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:  يمذيت
 

في إطار سعي كمية رياض األطفال جامعة المنيا نحو التميز وتحقيق الجودة الشاممة 
عداد التوصيف الوظيفي  والتي من أهم جوانبها الجهاز األكاديمي واإلداري لمكمية، فقد تم جمع وا 

.  لمكمية في ضوء القوانين والموائح المنظمة لمعمل
ويعد التوصيف الوظيفي بيان لجميع الواجبات والمسئوليات المتعمقة بالوظيفة وهو يصف 

.  المهارات التي يقوم بها شاغل الوظيفة وكذلك المؤهالت العممية والعممية الالزمة لشغمها
ويساعد التوصيف الوظيفي في تحديد المواصفات الخاصة بالوظائف كما ييسر عممية 
فهم المسئوليات األساسية لموظيفة فهمًا واضحًا يزيد من فاعمية العمل الجماعي، حيث يقمل من 

.  تضارب الواجبات والمهام، ويظهر مدي مساهمة كل وظيفة  في تحقيق أهداف المؤسسة
عداد التوصيف الوظيفي لكمية رياض األطفال جامعة المنيا، فقد تم  وفي سبيل جمع وا 

، فضاًل عن آراء (لجنة مراجعة التوصيف الوظيفي)االستعانة بخبرات بعض األساتذة متمثمة في 
مسئولي اإلدارة العامة لمتنظيم واإلدارة بالجامعة، ومن هذا المنطمق يتقدم فريق متابعة الهيكل 
التنظيمي بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنتاج ومراجعة والتوصيف الوظيفي لكمية 
رياض األطفال، جامعة المنيا، مع التأكيد عمي السعي نحو المراجعة الذاتية والدورية في سبيل 

   .تطوير التوصيف الوظيفي كمما دعت الحاجة لذلك

وهللا انمىفق،، 
 

 (انهيكم انتنظيمي)مسئىل متببعة انمعيبر انثبني 

 سًيت عهي أحًذ/ د 
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 ة انكـهـيةــرؤي

 

 

 

 

 

 

 

 

ة ـيـة انكمـالـرس

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انريادةجايعت انًنيا إني - تسعي كهيت رياض األطفال 

 يجاالث دراساث انطفىنت يهنياً وبحثياً يوانتًيز ف

واستشارياً، عهي انًستىي انمىيي  في كافت برايجهـــا 

خالل تطبيــــك يعاييــــر انجــــىدة  وأنشطتهــا يـن

. ـادـواالعتًـــــ

 

 

 بئعذاد خريجاث جايعت انًنيا - تهتزو كهيت رياض األطفال 

رياض األطفال نهًجتًع انًحيط ورواث لذرة تنافسيت في سىق 

انعًم ين خالل تعهيى يتطىر، وإجراء بحىث عهًيت تطبيميت 

 .نهتًكن ين تمذيى استشاراث يتخصصت وخذياث يجتًعيت يتًيزة
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:  نجنت اإلعذاد
الصفة العضو م 

1 

 التربوية لرياض األطفال بكمية رياض ةمدرس إال دارسمية عمي أحمد  / د 
الهيكل )األطفال، ومسئول متابعة المعيار الثاني 

.  ، وعضو الفريق التنفيذي لمجودة بالكمية(التنظيمي

2 
معيد بقسم العموم التربوية، وعضو لجنة متابعة عفاف محمد عبد المنعم  / أ 

  (الهيكل التنظيمي)المعيار الثاني 

3 
معيد بقسم العموم التربوية، وعضو لجنة متابعة صفاء طمب محمد  / أ

  (الموارد المالية والمادية)المعيار السادس 
 

 :نجنت انًراجعت

الصفة  العضو  م 

 جمعة المنيا –األستاذ المتفرغ بكمية الزراعة محمد نجيب قناوى / د .أ 1

2 
أستاذ أصول التربية بكمية التربية، ووكيل كمية رياض األطفال د أحمد شحاته محمد  .أ

.  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

3 

أستاذ المناهج وطرق التدريس، ورئيس قسم العموم التربوية د ناصر فؤاد غبيش  .أ
ووكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث، كمية رياض 

.  األطفال
.  أستاذ عمم النفس  المتفرغ بكمية التربيةد رأفت عطية باخوم  .أ 4

5 
أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد، ووكيل الكمية لشئون د حنان محمد صفوت  .م.أ

.  التعميم والطالب، كمية رياض األطفال

6 
مدرس عمم نفس الطفل، ومدير وحدة ضمان الجودة واالعتماد وفاء رشاد الراوي  / د 

.  بكمية رياض األطفال
 

 

نجنة اإلعداد وانمراجعة  
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