلعليا وإلبحوث علي وكيل إلكلية لشئون إلدرإسات إلعليا
 وإلبحوث

  إءإت إعتمادإت وتشكيل لجان إلفحص وإلمناقشة إتخاذ ؤجر 

 متابعة إتخاذ إؤلجرإءإت إلةلزمة لقبول وتسجيل إلطةلب إلوإفدين 

 ي إلجتماعات مجلس شئون إلدرإسات إلعليا وإلبحوث ومتابعة إؤلجرإءإت وتطبيق قرإرإته
ي إؤلعدإد إلفت 

 
إك ف  إإلشتر

  ي هذإ  –ماجستت   –م متابعة إؤلجرإءإت إلخاصة بمنح إلدرجات إلعلمية )دبلو
 
دكتورإه( وإصدإر قرإر عميد إلكلية ف

 إلشأن

  متابعة إستخرإج إلشهادإت إلعلمية 

 ي يطلبها إلخريجون لتقديمها ؤلي جهات مختلفة
 إعتماد إلشهادإت إلتر

  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 

  :وط شغل إلوظيفة  شر

  مؤهل عال مناسب 

  ة  7قضاء مدة بينية قدرها ي وظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

  ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتياز إلتر

 

 المجموعة النوعية لوظائف التعليم
 إألولالدرجة: 

  مدير ؤدإرة شئون إلعةلقات إلثقافية وإلخارجيةاسم الوظيفة: 
 الوصف العام: 

 ل قمة وظائف ؤدإرة إلعةلقات إلثقافية وإلخارجيةتقع هذه إلوظيفة ع 

  وتوكوإلت إلعلمية وإلثقافية مع شيحات وإلتر
إف علي شئون إلبعثات وإؤلعارإت وإلتر تختص هذه إلوظيفة باؤلشر

 إلجهات إألخرى
 الواجبات والمسئوليات: 

 لبحوث2 يخضع شاغل هذه إلوظيفة للتوجيه إلعام لوكيل إلكلية لشئون إلدرإسات إلعليا وإ 

 إف علي إلعاملي   باؤلدإرة وتوجيههم ومتابعة أعمالهم  إؤلشر

  ي إلحاإلت إلمختلفة بالبعثات وإإلعارإت ومتابعة إلتطور إلدرإسي وعضو
 
شيح وإنهاء إؤلجرإءإت ف متابعة ؤجرإءإت إلتر

ي إلحاإلت إلمختلفة2 
 
 إلبعثة ف

 ي إألجازإت إلدرإسية إ
 
شيح لبليفاد ف ي ترد للجامعة أو متابعة إتخاذ ؤجرإءإت إلتر

لعلمية وإلعملية سوإء علي إلمنح إلتر
ي إلحاإلت إلمختلفة

 
 ترد للكلية وكذلك متابعة إتخاذ ؤجرإءإت ؤنهاء إألجازإت إلدرإسية ف

  إف علي إء إألجانب خارج إإلتفاقية إلثقافية للتدريس وإؤلشر إف علي ؤجرإءإت دعوة إألساتذة إلزإئرين وإلختر إؤلشر
هاإلبحث إلعلمي وإلقا  إت وإلندوإت وغت   ء إلمحاض 

 إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة:   شر

  مؤهل عال مناسب 

  ة  7قضاء مدة بينية قدرها ي وظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف
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  ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتياز إلتر

 

 المجموعة النوعية لوظائف التعليم
 إألولالدرجة: 

ي شئون تعليم أول اسم الوظيفة: 
 أخصان 

 الوصف العام: 

 تقع هذه إلوظيفة باؤلدإرة إلعامة لشئون إلطةلب بالكلية 

  ي تطبيق إلنظم وإلقوإعد إلمقررة للتسجيل وإلدرإسة وإإلمتحانات
 
إك ف  تختص هذه إلوظيفة باإلشتر

  ي أقسام إلبكالوريوس2 تطبيق إلنظم وإلقوإعد إلمقرة للتسجيل وإلدرإسة وإإل
 
 متحانات ف

 الواجبات والمسئوليات: 

  2يخضع شاغل هذه إلوظيفة للتوجيه إلعام من إلمدير إلمختص 

 ي وضع نظم وبرإمج وأساليب إلدرإسة وإإلمتحانات بأقسام إلبكالوريوس بالكلية
 
ك ف  يشتر

 ي متابعة تطبيق إلنظم وإلقوإعد إلمقررة للتسجيل وإلدرإسة وإإلمتحا
 
ك ف ي أقسام إلبكالوريوس بالكلية يشتر

 
نات ف

ي سبيل تطويرها ورفع كفاءتها وإلتغلب علي ما قد يصادفها من مشكةلت 
 
ي ف

 وتقديم إلعون إلفت 

 يتابع تنفيذ أعمال إلقيد وإستيفاء إلبيانات إلخاصة بشئون إلطةلب 

 ي به إلنظم يتابع مرإجعة إلسجةلت وإلبيانات إلخاصة بالطةلب ويتأكد من إستيفاءها لكافة إلبي
انات طبقا لما تقض 

 وإللوإئح إلقائمة

  ي متابعة تنفيذ توصيات وقرإرإت لجنة شئون إلطةلب وذلك ؤلنجاز إؤلجرإءإت إلةلزمة لهذإ إلشأن
 
ك ف  يشتر

 ي إلجتماعات لجنة شئون إلطةلب
ي إؤلعدإد إلفت 

 
ك ف  يشتر

 إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة:   شر

  عال مناسب مؤهل 

  ة  7قضاء مدة بينية قدرها ي وظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

  ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتياز إلتر

 

 المجموعة النوعية لوظائف التعليم
 إألولالدرجة: 

ي شئون درإسات عليا وبحوث أولاسم الوظيفة: 
 أخصان 

 الوصف العام: 

  2تقع هذه إلوظيفة باؤلدإرة إلعامة لشئون إلدرإسات إلعليا وإلبحوث بالكلية 

 تختص هذه إلوظيفة بمتابعة تنفيذ إؤلجرإءإت إلمتعلقة بشئون طةلب إلدرإسات إلعليا وشئون إلبحوث إلعلمية 
 الواجبات والمسئوليات: 

 يخضع شاغل هذه إلوظيفة للتوجيه إلعام من إلمدير إلمختص 

 ي م
 
ك ف  تابعة إؤلجرإءإت إلمتعلقة بتنفيذ إإلتفاقيات بي   إلكلية وإلهيئات إلعلمية وإلخارجيةيشتر

  2ي تطبيق إلنظم وإلقوإعد إلمقررة للدرإسات إلعليا وإلبحوث إلعلمية بالكلية
 
ك ف  يشتر
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  2ي تنظيم إلدورإت إلتدريبية للمعيدين وإلمدرسي   إلمساعدين بالكلية
 
ك ف  يشتر

 ي متابعة ؤعدإد إلت
 
ك ف  قارير وإلبيانات إلمتعلقة بالدرإسات إلعليايشتر

 ي إلجتماع لجنة إلدرإسات إلعليا وإلبحوث وإتخاذ إؤلجرإءإت إلتنفيذية لتطبيق قرإرإتها
ي إؤلعدإد إلفت 

 
 يشارك ف

 ي رسم خطة توفت  إلمستلزمات وإألجهزة إلعلمية إلةلزمة ألعمال إلبحوث
 
ك ف  يشتر

 ي متابعة تسجيل نتائج إمتحانات إ
 
ك ف  لدرإسات إلعليا وإلسجةلت إلمخصصة لهايشتر

 إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة:   شر

  مؤهل عال مناسب 

  ة  7قضاء مدة بينية قدرها ي وظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

  ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتياز إلتر

  



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 
 المجموعة النوعية لوظائف المكتبات والوثائق

 إألولي الدرجة: 
 

  مدير ؤدإرة إلمكتبةاسم الوظيفة: 
 تقع هذه إلوظيفة عل قمة وظائف مكتبة إلكليةالوصف العام: 

إف عل تزويد وفهرسة وتصنيف وترتيب إلكتب بمكتبة إلكلية   ومتابعة تنفيذ تلك إألعمالتختص هذه إلوظيفة باألشر
 الواجبات والمسئوليات: 

  2يخضع شاغل هذه إلوظيفة للتوجيه إلعام لوكيل إلكلية لشئون إلدرإسات إلعليا وإلبحوث 

 ف علي إألخصائيي   وإلعاملي   بالمكتبة وتوجيههم ومتابعة أعمالهم
 يرسر

 ي مكتبة إلكلية ومرإقبة تطبي
 
ي وضع نظم إلعمل إلدإخلية ف

 
إك ف  قها فنياإإلشتر

  إئها  إتخاذ ؤجرإءإت تزويد إلمكتبة بالمرإجع وإلكتب وإلدوريات وإعدإد إلموإزنة إلخاصة بها ومتابعة ؤجرإءإت شر

  ي إلسجةلت إلمخصصة لذلك
 
إف علي قيد إلمرإجع وإلكتب وإلدوريات إلوإردة للمكتبة ف  إؤلشر

  إف علي أعمال إلفهرسة طبقا لالحوإل إلمكتبية وفق ما يجري عليه إلعمل بالمكتبة إلمركزية وعمل إلفهارس إؤلشر
 إلموضوعية وإلوصفية

  إلقيام باتخاذ ؤجرإءإت تبادل إلمطبوعات مع إلكليات وإلمعاهد ومرإكز إلبحوث بالمؤسسات إلعلمية إلمناظرة
 محليا وعالميا 

 مرإقبة تنظيم إإلعارإت إلخارجية وإلدإخلية وتقديم إلخدمات إلمكتبية 

 إف علي تنظي  م عهد إلمكتبة وصيانة محتوياتهاإؤلشر

 ي ؤعدإد ومتابعة حسن ست  إلعمل بها
 
إك مع جهاز إلمكتبات بالجامعة ف  إإلشتر

 إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة:   شر

  ي مجال إلمكتبات وإلوثائق
 
 مؤهل عال مناسب مع إلحصول علي دورة تدريبية متخصصة ف

 ة  7ا قضاء مدة بينية قدره ي وظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف
 المجموعة النوعية لوظائف المكتبات والوثائق

 إلثالثةالدرجة: 
ي وثائق ومكتبات ثالث اسم الوظيفة: 

 أخصان 
 الوصف العام: 

  2تقع هذه إلوظيفة بإدإرة مكتبة إلكلية 

 ؤعدإد وتجهت   وفهرسة طبقا لالصول إلعلمية بما  تختص هذه إلوظيفة باؤلجرإءإت إلمتعلقة بشئون إلمكتبات من
 يحقق إلغرض منها

 الواجبات والمسئوليات: 

 إف إلمباشر من إلمدير إلمختص  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر

 ي يتلقاها
 يطلب تزويد إلمكتبات بالكتب وإلدوريات وإلمرإجع إلعلمية طبقا إلحتياجات إألقسام إلعلمية إلتر

 لمكتبات إلمتخصصة يقوم بإعدإد تجهت   إ 

 لوظائف المكتبات والوثائقالمجموعة النوعية 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

  ي
 
ي إلدإخل وإلخارج بغرض تبادل إلمطبوعات وإلمرإجع إلعلمية ف

 
يتصل بالجامعات وإلمعاهد وإلمرإكز إلعلمية ف

 حدود إلنظم إلمتبعة

 يعد إلفهارس إلوصفية وإلموضوعية للكتب 

 ي ؤعدإد وسائل إؤليضاح للمكتبات
 
ك ف  يشتر

 إلقيام بإعدإد فهرس مطبوع بمحتويات إلمكتبة 

 إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة:   شر

  2ي مجال إلمكتبات وإلوثائق
 
 مؤهل عال مناسب مع إلحصول علي دورة تدريبية متخصصة ف

  



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 
 المجموعة النوعية للوظائف المكتبية

 إألولالدرجــة: 
 ضإف أولاسم الوظيفة: 

 العام: الوصف 

  2تقع هذه إلوظيفة بالكلية 

  تختص هذه إلوظيفة بأعمال إلضف وتحصيل إلرسوم وإؤليرإدإت وتسوية إلتحصيةلت وتوريدها إلوإجبات
 وإلمسئوليات

 الواجبات والمسئوليات: 

  2إف إلمباشر من إلرئيس إلمختص  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لالشر

  2تنفيذ إلقوإني   وإللوإئح وإلتعليمات إلمالية 

  2إف عل ضف إإلستحقاقات إلخاصة بالعاملي   وإلعمةلء  إؤلشر

  2مرإجعة أعمال إلضف من إلسلف إلمستديمة وإستعاضتها طبقا للتعليمات إلمالية 

  2 تحصيل إؤليرإدإت وإلرسوم وكافة إلمبالغ إلمستحقة للكلية ووحدإتها 

  2ي إلموإعيد إلرسمية
 
 مرإجعة كشوف تسوية إلمتحصةلت وتوريدها للبنك ف

  2 أعمال إلجرد إليومية 

  2ي إلسجةلت إلمخصصة
 
 أعمال إلضف من إلسلف إلمستديمة وإلمؤقتة وإلسلف إلخاصة ويسجل ذلك ف

  2أعمال إلقيد بالسجةلت إلخاصة بأعمال إلخزينة 

  22إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة  :شر

 مؤهل  فوق إلمتوسط أو  متوسط مناسب 

   ة  7ة بينية قدرها قضاء مد ي إلوظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 
 المجموعة النوعية للوظائف المكتبية

 الدرجة: األوىل
 : كاتب شئون ماليه أولاسم الوظيفة
 -الوصف العام: 

  2تقع هذه إلوظيفة بالكلية 

  ي مجاإلت كتابة ومرإجعة إلمستندإت إلحسابيةتختص هذه إلوظيفة
 
 باألعمال ف

 الواجبات والمسئوليات:ـ

  2يخضع شاغل هذه إلوظيفة للتوجيه إلعام من إلرئيس إلمختص 

  2ؤعدإد إلمكاتبات وإلمذكرإت إلمالية وإلتوقيع عليها وعرضها 

 ات 2 يتابع تسجيل إلمستندإت إلحسابية بالسجةلت وإلدفاتر إلحسابية طبقا للتعليم 

 المجموعة النوعية للوظائف المكتبية



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

  2عرض موقف إإلعتمادإت وإلمخصصات ويبلغ عن إلتجاوزإت 

   2يتخذ ؤجرإءإت تسوية إلمبالغ إلمضافة وإلمعئلة 

  2يستخرج كشف إلحساب إليومي وإلشهري وإلربــع سنوي طبقا للتعليمات 

  2يحرر إلشيكات وأذون إلضف وإؤلخطارإت 

  2ي إلسجةلت إلمخصصة
 
 يتابع قيد إلحوإإلت وإلشيكات ف

  إألضابت  طبقا للوإئح وإلتعليمات إلقائمة2  يتابع قيد 

  2 يجهز مستندإت وكشوف توزيــــع إ لمستحقات للجهاز إلمركزي للمحاسبات 

   2 ي ؤعدإد إلحساب إلختامي
 
ك ف  يشتر

  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة:   شر

 مؤهل  فوق إلمتوسط أو  متوسط مناسب 

    ة  7قضاء مدة بينية قدرها ي إلوظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 
 المجموعة النوعية للوظائف المكتبية

 الدرجــة: األوىل
 اسم الوظيفة: أمي   مخزن أول

 -الوصف العام: 

 تقع هذه إلوظيفة بإدإرة إلمخازن بالكلية 

  بمتابعة تنفيذ إؤلجرإءإت ألمخزنيه وإلسليمة دإخل إلمخازن 2 تختص هذه إلوظيفة 

  :الواجبات والمسئوليات 

  2يخضع شاغل هذه إلوظيفة للتوجيه إلعام من إلرئيس إلمختص 

  2 يتابع تسليم أألدوإت وإألصناف إلوإردة 

  2 متابعة ضف إألدوإت وإألصناف إلمطلوبة 

  2متابعة إستيفاء بيانات إلدفاتر إلمخزنية 

 ك ي لجان فحص إألصناف ولجان إستةلمها 2  يشتر
 
 ف

  2ي ؤجرإءإت لجان إلجرد إلعهدة إلمخزنية
 
ك ف  يشتر

  2يتول تنظيم قوإعد إلتخزين إلسليمة 

  2ي ؤعدإد إلتقارير إلدورية وإلثانوية عن نشاط إلمخاذن
 
إك ف  إإلشتر

  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة:   شر

  سط أو  متوسط مناسبمؤهل  فوق إلمتو 

    ة  7قضاء مدة بينية قدرها ي إلوظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر                                               إجتيازإ لتر



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 المجموعة النوعية للوظائف المكتبية
 الدرجــة: الثانية
 كاتب شئون أدارية ثان: اسم الوظيفة
 -الوصف العام: 

 تقع هذه إلوظيفة بالكلية 

  2تختص هذه إلوظيفة بمتابعة إلقيام بأعمال إلخدمة إلمستلمة 
 الواجبات والمسئوليات:ـ

  2إف إلعام من إلرئيس إلمختص  يعمل شاغل هذه إلوظيفة تحت إؤلشر

  إلغياب وإلتأخت  إلخاص بهم وتبليغها لشئون متابعة تشغيل عمال إلخدمات إلمعاونة بإدإرة إلكلية وحض حاإلت
 إلعاملي   ومرإقبة أعمالهم وترتيب إلنوبتجيات2 

  2 إك إلتليفونات وقرإءة إلعدإدإت ي وإشتر
 متابعة إلقيام بسدإد فوإتت  إلمياه وإلتيار إلكهربان 

  2متابعة تشغيل إللوحات إلتليفونيةوصيانتها 

   2 مةلحظة أعمال إلنظافة وإلخدمات إلعامة 

 ي إلملفات 2 م
 
 تابعة إإلحتفاظ بالقرإرإت وإلتعليمات وإلقوإني   وإللوإئح كذلك إلحفظ ف

  2ميمات وإلصيانة ي وإتخاذ إؤلجرإءإت إألزمة للتر
 مةلحظة إلمبان 

  2 مةلحظة إألثاثات وإتخاذ ؤجرإءإت إلمحافظة عليها 

  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة  :شر

 إلمتوسط أو  متوسط مناسب مؤهل  فوق 

    ة  9قضاء مدة بينية قدرها ي إلوظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 
 المجموعة النوعية للوظائف المكتبية

 الدرجــة: الثانية
 اسم الوظيفة: كاتب سكرتارية ومحفوظات ثان

 -الوصف العام: 

 تقع هذه إلوظيفة بالكلية 

  2تختص هذه إلوظيفة بالقيام بأعمال إلحفظ وكافة أعمال إلسكرتارية 
 الواجبات والمسئوليات: 

  2إف إلعام من إلرئيس إلمختص  يعمل شاغل هذه إلوظيفة تحت إؤلشر

  2متابعة تلفر إلشيكات وأذون إلضف وإلحوإإلت إلوإردة وقيدها وإتخاذ ؤجرإءإت تصديرها 

 فر إلمكاتبات إلوإردة وإستيفاء رقم إلفهارس عليها2 متابعة تل 

  2ي إلسجةلت وإلدفاتر إلمختلفة وإتخاذ ؤجرإءإت أستيفاءها
 
 متابعة أعمال إلقيد ف

  2متابعة حركة إلملفات وإلكرتات وإتخاذ ؤجرإءإت إستعجالها 

  2يد  متابعة أمساك عهدة طوإبع إلتر



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
و   ط شغل الوظيفة: شر

 ي مجال إلعمل
 
ة ف  مؤهل  فوق إلمتوسط أو  متوسط أو أقل من إلمتوسط مناسب ؤل جانب توإفر إلختر

    ة  9قضاء مدة بينية قدرها ي إلوظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 
 تبيةالمجموعة النوعية للوظائف المك

 الدرجــة: الثالثة
 : كاتب شئون إدارية ثالثاسم الوظيفة
 -الوصف العام: 

  2تقع هذه إلوظيفة بالكلية 

  قيات وإستيفاء بيان تختص هذه إلوظيفة باتخاذ إؤلجرإءإت إلخاصة بتنفيذ إلتعيينات وإلنقل وإإلنتدإبات وإلتر
 سجةلت إلعاملي   وكزإ كافة إلخدمات إؤلدإرية 2 

 والمسئوليات:ـالواجبات 

  2إف إلمباشر من إلرئيس إلمختص  يعمل شاغل هذه إلوظيفة تحت إؤلشر

    يتخذ ؤجرإءإت إلقيد بسجةلت وإلدفاتر وسجةلت أألحوإل و أألعمار للعاملي 

  2ي نطاق عمله
 
 يقوم بتحرير وإستيفاء إلنماذج وإإلستمارإت ف

  2يتخذ ؤجرإءإت إلنقل وإإلنتدإبات من إلجامعة وإليها 

  2 يتخذ ؤجر ي حدود ما تقض  بة إللوإئح وإلقوإني  
 
 إءإت منح إألجازإت وتنفيذ إؤلجرإءإت ف

  2   يتخذ ؤجرإءإت إلخاصة بالتعيي   وإلتكليف للعاملي 

  2إنية إلوظائف  يعد بيانات مت  

  2يتخذ ؤجرإءإت تنفيذ كافة أعمال إلخدمات أألدإرية 

  2  يعد إلتقارير إلفورية تمهيدإ لعرضه عل لجنة شئون إلعاملي  

  2 قيات ومنح إلبدإلت إلمقررة وتسويات إلعاملي  
 يتخذ إؤلجرإءإت إلخاصة بتنفيذ حركات إلتر

   2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة:   شر

  2 مؤهل  فوق إلمتوسط أو  متوسط مناسب 

    ة 6قضاء مدة بينية قدرها ي إلوظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
  سنوإت عل إألقل ف

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 
 

 المجموعة النوعية للوظائف المكتبية
 الدرجــة: الثالثة
 : كاتب سكرتارية ومحفوظات ثالثاسم الوظيفة
 -الوصف العام: 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

  2تقع هذه إلوظيفة بالكلية 

  وإلبيانات إلمختلفة وكافة أعمال تختص هذه إلوظيفة بإعدإد إلمذكرإت وكتابة إلتقارير ومرإجعة إؤلحصاءإت
 إلسكرتارية2 

 الواجبات والمسئوليات:ـ

  2إف إلمباشر من إلرئيس إلمختص  يعمل شاغل هذه إلوظيفة تحت إؤلشر

  2ي يكلف بها
 يقوم بكتابة إلمذكرإت وإعدإد إلتقارير إلتر

  2 مرإجعة إؤلحصاءإت وإلبيانات إلمختلفة ويتأكد من صةلحياتها 

 2 يتابع إلقيد بالسجةلت 

  2يستخرج إلبيانات إلمختلفة من وإقع إلمستندإت وإلملفات وإلسجةلت 

  2يتابع تطبيق إلتعليمات وإلقوإني   وإللوإئح وإلقوإعد إلتنظيمية فيما يخص عملة 

  2 ي يتطلبها إلنشاط إلزى يتبعه
 إلقيام باألعمال إلكتابية وأعمال إلحفظ إلتر

  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة:   شر

  2 مؤهل  فوق إلمتوسط أو  متوسط أو أقل من إلمتوسط مناسب 

    ة  6قضاء مدة بينية قدرها ي إلوظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 
 المجموعة النوعية للوظائف المكتبية

 الدرجــة: الثالثة
 يفة: كاتب شئون ماليه ثالثاسم الوظ

 -الوصف العام: 

  2تقع هذه إلوظيفة بالكلية 

  2ي مجال كتابة ومرإجعة إلمستندإت إلحسابية
 
 تختص هذه إلوظيفة باألعمال ف

 الواجبات والمسئوليات:ـ

  2إف إلمباشر من إلرئيس إلمختص  يعمل شاغل هذه إلوظيفة تحت إؤلشر

  إلمكاتبات وإلمذكرإت إلمالية وإلتوقيع عليها وعرضها2 ؤعدإد إلمكاتبات وإلمالية وإعدإد 

  2 يسجل إلمستندإت إلحسابية بسجةلت وإلدفاتر إلحسابية طبقا للتعليمات 

  2 يعرض موقف إؤلعتمادإت وإلمخصصات ويبلغ عن إلتجاوزإت 

  2 يتخذ ؤجرإءإت تسوية إلمبالغ إلمضافة وإلمعةلة 

 نوي طبقا للتعليمات 2 يستخرج كشف إلحساب إليومي وإلشهري وإلربــع س 

   2 يحرر إلشيكات وأذون إلضف وإؤلخطارإت 

  2ي إلسجةلت إلمخصصة
 
 يقيد إلجوإإلت وإلشيكات ف

   2 يقيد إألضابت  طبقا للوإئح وإلتعليمات إلقائمة 

  2 يجذ مستندإت وكشوف توزيــــع مستحقات إلجهاز إلمركزي للمحاسبات 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

   ي ؤعدإد إلحساب إلختامي
 
ك ف  يشتر

 د ؤليه من أعمال أخرى مماثلة2 إلقيام بما يسن 
وط شغل الوظيفة:   شر

  2 مؤهل  فوق إلمتوسط أو  متوسط  مناسب 

    ة  6قضاء مدة بينية قدرها ي إلوظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 
 المجموعة النوعية للوظائف المكتبية

 الثالثةالدرجــة: 
 : أمي   مخزن ثالثاسم الوظيفة
 -الوصف العام: 

  2تقع هذه إلوظيفة بالكلية 

  تختص هذه إلوظيفة بتنفيذ إؤلجرإءإت ألمخزنيه إلسليمة دإخل إلمخازن وما يحافظ عل إلمخزون من إلتلف
بها كاملة متوفاة وإلضف منة طبقا لالذون إلضف إلوإردة وإلمعتمدة وإلتسجيل بالدفاتر ألمخزنيه وإإلحتفاظ 

 إلبيانات 2 
 الواجبات والمسئوليات:ـ

  2إف إلمباشر من إلرئيس إلمختص  يعمل شاغل هذه إلوظيفة تحت إؤلشر

  2يتسلم إألدوإت وإألصناف إلوإردة بعد فحصها وإلتأكد من مطابقتها بالموإصفات إلمطلوبة وإلمحددة بأذن إلتوريد 

 إلضف إلمعتمد2  يضف إألدوإت وإألصناف إلمطلوبة طبقا ألذون 

  2ي تقض  إللوإئح إلمالية وإلئحة إلمخازن وإمساكها بالمخاذن
 بيانات إلدفاتر إلتر

 
 يستوف

  2ي لجان فحص إألصناف ولجان أستةلمها
 
ك ف  يبلغ عن إألصناف إلرإكدة وإلمخلفات بصفة دورية يشتر

  2ي ؤجرإءإت إلجرد للعهد إلمخذنية
 
ك ف  يشتر

 لمخزون2 يتأكد من مرإعاة قوإعد إلتخزين با 

  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة:   شر

  2 مؤهل  فوق إلمتوسط أو  متوسط  مناسب 

    ة  6قضاء مدة بينية قدرها ي إلوظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 
 المكتبيةالمجموعة النوعية للوظائف 

 الدرجــة: الرابعة
 اسم الوظيفة: كاتب شئون تعليم ودراسات عليا رابع

 -الوصف العام: 

 تقع هذه إلوظيفة بالكلية 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

  تختص هذه إلوظيفة بالقيد وإلسجةلت وإستيفاء إلبيانات وإإلستمارإت وإلملفات إلخاصة بشئون إلتعليم
 وإلدرإسات إلعليا2 

 الواجبات والمسئوليات:ـ

  إف إلمباشر من إلرئيس إلمختص2 يعمل شاغل  هذه إلوظيفة تحت إؤلشر

    يتخذ ؤجرإءإت ؤعدإد إلسجةلت وإلبيانات عن طلبة إلكليات  ويتأكد من سةلمة تطبيق إلنظم وإللوإئح وإلقوإني
 إلمعمول بها2 

 ي إجتماعات مجلس شئون إلتعليم وإلطةلب وإلدرإسات إلعليا وكذلك ما ي
 
ي ف

خصه من يتخذ ؤجرإءإت إؤلعدإد إلفت 
 أعمال للعرض2 

  2يعمل عل تنفيذ توصيات وقرإرإت مجلس شئون إلعليم وإلطةلب وإلدرإسات إلعليا 

  2إلبيانات إلخاصة بها 
 
 كشوف إلطةلب إلمرشحي   بالقبول بالكليات ويستوف

 يتخذ ؤجرإءإت تلفر

 تندإت إلخاصة بعهم2 يتأكد من تحصيل إلرسوم إلجامعية وإلتأمينات إلمقررة عل إلطةلب وذلك بمرإجعة إلمس 

  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة:   شر

 مؤهل  فوق إلمتوسط أو  متوسط  مناسب 
 

 المجموعة النوعية للوظائف المكتبية
 الدرجــة: الرابعة

 اسم الوظيفة: كاتب شئون أدارية رابع
 -الوصف العام: 

  2تقع هذه إلوظيفة بالكلية 

  إلوظيفة باستيفاء إلبيانات وإلقيد بالدفاتر وإلسجةلت2 تختص هذه 
 الواجبات والمسئوليات:ـ

  2إف إلمباشر من إلرئيس إلمختص  يعمل شاغل هذه إلوظيفة تحت إؤلشر

  2يتخذ ؤجرإءإت إلقيد بالسجةلت وإلدفاتر وسجةلت أألحوإل وإألعمار 

 ي يكلف
 بها2  يقوم بتجميع إلبيانات وإستيفاء إإلستمارإت وإلنماذج إلتر

  2يتخذ ؤجرإءإت إلخاصة بالنقل وإلندب من إلجامعة وإليها 

 يتخذ ؤجرإءإت تنفيذ كافة إألعمال للخدمات أؤلدإرية 

  2   يتخذ إؤلجرإءإت إلخاصة بالتعي   وإلتكليف للعاملي 

  2 إنية إلوظائف ي ؤعدإد إلبيانات ومت  
 
 يتخذ ف

  2 قيات وتسويات إلعاملي  
ي ؤعدإد إلتنفيذ وإلتر

 
ك ف  يشتر

 م بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة2 إلقيا 
وط شغل الوظيفة:   شر

  2مؤهل  فوق إلمتوسط أو  متوسط  مناسب 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 المجموعة النوعية للوظائف المكتبية
 الدرجــة: الرابعة

 اسم الوظيفة: كاتب شئون ماليه رابع
 -الوصف العام: 

  2تقع هذه إلوظيفة بالكلية 

 ي مجال كتاب
 
ة ومرإجعة وتسجيل إلمستندإت إلحسابية وإعدإد إلبيانات تختص هذه إلوظيفة باألعمال ف

 وإؤلحصاءإت إلمالية2 
 الواجبات والمسئوليات:ـ

  2إف إلمباشر من إلرئيس إلمختص  يعمل شاغل هذه إلوظيفة تحت إؤلشر

  2يسجل إلمستندإت إلحسابية بسجةلت وإلدفاتر طبقا للتعليمات 

  إلتجاوز وتوضيح إلموقف أول بأول للرئيس إلمباشر 2 يرإجع إلمنضف من إإلرتباطات لمرإعاة عدم 

  2يتخذ ؤجرإءإت تسوية إلمبالغ إلمضافة وإلمعةلة 

  2يستخرج كشف إلحساب إليومي وإلشهري وإلربــع سنوي طبقا للتعليمات 

  2يحرر إلشيكات وأذون إلضف وإختارتها 

  2ي إلدفاتر وإلسجةلت إلمستعملة
 
 يقيد إلحوإلت وشيكات ف

  ي ؤعدإد
 
ك ف  إألضابت  طبقا للوإئح2 يشتر

  2 ي ؤعدإد إلحساب إلختامي
 
ك ف  يشتر

  2بياناتها أول بأول 
 
 يمسك سجةلت ضف إألجور وإلمكافئات وتسوية إلمعاشات ويستوف

  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة:   شر

  2مؤهل  فوق إلمتوسط أو متوسط  مناسب 
 
 
 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 إلوظائف إلفنية -ثانيا: 
 إلمجموعة إلنوعية إلفنية للوظائف إلهندسية إلمساعدة

 
 المجموعة النوعية الفنية  لوظائف الهندسية المساعدة

 الدرجــة: األوىل
ي مخزن أول اسم الوظيفة: 

 فن 
 الوصف العام: 

  2يات وإلمخازن بالكلية  تقع هذه إلوظيفة بإدإرة إلعامة للمشتر

  إلمخزنية إلسليمة دإخل إلمخزن بما يحافظ عل إلمخزون من إلتلف تختص هذه إلوظيفة بتنفيذ إؤلجرإءإت
وإلضف منها طبقا لزون إلضف إلوإردة وإلمعتمدة وإلتسجيل بالدفاتر إلمخزنيه وإإلحتفاظ بها كاملة مستوفاة 

 إلبينات2 
 الواجبات والمسئوليات: 

  2يخضع شاغل هذه إلوظيفة للتوجيه إلعام للرئيس إلمختص 

 وإألصناف إلوإردة بعد فحصها وإلتأكد من مطابقتها للموإصفات إلمطلوبة وإلمحدودة بأذن ضف  يتسلم إألدوإت
 وتطبيق طرق إلتخزين 2 

  2 متابعة عمليات ضف إألصناف إلمرخص بضفها ومرإقبة خروج إألصناف من إلمخازن 

   ي تقتض
ي تقتضيها ظروف إلعمل وإلتر

إللوإئح إلمالية وإلئحة متابعة ؤمساك إلسجةلت وإلدفاتر وإلنماذج إلتر
ي إلمخازن2 

 
 إلمخازن بإمساكها ف

  2يبلغ عن إألصناف إلرإكدة وإلمخلفات بصفة دورية 

  2لجان فحص إألصناف ولجان إستةلمها 
 
ك ف  يشتر

  2ي ؤجرإءإت إلجرد للعهد إلمخزنيه
 
ك ف  يشتر

  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة:    شر
 ي فوق إل

ي متوسط مناسب2 مؤهل فت 
 متوسط أو فت 

  ة2  7قضاء مدة بينية قدرها ي وظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 
 

 المجموعة النوعية الفنية لوظائف الهندسية المساعدة
 الدرجــة: الثانية

ي 
 
ي تشغيل ثان

 اسم الوظيفة: فن 
 الوصف العام: 

  2تقع هذه إلوظيفة بورشة إلكلية 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

  تختص هذه إلوظيفة بمتابعة تشغيل وصيانة وسائل إلنقل وكذلك إآلإلت وإلورشة بالكلية من خةلل تعليمات
 ونظم عمل محددة2 
 -الواجبات والمسئوليات: 

  2إف  إلعام للرئيس إلمختص  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر

  2 يتابع عمل إلفنيي   وعمال إلصيانة  وإلسائقي  

  ي إلموإعيد إلمحددة ومرإجعتها وإلتأكد من سةلمة
 
توزيــــع إألعمال عل إلعاملي   وتوجيههم ومرإقبة تنفيذها ف

 إألجرإءإت2 

  2يتأكد من صةلحية وسائل إلنقل للتشغيل 

  ها حسب إلتعليمات ويرإقب إستهةلك إلوقود وإلزيت ويكتب يتأكد من صةلحية وسائل إلنقل ويحدد خطوط ست 
 ارير عنها2 إلتق

  2يتابع ؤمساك إلسجةلت وإلدفاتر إلةلزمة لكل مركبة عل حدى 

  يتابع تنفذ إلصيانات إلوقائية لكل وسيلة من وسائل إلنقل من تغيت  إلزيت وإلتشحيم وإلنظافة وصيانة إلكاوتش
ي أألزمنة إلمحددة2 

 
 ويتأكد من تنفيذها ف

  2يتابع أعمال إلسائقي   ويكتب إلتقارير عنها 

  بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة2 إلقيام 
وط شغل الوظيفة:    شر
  2ي متوسط مناسب

ي فوق إلمتوسط أو فت 
 مؤهل فت 

  ة2  9قضاء مدة بينية قد رها ي وظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 
 الهندسية المساعدةالمجموعة النوعية الفنية  لوظائف 

 الدرجــة: الثانية
ي 
 
ي صيانة ثان

 اسم الوظيفة: فن 
 -الوصف العام: 

  22تقع هذه إلوظيفة بالكلية 

  2تختص هذه إلوظيفة بمتابعة عمل إلصيانة إلدورية وإلسنوية لكافة معدإت وآإلت وأجهزة إلكلية 
 -الواجبات والمسئوليات: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إف إلعام لمدير إؤلدإرة إلمختص2  يخضع  شاغل هذه إلوظيفة لبلشر

  2ي وضع إلخطة إلخاصة بالصيانة إلدورية وإلسنوية لمعدإت وآإلت وأجهزة إلورشة
 
ك ف  يشتر

  2ي ؤنجاز إألعمال إلتنفيذية إلةلزمة لعمليات إلصيانة
 
ك ف  يشتر

  ي
 
ي أعمال تشغيل إلمعدإت وإألجهزة وإألدوإت إلمستخدمة ف

 
ك ف  إلورشة2 يشتر

  2ي تنفيذ أعمال إلصيانة بالورشة ويعرضها عل مدير إؤلدإرة
 
 إلمعاونة مع ؤدإرة إلشئون إلهندسية بالجامعة ف

  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة:   شر



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

  2ي متوسط مناسب
ي فوق إلمتوسط أو فت 

 مؤهل فت 

  ي  9قضاء مدة بينية قد رها
 
ة2 سنوإت عل إألقل ف  وظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 
 المجموعة النوعية الفنية  لوظائف الهندسية المساعدة

 الدرجــة: الثانية
ي اسم الوظيفة

 
ي مخزن ثان

 :ـ فن 
 -الوصف العام: 

  2يات وإلمخازن بالكلية  تقع هذه إلوظيفة بإدإرة إلمشتر

 بالقيام باألعمال إلفنية إلمتعلقة بالمخازن2  تختص هذه إلوظيفة 
 -الواجبات والمسئوليات: 

  2إف إلعام للرئيس إلمختص  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر

  2ي تحكم عمله
 تطبيق إلقوإني   وإللوإئح وإلتعليمات إلتر

  إلمطلوبة 2 إستةلم إلمهمات من إلمعدإت وقطع إلغيار إلوإردة بعد فحصها وإلتأكد من مطابقتها للموإصفات 

  2ضف إألصناف إلمرخص بضفها طبقا ألذون إلضف إلمعتمدة 

  2ي إلمخازن
 
ي تقض  إللوإئح إلمالية  بإمساكها ف

 إستيفاء بيانات إلدفاتر إلتر

  2 إؤلبةلغ عن إألصناف إلرإكدة وإلمخلفات بصفة دورية 

  2 ي ؤجرإءإت إلجرد للعهد ألمخزنيه
 
ك ف  يشتر

  أخرى مماثلة2 إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال 
وط شغل الوظيفة:   شر

  2ي متوسط مناسب
ي فوق إلمتوسط أو فت 

 مؤهل فت 

  ة2  9قضاء مدة بينية قد رها ي وظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

  ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 
 المجموعة النوعية الفنية  لوظائف الهندسية المساعدة

 الثالثالدرجــة: 
ي تشغيل ثالث

 اسم الوظيفة: فن 
 الوصف العام: 

  2تقع هذه إلوظيفة بورشة إلكلية 

  2تختص هذه إلوظيفة بأعمال تشغيل إآلإلت وإلورشة ووسائل إلنقل 
 الواجبات والمسئوليات:ـ

  2إف إلمباشر من  إلرئيس إلمختص  يعمل شاغل هذه إلوظيفة إؤلشر

  ي وعمال إلتشغيل طبقا لخطة إلعمل إلمحددة2 يتسلم طلبات إلتشغيل إلوإردة ومرإجعتها و
 توزيعها عل فت 

  2يحرر أوإمر إلتشغيل إلمنتهية وتوقيعها وإعتمادها من إلرئيس إلمختص 

  2يعد إلمقايسات إألولية ألوإمر إلتشغيل ويحدد إلموإصفات إلئلزمة 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

  2يحدد إلموإد وإلخامات وقطع إلغيار إلمطلوبة للتشغيل 

  عمليات إلتشغيل وإلتأكد من سةلمتها وإستخدإم إلخامات وإلموإد وقطع إلغيار إلمنضفة يرإجع إلموإد وإلخامات و
 للتشغيل بالصورة إلصحيحة2 

  2ي فحص إألجهزة وإآلإلت وإألدوإت للورشة وتجريبها وكتابة إلتقارير عنها
 
ك ف  يشتر

  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة:   شر

  ي فوق
ي متوسط مناسب2 مؤهل فت 

 إلمتوسط أو فت 

  ة2   6قضاء مدة بينية قد رها ي وظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 
 المجموعة النوعية الفنية  لوظائف الهندسية المساعدة

 الدرجــة: الثالثة
ي صيانة ثالث

 اسم الوظيفة:ـ فن 
 -العام: الوصف 

  2تقع هذه إلوظيفة بالكلية 

  ميمات وإلماكينات وإآلإلت وإلسيارإت طبقا للخطط ي وإلتر
تختص هذه إلوظيفة بأعمال تنفيذ صيانة إلمبان 

 إلمحددة2 
 -الواجبات والمسئوليات: 

  2إف إلمباشر للرئيس إلمختص  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر

  2يعد إلمقايسات إإلبتدإئية بعد إلمعاينة 

 ع أوإمر تشغيل بناء عل إلمقايسات إإلبتدإئية بعد ؤقرإرها2 يرإج 

  2يباشر تنفيذ أعمال إلصيانة إلمختلفة لمنشآت مرإفق وماكينات ومعدإت إلكلية ووحدإتها إلمختلفة 

  2يةلحظ إلبياض وإلدهانات وتركيب إلبةلط 

  2إئها ي يتم شر
ي إختيار قطع إلغيار وإألدوإت وإلمعدإت إلتر

 
ك ف  يشتر

 ميمات وإلصيانة2 يةلحظ أعم  ال إلتر

  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة  :شر

  2ي متوسط مناسب
ي فوق إلمتوسط أو فت 

 مؤهل فت 

  ة2   6قضاء مدة بينية قد رها ي وظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 
 النوعية الفنية  لوظائف الهندسية المساعدةالمجموعة 

 الدرجــة: الثالثة
ي مخزن ثالث

 اسم الوظيفة:ـ فن 
 -الوصف العام: 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

  2تقع هذه إلوظيفة بإدإرة وإلمخازن بالكلية 
  تختص هذه إلوظيفة باستةلم إألصناف إلوإردة وإتخاذ ؤجرإءإت إلتخزين إلسليمة للضف طبقا لالذون إلمحرر

 زنية مستوفاة إلبيانات أول بأول2 ومسك إلدفاتر إلمخ
 -الواجبات والمسئوليات: 

  2إف إلمباشر للرئيس إلمختص  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر
  2يستلم إلمعدإت وإلموإد وإألصناف إلوإردة وفحصها ويتأكد من مطابقتها بالموإصفات إلمطلوبة 
  2  يقوم بأعمال إلتخزين للموإد وإألدوإت إلمختلفة بالشكل إلصحيح بما إر بالغت   يؤمنها ضد إلتلف أو إألض 
  2يضف إألدوإت وإألصناف إلمطلوبة طبقا ألذون إلضف إلمعتمد 
  2يبلغ عن إألصناف إلرإكدة وإلمخلفات بصفة دورية 
  2ي تقض  إللوإئح بإمساكها

 يتول أعمال إلقيد بالدفاتر إلتر
  2 ي يصل إلمخزون منها ؤل حد إلطلب

 يقوم إلتبليغ عن إألصناف إلتر
  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 

وط شغل الوظيفة  :شر
  2 ي متوسط مناسب

ي فوق إلمتوسط أو فت 
 مؤهل فت 

  ة2   6قضاء مدة بينية قد رها ي وظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

  ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 

 الهندسية المساعدة المجموعة النوعية الفنية  لوظائف
 الدرجــة: الرابعة

ي صيانة رابع
 اسم الوظيفة:ـ فن 
 الوصف العام: 

  2تقع هذه إلوظيفة بالكلية 
 تختص هذه إلوظيفة بأعمال تنفيذ صيانة إلمرإفق وإألدوإت وإلماكينات وإلسيارإت إلخاصة بالكلية 
  :إلوإجبات وإلمسئوليات 
  إف إلمباشر من  إلرئيس إلمختص2  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر
  2ي ؤعدإد إلمقايسات إإلبتدإئية

 
ك ف  يشتر

  2ميمات وإلصيانة  يةلحظ أعمال إلتر
  يباشر ويتابع تنفيذ إلصيانات إلمختلفة لمنشآت مرإفق وماكينات وسيارإت ومعدإت إلكلية 
  2يةلحظ إلبياض وإلدهانات وتركيب إلبةلط 
 رها2 يقوم بتحرير أوإمر تشغيل بناء عل إلمقايسات بعد ؤقرإ 
 إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 

وط شغل الوظيفة:   شر
  2ي متوسط مناسب

ي فوق إلمتوسط أو فت 
 مؤهل فت 

 

 المجموعة النوعية الفنية  لوظائف الهندسية المساعدة
 الدرجــة: الرابعة

ي مخزن رابع
 اسم الوظيفة:ـ فن 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 -الوصف العام: 
  2تقع هذه إلوظيفة بالكلية 
  تختص هذه إلوظيفة باستةلم  إألصناف إلوإردة وإتخاذ ؤجرإءإت إلتخزين لضف منا طبقا لالذون إلمحرر ومسك

 إلدفاتر إلمخزنيه إلةلزمة 
 الواجبات والمسئوليات: 

  2إف إلمباشر من  إلرئيس إلمختص  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر
   كيماوية وأدوإت صيانة 2 يستلم إألدوإت وإألصناف إلوإردة من قطع غيار وموإد 
  2يقوم بأعمال إلتخزين بالشكل إلصحيح بما يحافظ عليها من إلتلف ويحقق سهولة إلمناولة 
  2 يقوم بضف إألدوإت بما هو محدد بأذون إلضف إلمعتمدة 
  2يتول إلضف بالدفاتر إلمخزنية  إلمعمول بها 
  2يقوم باألخطار عن إألصناف إلرإكدة وإلمخلفات بصفة دورية 
  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
 

وط شغل الوظيفة:   شر
  2ي متوسط مناسب

ي فوق إلمتوسط أو فت 
 مؤهل فت 

  



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 
 

 المجموعة النوعية الفنية  لوظائف الخدمات اإلجتماعية
 الدرجــة: األوىل

ي خدمة اجتماعية أول 
 اسم الوظيفة:ـ فن 
 -الوصف العام: 

  2تقع هذه إلوظيفة بإدإرة رعاية  إلطةلب بالكلية 
  2تختص هذه إلوظيفة بإجرإء إلبحوث إإلجتماعية وتنفيذ إألنشطة أإلجتماعية إلمختلفة 

 :ـالواجبات والمسئوليات
  2 يخضع شاغل هذه إلوظيفة للتوجيه إلعام للرئيس إلمباشر 
 ك ي ؤجرإء إلبحوث إإلجتماعية وذلك بجمع وإستيفاء إلبيانات إلةلزمة للبحث2  يشتر

 
 ف

  2ي ؤعدإد برإمج إلمسابقات إإلجتماعية للطةلب
 
ك ف  يشتر

  2يتول إستيفاء بيانات إستمارإت إلحالة إإلجتماعية للطةلب 
  2ي تنظيم إألنشطة إإلجتماعية إلمختلفة بالكلية

 
ك ف  يشتر

  ي حل مشاكل إلطةلب إإل
 
 جتماعية2 يساعد ف

  2متابعة وتنفيذ وتنظيم إللقاءإت إإلجتماعية بي   فرق إلجامعة 
  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 

وط شغل الوظيفة  :شر
 ي متوسط مناسب

ي فوق إلمتوسط أو فت 
 مؤهل فت 

   ة2   7قضاء مدة بينية قد رها ي وظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

  ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 

 المجموعة النوعية الفنية  لوظائف الخدمات اإلجتماعية
 الدرجــة: الثانية

ي خدمة اجتماعية ثان
 اسم الوظيفة:ـ فن 
 -الوصف العام: 

  2تقع هذه إلوظيفة بإدإرة رعاية  إلطةلب بالكلية 
 نفيذ إألنشطة أإلجتماعية إلمختلفة2 تختص هذه إلوظيفة بإجرإء إلبحوث إإلجتماعية وت 
 

 :ـالواجبات والمسئوليات
  2  يخضع شاغل هذه إلوظيفة للتوجيه إلعام للرئيس إلمباشر
  2ي ؤجرإء إلبحوث إإلجتماعية وذلك بجمع وإستيفاء إلبيانات إلةلزمة للبحث

 
ك ف  يشتر

  2ي ؤعدإد برإمج إلمسابقات إإلجتماعية للطةلب
 
ك ف  يشتر

 ي  إستيفاء بي
 
ك ف  انات إستمارإت إلحالة إإلجتماعية للطةلب2 يشتر

  2ي تنظيم إألنشطة إإلجتماعية إلمختلفة بالجامعة و بالكلية
 
ك ف  يشتر

  2ي حل مشاكل إلطةلب إإلجتماعية
 
 يساعد ف

  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 

 لوظائف الخدمات االجتماعية ةالمجموعة النوعية الفني



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

وط شغل الوظيفة  :شر
 ي متوسط مناسب

ي فوق إلمتوسط أو فت 
 مؤهل فت 

  ة2   9قد رها  قضاء مدة بينية ي وظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر
 
 سنوإت عل إألقل ف

  ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 

 المجموعة النوعية الفنية  لوظائف الخدمات اإلجتماعية
 الدرجــة: الثالثة

ي خدمة اجتماعية ثالث
 اسم الوظيفة:ـ فن 
 -الوصف العام: 

 إلطةلب بالكلية2  تقع هذه إلوظيفة بإدإرة رعاية 
  2تختص هذه إلوظيفة بإجرإء إلبحوث إإلجتماعية وتنفيذ إألنشطة إإلجتماعية إلمختلفة 

 الواجبات والمسئوليات:ـ
  إف إلمباشر للرئيس إلمختص  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر
  2ي ؤجرإء إلبحوث إإلجتماعية وذلك بجمع إستيفاء إلبيانات إلةلزمة للبحث

 
ك ف  يشتر

  ي
 
ك ف  ؤعدإد برإمج إلمسابقات إإلجتماعية للطةلب2 يشتر

  2يتول إستيفاء بيانات إلحالة إإلجتماعية للطةلب 
  2 ي تنظيم إلنشاطات إإلجتماعية إلمختلفة بالجامعة وبالكلية

 
ك ف  يشتر

  2ي حل مشاكل إلطةلب إإلجتماعية
 
 يساعد ف

  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة:   شر

 ي متوسط مناسب2 مؤهل ف
ي فوق إلمتوسط أو فت 

 ت 
   ة2   6قضاء مدة بينية قدرها ي وظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر

 
 سنوإت عل إألقل ف

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 

 
ي المعامل

 المجموعة النوعية الفنية  لوظائف فن 
 الدرجــة: األوىل

ي معمل أول
 اسم الوظيفة:ـ فن 
 -الوصف العام: 

  22تقع هذه إلوظيفة بمعامل  إألقسام إلعلمية بالكلية و إلمعمل إلمركزي 
  2تختص هذه إلوظيفة بالعمل عل توفت  إلخامات وإلموإد وإألدوإت إلمعملية إلةلزمة للمعمل 

 الواجبات والمسئوليات:ـ
 توجيه إلعام للرئيس إلمختص 2 يخضع شاغل هذه إلوظيفة لل 
  2 يتابع تسليم إلموإد و إلخامات إلةلزمة للمعمل 
  2متابعة تجهت   إلمعامل لتنفيذ إلدروس إلمعملية حسب إلجدإول إلمعتمدة 
  2 متابعة توفت  إلخامات وإلموإد وإألدوإت وإلمعدإت إلةلزمة 
  2 متابعة عهدة إلمعامل من إلمعدإت إلمعملية 

 لوظائف فني المعامل  ةالمجموعة النوعية الفني



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

  وسائل حفظ إلخامات وإألدوإت وإلمعدإت إلةلزمة2 متابعة أعمال 
  2متاعه عهدة إلمعمل من إلمعدإت إلعملية 
  2متابعة ؤعدإد إلعقاقت  وإلصبغات ويعمل عل تقليل نسبة إلتالف منها 
  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 

وط شغل الوظيفة:   شر
  2ي أقل من إلمتوسط مناسب

ي متوسط مناسب أو فت 
ي فوق إلمتوسط أو فت 

 مؤهل فت 
   ة2   7قضاء مدة بينية قد رها ي وظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر

 
 سنوإت عل إألقل ف

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 

ي المعامل
 المجموعة النوعية الفنية  لوظائف فن 

 الدرجــة: الثانية
ي معمل ثانا

 سم الوظيفة:ـ فن 
 -الوصف العام: 

  222تقع هذه إلوظيفة بمعامل  إألقسام إلعلمية بالكلية و إلمعمل إلمركزي 
  2 تختص هذه إلوظيفة لتوفت  إلخامات وإألدوإت إلةلزمة للمعامل 

 :ـالواجبات والمسئوليات
  2 يخضع شاغل هذه إلوظيفة للتوجيه إلعام للرئيس إلمختص 
  إلخامات إلةلزمة للمعمل 2 يتسلم إلموإد و 
  2يعمل عل تجهت   إلمعامل لتنفيذ إلدروس إلمعملية حسب إلجدإول إلمعتمدة 
  2يعمل عل توفت  إلخامات وإلموإد وإألدوإت وإلمعدإت إلةلزمة للمعمل 
  2يتابع عهدة إلمعمل من إلمعدإت إلمعملية ويطلب أصلحها 
  من سةلمة تخزينها بما يحافظ عل ذلك من إلتلف أو إلكرس2  يتابع أعمال ووسائل حفظ إلخامات وإألدوإت ويتأكد 
  2يتابع ؤعدإدإ لعقاقت  وإلعينات ويعمل عل تقليل نسبة إلتالف منها 
  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 

وط شغل الوظيفة  :شر
  2ي أقل من إلمتوسط مناسب

ي متوسط مناسب أو فت 
ي فوق إلمتوسط أو فت 

 مؤهل فت 
 ة2   9دة بينية قد رها  قضاء م ي وظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر

 
 سنوإت عل إألقل ف

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 

ي المعامل
 المجموعة النوعية الفنية  لوظائف فن 

 الدرجــة: ثالث
ي معمل ثالث

 اسم الوظيفة:ـ فن 
 -الوصف العام: 

  إلعلمية بالكلية إلعملية و إلمعمل إلمركزي2 تقع هذه إلوظيفة بمعامل  إألقسام 
  2تختص هذه إلوظيفة بتجهت   إلموإد وإلخامات وإألدوإت إلةلزمة للمعمل 

 الواجبات والمسئوليات:ـ
 إف إلمباشر من  لرئيس إلمختص2 إ يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

  2طلب إلموإد وإلخامات وإلعينات إلةلزمة للعمل ويتسلمها 
 مل للدروس إلعملية طبقا للجدإول إلموضوعة2 يتابع تجهت   إلمعا 
  2ي تنفيذ إلتجارب مع إلمحضرين ويعاون أعضاء هيئة إلتدريس

 
ك ف  يشتر

  2  يكون مسئول عن محتويات إلمعمل من موإد وعقاقت 
  2يقوم بتحضت  إلعقاقت  وإلعينات بالكميات إلمناسبة ألعضاء هيئة إلتدريس ؤلجرإء إلدروس إلعملية 
  ؤليه من أعمال أخرى مماثلة2  إلقيام بما يسند 
 

وط شغل الوظيفة:   شر
  2ي أقل من إلمتوسط مناسب

ي متوسط مناسب أو فت 
ي فوق إلمتوسط أو فت 

 مؤهل فت 
   ة2   6قضاء مدة بينية قد رها ي وظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر

 
 سنوإت عل إألقل ف

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 

ي المعاملالمجموعة 
 النوعية الفنية  لوظائف فن 

 الدرجــة: الرابعة
ي معمل رابع

 اسم الوظيفة:ـ فن 
 -الوصف العام: 

  22تقع هذه إلوظيفة بمعامل  إألقسام إلعلمية بالكلية إلعملية و إلمعمل إلمركزي 
  وأمنه 2 تختص هذه إلوظيفة باستةلم إلعينات وإلخامات إلةلزمة للعمل وإلمحافظة عل سةلمة إلمعمل 

 الواجبات والمسئوليات:ـ
 إف إلمباشر من  لرئيس إلمختص2 إ يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر
 يطلب إلموإد وإلخامات إلةلزمة من إلمخازن وإلجهات إلمختصة 
  2يقوم بإحضار إلموإد وإلعينات إلمعملية إلةلزمة للتجارب 
  2ي أماكنها إلمخصصة

 
 يقوم بحفظ إلموإد إلكيماوية ف

 لل بالمعمل ويحافظ عل سةلمتة2 يبلغ عن أي خ 
  2يعمل عل إستكمال إلمعمل من إلعينات إلةلزمة له 
 ي إلسجةلت إلخاصة بذلك

 
ي إلتجارب إلمعملية ويعرف نتائجها ويسجلها ف

 
ك ف  يشتر

  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 
وط شغل الوظيفة:   شر

 ي متوسط مناسب
ي فوق إلمتوسط أو فت 

 مؤهل فت 
   إلوظيفة من إلدرجة 

 
ي أقل من متوسط مناسب مع قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوإت عل إألقل ف

مؤهل فت 
ة   إألدن  مباشر

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 إلمجموعة إلنوعية إلحرفية
 لوظائف إلحركة وإلنقل

 

 المجموعة النوعية الحرفية لوظائف الحركة والنقل
 الدرجــة: الثالثة

 عامل سويتش أول   -الوظيفة: 
 الوصف العام

  2تقع هذه إلوظيفة بالكلية 
  2تختص هذه إلوظيفة بتشغيل إلسويتش وتوصيل إلمكالمات إلتليفونية 

 الواجبات والمسئوليات
 إف إلمباشر من إلرئيس إلمختص  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر
  إلمكالمات من إلخارج ويحولها عل إلجهة إلمعنيةيقوم بالعمل عل إلسويتش ويتلفر 
 يقوم بعمل إلصيانة إلدورية للسويتش 
  ي

 
يقوم بإبةلغ إؤلشارإت إلتليفونية ؤل إلجهات إلمختصة كما يتلفر منها إؤلشارإت أيضا يقوم بتسجيل إلمكالمات ف

 إلسجل إلمخصص لذلك2 
  2يتول ؤصةلح إلخطوط إلدإخلية 
 إلعاطلة ويتابع ؤصةلحها2  يبلغ عن إلخطوط إلخارجية 
  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 

وط شغل الوظيفة  شر
  2إلصةلحية مع ؤجادة إلقرإءة وإلكتابة ومبادئ إلحساب 
  ة2  6قضاء مدة بينية قدرها ي إلوظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر

 
 سنوإت عل إألقل ف

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتياز إ لتر

 

 المجموعة النوعية الحرفية لوظائف الحركة والنقل
 الدرجــة: الثالثة

 الوظيفة: سائق أول
 الوصف العام

  2تقع هذه إلوظيفة بالكلية 
  2تختص هذه إلوظيفة  بقيادة إلسيارإت 

 الواجبات والمسئوليات
 إف إلمباشر من إلرئيس إلمختص  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر
  ويفحصها ويتأكد من صةلحيتها لةلستعمال2 يقوم باستةلم إلسيارإت 
  2يتول قيادة إلسيارة  عند إلطلب وطبقا لحاجة إلعمل وعل خط إلست  إلمحدد له 
  2يبلغ عن إلعطل إلذي يحدث للسيارة عهدته 
  2يجرى إلصيانة إلمختلفة للسيارة بما يحافظ عليها 
  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 

وط شغل الوظيف  ةشر



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

  2إلصةلحية مع ؤجادة إلقرإءة وإلكتابة ومبادئ إلحساب 
  2إلحصول عل رخصة قيادة درجة أول 
  ة2  6قضاء مدة بينية قدرها ي إلوظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر

 
 سنوإت عل إألقل ف

  2ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 

 المجموعة النوعية الحرفية لوظائف الحركة والنقل
 الدرجــة: الرابعة

 عامل سويتش ثان   -الوظيفة: 
 الوصف العام

  2تقع هذه إلوظيفة بالكلية 
  2تختص هذه إلوظيفة بتشغيل إلسويتش وتوصيل إلمكالمات إلتليفونية 

 الواجبات والمسئوليات
 إف إلمباشر من إلرئيس إلمختص  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر
  إلمكالمات من إلخارج ويحولها عل إلجهة إلمعنية2 يقوم بالعمل عل إلسويتش ويتلفر 
 يقوم بإبةلغ إؤلشارإت إلتليفونية ؤل إلجهات إلمختصة كما يتلفر منها إؤلشارإت أيضا 
  2ي إلسجل إلمخصص لذلك

 
 يقوم بتسجيل إلمكالمات ف

  2 يقوم بإصةلح إلخطوط إلدإخلية 
  2يبلغ عن إلخطوط إلخارجية إلعاطلة ويتابع ؤصةلحها 
  بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة2 إلقيام 

وط شغل الوظيفة  شر
  2إلصةلحية مع ؤجادة إلقرإءة وإلكتابة ومبادئ إلحساب 
  ة  6قضاء مدة بينية قدرها ي إلوظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر

 
 سنوإت عل إألقل ف

 ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 الحركة والنقل المجموعة النوعية الحرفية لوظائف
 الدرجــة: الرابعة

 سائق ثان -الوظيفة: 
 الوصف العام

 بية للطفولة إلمبكرة تقع هذه إلوظيفة بكلية  2 إلتر
  2ة دإخل حدود إلمحافظة  تختص هذه إلوظيفة بقيادة إلسيارإت إلصغت 

 الواجبات والمسئوليات
 إف إلمباشر من إلرئيس إلمختص  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر
  ة دإخل نطاق حدود إلمحافظة  يقوم باستةلم إلسيارإت إلصغت 
  2ي تطلب منه ويبلغ عن إألعطال فور حدوثها

ي إألعمال إلتر
 
 يتول قيادة إلسيارة ف

  2يحافظ عل ما بعهدته من معدإت وإدوإت 
  2 إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 

وط شغل الوظيفة  شر
 كتابة ومبادئ إلحساب2 إلصةلحية مع ؤجادة إلقرإءة وإل 
 إلحصول عل رخصة قيادة درجة ثانية 
  ة  6قضاء مدة بينية قدرها ي إلوظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر

 
 سنوإت عل إألقل ف

 ي تتيحها إلجامعة
إمج إلتدريبية إلتر  إجتيازإ لتر

 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 بطاقات وصف لوظائف إلخدمات إلمعاونة
 إلمجموعة إلنوعية لوظائف إلخدمات إلمعاونة

 

 المجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة
 الدرجــة: الثالثة

 معاون خدمة ممتاز   -الوظيفة: 
 الوصف العام

 تقع هذه إلوظيفة بالكلية ووحدإتها  إلمختلفة 
  2تختص هذه إلوظيفة  بأعمال نظافة إلمكاتب وتلبية طلبات إلموظفي   ونقل إألورإق من وإل إلمكاتب 

 الواجبات والمسئوليات
  2إف إلمباشر من إلرئيس إلمختص  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر
  2يتول نظافة إلقطاع إلمكلف بخدمته 
  2يطلب إلموإد وإلمهمات  إلةلزمة للعمل من إلمخازن إلمختصة 
  2يتسلم أعمال إلنوبتجية إلدورية 
  2نقل إلمكاتبات من وإل إلجهات  إألخرى 
 ب بشكل إلئق2 يحافظ بصفة مستمرة عل ترتيب وتنسيق إلمكات 
  2يقوم بنظافة إلمكتب وقفله  بعد خروج إلموظفي   وتسليم إلمفاتيح ؤل إلجهات إلمختصة 
  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 

وط شغل الوظيفة  شر
  2إؤللمام بالقرإءة وإلكتابة ومبادئ إلحساب مع إلصةلحية لشغل إلوظيفة 
  ة2 سنوإت عل إألق 6قضاء مدة بينية قدرها ي إلوظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر

 
 ل ف

 

 المجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة
 الدرجــة: الرابعة

 معاون خدمة أول   -الوظيفة: 
 الوصف العام

 تقع هذه إلوظيفة بالكلية ووحدإتها  إلمختلفة 
 وإل إلمكاتب2  تختص هذه إلوظيفة  بأعمال نظافة إلمكاتب وتلبية طلبات إلموظفي   ونقل إألورإق من 

 الواجبات والمسئوليات
  2إف إلمباشر من إلرئيس إلمختص  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر
  2يتول نظافة إلقطاع إلذي يتول خدمته 
  2يطلب إلموإد وإلمهمات إلةلزمة للعمل من إلمخازن إلمختصه 
  2يتسلم أعمال إلنوبتجية إلدورية 
  2نقل إلمكاتبات من وإل إلجهات   إألخرى 
  2يحافظ بصفة مستمرة عل ترتيب وتنسيق إلمكاتب بشكل لةلئق 
  2يقوم بنظافة إلمكتب وقفله بعد خروج إلموظفي   وتسليم إلمفاتيح ؤل إلجهات إلمختصة 
  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

وط شغل الوظيفة  شر
 فة2 إؤللمام بالقرإءة وإلكتابة ومبادئ إلحساب مع إلصةلحية لشغل إلوظي 
  ة2  6قضاء مدة بينية قدرها ي إلوظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر

 
 سنوإت عل إألقل ف

 

 المجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة
 الدرجــة: الرابعة

 عامل نظافة أول   -الوظيفة: 
 الوصف العام

  2تقع هذه إلوظيفة بالكلية ووحدإتها إلمختلفة 
  إلمكاتب2 تختص هذه إلوظيفة بأعمال نظافة 

 الواجبات والمسئوليات
 إف إلمباشر من إلرئيس إلمختص  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر
  2إف عليهم  يقوم بتوزيــــع إلعمل بي   مجموعة من عمال إلنظافة وإؤلشر
  2يتول نظافة إلقطاع إلمكلف بخدمتةه 
 ال إلنظافة 2 يطلب إلموإد وإلمهمات إلةلزمة للعمل من إلمخازن إلمختصة ويقوم بتوزيعها عل عم 
  2ي توزيعها

 
 يتسلم أعمال إلنوبتجية إلدورية ويشارك ف

  2يحافظ بصفة مستمرة عل ترتيب وتنسيق إلمكاتب بشكل إلئق 
  2يقوم بنظافة إلمكتب وقفله بعد خروج إلموظفي   وتسليم إلمفتاح للجهات إلمختصة 
  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 

وط شغل الوظيفة  شر
 م بالقرإءة وإلكتابة ومبادئ إلحساب مع إلصةلحية لشغل إلوظيفة2 إؤللما 
  ة2  6قضاء مدة بينية قدرها ي إلوظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر

 
 سنوإت عل إألقل ف

 

 المجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة
 الدرجــة: الخامسة

 معاون خدمة ثان   -الوظيفة: 
 الوصف العام

  بالكلية ووحدإتها إلمختلفة2 تقع هذه إلوظيفة 
  2تختص هذه إلوظيفة بأعمال نظافة إلمكاتب ونقل إألورإق من وإل إلمكاتب 

 الواجبات والمسئوليات
  2إف إلمباشر من إلرئيس إلمختص  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر
  2ي إلموإعيد إلمحددة

 
 يتول نظافة إلمكاتب إلمكلف بخدمتها وفتحها وقفلها ف

 يد إل  صادر وإلوإرد من مكتب ؤل مكتب2 ينقل إلتر
  2ينقل إلمكاتبات وإلملفات دإخل إلوحدة 
  2ي نظافة إلمكاتب ودورإت إلمياه

 
ي يستعملها ف

 يطلب إألدوإت إلتر
  2يتسلم أعمال إلنوبتجية إلدورية 
  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

وط شغل الوظيفة  شر
 ب مع إلصةلحية لشغل إلوظيفة2 إؤللمام بالقرإءة وإلكتابة ومبادئ إلحسا 
  ة2  6قضاء مدة بينية قدرها ي إلوظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر

 
 سنوإت عل إألقل ف

 

 المجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة
 الدرجــة: الخامسة

 عامل نظافة ثان   -الوظيفة: 
 الوصف العام

  2تقع هذه إلوظيفة بالكلية ووحدإتها إلمختلفة 
  إلوظيفة نظافة إلمكاتب2 تختص هذه 

 الواجبات والمسئوليات
  2إف إلمباشر من إلرئيس إلمختص  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر
  2إلموإعيد إلمحددة 

 
 يقوم بنظافة إلمكاتب إلمكلف بخدمتها وفتحها وغلقها ف

  2ي نظافة إلمكاتب ودورإت إلمياة
 
ي يستعملها ف

 يطلب إألدوإت إلتر
  إلدورية 2 يتسلم أعمال إلنوبتجية 
  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 

وط شغل الوظيفة  شر
  2إؤللمام بالقرإءة وإلكتابة ومبادئ إلحساب مع إلصةلحية لشغل إلوظيفة 
  ة  6قضاء مدة بينية قدرها ي إلوظيفة من إلدرجة إألدن  مباشر

 
 سنوإت عل إألقل ف

 

 المجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة
 الدرجــة: السادسة

 معاون خدمة    -الوظيفة: 
 الوصف العام

 تقع هذه إلوظيفة بالكلية ووحدإتها  إلمختلفة 
  2تختص هذه إلوظيفة نظافة مرإفق إلمبت  إلمكلف به وفق بما تقتضيه أصول إلعمل 

 الواجبات والمسئوليات
  2إف إلمباشر من إلرئيس إلمختص  يخضع شاغل هذه إلوظيفة لبلشر
 فة إلمبت  وإلمكاتب إلمكلف بنظافتها2 يتول نظا 
  2تيب قطع إألثاث  يقوم بتنظيف إلحجرإت وإلعناية بتر
  2يحافظ عل سةلمة محتويات إلحجرإت 
  2يقوم بتلبية طلبات إلموظفي   أول بأول 
  2  يقوم بغلق إألبوإب بعد خروج إلموظفي  
  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 

وط شغل الوظيفة  شر
  2إؤللمام بالقرإءة وإلكتابة مع إلصةلحية لشغل إلوظيفة 
 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 المجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة
 الدرجــة: السادسة

 الوظيفة: عامل نظافة 
 الوصف العام

  2تقع هذه إلوظيفة بالكلية ووحدإتها إلمختلفة 
  2تختص هذه إلوظيفة بنظافة إلمكاتب 

 الواجبات والمسئوليات
  إف إلمباشر من إلرئيس إلمختص2 يخضع شاغل هذه  إلوظيفة لبلشر
  2 يقوم بنظافة إلمكاتب إلمكلف بتنظيفها 
  2يحافظ عل محتويات وسةلمة إلحجرإت 
  2  يقوم بغلق إألبوإب بعد خروج إلموظفي  
  2يتسلم أعمال إلنوبتجية إلدورية 
  2إلقيام بما يسند ؤليه من أعمال أخرى مماثلة 

وط شغل الوظيفة  شر
  ءة وإلكتابة مع إلصةلحية لشغل إلوظيفة2 إؤللمام بالقرإ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 

 
 
 
 

 

 

سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت  إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فًرسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةترســــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت 
 

 (686)2342544فاكس :    (      686)2342544تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 إلمرإجع
 

 المنيا.  -الجامعة  - 6..0 -2:4المجلد-بطاقة توصيف الوظائف-اؤلدارة العامة للتنظيم واؤلدارة-جامعة المنيا  -2

ية–قانون تنظيم الجامعات وإلئحته التنفيذية وفقا آلخر تعديالت   -0 -الهيئة العامة لشئون المطابع األمت 
 م. 9..0-القاهرة 

ي –جامعة عي   شمس –كلية اآلداب    -3
 القاهرة. -. 0.2-الهيكل التنظيىمي والتوصيف الوظيف 

ي  –جامعة عي   شمس–كلية الزراعة    -4
 القاهرة. -. 0.2-الهيكل التنظيىمي والتوصيف الوظيف 

ي بكلية العلوم –جامعة الفيوم –كلية العلوم    -5
 الفيوم. -م0.25-0.22-الهيكل التنظيىمي والتوصيف الوظيف 

ي –جامعة المنيا –كلية الصيدلة    -6
 المنيا. -م0.20-والتوصيف الوظيف 

 
 
 
 
 

 

 


