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‡ïé¸@ @

ـــي تطـــو�ر التعلـــ�م  ـــة والعالم�ـــة واالحت�اجـــات القوم�ـــة ف    اســـتجا�ة للمتغیـــرات اإلقل�م�

نواالرتقاء بجودته صدر القرار الجمهور �القانو رقم   بإنشاء الهیئة ٢٠٠٦لسنة ) ٨٢(&

 ٢٠٠٧لــسنة ) ٢٥(&القوم�ــة لــضمان جــودة التعلــ�م واالعتمــاد ، والقــرار الجمهــور رقــم 

�الالئحة التنفیذ�ة للهیئة.  

 بتـار�خ )١٨(تم انشاء وحدة ضمان الجودة �:ل�ـة التر>�ـة النوع�ـة �مجلـس :ل�ـة رقـم    

 ، وقد تم اعتماد قـرار انـشاء وحـدة ضـمان الجـودة �:ل�ـة التر>�ـة النوع�ـة ١٣/٤/٢٠٠٦

٣٠/٤/٢٠٠٦�مجلس الجامعة بتار�خ .  

وحــدة ضــمان الجــودة ة لــضمان الجــودة واالعتمــاد فــإن    وتطب�قــا للــوائح الهیئــة القوم�ــ

قامــت بإعــداد دلیــل للتوصــیف الــوظ�في لجم�ــع الوظــائف االدار�ــة واالكاد�م�ــة والق�اد�ــة 

�الكل�ة شامال شروK التعیین والمهام الوظ�ف�ة ، و�شتمل هذا الدلیل علـى جم�ـع اآلل�ـات 

  .یر العملقاالدار�ة والق�اد�ة �الكل�ة والتي تضمن حفL الحقو وس

�عتبر التوصیف الوظ�في ب�ان شامل للواج�ـات والمـسؤول�ات الخاصـة �ـالموقع الـوظ�في، 

و�عتبر وصف :امل للمهـارات والواج�ـات التـي �قـوم بهـا شـاغل الوظ�فـة شـامله مؤهالتـه 

  .العلم�ة والعمل�ة
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ــد الق�مــة النــسب�ة للوظــائف داخــل المؤســسة وأ�ــضا  ــوظ�في لتحدی و�ــستخدم التوظیــف ال

ق�ــاس لتحدیــد األجــور والمرت�ــات وتعیــین واخت�ــار المــوظفین لتحقیــR متطل�ــات العمــل :م

 .و�عتبر أداه مفیدة للمدیر عند تقی�مه ألداء موظف في موقع العمل

ً�:و الوصف الوظ�في جاهزا قبل اإلعالن عن الوظ�فة وتتم مقابله طالب الوظ�فـة علـي  ن

 .أساس م:ونات الوصف الوظ�في الموجود

ع�ــارة عــن :تــاب یتــضمن الوصــف الكامــل لكافــة "لیــل وصــف الوظــائف �أنــه و�عــرف د

الوظائف المعتمدة في التنظـ�م و>�ـان للواج�ـات والمـسئول�ات الخاصـة �المنـصب ووصـف 

ــة والعمل�ــة  ــة ومؤهالتــه العلم� ــا شــاغل الوظ�ف ــي �قــوم به :امــل للمهــارات والواج�ــات الت

 ". المطلو�ة
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@óîûŠóïÈíåÜa@óïi�Üa@óïÝØ@ @

رؤية الكلية هي وصف خمتصر ملا تطمح الكلية لتحقيقه يف املستقبل و�دف إىل حتفيز جمتمع الكلية ، 

  :مت اعتماد الرؤية يف جملس الكلية ونصها كالتايلوقد 

نتسعى الكل�ة ألن تكو لها م:انـة علم�ـة و�حث�ـة متمیـزة فـي المجـاالت النوع�ـة تم:نهـا "

  "ٕمحل�ا واقل�م�امن  المنافسة 

óïÈíåÜa@óïi�Üa@óïÝØ@óÜb�Š@ @

رسالة الكلية عبارة عن فقرة قصرية تعرب عن ماهية الكلية وسبب وجودها وحتدد نطاق وكيفية عمليا�ا 

  :مت اعتماد الرسالة يف جملس الكلية ونصها كالتايلوقد وما تقدمه للمجتمع ، 

^ل�م�ة تر>و�ة و�حث�ة �مستو جـودة تلتزم الكل�ة بتحقیR رؤ�تها من خالل تقد�م خدمة تع

  ق�ضمن توفیر خر�ج قادر على تلب�ة متطل�ات سو العمل

óïÈíåÜa@óïi�Üa@óïÝÙÜ@óî‹èí§a@âïÕÜa@ @

مت اعتماد القيم اجلوهرية يف جملس الكلية ونصها وقد القيم اجلوهرية هي ما تؤمن به الكلية ويعنيها ، 

  :كالتايل

o التعلم المستمر 

o  ة االكاد�م�ة�طةالحر� المنض

o العدالة والنزاهة 

o R�الق�ادة والعمل بروح الفر 

o الشفاف�ة والمساءلة 
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óïÈíåÜa@óïi�Üa@óïÝÙÜ@óïvïma��ýa@Óa‡èÿa@ @

األهداف االسرتاتيجية ، هي االهداف العامة اليت تسعى الكلية لتحقيقها يف جماالت التعليم والبحث 

  :ف االسرتاتيجية يف جملس الكلية ونصها كالتايلمت اعتماد االهداوقد العلمي واملشاركة اOتمعية ، 

ز�ــادة :فــاءة القــدرة المؤســس�ة وترســیخ ثقافــة ضــمان الجــودة والتطــو�ر المــستمر  .١

�ما یتماشى مع معاییر االعتماد  

التطو�ر المستمر للبرامج التعل�م�ة والمقررات الدراس�ة �ما یتواكـب مـع احت�اجـات  .٢

  معاییر الحاكمةقسو العمل واحت�اجات المجتمع ط�قا لل

تطــو�ر اســتراتیج�ة التــدر�س والــتعلم والوســائل الداعمــة لهمــا �مــا �حقــR ز�ــادة  .٣

  الفاعل�ة التعل�م�ة

�حـث علمـي تطب�قـي  .٤ Rـ�االسهام العلمي والف:ر في حل قضا�ا المجتمع عـن طر&

bمبني على أولو�ات احت�اجات فعل�ة وواقع�ة للمجتمع المح�  

مر:ـز تكنولوج�ـا التعلـ�م وخدمـة (عن�ة والمـستفیدة الشراكة الفعالة مع األطراف الم .٥

  )المجتمع

ــي  .٦ ــة ف ــة �ــصعید مــصر متمثل ــة النوع� ــات التر>� ــى مــستو :ل� ــز عل ــR التمی ^تحقی

  اعتماد �عض البرامج الجدیدة

< <

< <

< <



  التوصیف الوظیفي دلیل 
 

                                                               -         - ٧

âïÝÉnÜa@ò†íu@çbáš@ @

هي عمل�ة تقوم بها الهیئة القوم�ة لضمان الجودة واالعتماد بجمهور�ة مصر العر>�ة ، 
تحقR من أن الكل�ة قامت بتنفیذ جم�ع المعاییر والمؤشرات والممارسات وتقوم �ال

^المطلو�ة والتي إذا تم تحق�قها فإن مستو جودة فرص التعلم وال�حث العلمي والمشار:ة 
قالمجتمع�ة وتنم�ة البیئة تعد مالئمة وتقابل أو تفو توقعات المستفیدین من الخدمات 

  التي تقدمها الكل�ة

†bánÈýa@ @

صول الكل�ة على صفة متمیزة ، وهو�ة معترف بها محل�ا ودول�ا ،  والتي تع:س هي ح
ٕبوضوح نجاحها في تطبیR استراتیج�ات وس�اسات واجراءات فعالة لتحسین الجودة في 
 Rما �قابل أو �فو توقعات المستفیدین ، و�حق�قعمل�اتها وانشطتها ومخرجاتها 

  .مستو�ات عال�ة من رضائهم 
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@pbïÝÙÜa@†bánÈaì@âîíÕm@�îbÉàIò†í§a@�îbÉàH@ @

هي المعاییر المعدة من قبل الهیئة لتقو�م واعتماد الكل�ات، وتعد األداة الرئ�س�ة التي 
یتم االستعانة بها في إعداد الدراسة الذات�ة من قبل المؤسسة التعل�م�ة ، وتستخدم 

  .واالعتمادبواسطة المراجعین من الهیئة :أساس لعمل�ة التقو�م 
تتمحور عمل�ة تقو�م واعتماد :ل�ات ومعاهد التعل�م العالي بجمهور�ة مصر العر>�ة 

 مع�ار ولكل منها عدد من المؤشرات یتراوح بین ١٢حول مجموعة من المعاییر عددها 
  : مؤشر وذلك على النحو التالي ٨٩ مؤشر بإجمالي ١١ و ٤

 :  التخط�b االستراتیجي - ١مع�ار 
 ن�ار ألن �:و للكل�ة خطة متكاملة تسعى لتنفیذها یهدف المع

 : الق�ادة والحو:مة - ٢مع�ار 
یهــــدف المع�ــــار ألن تعمــــل الكل�ــــة علــــى تطبیــــR م�ــــادئ العــــدل والمــــساواه وتحدیــــد 

 االختصاصات بین العاملین بها

 : إدارة الجودة والتطو�ر- ٣مع�ار 
بتخطـ�b وتنفیـذ :افـة اعمـال نیهدف المع�ار ألن تكـو للكل�ـة وحـدة خاصـة للجـودة تقـوم 

 الجودة

 : أعضاء هیئة التدر�س والهیئة المعاونة- ٤مع�ار 
&یهـــدف المع�ـــار ألن یـــتم تقیـــ�م اعـــضاء هیئـــة التـــدر�س والهیئـــة المعاونـــة �ـــش:ل دور 

  وتدر�بهم للحصول على افضل خدمة تعل�م�ة مم:نة

 :& الجهاز اإلدار- ٥مع�ار 
ــتم تقیــ�م االدار�ــ ــدر�بهم للحــصول علــى یهــدف المع�ــار ألن ی ــة �ــش:ل دور وت &ین �الكل�

 افضل خدمة ادار�ة مم:نة

 : الموارد المال�ة والماد�ة- ٦مع�ار 
یهدف المع�ار ألن تقـوم الكل�ـة �ـصرف مواردهـا �الـش:ل االمثـل وان تـسعى للحفـاk علـى 

 الموارد المتاحة وتنمیتها �ش:ل مستمر
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 :�م�ة المعاییر األكاد�م�ة والبرامج التعل- ٧مع�ار 
&یهــدف المع�ــار ألن یــتم تقیــ�م المقــررات والبــرامج الدراســ�ة �ــش:ل دور بهــدف تحــدیثها 

 وتطو�رها لتواكب المتطل�ات العصر�ة

 : التدر�س والتعلم- ٨مع�ار 
یهــدف المع�ــار ألن یــتم تنفیــذ اســتراتیج�ة الكل�ــة فــي التــدر�س والتعلــ�م والتقــو�م بهــدف 

 لى نتائج تقو�م صادقة وثابته وموضوع�ةتقد�م افضل خدمة تعل�م�ة والحصول ع

 : الطالب والخر�جین-٩مع�ار 
یهــدف المع�ــار ألن تقــوم الكل�ــة بــدعم الطــالب اكاد�م�ــا ومال�ــا وصــح�ا ألن الطالــب هــو 

 محور العمل�ة التعل�م�ة وهدف الكل�ة

 : ال�حث العلمي واألنشطة العلم�ة- ١٠مع�ار 
�حوث الهامة التي تخدم المجتمع وأن یـتم تنم�ـة یهدف المع�ار ألن تقوم الكل�ة �اجراء ال

 قدرات ال�احثین في مجاالت التر>�ة النوع�ة

 : الدراسات العل�ا- ١١مع�ار 
یهــدف المع�ــار ألن تقــوم الكل�ــة بتــدر�س مقــررات الدراســات العل�ــا �الــش:ل االمثــل لتقــد�م 

 افضل خدمة تعل�م�ة و�حث�ة مم:نة

 : المشار:ة المجتمع�ة- ١٢مع�ار 
هدف المع�ار ألن تقوم الكل�ة بخدمة المجتمع من خالل اعضاء هیئة التـدر�س والهیئـة ی

  المعاونة والخر�جین واالدار�ین والطالب وان �شارك المجتمع في صنع القرار �الكل�ة
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�����������	
�א���ل�א� �

  

 الـــستیتــوفر �الكل�ــة ه�:ــل تنظ�مــي معتمــد یرأســه مجلــس الكل�ــة ، و�ــضم القطاعــات 

  :التال�ة

o د�א��������������د������

 :و��א�א��وو�دא��

 مدیر م:تب العمید .١

 العالقات العامة .٢

 مر:ز الخدمة العامة للتخصصات النوع�ة .٣

o ���
���و��ل�א��������"ون�א�
 ��מ�وא�ط
 :و���دא�א��وو�دא��

 نم:تب و:یل الكل�ة لشئو التعل�م والطالب .١

 نشئو الطالب .٢

 رعا�ة الطالب .٣

 نوحدة شئو الخر�جین .٤

 التقو�م ونظم االمتحاناتوحدة  .٥
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 الوحدة العالج�ة .٦
 الصیدل�ة .٧
 م:تب التر>�ة العمل�ة .٨
 وحدة تسعیر الكتاب .٩

 وحدة االرشاد االكاد�مي .١٠

o ���� و��ل�א��������د�א#���א����

 :و���دא�א��وو�دא��
 م:تب و:یل الكل�ة للدراسات العل�ا وال�حوث .١
 الدراسات العل�ا والعالقات الثقاف�ة .٢
 المجلة العلم�ة .٣
 قدة اخالق�ات ال�حث العلمي وحقو الملك�ة الف:ر�ةوح .٤
 وحدة تسو�R ال�حوث .٥

o ��"א�������	

���و��ل�א�������%د���א��$
���و
 :�و��دא�א��وو�دא��
 م:تب و:یل الكل�ة لخدمة المجتمع والبیئة .١
 وحدة متا�عة الخر�جین .٢
 وحدة ادارة األزمات والكوارث .٣
 وحدة خدمة المجتمع .٤
 وحدة التدر�ب .٥
 دمات االلكترون�ةوحدة الخ .٦
 ^وحدة الش:او والمقترحات .٧
 وحدة االبتكار ور�ادة االعمال .٨

o ������������ א'&#�מ�א�: 
 قسم تكنولوج�ا التعل�م  .١

 شع�ة اخصائي تكنولوج�ا تعل�م �
 شع�ة معلم الحاسب اآللي �

 &قسم اإلعالم التر>و .٢
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 قسم االقتصاد المنزلي .٣
 قسم التر>�ة الموس�ق�ة .٤
 خصصات النوع�ة ققسم مناهج وطر تدر�س الت .٥

o ن�א��������(���

�:�دא�א��وو�دא�� �

 نشئو العاملین .١
 :نالشئو المال�ة .٢

 نالمخاز �
 المشتر�ات �
 الخز�نة �

 :الخدمات اإلدار�ة .٣
 نالمعاو �
 الص�انة �
 االرشیف �
  الخدمات المعاونة �
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 التوصیف الوظ�في لمجلس الكل�ة
  )الكل�ة عمید(الت�ع�ة اإلدار�ة 

 یختص مجلس الكل�ة أو المعهد التا�ع ١٩٧٢لسنة ٤٩نمن قانو ) ٤١(ط�قا لنص المادة
  :للجامعة �النظر في المسائل اآلت�ة

  :مسائل التخط�b والتنسیR والتنظ�م والمتا�عة: أوال

قسام رسم الس
اسة العامة للتعل
م وال�حوث العل
ة في الكل
ة أو المعهد، وتنظ
مها وتنس
قها بین األ  •

  .المختلفة

  .ٕوضع خطة استكمال وانشاء الم�اني ودعم المعامل والتجهیزات والم$ت�ة في الكل
ة أو المعهد  •

  .إعداد خطة الكل
ة أو المعهد لل�عثات واإلجازات الدراس
ة واإل
فاد على المنح األجنب
ة  •

  .عداد برنامج الستكمال أعضاء هیئة التدر7س في الكل
ة أو المعهد  •

  .د الس
اسة الكفیلة بتشج
ع الدراسة في �عض أقسام الكل
ة أو المعهدإعدا •

إعداد الس
اسة الكفیلة بت
سیر حصول طالب الكل
ة أو المعهد على الكتب والمذ$رات الجامع
ة  •

  .وCتشج
ع التألیف في �عض المواد

  .هذه األقسامرسم اإلطار العام لنظام العمل في أقسام الكل
ة أو المعهد وتنظ
م التنسیD بین  •

  .Fإقرار المحتو العلمي لمقررات الدراسة في الكل
ة أو المعهد والتنسیD بینها في األقسام المختلفة •

  .ٕإبداء الرأG في وضع الالئحة التنفیذ
ة للجامعات واعداد الالئحة الداخل
ة للكل
ة أو المعهد •

  .وضع الالئحة الداخل
ة لم$ت�ة الكل
ة أو المعهد •

  .لطالب في الكل
ة أو المعهد وتحدید أعدادهمتنظ
م قبول ا •

  .تنظ
م الدروس والمحاضرات وال�حوث والتمر7نات وأعمال االمتحانات في الكل
ة أو المعهد •

المؤتمرات العلم
ة للكل
ة أو المعهد  Gمناقشة التقر7ر السنو للمعهد وتقار7ر األقسام وتوص
ات •

�حث في الكل
ة أو المعهد ومراجعتها وتجدیدها في ضوء واالمتحان وال ولألقسام، وتقی
م نظم الدراسة

  .إطار التقدم العلمي والتعل
مي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة ذلك وفي

  .نتنظ
م الشئو اإلدار7ة والمال
ة في الكل
ة أو المعهد •

  .إعداد مشروع موازنة الكل
ة أو المعهد •

  .في الكل
ة أو المعهدمتا�عة تنفیذ الس
اسة العامة للتعل
م وال�حوث  •

  :المسائل التنفیذ�ة- ثان�ا

  .توز7ع االعتمادات المال
ة على األقسام •

  .ٕتحو7ل الطالب ونقل قیدهم من الكل
ة أو المعهد والیهما •

قید الطالب للدراسات العل
ا وتسجیل رسائل الماجستیر والد$توراه وتعیین لجان الح$م على الرسائل  •

  .ٕواعداد القید والتسجیل
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  .توز7ع الدروس والمحاضرات والتمر7نات العمل
ة •
تحدید مواعید االمتحانات ووضع جداوله وتوز7ع أعماله وتش$یل لجانه وتحدید واج�ات الممتحنین  •

  .االمتحانات في الكل
ة أو المعهد ٕواقرار مداوالت لجان االمتحان ونتائج

ة أو المعهداقتراح منح الدرجات والشهادات العلم
ة والدبلومات من الكل •.  
  .الترش
ح لل�عثات والمنح واإلجازات الدراس
ة وم$افآت التفرغ للدراسات العل
ا  •
  .اقتراح تعیین أعضاء هیئة التدر7س في الكل
ة أو المعهد ونقلهم •
  .ٕالندب من الكل
ة أو المعهد والیهما •
  .ٕالترش
ح للمهمات العلم
ة واإلعارات واجازات التفرغ العلمي •
  .نئو االجتماع
ة والر7اض
ة للطالبرعا
ة الش  •
  .اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة ح$م المادة السا�عة •
ققبول تحو7ل طالب الفر اإلعداد
ة وطالب الفر األولى �حسب • األحوال من الكل
ات والمعاهد  ق

  .نالمتناظرة في الجامعات الخاضعة لهذا القانو
  .نعاهد غیر تا�عة للجامعات الخاضعة لهذا القانوقبول تحو7ل ونقل قید الطالب من $ل
ات أو م  •
  .ٕتسجیل رسائل الماجستیر والد$توراه وتعیین لجان الح$م على هذه الرسائل والغاء التسجیل  •

   :مسائل متفرقة-ثالثا

  .Fالمسائل األخر التي 
حیلها عل
ه مجلس الجامعة •
نالمسائل اآلخر التي یختص بها وفقا للقانو • ً F  

الجلسات إلى رئ�س الجامعة، :ما  بتنفیذ قرارات مجلس الكل�ة أو المعهد، و�بلغ محاضر�قوم العمید 

صدورها، و�بلغ الهیئات والسلطات الجامع�ة المختصة  یبلغه القرارات خالل ثمان�ة أ�ام من تار�خ

  .إ�الغها بها �القرارات التي یجب
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  التوصیف الوظ�في لعمید الكل�ة
  )رئ�س الجامعة ( اإلدار�ةالت�ع�ة

  :التعیین في منصب عمید الكل�ة-أ
، )١٩٧٤ لسنة ٤٩نقانو (نمن قانو تنظ�م الجامعات ) ٤٣(�عین عمید الكل�ة ط�قا لنص المادة رقم 

  : وتنص على

عین عمید الكل
ة أو المعهد �قرار من رئ
س الجمهور7ة بناء على عرض وز7ر التعل
م العالي، وذلك  •

ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطو7ر الكل
ة في $افة المجاالت من بین ثالثة أساتذة 
   .التي یتقدم �ه طالب الترشح

ٕو
صدر بتش$یل اللجنة المشار إلیها وCتنظ
م عملها وضوا�X واجراءات وشروW الترشح ومعاییر  •
   .المفاضلة، قرار من وز7ر التعل
م العالي �عد موافقة المجلس األعلى للجامعات

لة عدم وجود أساتذة في الكل
ة أو المعهد، لرئ
س الجامعة أن یندب أحد األساتذة من وفي حا •
الكل
ات أو المعاهد التا�عة للجامعة أو أحد األساتذة المساعدین من ذات الكل
ة أو المعهد للق
ام 

�عمل العمید.   
ء على طلب مجلس و7جوز إقالة العمید من العمادة قبل نها
ة مدتها �قرار من رئ
س الجامعة، بنا •

    ".الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواج�اته الجامع
ة أو �مقتض
ات مسئول
اته

  :المهام الوظ�ف�ة لعمید الكل�ة- ب
 أمور بتصر�ف العمید �قوم    ١٩٧٢ لسنة٤٩ نللقانو التنفیذ�ة الالئحة من) ٣٤(المادة لنص ط�قا

 الجامعة مجلس یرسمها التي الس�اسات دودح في واإلدار�ة والمال�ة العلم�ة شئونها ٕوادارة الكل�ة
  :األخص على و�تولى بها المعمول والقرارات واللوائح القوانین ألح:ام وفقا الكل�ة ومجلس

 ٠األشراف على إعداد الخطة التعل
م
ة والعلم
ة في الكل
ة ومتا�عة تنفیذها •
  ٠التنسیD بین األجهزة الفن
ة واإلدار7ة والعاملین �الكل 
ة •
لى تقد
م االقتراحات �شأن استكمال حاجة الكل
ة من هیئات التدر7س والفنیین والهیئات العمل ع •

 F٠المساعدة األخر والمنشآت والتجهیزات واألدوات وغیرها
ٕمراق�ة سیر الدراسة واالمتحانات وحف\ النظام داخل الكل
ة وا�الغ رئ
س الجامعة عن $ل ما من  •

 ٠ ینسب إلى أحد أعضاء هیئة التدر7س شأنه المساس �سیر العمل �الكل
ة أو ما
 األشراف على العاملین �األجهزة اإلدار7ة �الكل
ة ومراق�ة أعمالهم  •
نإعداد تقر7ر في نها
ة $ل عام جامعي عن شئو الكل
ة العلم
ة والتعل
م
ة واإلدار7ة والمل
ة و7تضمن  •

نهذا التقر7ر عرضا ألوجه النشاW الكل
ة ومستو أداء العمل بها وشئو F الدراسة واالمتحانات 

ان العق�ات التي اعترضت التنفیذ وعرض المقترحات �الحلول المالئمة و
عض هذا Cونتائجها و

�شأن توطئة لعرضه على مجلس الجامعة Gة إلبداء الرأ
 .التقر7ر على مجلس الكل
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  نالتوصیف الوظ�في لو:یل الكل�ة لشئو التعل�م والطالب
  )ة الكل�عمید(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :نو:یل الكل�ة لشئو التعل�م والطالبالتعیین في منصب -أ
 والتي تنص في الفقرة ١٩٧٢ لسنة ٤٩نمن القانو ) ٤٧(�عین و:یل الكل�ة ط�قا لنص المادة رقم 

  :األخیرة منها على

نو
$و تعیین الو$یل من بین أساتذة الكل
ة أو المعهد �قرار من الجامعة بناء على ترش
ح العمید، " •
  ".لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدةوذلك 

  :نالمهام الوظ�ف�ة لو:یل الكل�ة لشئو التعل�م والطالب- ب
 نلشئو الكل�ة و:یل یتولى ١٩٧٢ لسنة٤٩ نللقانو التنفیذ�ة الالئحة من) ٣٥(المادة لنص ط�قا

  :التال�ة المهام والطالب التعل�م

 . العملي للطالبتصر7ف الطل�ة في الكل
ة واألشراف على التدر7ب •
دراسة مقترحات األقسام في شأن الندب للتدر7س واالمتحانات من خارج الكل
ة توطئة لعرضها على  •

 .مجلس الكل
ة
 .ناألشراف على رعا
ة الشئو الر7اض
ة واالجتماع
ة للطالب •

ة العس$ر7ة في الكل
ة •Cة والتر
 .األشراف على متا�عة تدر7س المقررات القوم
 .ن الطالب الوافدیناألشراف على شئو •
 .Gإعداد ما 
عرض على المؤتمر العلمي السنو للكل
ة ف
ما یخصه •
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  التوصیف الوظ�في لو:یل الكل�ة للدراسات العل�ا وال�حوث
  ) الكل�ةعمید(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :و:یل الكل�ة للدراسات العل�ا وال�حوثالتعیین في منصب -أ
 والتي تنص في الفقرة ١٩٧٢ لسنة ٤٩نمن القانو ) ٤٧(ادة رقم �عین و:یل الكل�ة ط�قا لنص الم

  :األخیرة منها على

نو
$و تعیین الو$یل من بین أساتذة الكل
ة أو المعهد �قرار من الجامعة بناء على ترش
ح العمید، " •
  ".وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

  :ل�ا وال�حوثالمهام الوظ�ف�ة لو:یل الكل�ة للدراسات الع- ب
 نلشئو الكل�ة و:یل یتولى ١٩٧٢ لسنة٤٩ نللقانو التنفیذ�ة الالئحة من) ٣٥(المادة لنص ط�قا

  :التال�ة المهام وال�حوث العل�ا الدراسات

إعداد خطة الدراسات العل
ا وال�حوث العلم
ة في الكل
ة بناء على اقتراحات مجلس األقسام واللجان  •
 .المختصة

 لخطة في األقسام المختلفة �الكل
ة متا�عة تنفیذ هذه ا •
 .ناألشراف على شئو النشر العلم
ة في الكل
ة ومتا�عة تنفیذ الس
اسة المرسومة في هذا الشأن •
 .ناقتراح تنظ
م المؤتمرات والندوات العلم
ة في الكل
ة وتولى شئو العالقات الثقاف
ة الخارج
ة •
 .صهGإعداد ما 
عرض على المؤتمر السنو للكل
ة ف
ما یخ •
  .ناألشراف على شئو الم$ت�ة واقتراح الخطة لتزو7دها �الكتب والمراجع والدور7ات •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  التوصیف الوظیفي دلیل 
 

                                                               -         - ٢٠

  نالتوصیف الوظ�في لو:یل الكل�ة لشئو البیئة
  ) الكل�ةعمید(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :نو:یل الكل�ة لشئو البیئةالتعیین في منصب -أ
 والتي تنص في الفقرة ١٩٧٢ لسنة ٤٩ننو من القا) ٤٧(�عین و:یل الكل�ة ط�قا لنص المادة رقم 

  :األخیرة منها على

نو
$و تعیین الو$یل من بین أساتذة الكل
ة أو المعهد �قرار من الجامعة بناء على ترش
ح العمید، " •
  ".وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

  :نالمهام الوظ�ف�ة لو:یل الكل�ة لشئو البیئة- ب
  :التال�ة المهام وال�حوث العل�ا الدراسات نلشئو الكل�ة و:یل یتولى

 .في خدمة المجتمع وتنم
ة البیئة  تحقیD دور الكل
ة الخطX والبرامج التي تكفل عدادإ •
  .التي تقدم خدماتها لغیر الطالب انشاء وادارة الوحدات ذات الطا�ع الخاص •
ن
ة والعلم
ة الحدیثة، وتعل
مهم عداد وتنفیذ برامج تدر7ب أفراد المجتمع على استخدام األسالیب الف •

  .ورفع $فاءتهم االنتاج
ة في شتي المجاالت
 تنظ
م المؤتمرات والندوات العلم
ة والمحاضرات التي تستهدف خدمة المجتمع تنم
ة البیئة •
  .متا�عة تدر7ب الطالب على خدمة المجتمع •
 . استهالك الطاقة وغیره–توع
ة الطالب وتوجیههم الى دورهم في الحفا^ على البیئة مثل النظافة  •
االتصال �الهیئات والمؤسسات الخارج
ة لخدمة الكل
ة في ادارة �عض االزمات والكوارث مثل  •

   االسعاف وغیرها–المطافئ 
الق
ام �عمل ندوات وورش عمل لتدر7ب السادة اعضاء هیئة التدر7س والوظائف المعاونة والموظفین  •

     .ارثوالعمال �الكل
ة إلدارة األزمات والكو
  .االشراف على الوحدات ذات الطا�ع الخاص •
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  التوصیف الوظ�في لرئ�س القسم العلمي
  ) الكل�ةعمید(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :رئ�س القسم العلميالتعیین في منصب -أ
والتى تنص ١٩٧٢ لسنة ٤٩نمن القانو ) ٤٧(�عین رئ�س مجلس القسم ط�قا لنص المادة رقم 

  :على

نو
$و تعیینه �قرار من رئ
س . س القسم من بین أقدم ثالثة أساتذة في القسم
عین رئ
س مجل"  •
Fالجامعة �عد أخذ رأF عمید الكل
ة أو المعهد لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، وال 
سر 

 .نهذا الح$م في حالة وجود أقل من ثالثة أقل من ثالثة أساتذة إذ تكو رئاسة القسم ألقدمهم

س مجلس القسم متنح
ا عن رئاسة مجلس القسم بتعیینه عمیدا أو و$
ال للكل
ة أو المعهد، و
عتبر رئ •

 .وذلك إذا وجد غیره من األساتذة
نوفى حالة خلو القسم من األساتذة، 
قوم �أعمال رئ
س مجلسه أقدم األساتذة المساعدین ف
ه، و
$و  •

 ."نلنظر في شئو توظیف األساتذةله بهذا الوصف حD حضور مجلس الكل
ة أو المعهد إال عند ا

ان  ن في حال تعدد التخصصات المختلفة في القسم، 
$و أقدم األساتذة في $ل •$�ًتخصص ممیزا 

نذاتي داخل القسم نائ�ا لرئ
س مجلس القسم في شئو هذا نالتخصص، و7تولى إدارة هذه الشئو  ً
س الكل
ة ومجلس القسم، الس
اسة التي یرسمها مجل تحت إشراف رئ
س مجلس القسم وفي حدود

�اقي أعضاء هیئة التدر7س في التخصص، وفي حالة خلو التخصص من  و
قوم �التداول فیها مع
  .التخصص نأقدم األساتذة المساعدین ف
ه �أعمال نائب رئ
س مجلس القسم لشئو هذا األساتذة 
قوم

  :المهام الوظ�ف�ة لرئ�س القسم العلمي- ب
 علــى القــسم رئــ�س �ــشرف ١٩٧٢ لــسنة٤٩ نللقــانو التنفیذ�ــة ئحــةالال مــن) ٤٢(المــادة لــنص ط�قــا

 ومجلـس الكل�ـة مجلـس یرسـمها التـي الس�اسات حدود في القسم في والمال�ة واإلدار�ة العلم�ة نالشئو

  :التال�ة المهام خاصة �صفة و�تولى بها المعمول والقرارات القوانین ألح:ام وفقا القسم

Fس واألعمال الجامع
ة األخر على أعضاء هیئة التدر7س القائمین اقتراح توز7ع المحاضرات والدرو •
�التدر7س في القسم وذلك للعرض على مجلس القسم. 

 .اعداد مقترحات الندب للتدر7س من خارج الكل
ة �النس�ة للقسم للعرض على مجلس القسم •
 .اقتراح خطة الدراسة العل
ا وال�حوث �القسم للعرض على مجلس القسم •
 .یذ قرارات وس
اسة مجلس القسم والكل
ة وذلك ف
ما یخصهمتا�عة تنف •
حف\ النظام داخل القسم وا�الغ العمید الكل
ة على $ل ما من شأنه المساس �حسن سیر العمل  •

�القسم. 
 .األشراف على العاملین في القسم ومراق�ة أعمالهم •
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 واإلدار7ة والمل
ة و7تضمن نإعداد تقر7ر في نها
ة $ل عام جامعي عن شئو القسم العلم
ة والتعل
م
ة •
نهذا التقر7ر عرضا ألوجه النشاW في القسم ومستو أداء العمل �ه وشئو الدراسة واالمتحانات  F

ان العق�ات التي اعترضت التنفیذ وعرض المقترحات �الحلول المالئمة و
عض هذا Cونتائجها و

 التقر7ر على مجلس القسم توطئة لعرضه على مجلس الكل
ة
 مجلس القسم لمجلس الكل
ة وجهة نظر مجلس القسم عند نظر المسائل المعروضة یبین رئ
س •

�شأنه على مجلس الكل
ة. 
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  التوصیف الوظ�في لمجلس القسم العلمي
  ) القسم العلميرئ�س(الت�ع�ة اإلدار�ة 

�ـالنظر القـسم سمجلـ یخـتص ١٩٧٢ لـسنة٤٩ نللقـانو التنفیذ�ـة الالئحـة من) ٥٥(المادة لنص ط�قا 

  :اآلت�ة المسائل و�األخص �القسم، المتعلقة والمال�ة واإلدار�ة والدراس�ة العلم�ة األعمال جم�ع في

  .رسم الس
اسة العامة للتعل
م وال�حث العلمي في القسم  •

  .وضع نظام العمل �القسم والتنسیD بین مختلف التخصصات في القسم •

  .لى تدر7سها وتحدید محتواها العلميتحدید المقررات الدراس
ة التي یتو •

  .تحدید الكتب والمراجع في مواد القسم وت
سیر حصول الطالب علیها وتدع
م الم$ت�ة بها •

  .وضع وتنسیD خطة لل�حوث وتوز7ع اإلشراف علیها •

ٕوا
فادهم في مهمات ومؤتمرات علم
ة  ٕاقتراح تعیین أعضاء هیئة التدر7س وندبهم ونقلهم واعارتهم •

  .الترخ
ص لألساتذة بإجازات التفرغ العلمي أو حلقات دراس
ة، واقتراحوندوات 

  .ٕاقتراح توز7ع الدروس والمحاضرات والتمر7نات العلم
ة واالنتداب من القسم وال
ه •

ٕاقتراح تعیین المدرسین المساعدین والمعیدین وندبهم ونقلهم وا
فادهم في �عثات أو على منح أجنب
ة  •
  .راس
ةٕواعطائهم اإلجازات الد

  .اقتراح توز7ع أعمال االمتحان وتش$یل لجانه ف
ما یخص القسم •

  .اقتراح منح م$افآت التفرغ للدراسات العل
ا •

  .اقتراح تعیین مشرفین على الرسائل وتش$یل لجان الح$م علیها ومنح درجات الماجستیر والد$توراه •

نتائج االمتحان في مواد القسم  قشةGمناقشة التقر7ر السنو لرئ
س مجلس القسم وتقار7ر نوا�ه ومنا •

أو المعهد، وتقی
م نظم الدراسة واالمتحان وال�حث  وتوص
ات المؤتمرات العلم
ة للقسم أو الكل
ة

 ومراجعتها وتحدیدها في ضوء $ل ذلك وفي إطار التقدم العلمي والتعل
مي العلمي في القسم

  .ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة

  .سة العامة للتعل
م وال�حوث في القسممتا�عة تنفیذ الس
ا •
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  التوصیف الوظ�في ألمین الكل�ة
  )عمید الكل�ة(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  أمین الكل
ة : أسم الوظ�فة  اإلدارة العل
ا :المجموعة الوظ�ف�ة

  مدیر عام :الدرجة المال�ة  اإلدارة العل
ا :المجموعة النوع�ة

    :أمین الكل�ة وظ�فةلتعیین في ا-أ

   : لقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ة�عین عمید الكل�ة ط�قا 
  . مؤهل دراسي عال مناسب لمجال العمل إلى جانب توافر الخبرة في مجال العمل •
 . درجة مدیر عام على األقل •
�شأن الوظائف ١٩٩١ لسنة ٥ننو رقم ًاجت
از البرامج التدر7ب
ة وفقا لنظام التدر7ب الوارد �أح$ام القا • 

 . المدن
ة والق
اد
ة والئحته التنفیذ
ة
 . قضاء مدة بین
ة قدرها سنتان على األقل في وظ
فة من الدرجة األدنى م�اشرة •
 . اجت
از المقابلة الشخص
ة •

  :وتوجد معاییر شخص�ة للمفاضلة بین من تنطبR علیهم شروK التعیین وهي
  . توج
هالقدرة على الق
ادة وال •
 . مهارة في إدارة الوقت •
 . مهارة عال
ة في االتصال واعداد التقار7ر •
 . قدرة عال
ة على اتخاذ القرارات وتحمل المسئول
ات وحل المش$الت •
المعرفة والفهم لطب
عة العمل �اإلدارة التي سیرأسها من خالل الممارسة العمل
ة في نفس مجال  •

 . العمل
 . راءات المنظمة للعملفهم القوانین واللوائح واإلج •
Fالقدرة على تطو7ر األداء وذلك بتحسین مستو أداء العاملین واالنتفاع بوقت العاملین في العمل  •

وتحسین استخدام الموارد واإلم$انات الماد
ة والمال
ة المتاحة ومحو اإلسراف والض
اع في $افة 
 . اإلم$انات المتاحة لإلدارة

 . ن ودراستها بدقة ومعالجتهاFاالستعداد لتلقي ش$او العاملی •
 . احترام المرؤوسین ومعاملتهم �عدالة ومساواة وموضوع
ة •
أن 
قدم القدوة للمرؤوسین في االلتزام واالنض�اW والنزاهة واألخالق الكر7مة والسلوك القو
م والترفع  •

 . عن الصغائر
• D7ة القدرة على التواصل مع اآلخر7ن والعمل ضمن فر
 . آل
 . لى إدارة الوقت والعمل تحت ضغXلد
ه القدرة ع •
 . النزاهة والشفاف
ة والعدل •
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 .  العملوآدابااللتزام �قواعد  •
 . نالعالقات الشخص
ة الطی�ة والتعاو مع اآلخر7ن والتمتع �احترام أعضاء هیئة التدر7س والعاملین •
 . لم یوقع عل
ه إدانات أو جزاءات •

  :المهام الوظ�ف�ة ألمین الكل�ة- ب
  .تت�عه التي األجهزة على راف�اإلش الق
ام •
  .والتعل
مات واللوائح والقرارات القوانین تنفیذ على االشراف •
  .واإلدار7ة المال
ة االعمال مجاالت في العامة الس
اسة وضع في المساهمة •
 تخز7ن وتضمن سالمة الكل
ة احت
اجات توفیر تكفل التي والبرامج الخطX وضع على االشراف •

  .االحت
اجات هذه وصرف
 التي حل الصعو�ات على والعمل مشاكلها على للوقوف االعمال لكافة االجمال
ة النتائج مراجعة •

  .المختصة السلطة على والعرض التنفیذ تعترض
 من الجهات منا تصدره $ل تنفیذ ومتا�عة والسنو
ة الدور7ة والتقار7ر الب
انات $افة على اإلشراف •

  .واإلدار7ة المال
ة ن�الشئو متصلة وتفسیرات تعل
مات
  .ذلك التي تستدعى الحاالت في المختلفة العمل مجاالت في المتخصصة الفرع
ة اللجان تش$یل •
 .الوظ
فة طب
عة تتطلبها التي االجتماعات حضور •
  بها تكل
فه الكل
ة عمید Fیر Fاخر �أعمال الق
ام •
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  نالتوصیف الوظ�في لمدیر شئو العاملین
  )الكل�ةأمین (الت�ع�ة اإلدار�ة 

  نمدیر شئو العاملین : أسم الوظ�فة  التخصص
ة :المجموعة الوظ�ف�ة

  األولى :الدرجة المال�ة  التنم
ة االدار7ة :المجموعة النوع�ة
    

  :نمدیر شئو العاملین وظ�فةالتعیین في -أ

   : لقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ة ط�قا &مدیر األقسام اإلدار�ة�عین 
 .اصال على الدرجة األولى الوظ
ف
ةنأن 
$و ح •
  . مؤهل دراسي عال مناسب لمجال العمل إلى جانب توافر الخبرة في مجال العمل •
ناجت
از البرامج التدر7ب
ة وفقا لنظام التدر7ب الوارد �أح$ام القانو رقم  • �شأن الوظائف ١٩٩١ لسنة ٥ً 

 . المدن
ة والق
اد
ة والئحته التنفیذ
ة
 . ها سنتان على األقل في وظ
فة من الدرجة األدنى م�اشرةقضاء مدة بین
ة قدر •
 . اجت
از المقابلة الشخص
ة •
إذا تعدد المرشحین لتلك الوظ
ف
ة یراعى شروW األفضل
ة في التعیین ط�قا للقواعد المنظمة والتي  •

 )  السن– المؤهل –مدة الخبرة (تراعي 
  :K التعیین وهيوتوجد معاییر شخص�ة للمفاضلة بین من تنطبR علیهم شرو

المعرفة والفهم لطب
عة العمل �اإلدارة التي سیرأسها من خالل الممارسة العمل
ة في نفس مجال  •
  العمل 

  فهم القوانین واللوائح واالجراءات المنظمة للعمل •
Fالقدرة على تطو7ر االداء وذلك بتحسین مستو اداء العاملین واالنتفاع بوقت العاملین في العمل  •

دام الموارد واالم$انات الماد
ة والمال
ة المتاحة ومحو االسراف والض
اع في $افة وتحسین استخ
  االم$انات المتاحة لإلدارة

  Fاالستعداد لتلقى ش$او العاملین ودراستها بدقة ومعالجتها •
  احترام المرؤوسین ومعاملتهم �عدالة ومساواة وموضوع
ة  •
• Wا� والنزاهة واالخالق الكر7مة والسلوك القو
م والترفع ان 
قدم القدوة للمرؤوسین في االلتزام واالنض

  عن الصغائر 
  مهارة في الق
ادة واالشراف •
  مهارة في ادارة الوقت •
  مهارة في االتصال واعداد التقار7ر •
  قدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤول
ات  •
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  قدرة على التوج
ه والتحلیل المنطقي •
  معمول بهامعرفة �التشر7عات والقوانین واالنظمة ال •
  مهارات في التخط
X االستراتیجي  •
•  D7مهارة في العمل بروح الفر  
• Xالقدرة على العمل تحت الضغ  

  :نالمهام الوظ�ف�ة لمدیر شئو العاملین- ب
  .القسم داخل تتم التي األعمال جم
ع على �اإلشراف الق
ام •
 والترق
ة واإلعارة والنقل والندب �التعیین المتصلة والتعل
مات والقرارات واللوائح القوانین تنفیذ متا�عة •

  .الخدمة ٕوانهاء والمعاشات والجزاءات والتسو
ات اإلضاف
ة والرواتب والعالوات
  .األفراد ن�شئو والملفات المتصلة واألوراق والنماذج والدفاتر والسجالت الوثائD $افة است
فاء متا�عة •
 یتعلD ف
ما وذلك Gالمالي واإلدار التوج
ه – اشاتوالمع التأمین – Gالمر$ز الجهاز تقار7ر على الرد •

�القسم.  
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  نالتوصیف الوظ�في لمدیر شئو الطالب
  )نو:یل الكل�ة لشئو التعل�م والطالب(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  نمدیر شئو الطالب : أسم الوظ�فة  التخصص
ة :المجموعة الوظ�ف�ة

  األولى : المال�ةالدرجة  التعل
م وظائف :المجموعة النوع�ة

  

  :نمدیر شئو الطالب وظ�فةالتعیین في -أ

   : لقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ة ط�قا &مدیر األقسام اإلدار�ة�عین 
 .نأن 
$و حاصال على الدرجة األولى الوظ
ف
ة •
  . مؤهل دراسي عال مناسب لمجال العمل إلى جانب توافر الخبرة في مجال العمل •
نرامج التدر7ب
ة وفقا لنظام التدر7ب الوارد �أح$ام القانو رقم اجت
از الب • �شأن الوظائف ١٩٩١ لسنة ٥ً 

 . المدن
ة والق
اد
ة والئحته التنفیذ
ة
 . قضاء مدة بین
ة قدرها سنتان على األقل في وظ
فة من الدرجة األدنى م�اشرة •
 . اجت
از المقابلة الشخص
ة •
اعى شروW األفضل
ة في التعیین ط�قا للقواعد المنظمة والتي إذا تعدد المرشحین لتلك الوظ
ف
ة یر •

 )  السن– المؤهل –مدة الخبرة (تراعي 
  :وتوجد معاییر شخص�ة للمفاضلة بین من تنطبR علیهم شروK التعیین وهي

المعرفة والفهم لطب
عة العمل �اإلدارة التي سیرأسها من خالل الممارسة العمل
ة في نفس مجال  •
  العمل 

  لقوانین واللوائح واالجراءات المنظمة للعملفهم ا •
Fالقدرة على تطو7ر االداء وذلك بتحسین مستو اداء العاملین واالنتفاع بوقت العاملین في العمل  •

وتحسین استخدام الموارد واالم$انات الماد
ة والمال
ة المتاحة ومحو االسراف والض
اع في $افة 
  االم$انات المتاحة لإلدارة

  Fتلقى ش$او العاملین ودراستها بدقة ومعالجتهااالستعداد ل •
  احترام المرؤوسین ومعاملتهم �عدالة ومساواة وموضوع
ة  •
ان 
قدم القدوة للمرؤوسین في االلتزام واالنض�اW والنزاهة واالخالق الكر7مة والسلوك القو
م والترفع  •

  عن الصغائر 
  مهارة في الق
ادة واالشراف •
  مهارة في ادارة الوقت •
   في االتصال واعداد التقار7رمهارة •
  قدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤول
ات  •
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  قدرة على التوج
ه والتحلیل المنطقي •
  معرفة �التشر7عات والقوانین واالنظمة المعمول بها •
  مهارات في التخط
X االستراتیجي  •
•  D7مهارة في العمل بروح الفر  
• Xالقدرة على العمل تحت الضغ  

  :نلمدیر شئو الطالبالمهام الوظ�ف�ة - ب
  .القسم داخل تتم التي األعمال جم
ع على إلشراف •
  .التعل
م نشئو تخص التي والتعل
مات واللوائح القوانین تنفیذ متا�عة •
  .الصح
حة �الب
انات وموافاتها �الجامعة المناظرة األجهزة مع التنسیD على العمل •
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  بالتوصیف الوظ�في لمدیر رعا�ة الطال
  )نو:یل الكل�ة لشئو التعل�م والطالب(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  مدیر رعا
ة الطالب : أسم الوظ�فة  التخصص
ة :المجموعة الوظ�ف�ة

  األولى :الدرجة المال�ة  الخدمات االجتماع
ة :المجموعة النوع�ة
  

  :مدیر رعا�ة الطالب وظ�فةالتعیین في -أ

   : من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ةلقرار  ط�قا &مدیر األقسام اإلدار�ة�عین 
 .نأن 
$و حاصال على الدرجة األولى الوظ
ف
ة •
  . مؤهل دراسي عال مناسب لمجال العمل إلى جانب توافر الخبرة في مجال العمل •
ناجت
از البرامج التدر7ب
ة وفقا لنظام التدر7ب الوارد �أح$ام القانو رقم  • �شأن الوظائف ١٩٩١ لسنة ٥ً 

 . الق
اد
ة والئحته التنفیذ
ةالمدن
ة و
 . قضاء مدة بین
ة قدرها سنتان على األقل في وظ
فة من الدرجة األدنى م�اشرة •
 . اجت
از المقابلة الشخص
ة •
إذا تعدد المرشحین لتلك الوظ
ف
ة یراعى شروW األفضل
ة في التعیین ط�قا للقواعد المنظمة والتي  •

 )  السن– المؤهل –مدة الخبرة (تراعي 
  :جد معاییر شخص�ة للمفاضلة بین من تنطبR علیهم شروK التعیین وهيوتو

المعرفة والفهم لطب
عة العمل �اإلدارة التي سیرأسها من خالل الممارسة العمل
ة في نفس مجال  •
  العمل 

  فهم القوانین واللوائح واالجراءات المنظمة للعمل •
ین واالنتفاع بوقت العاملین في العمل Fالقدرة على تطو7ر االداء وذلك بتحسین مستو اداء العامل •

وتحسین استخدام الموارد واالم$انات الماد
ة والمال
ة المتاحة ومحو االسراف والض
اع في $افة 
  االم$انات المتاحة لإلدارة

  Fاالستعداد لتلقى ش$او العاملین ودراستها بدقة ومعالجتها •
  احترام المرؤوسین ومعاملتهم �عدالة ومساواة وموضوع
ة  •
ان 
قدم القدوة للمرؤوسین في االلتزام واالنض�اW والنزاهة واالخالق الكر7مة والسلوك القو
م والترفع  •

  عن الصغائر 
  مهارة في الق
ادة واالشراف •
  مهارة في ادارة الوقت •
  مهارة في االتصال واعداد التقار7ر •
  قدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤول
ات  •
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   المنطقيقدرة على التوج
ه والتحلیل •
  معرفة �التشر7عات والقوانین واالنظمة المعمول بها •
  مهارات في التخط
X االستراتیجي  •
•  D7مهارة في العمل بروح الفر  
• Xالقدرة على العمل تحت الضغ  

  :المهام الوظ�ف�ة لمدیر رعا�ة الطالب- ب
  .القسم داخل تتم التي االعمال جم
ع على �اإلشراف الق
ام •
 وCینهم وCین اساتذتهم بینهم العالقات وتوثیD الطالب بین السل
مة جامع
ةال الروح بث على العمل •

  .Fاألخر الكل
ات طالب وCین
  .الالزمة لمواجهتها والبرنامج الطالب مش$الت على للتعرف ال�حوث اجراء على االشراف •
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  التوصیف الوظ�في لمدیر الدراسات العل�ا 

  والعالقات الثقاف�ة
  )و:یل الكل�ة للدراسات العل�ا(ة اإلدار�ة الت�ع�

الدراسات العل
ا والعالقات مدیر  : أسم الوظ�فة  التخصص
ة :المجموعة الوظ�ف�ة
  الثقاف
ة

 التنم
ة –خدمات التعل
م  :المجموعة النوع�ة
  االدار7ة

  األولى :الدرجة المال�ة

  

  :�ةمدیر الدراسات العل�ا والعالقات الثقاف وظ�فةالتعیین في -أ

   : لقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ة ط�قا &مدیر األقسام اإلدار�ة�عین 
 .نأن 
$و حاصال على الدرجة األولى الوظ
ف
ة •
  . مؤهل دراسي عال مناسب لمجال العمل إلى جانب توافر الخبرة في مجال العمل •
�شأن الوظائف ١٩٩١ لسنة ٥نانو رقم ًاجت
از البرامج التدر7ب
ة وفقا لنظام التدر7ب الوارد �أح$ام الق • 

 . المدن
ة والق
اد
ة والئحته التنفیذ
ة
 . قضاء مدة بین
ة قدرها سنتان على األقل في وظ
فة من الدرجة األدنى م�اشرة •
 . اجت
از المقابلة الشخص
ة •
لتي إذا تعدد المرشحین لتلك الوظ
ف
ة یراعى شروW األفضل
ة في التعیین ط�قا للقواعد المنظمة وا •

 )  السن– المؤهل –مدة الخبرة (تراعي 
  :وتوجد معاییر شخص�ة للمفاضلة بین من تنطبR علیهم شروK التعیین وهي

المعرفة والفهم لطب
عة العمل �اإلدارة التي سیرأسها من خالل الممارسة العمل
ة في نفس مجال  •
  العمل 

  فهم القوانین واللوائح واالجراءات المنظمة للعمل •
F تطو7ر االداء وذلك بتحسین مستو اداء العاملین واالنتفاع بوقت العاملین في العمل القدرة على •

وتحسین استخدام الموارد واالم$انات الماد
ة والمال
ة المتاحة ومحو االسراف والض
اع في $افة 
  االم$انات المتاحة لإلدارة

  Fاالستعداد لتلقى ش$او العاملین ودراستها بدقة ومعالجتها •
  لمرؤوسین ومعاملتهم �عدالة ومساواة وموضوع
ة احترام ا •
ان 
قدم القدوة للمرؤوسین في االلتزام واالنض�اW والنزاهة واالخالق الكر7مة والسلوك القو
م والترفع  •

  عن الصغائر 
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  مهارة في الق
ادة واالشراف •
  مهارة في ادارة الوقت •
  مهارة في االتصال واعداد التقار7ر •
  وتحمل المسؤول
ات قدرة على اتخاذ القرارات  •
  قدرة على التوج
ه والتحلیل المنطقي •
  معرفة �التشر7عات والقوانین واالنظمة المعمول بها •
  مهارات في التخط
X االستراتیجي  •
•  D7مهارة في العمل بروح الفر  
• Xالقدرة على العمل تحت الضغ  

  :المهام الوظ�ف�ة لمدیر الدراسات العل�ا والعالقات الثقاف�ة- ب
  .القسم داخل متن التي األعمال جم
ع ىعل االشراف •
 وال�حوث العل
ا ومجلس الدراسات الجامعة مجلس وقرارات والقوانین اللوائح تنفیذ اجراءات متا�عة •

  .الدراسات العل
ا طالب ن�شئو یختص ف
منا الكل
ة ومجلس
  .العالقات الثقاف
ة یخص ف
ما تصدر التي واللوائح والقوانین التعل
مات تطبیD متا�عة •
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  التوصیف الوظ�في لمدیر وحدة الخر�جین
  )نو:یل الكل�ة لشئو التعل�م والطالب(

  وحدة الخر7جینمدیر  : أسم الوظ�فة  التخصص
ة :المجموعة الوظ�ف�ة

  األولى :الدرجة المال�ة   التنم
ة االدار7ة–خدمات التعل
م  :المجموعة النوع�ة

  :لخر�جینمدیر وحدة ا وظ�فةالتعیین في -أ

   : لقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ة ط�قا &مدیر األقسام اإلدار�ة�عین 
 .نأن 
$و حاصال على الدرجة األولى الوظ
ف
ة •
  . مؤهل دراسي عال مناسب لمجال العمل إلى جانب توافر الخبرة في مجال العمل •
�شأن الوظائف ١٩٩١ لسنة ٥نم القانو رقم ًاجت
از البرامج التدر7ب
ة وفقا لنظام التدر7ب الوارد �أح$ا • 

 . المدن
ة والق
اد
ة والئحته التنفیذ
ة
 . قضاء مدة بین
ة قدرها سنتان على األقل في وظ
فة من الدرجة األدنى م�اشرة •
 . اجت
از المقابلة الشخص
ة •
مة والتي إذا تعدد المرشحین لتلك الوظ
ف
ة یراعى شروW األفضل
ة في التعیین ط�قا للقواعد المنظ •

 )  السن– المؤهل –مدة الخبرة (تراعي 
  :وتوجد معاییر شخص�ة للمفاضلة بین من تنطبR علیهم شروK التعیین وهي

المعرفة والفهم لطب
عة العمل �اإلدارة التي سیرأسها من خالل الممارسة العمل
ة في نفس مجال  •
  العمل 

  فهم القوانین واللوائح واالجراءات المنظمة للعمل •
Fة على تطو7ر االداء وذلك بتحسین مستو اداء العاملین واالنتفاع بوقت العاملین في العمل القدر •

وتحسین استخدام الموارد واالم$انات الماد
ة والمال
ة المتاحة ومحو االسراف والض
اع في $افة 
  االم$انات المتاحة لإلدارة

  Fاالستعداد لتلقى ش$او العاملین ودراستها بدقة ومعالجتها •
  رام المرؤوسین ومعاملتهم �عدالة ومساواة وموضوع
ة احت •
ان 
قدم القدوة للمرؤوسین في االلتزام واالنض�اW والنزاهة واالخالق الكر7مة والسلوك القو
م والترفع  •

  عن الصغائر 
  مهارة في الق
ادة واالشراف •
  مهارة في ادارة الوقت •
  مهارة في االتصال واعداد التقار7ر •
  ارات وتحمل المسؤول
ات قدرة على اتخاذ القر •
  قدرة على التوج
ه والتحلیل المنطقي •
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  معرفة �التشر7عات والقوانین واالنظمة المعمول بها •
  مهارات في التخط
X االستراتیجي  •
•  D7مهارة في العمل بروح الفر  
• Xالقدرة على العمل تحت الضغ  

  :المهام الوظ�ف�ة لمدیر وحدة الخر�جین- ب
  .القسم داخل تتم تيال األعمال جم
ع على إلشراف •
  .الخر7جین نشئو تخص التي والتعل
مات واللوائح القوانین تنفیذ متا�عة •
  .الصح
حة �الب
انات وموافاتها �الجامعة المناظرة األجهزة مع التنسیD على العمل •
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  نالتوصیف الوظ�في لمدیر الشئو المال�ة
  )أمین الكل�ة(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  نمدیر الشئو المال
ة : أسم الوظ�فة  التخصص
ة :المجموعة الوظ�ف�ة

  األولى :الدرجة المال�ة  التمو7ل والمحاس�ة :المجموعة النوع�ة
  

  :نمدیر الشئو المال�ة وظ�فةالتعیین في -أ

   : لقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ة ط�قا &مدیر األقسام اإلدار�ة�عین 
 .لى الدرجة األولى الوظ
ف
ةنأن 
$و حاصال ع •
  . مؤهل دراسي عال مناسب لمجال العمل إلى جانب توافر الخبرة في مجال العمل •
ناجت
از البرامج التدر7ب
ة وفقا لنظام التدر7ب الوارد �أح$ام القانو رقم  • �شأن الوظائف ١٩٩١ لسنة ٥ً 

 . المدن
ة والق
اد
ة والئحته التنفیذ
ة
 . ان على األقل في وظ
فة من الدرجة األدنى م�اشرةقضاء مدة بین
ة قدرها سنت •
 . اجت
از المقابلة الشخص
ة •
إذا تعدد المرشحین لتلك الوظ
ف
ة یراعى شروW األفضل
ة في التعیین ط�قا للقواعد المنظمة والتي  •

 )  السن– المؤهل –مدة الخبرة (تراعي 
  :یین وهيوتوجد معاییر شخص�ة للمفاضلة بین من تنطبR علیهم شروK التع

المعرفة والفهم لطب
عة العمل �اإلدارة التي سیرأسها من خالل الممارسة العمل
ة في نفس مجال  •
  العمل 

  فهم القوانین واللوائح واالجراءات المنظمة للعمل •
Fالقدرة على تطو7ر االداء وذلك بتحسین مستو اداء العاملین واالنتفاع بوقت العاملین في العمل  •

موارد واالم$انات الماد
ة والمال
ة المتاحة ومحو االسراف والض
اع في $افة وتحسین استخدام ال
  االم$انات المتاحة لإلدارة

  Fاالستعداد لتلقى ش$او العاملین ودراستها بدقة ومعالجتها •
  احترام المرؤوسین ومعاملتهم �عدالة ومساواة وموضوع
ة  •
اهة واالخالق الكر7مة والسلوك القو
م والترفع ان 
قدم القدوة للمرؤوسین في االلتزام واالنض�اW والنز •

  عن الصغائر 
  مهارة في الق
ادة واالشراف •
  مهارة في ادارة الوقت •
  مهارة في االتصال واعداد التقار7ر •
  قدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤول
ات  •
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  قدرة على التوج
ه والتحلیل المنطقي •
  بهامعرفة �التشر7عات والقوانین واالنظمة المعمول  •
  مهارات في التخط
X االستراتیجي  •
•  D7مهارة في العمل بروح الفر  
• Xالقدرة على العمل تحت الضغ  

  :نالمهام الوظ�ف�ة لمدیر الشئو المال�ة- ب
  .الم$تب داخل تتم التي األعمال على االشراف •
  .تواللوائح والتعل
ما للقوانین مطا�قتها من والتأكد المال
ة االعمال انجاز متا�عة •
  .) إلخ.. تكنولوج
ا المعلومات نادF – انتاج – Gاستشار (الخاصة الوحدات حسا�ات ةمراجع •
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  التوصیف الوظ�في لمدیر م:تب عمید الكل�ة
  )عمید الكل�ة(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  مدیر م$تب عمید الكل
ة : أسم الوظ�فة  التخصص
ة :المجموعة الوظ�ف�ة

  األولى :الدرجة المال�ة  التنم
ة االدار7ة :النوع�ةالمجموعة 
  

  :مدیر م:تب عمید الكل�ة وظ�فةالتعیین في -أ

   : لقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ة ط�قا &مدیر األقسام اإلدار�ة�عین 
 .نأن 
$و حاصال على الدرجة األولى الوظ
ف
ة •
  . افر الخبرة في مجال العملمؤهل دراسي عال مناسب لمجال العمل إلى جانب تو •
ناجت
از البرامج التدر7ب
ة وفقا لنظام التدر7ب الوارد �أح$ام القانو رقم  • �شأن الوظائف ١٩٩١ لسنة ٥ً 

 . المدن
ة والق
اد
ة والئحته التنفیذ
ة
 . قضاء مدة بین
ة قدرها سنتان على األقل في وظ
فة من الدرجة األدنى م�اشرة •
 . اجت
از المقابلة الشخص
ة •
إذا تعدد المرشحین لتلك الوظ
ف
ة یراعى شروW األفضل
ة في التعیین ط�قا للقواعد المنظمة والتي  •

 )  السن– المؤهل –مدة الخبرة (تراعي 
  :وتوجد معاییر شخص�ة للمفاضلة بین من تنطبR علیهم شروK التعیین وهي

ارسة العمل
ة في نفس مجال المعرفة والفهم لطب
عة العمل �اإلدارة التي سیرأسها من خالل المم •
  العمل 

  فهم القوانین واللوائح واالجراءات المنظمة للعمل •
Fالقدرة على تطو7ر االداء وذلك بتحسین مستو اداء العاملین واالنتفاع بوقت العاملین في العمل  •

وتحسین استخدام الموارد واالم$انات الماد
ة والمال
ة المتاحة ومحو االسراف والض
اع في $افة 
  االم$انات المتاحة لإلدارة

  Fاالستعداد لتلقى ش$او العاملین ودراستها بدقة ومعالجتها •
  احترام المرؤوسین ومعاملتهم �عدالة ومساواة وموضوع
ة  •
ان 
قدم القدوة للمرؤوسین في االلتزام واالنض�اW والنزاهة واالخالق الكر7مة والسلوك القو
م والترفع  •

  عن الصغائر 
  ة واالشرافمهارة في الق
اد •
  مهارة في ادارة الوقت •
  مهارة في االتصال واعداد التقار7ر •
  قدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤول
ات  •
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  قدرة على التوج
ه والتحلیل المنطقي •
  معرفة �التشر7عات والقوانین واالنظمة المعمول بها •
  مهارات في التخط
X االستراتیجي  •
•  D7مهارة في العمل بروح الفر  
  لى العمل تحت الضغXالقدرة ع •

  :المهام الوظ�ف�ة لمدیر م:تب عمید الكل�ة- ب
 .اإلشراف على األعمال التي تتم داخل الم$تب •
 الكل
ة عمید للم$تب على واإلدار7ة العلم
ة األقسام منن الواردة والمذ$رات الموضوعات عرض •

  .علیها للتأشیر
 وقت مع �مننا ال یتعارض عمید الكل
ة .د.أ سیدال مقابلة الراغبین فنني للسادة المواعید بتنظ
م الق
ام •

  .س
ادته
  .وتوجیهها للس$رتار7ة للم$تب الكل
ة عمید 
صرها التي التعل
مات تلقى •
  .بدقة مع الس$رتار7ة تنفیذها من والتأكد الم$تب داخل تتم التي األعمال انجاز متا�عة •
 دادهإواع وتنظ
مها الكل
ة مجلس على عرضها المطلوب الموضوعات تلقى •
  .األعمال جدول إلعداد اإلجراءات واتخاذ المجلس على للعرض •
  .الكل
ة مجلس النعقاد Fالدعو بتوج
ه الخاصة �اإلجراءات الق
ام •
  .المختلفة األجهزة من المختصة الجهات على وتوز7عها وتصن
فها الملفات استالم •
  .المجلس أمانه ألعمال والنسخ الط�اعة �أعمال الق
ام •
  .وحفظها المجلس انعقاد �عد الملفات م�استال الق
ام •
  .القسم یخص ف
ما �المجلس اتخذت التي �القرارات المعن
ة األقسام مخاط�ة •
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  الم:ت�ةالتوصیف الوظ�في لمدیر 
  )للدراسات العل�ا  وال�حوثو:یل الكل�ة (

  مدیر الم$ت�ة : أسم الوظ�فة  التخصص
ة :المجموعة الوظ�ف�ة

  األولى :الدرجة المال�ة  الم$ت�ات والوثائD :المجموعة النوع�ة
  

  :الم:ت�ةمدیر  وظ�فةالتعیین في -أ

   : لقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ة ط�قا &مدیر األقسام اإلدار�ة�عین 
 .نأن 
$و حاصال على الدرجة األولى الوظ
ف
ة •
  . جال العملمؤهل دراسي عال مناسب لمجال العمل إلى جانب توافر الخبرة في م •
ناجت
از البرامج التدر7ب
ة وفقا لنظام التدر7ب الوارد �أح$ام القانو رقم  • �شأن الوظائف ١٩٩١ لسنة ٥ً 

 . المدن
ة والق
اد
ة والئحته التنفیذ
ة
 . قضاء مدة بین
ة قدرها سنتان على األقل في وظ
فة من الدرجة األدنى م�اشرة •
 . اجت
از المقابلة الشخص
ة •
رشحین لتلك الوظ
ف
ة یراعى شروW األفضل
ة في التعیین ط�قا للقواعد المنظمة والتي إذا تعدد الم •

 )  السن– المؤهل –مدة الخبرة (تراعي 
  :وتوجد معاییر شخص�ة للمفاضلة بین من تنطبR علیهم شروK التعیین وهي

 نفس مجال المعرفة والفهم لطب
عة العمل �اإلدارة التي سیرأسها من خالل الممارسة العمل
ة في •
  العمل 

  فهم القوانین واللوائح واالجراءات المنظمة للعمل •
Fالقدرة على تطو7ر االداء وذلك بتحسین مستو اداء العاملین واالنتفاع بوقت العاملین في العمل  •

وتحسین استخدام الموارد واالم$انات الماد
ة والمال
ة المتاحة ومحو االسراف والض
اع في $افة 
  حة لإلدارةاالم$انات المتا

  Fاالستعداد لتلقى ش$او العاملین ودراستها بدقة ومعالجتها •
  احترام المرؤوسین ومعاملتهم �عدالة ومساواة وموضوع
ة  •
ان 
قدم القدوة للمرؤوسین في االلتزام واالنض�اW والنزاهة واالخالق الكر7مة والسلوك القو
م والترفع  •

  عن الصغائر 
  مهارة في الق
ادة واالشراف •
  ة في ادارة الوقتمهار •
  مهارة في االتصال واعداد التقار7ر •
  قدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤول
ات  •
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  قدرة على التوج
ه والتحلیل المنطقي •
  معرفة �التشر7عات والقوانین واالنظمة المعمول بها •
  مهارات في التخط
X االستراتیجي  •
•  D7مهارة في العمل بروح الفر  
  ضغXالقدرة على العمل تحت ال •

  :الم:ت�ةالمهام الوظ�ف�ة لمدیر - ب
  .القسم داخل تتم التي األعمال جم
ع على إلشراف •
  .الخر7جین نشئو تخص التي والتعل
مات واللوائح القوانین تنفیذ متا�عة •
 .الصح
حة �الب
انات وموافاتها �الجامعة المناظرة األجهزة مع التنسیD على العمل •
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  نالتوصیف الوظ�في لمدیر المخاز
  )أمین الكل�ة(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  نمدیر المخاز : أسم الوظ�فة  التخصص
ة :المجموعة الوظ�ف�ة

  األولى :الدرجة المال�ة  التنم
ة االدار7ة :المجموعة النوع�ة
  

  :نمدیر المخاز وظ�فةالتعیین في -أ

   : عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ةلقرار من  ط�قا &مدیر األقسام اإلدار�ة�عین 
 .نأن 
$و حاصال على الدرجة األولى الوظ
ف
ة •
  . مؤهل دراسي عال مناسب لمجال العمل إلى جانب توافر الخبرة في مجال العمل •
ناجت
از البرامج التدر7ب
ة وفقا لنظام التدر7ب الوارد �أح$ام القانو رقم  • �شأن الوظائف ١٩٩١ لسنة ٥ً 


اد
ة والئحته التنفیذ
ةالمدن
ة والق . 
 . قضاء مدة بین
ة قدرها سنتان على األقل في وظ
فة من الدرجة األدنى م�اشرة •
 . اجت
از المقابلة الشخص
ة •
إذا تعدد المرشحین لتلك الوظ
ف
ة یراعى شروW األفضل
ة في التعیین ط�قا للقواعد المنظمة والتي  •

 )  السن– المؤهل –مدة الخبرة (تراعي 
  :معاییر شخص�ة للمفاضلة بین من تنطبR علیهم شروK التعیین وهيوتوجد 

المعرفة والفهم لطب
عة العمل �اإلدارة التي سیرأسها من خالل الممارسة العمل
ة في نفس مجال  •
  العمل 

  فهم القوانین واللوائح واالجراءات المنظمة للعمل •
واالنتفاع بوقت العاملین في العمل Fالقدرة على تطو7ر االداء وذلك بتحسین مستو اداء العاملین  •

وتحسین استخدام الموارد واالم$انات الماد
ة والمال
ة المتاحة ومحو االسراف والض
اع في $افة 
  االم$انات المتاحة لإلدارة

  Fاالستعداد لتلقى ش$او العاملین ودراستها بدقة ومعالجتها •
  احترام المرؤوسین ومعاملتهم �عدالة ومساواة وموضوع
ة  •

قدم القدوة للمرؤوسین في االلتزام واالنض�اW والنزاهة واالخالق الكر7مة والسلوك القو
م والترفع ان • 

  عن الصغائر 
  مهارة في الق
ادة واالشراف •
  مهارة في ادارة الوقت •
  مهارة في االتصال واعداد التقار7ر •
  قدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤول
ات  •
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  منطقيقدرة على التوج
ه والتحلیل ال •
  معرفة �التشر7عات والقوانین واالنظمة المعمول بها •
  مهارات في التخط
X االستراتیجي  •
•  D7مهارة في العمل بروح الفر  
• Xالقدرة على العمل تحت الضغ  

  :نالمهام الوظ�ف�ة لمدیر المخاز- ب
  .القسم داخل تتم التي األعمال جم
ع على �اإلشراف الق
ام •
  .عمله ف
ما یخص تصدر والتي ن�المخاز الخاصة واللوائح نینوالقوا التعل
مات تطبیD متا�عة •
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  الوحدة العالج�ةالتوصیف الوظ�في لمدیر 
  )اإلدار�ة الطب�ة �الجامعة_ نو:یل الكل�ة لشئو التعل�م والطالب (الت�ع�ة اإلدار�ة 
  مدیر الوحدة العالج
ة : أسم الوظ�فة  التخصص
ة :المجموعة الوظ�ف�ة

  األولى :الدرجة المال�ة  Gوظائف الطب ال�شر :المجموعة النوع�ة
  

  :مدیر الوحدة العالج�ة وظ�فةالتعیین في -أ

 من االدارة الطب�ة للجامعة و>ترش�حلقرار من عمید الكل�ة  ط�قا الطبیب مدیر الوحدة العالج�ة�عین 
   : وفقا للشروK التال�ة

 .احة �$الور7وس الطب والجرنأن 
$و حاصال على  •
 .یتم انتداب الطبیب �معرفة اإلدارة الطب
ة �الجامعة و7ت�عها من الناح
ة الفن
ة •

  :لمدیر الوحدة العالج�ةالمهام الوظ�ف�ة - ب
  خدمات اإلسعافات األول
ة  •
 .kاستق�ال حاالت الطوار وتقد
م $ل ما هو متاح من $شف وفحص وعالج  •
• 
 .م الكشف والعالج ًاستق�ال الحاالت المرض
ة المترددة یوم
ا وتقد
استق�ال الحاالت المزمنة مثل مرض الس$ر والحاالت الخاصة والحاالت النفس
ة وتقد
م الكشف  •

 والفحوص والعالج �صفة دور7ة و7وجد �الع
ادة جهاز ق
اس نس�ة الس$ر �الدم  
 خدمات اإلشراف الطبي على لجان االمتحانات طوال العام •
 دد خدمات الكشف الطبي على الطل�ة الج •
 .خدمات تحو7ل �عض الحاالت للمستشفى الجامعي الستكمال الفحوصات والعالج والمتا�عة  •
 . العالج
ة طوال العامخدمةم ال
تقد •
 .خدمات میدان
ة وذلك من خالل المشار$ة في القوافل الطب
ة  •
  .عمل إحصائ
ات سنو
ة �شأن الطل�ة والطال�ات المترددین للعالج وتقدم للجهات المختصة  •

  

  

  

  

  

  

  



  التوصیف الوظیفي دلیل 
 

                                                               -         - ٤٦

  الصیدل�ةالتوصیف الوظ�في لمدیر 
  )اإلدار�ة الطب�ة �الجامعة_ نو:یل الكل�ة لشئو التعل�م والطالب (الت�ع�ة اإلدار�ة 
  مدیر الصیدل
ة : أسم الوظ�فة  التخصص
ة :المجموعة الوظ�ف�ة

  األولى :الدرجة المال�ة  وظائف الصیدلة :المجموعة النوع�ة
  

  :صیدل�ةمدیر ال وظ�فةالتعیین في -أ

وفقا و>ترش�ح من االدارة الطب�ة للجامعة لقرار من عمید الكل�ة ط�قا الصیدلي مدیر الصیدل�ة �عین 
   : للشروK التال�ة

�$الور7وس الصیدلة نأن 
$و حاصال على  •. 
 .یتم انتداب الصیدلي �معرفة اإلدارة الطب
ة �الجامعة و7ت�عها من الناح
ة الفن
ة •

  : الصیدل�ةلمدیرالمهام الوظ�ف�ة - ب
 .األشراف على أعمال الصیدل
ة �الكل
ة •
 . طوال العامالصیدل
ة خدمةم ال
تقد •
 .خدمات میدان
ة وذلك من خالل المشار$ة في القوافل الطب
ة  •
  .عمل إحصائ
ات سنو
ة �شأن الطل�ة والطال�ات المترددین للعالج وتقدم للجهات المختصة  •
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  �انةالصالتوصیف الوظ�في لمدیر 
  )أمین الكل�ة(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  مدیر الص
انة : أسم الوظ�فة  التخصص
ة :المجموعة الوظ�ف�ة

  األولى :الدرجة المال�ة  وظائف الهندسة :المجموعة النوع�ة
  

  :الص�انةمدیر  وظ�فةالتعیین في -أ

    :لقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ة ط�قا &مدیر األقسام اإلدار�ة�عین 
 .نأن 
$و حاصال على الدرجة األولى الوظ
ف
ة •
  . مؤهل دراسي عال مناسب لمجال العمل إلى جانب توافر الخبرة في مجال العمل •
ناجت
از البرامج التدر7ب
ة وفقا لنظام التدر7ب الوارد �أح$ام القانو رقم  • �شأن الوظائف ١٩٩١ لسنة ٥ً 

 . المدن
ة والق
اد
ة والئحته التنفیذ
ة
 . دة بین
ة قدرها سنتان على األقل في وظ
فة من الدرجة األدنى م�اشرةقضاء م •
 . اجت
از المقابلة الشخص
ة •
إذا تعدد المرشحین لتلك الوظ
ف
ة یراعى شروW األفضل
ة في التعیین ط�قا للقواعد المنظمة والتي  •

 )  السن– المؤهل –مدة الخبرة (تراعي 
  :بR علیهم شروK التعیین وهيوتوجد معاییر شخص�ة للمفاضلة بین من تنط

المعرفة والفهم لطب
عة العمل �اإلدارة التي سیرأسها من خالل الممارسة العمل
ة في نفس مجال  •
  العمل 

  فهم القوانین واللوائح واالجراءات المنظمة للعمل •
 Fالقدرة على تطو7ر االداء وذلك بتحسین مستو اداء العاملین واالنتفاع بوقت العاملین في العمل •

وتحسین استخدام الموارد واالم$انات الماد
ة والمال
ة المتاحة ومحو االسراف والض
اع في $افة 
  االم$انات المتاحة لإلدارة

  Fاالستعداد لتلقى ش$او العاملین ودراستها بدقة ومعالجتها •
  احترام المرؤوسین ومعاملتهم �عدالة ومساواة وموضوع
ة  •
ام واالنض�اW والنزاهة واالخالق الكر7مة والسلوك القو
م والترفع ان 
قدم القدوة للمرؤوسین في االلتز •

  عن الصغائر 
  مهارة في الق
ادة واالشراف •
  مهارة في ادارة الوقت •
  مهارة في االتصال واعداد التقار7ر •
  قدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤول
ات  •



  التوصیف الوظیفي دلیل 
 

                                                               -         - ٤٨

  قدرة على التوج
ه والتحلیل المنطقي •
   واالنظمة المعمول بهامعرفة �التشر7عات والقوانین •
  مهارات في التخط
X االستراتیجي  •
•  D7مهارة في العمل بروح الفر  
• Xالقدرة على العمل تحت الضغ  

  :الص�انةالمهام الوظ�ف�ة لمدیر - ب
  .القسم داخل تتم التي األعمال جم
ع على �اإلشراف الق
ام •
  .عمله ف
ما یخص تصدر تيوال ن�المخاز الخاصة واللوائح والقوانین التعل
مات تطبیD متا�عة •
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  التوصیف الوظ�في لعضو هیئة التدر�س 

  بدرجة أستاذ د:تور
  ) القسم العلميرئ�س(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :عضو هیئة التدر�س بدرجة أستاذ د:تور وظ�فةالتعیین في -أ
  : الذ& ینص على١٩٧٢ لسنة ٤٩ن القانو من) ٥٠( ط�قا لنص المادة رقم األستاذ�عین 

علـى لقبهـا العلمـي مـن أسـتوفي  یتقدم للتعیین في وظـائف األسـاتذة واألسـاتذة المـساعدین أو للحـصول •
نمـن قـانو تنظـ
م الجامعـات مـن بـین األسـاتذة  ٧٠، ٦٩شروW المـدة المنـصوص علیهـا فـي المـادتین 

  .تقید �مواعید معینةنالقسم �الكل
ة دو ال المساعدین والمدرسین في ذات
 مــع مراعــاة ح:ــم ١٩٧٢لــسنة٤٩نمــن القــانو ) ٧٠(�ــشترK فــي تعیــین األســاتذة ط�قــا لــنص المــادة 

  :ما یلي) ٦٩(المادة 

نأن 
$و قد شغل وظ
فة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على األقـل فـي إحـدF الجامعـات الخاضـعة  •
نلهـــذا القـــانو أو فـــي معهـــد علمـــي مـــن ط�قتهـــا أو أن 
$ـــو قـــد  مـــضت علـــى حـــصوله علـــى المؤهـــل ن

ن مــن هــذا القــانو مــدة عــشر ســنوات علــى األقــل �ــشرW أن 
$ــو قــد ٦٦المنــصوص عل
ــه فــي المــادة  ن
مــضى ثمــاني عــشرة ســنه علــى األقــل علــى درجــة ال�$ــالور7وس أو الل
ــسانس أو مــا 
عادلهــا وذلــك إذا 

 .Fتقرر اإلعالن عن تلك الوظ
فة في جامعة أخر إقل
م
ة
م في مادتـه وهـو أسـتاذ مـساعد بـإجراء مبتكـرة ونـشرها أو بـإجراء أعمـال إنـشائ
ة ممتـازة نأن 
$و قد قا •

 .تؤهله لشغل مر$ز األستاذ
ة
نأن 
$و ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعیینه أستاذا مساعدا بواج�ات أعـضاء هیئـة التـدر7س ومحـسنا  •

 .أداءها
 .أن 
$ونوا متوافر7ن على الكفاءة المتطل�ة للتدر7س •

یجــوز اســتثناء، تعیــین أســاتذة مــن خــارج الجامعــة إذا تــوافرت فــیهم ) ٦٦(راعــاة ح:ــم المــادة مــع م

  :الشروK األت�ة

نأن تكو قد مضت عشر سنوات على األقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عل
ة فـي المـادة  •
 .نمن هذا القانو) ٦٦(

 ال�$ــــالور7وس أو نأن تكــــو قــــد مــــضت ثمــــاني عــــشرة ســــنه علــــى األقــــل علــــى حــــصولهم علــــى درجــــة •
 .الل
سانس أو ما 
عادلها

أن 
$ونــوا قــد قـــاموا خــالل الـــسنوات الخمــس الـــسا�قة علــى تقــدمهم للتعیـــین فــي وظ
فـــة اســتاذ بـــإجراء  •
�حوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائ
ة ممتازة في تخصص هذه الوظ
فة. 
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  :المهام الوظ�ف�ة لعضو هیئة التدر�س بدرجة أستاذ د:تور- ب
 .ور مجلس القسم العلمي ومناقشة قضا
ا القسمحض •
  . التفرغ للق
ام �المحاضرات واألشراف على الس$اشن العمل
ة �القسم •
  . المساهمة في تقدم العلوم التخصص
ة بإجراء ال�حوث والدراسات المبتكرة •
 األشراف على ما 
عده الطالب من ال�حوث واألشراف على المعامل والم$ت�ات وتزو7دها �الكتب •

  . والمراجع
   .التمسك �التقالید والق
م الجامع
ة األصیلة والعمل على بثها في نفوس الطالب •
  . ترسیخ وتدع
م االتصال الم�اشر �الطالب ورعا
ة شئونهم االجتماع
ة والثقاف
ة والر7اض
ة •
نحف\ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والمعامل و
قدمو إلى رئ
س القسم تقر7را عن $ل  •

  . لحفظهإجراءات ادث من شأنه اإلخالل �النظام وما اتخذ من ح
تقد
م تقر7را عن نشاطه العلمي وال�حوث التي أجراها ونشرها وال�حوث الجار7ة إلى رئ
س مجلس  •

  . القسم المختص للعرض على مجلس القسم
   .نالمشار$ة في أعمال المجالس واللجان التي 
$ونو أعضاء فیها •
للقسم وللكل
ة والعمل على المشار$ة في المؤتمرات العلم
ة  مؤتمرات العلم
ةلمشار$ة في أعمال ال •

  .الداخل
ة والخارج
ة وأعداد المشار7ع ال�حث
ة
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  التوصیف الوظ�في لعضو هیئة التدر�س 

  بدرجة أستاذ مساعد
  ) القسم العلميرئ�س(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :بدرجة أستاذ مساعدعضو هیئة التدر�س  وظ�فةالتعیین في -أ
  : الذ& ینص على١٩٧٢ لسنة ٤٩نمن القانو ) ٥٠(ط�قا لنص المادة رقم المساعد  األستاذ�عین 

علـى لقبهـا العلمـي مـن أسـتوفي  یتقدم للتعیین في وظـائف األسـاتذة واألسـاتذة المـساعدین أو للحـصول •
عـات مـن بـین األسـاتذة نمـن قـانو تنظـ
م الجام ٧٠، ٦٩شروW المـدة المنـصوص علیهـا فـي المـادتین 

  .نالقسم �الكل
ة دو التقید �مواعید معینة المساعدین والمدرسین في ذات
  :ما�أتى١٩٧٢لسنة٤٩نمن القانو ) ٦٩(�شترK ف�من �عین أستاذا مساعدا ط�قا لنص المادة لرقم

نأن 
$و قد شغل وظ
فـة مـدرس مـدة خمـس سـنوات علـى األقـل فـي إحـدF الجامعـات الخاضـعة لهـذا  •
ننو أو في معهد علمي من ط�قتها أو أن 
$و قد مضت على حصوله على المؤهل المنـصوص القا ن

ن من هـذا القـانو مـدة خمـس سـنوات علـى األقـل �ـشرW أن 
$ـو قـد مـضى ثـالث ٦٦عل
ه في المادة  ن
عــشرة ســنه علــى األقــل علــى حــصوله علــى درجــة ال�$ــالور7وس أو الل
ــسانس أو مــا 
عادلهــا وذلــك إذا 

 .F عن تلك الوظ
فة في جامعة أخر إقل
م
ةتقرر اإلعالن
 .نأن 
$و قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء �حوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائ
ة ممتازة •
  .نأن 
$و ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعیینه مدرسا بواج�ات أعضاء هیئة التدر7س ومحسنا أداءها •

ــسا�قة  ــا یجــوز اســت) ٦٩(ط�قــا لــنص المــادة ال ــین أســاتذة مــساعدین مــن خــارج الجامعــة وفق ثناء تعی

  :للشروK األت�ة

نأن تكــو قــد مــضت خمــس ســنوات علــى األقــل علــى حــصولهم علــى المؤهــل المنــصوص عل
ــة فــي  •
 .نمن هذا القانو) ٦٦(المادة 

نأن تكو قد مضت ثالثة عشرة سنه على األقل على حصولهم علـى درجـة ال�$ـالور7وس أو الل
ـسانس  •
 .دلهاأو ما 
عا

بـــإجراء �حـــوث ) ٦٦(أن 
$ونـــوا قـــد قـــاموا منـــذ حـــصولهم علـــى المؤهـــل المنـــصوص عل
ـــه فـــي المـــادة  •
 .مبتكرة ونشرها أو بجراء أعمال إنشائ
ة ممتازة في المادة المتعلقة �الوظ
فة

 .أن 
$ونوا متوافر7ن على الكفاءة المتطل�ة للتدر7س •

  : مساعدالمهام الوظ�ف�ة لعضو هیئة التدر�س بدرجة أستاذ- ب
 .حضور مجلس القسم العلمي ومناقشة قضا
ا القسم •
  . التفرغ للق
ام �المحاضرات واألشراف على الس$اشن العمل
ة �القسم •
  . المساهمة في تقدم العلوم التخصص
ة بإجراء ال�حوث والدراسات المبتكرة •
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دها �الكتب األشراف على ما 
عده الطالب من ال�حوث واألشراف على المعامل والم$ت�ات وتزو7 •
  . والمراجع

   .التمسك �التقالید والق
م الجامع
ة األصیلة والعمل على بثها في نفوس الطالب •
  . ترسیخ وتدع
م االتصال الم�اشر �الطالب ورعا
ة شئونهم االجتماع
ة والثقاف
ة والر7اض
ة •
را عن $ل نحف\ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والمعامل و
قدمو إلى رئ
س القسم تقر7 •

  . لحفظهإجراءات حادث من شأنه اإلخالل �النظام وما اتخذ من 
تقد
م تقر7را عن نشاطه العلمي وال�حوث التي أجراها ونشرها وال�حوث الجار7ة إلى رئ
س مجلس  •

  . القسم المختص للعرض على مجلس القسم
   .نالمشار$ة في أعمال المجالس واللجان التي 
$ونو أعضاء فیها •
للقسم وللكل
ة والعمل على المشار$ة في المؤتمرات العلم
ة  ي أعمال المؤتمرات العلم
ةلمشار$ة ف •

  .الداخل
ة والخارج
ة وأعداد المشار7ع ال�حث
ة
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  التوصیف الوظ�في لعضو هیئة التدر�س

   بدرجة مدرس
  ) القسم العلميرئ�س(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :التدر�س بدرجة مدرسعضو هیئة  وظ�فةالتعیین في -أ
�قــرار مــن رئــ
س  ١٩٧٢ لــسنة٤٩نمــن القــانو ) ٦٥(
عــین أعــضاء هیئــة التــدر7س ط�قــا لــنص المــادة رقــم

  .الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة �عد أخذ رأF مجلس الكل
ة أو المعهد ومجلس القسم المختص

مـن ) ٦٦(ة لـرقم ط�قـا لـنص المـاد بدرجـة مـدرسو�شترK ف�من �عین عضوا في هیئة التـدر�س

  :ما�أتى١٩٧٢لسنة٤٩نالقانو 

نأن 
$ـو حاصــال علــى درجـة الــد$توراه أو مــا 
عادلهــا مـن إحــدF الجامعــات المـصر7ة فــي مــادة تؤهلــه  •
Fلشغل الوظ
فة أو أن 
$و حاصال من جامعة أخـر أو هیئـة علم
ـة أو معهـد علمـي معتـرف �ـه فـي  ن

 للجامعــات معادلــة لــذلك مــع مراعــاة أح$ــام مـصر أو فــي الخــارج علــى درجــة 
عتبرهــا المجلــس األعلـى
 .القوانین واللوائح المعمول بها

 .نأن 
$و محمود السیرة حسن السمعة •
نأن تكـو قـد مـضت ١٩٧ لـسنة٤٩نمـن القـانو ) ٦٧(
شترW ف
من 
عین مدرسا ط�قا لنص المادة رقم  •

  ٠لهاست سنوات على األقل على حصوله على درجة ال�$الور7وس أو الل
سانس أو ما
عاد
•  Wـشتر
نفإذا $ان من المدرسین المـساعدین أو المعیـدین فـي إحـدF الجامعـات الخاضـعة لهـذا القـانو ف

بواج�اتـه ومحـسنا -منـذ تعیینـه معیـدا أو مدرسـا مـساعدا-نعما تقدم أن 
$و ملتزمـا فـي عملـه ومـسلكه
   ٠أداؤها

 للتــدر7س �اإلضــافة إلــى ٕواذا $ــان مــن غیــرهم أG مــن خــارج الجامعــة ف
ــشترW تــوافر الكفــاءة المتطل�ــة •
 .الضوا�X التي 
قرها مجلس الجامعة

  :المهام الوظ�ف�ة لعضو هیئة التدر�س بدرجة مدرس- ب
  . التفرغ للق
ام �المحاضرات واألشراف على الس$اشن العمل
ة �القسم •
  . المساهمة في تقدم العلوم التخصص
ة بإجراء ال�حوث والدراسات المبتكرة •
طالب من ال�حوث واألشراف على المعامل والم$ت�ات وتزو7دها �الكتب األشراف على ما 
عده ال •

  . والمراجع
   .التمسك �التقالید والق
م الجامع
ة األصیلة والعمل على بثها في نفوس الطالب •
  . ترسیخ وتدع
م االتصال الم�اشر �الطالب ورعا
ة شئونهم االجتماع
ة والثقاف
ة والر7اض
ة •
نروس والمحاضرات والمعامل و
قدمو إلى رئ
س القسم تقر7را عن $ل حف\ النظام داخل قاعات الد •

  .  لحفظهإجراءاتحادث من شأنه اإلخالل �النظام وما اتخذ من 
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تقد
م تقر7را عن نشاطه العلمي وال�حوث التي أجراها ونشرها وال�حوث الجار7ة إلى رئ
س مجلس  •
  . القسم المختص للعرض على مجلس القسم

   .ن المجالس واللجان التي 
$ونو أعضاء فیهاالمشار$ة في أعمال •
للقسم وللكل
ة والعمل على المشار$ة في المؤتمرات العلم
ة  لمشار$ة في أعمال المؤتمرات العلم
ة •

  .الداخل
ة والخارج
ة وأعداد المشار7ع ال�حث
ة
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  نالتوصیف الوظ�في لمعاو عضو هیئة التدر�س

  عد بدرجة مدرس مسا
  )رئ�س القسم العلمي(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :نمعاو عضو هیئة تدر�س بدرجة مدرس مساعد وظ�فةالتعیین في -أ
ن
عین المعیدو والمدرسو المساعدو �قـرار ١٩٧٢لسنة ٤٩نمن القانو ) ١٣٣(ط�قا لنص المادة ن ن

المخـتص ومن رئ
س الجامعة بناء على طلب مجلس الكل
ة أو المعهد �عد أخذ رأF مجلس القـسم 
  .نو
$و التعیین من تار7خ صدور القرار

ونــص المــادة رقــم ) ١٣٥(ط�قــا لــنص المــادة لــرقمبدرجــة مــدرس مــساعد و�ــشترK فــ�من �عــین 

  :ما�أتى١٩٧٢لسنة٤٩نمن القانو ) ١٣٩(

  .نأن 
$و محمود السیرة حسن السمعة •
ل
ــا مــؤهلین للقیــد نأن 
$ــو حاصــال علــى درجــة الماجــستیر أو علــى دبلــومین مــن دبلومــات الدراســة الع •

 . ما 
عادلها درجة الماجستیر أو الدبلومینوللحصول على درجة الد$توراه أ
  .نأن 
$و ملتزما في عمله ومسلكة منذ تعیین معیدا بواج�اته ومحسنا أداءها •

  :من خارج الجامعة وفقا للشروK األت�ةالمعیدین یجوز استثناء 

ــشترW فــ
من 
عــین مدرســا ١٩٧٢لــسنة ٤٩نالقــانو مــن ) ١٣٩(ط�قــا لــنص الفقــرة األخیــرة مــن المــادة • 

نمــساعدا مــن خــارج الجامعــة أن 
$ــو حاصــال علــى تز$
ــة مــن المــشرف علــى رســالة الماجــستیر فــي 
حالــة حــصوله علــى الماجــستیر أو مــن عمیــد الكل
ــة �عــد أخــذ رأF مجــالس األقــسام المتخصــصة فــي 

  .حالة الحصول على الدبلومین

  :ضو هیئة تدر�س بدرجة مدرس مساعدنالمهام الوظ�ف�ة لمعاو ع- ب
  .  العمل
ة �القسمالس$اشنالتفرغ للق
ام �أ�حاث الد$توراه والمشار$ة في تدر7س  •
  .  المساهمة في تقدم العلوم التخصص
ة بإجراء ال�حوث والدراسات المبتكرة •
   .التمسك �التقالید والق
م الجامع
ة األصیلة والعمل على بثها في نفوس الطالب •
  . وتدع
م االتصال الم�اشر �الطالب ومشار$ة شئونهم االجتماع
ة والثقاف
ة والر7اض
ةترسیخ  •
نحف\ النظام داخل قاعات الدروس والمعامل و
قدمو إلى رئ
س القسم تقر7را عن $ل حادث من  •

  .  لحفظهإجراءاتشأنه اإلخالل �النظام وما اتخذ من 
ها والتقدم العلمي لرسالة الد$توراه إلى رئ
س تقد
م تقر7را عن نشاطه العلمي وال�حوث التي أجرا •

  . مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم
   .المشار$ة في حلقات المناقشة العلم
ة �القسم •
 للقسم وللكل
ة المشار$ة في أعمال المؤتمرات العلم
ة •
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  نالتوصیف الوظ�في لمعاو عضو هیئة التدر�س

   بدرجة معید
  )لقسم العلميرئ�س ا(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :نمعاو عضو هیئة تدر�س بدرجة معید وظ�فةالتعیین في -أ
ن
عــین المعیــدو والمدرســو المــساعدو �قــرار ومــن ١٩٧٢لــسنة ٤٩نمــن القــانو ) ١٣٣(ط�قــا لــنص المــادة ن ن

نرئــ
س الجامعــة بنــاء علــى طلــب مجلــس الكل
ــة أو المعهــد �عــد أخــذ رأF مجلــس القــسم المخــتص و
$ــو 
  ر القرارالتعیین من تار7خ صدو

ــرقم  و ) ١٣٦(و ) ١٣٥(و ) ١٣٣(و�ــشترK فــ�من �عــین بدرجــة مــدرس مــساعد ط�قــا لــنص المــادة ل

  :ما�أتى١٩٧٢لسنة٤٩نمن القانو ) ١٣٩(

 .نأن 
$و محمود السیرة حسن السمعة •
یتم التعیین عن طرD7 التكلیف مـن بـین خر7جـي الكل
ـة فـي الـسنتین األخیـرتین الحاصـلین علـى تقـدیر  •

األقـــل فـــي $ـــل مـــن التقـــدیر العـــام فـــي الدرجـــة الجامع
ـــة األولـــى وفـــى تقـــدیر مـــادة جیـــد جـــدا علـــى 
التخـــصص أو مـــا 
قـــوم مقامهـــا وتعطـــى األفـــضل
ة لمـــن هـــو أعلـــى فـــي مجمـــوع الـــدرجات مـــع مراعـــاة 

  .ضوا�X المفاضلة التي 
حددها مجلس الجامعة
  :یجوز استثناء المعیدین من خارج الجامعة وفقا للشروK األت�ة

 .حاصال على تقدیر جید جدا على األقل في التقدیر العام في الدرجة الجامع
ة األولىنأن 
$و  •
 .نأن 
$و حاصال على تقدیر جید على األقل في مادة التخصص أو ما 
قوم مقامها •
ومع ذلك أذا لم یوجد من بین المتقدمین لإلعالن من هـو حاصـل علـى تقـدیر جیـد جـدا فـي الدرجـة الجامع
ـة  •

 التعیـین مـن بـین الحاصـلین علـى جیـد علـى األقـل فـي هـذا التقـدیر و�ـشX اال 
قـل التقـدیر فـي فیجوز. األولى
  .مادة التخصص عن جید جدا

  :نالمهام الوظ�ف�ة لمعاو عضو هیئة تدر�س بدرجة معید-ب
  .  العمل
ة �القسمالس$اشنوالمشار$ة في تدر7س الماجستیر التفرغ للق
ام �أ�حاث  •
  .   التخصص
ة بإجراء ال�حوث والدراسات المبتكرةالمساهمة في تقدم العلوم •
   .التمسك �التقالید والق
م الجامع
ة األصیلة والعمل على بثها في نفوس الطالب •
  . ترسیخ وتدع
م االتصال الم�اشر �الطالب ومشار$ة شئونهم االجتماع
ة والثقاف
ة والر7اض
ة •
ئ
س القسم تقر7را عن $ل حادث من نحف\ النظام داخل قاعات الدروس والمعامل و
قدمو إلى ر •

  .  لحفظهإجراءاتشأنه اإلخالل �النظام وما اتخذ من 
تقد
م تقر7را عن نشاطه العلمي وال�حوث التي أجراها والتقدم العلمي لرسالة الد$توراه إلى رئ
س  •

  . مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم
   .المشار$ة في حلقات المناقشة العلم
ة �القسم •
  .للقسم وللكل
ة لمشار$ة في أعمال المؤتمرات العلم
ةا •
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  التوصیف الوظ�في لس:رتار�ة م:تب عمید الكل�ة
  )مدیر م:تب عمید الكل�ة(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :س:رتار�ة م:تب عمید الكل�ة وظ�فةالتعیین في -أ
   : K التال�ةلقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروط�قا یتم التعیین 

 .نأن 
$و حاصال على مؤهل متوسX على األقل •
 .نأن 
$و من مجموعة وظائف نوع
ة تناسب العمل في الم$تب أو اإلدارة •
نأن 
$و له درجة مال
ة داخل الكل
ة، وان $ان من خارج الكل
ة 
$و قرار التعیین �موافقة عمید $ال  • ٕن

 .ن رئ
س الجامعةٕالكلیتین، واذا $ان من خارج الجامعة یتم �قرار م
 .یخضع التعیین الح$ومي لضوا�X خاصة تحددها الوزارات المختصة •

  :المهام الوظ�ف�ة لس:رتار�ة م:تب عمید الكل�ة- ب
  .لألقسام المختلفة الكل
ة عمید من علیها المؤشر الموضوعات تسل
م •
�عد وداخلها الكل
ة خارج الوارد من للبر7د القید �أعمال الق
ام •. 
  .والوارد الصادر تربدفا تسجیلها •

  .الملفات حر$ة ومتا�عة الملفات في األوراق �حف\ الق
ام •
�الم$تب الخاصة التصو7ر �أعمال الق
ام •  
  .علیها المؤشر الجهات حسب للم$تب الواردة الخطا�ات على الرد $تا�ة •
  .الم$تب تخص استفسارات أG على الرد •
�الم$تب الخاصة الفاكسات واستق�ال ارسال •.  
  .الكمبیوتر على �الكتا�ة خاصة أعمال من لیهمإ ما 
سند •
  .الكل
ة عمیدل وتحو7لها الواردة الهاتف
ة الم$المات على الرد •

  
  

  

  

  

  

  

  



  التوصیف الوظیفي دلیل 
 

                                                               -         - ٦٠

  التوصیف الوظ�في لس:رتار�ة م:تب 

  نو:یل الكل�ة لشئو التعل�م والطالب
  )نو:یل الكل�ة لشئو التعل�م والطالب(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :ن و:یل الكل�ة لشئو التعل�م والطالبس:رتار�ة وظ�فةالتعیین في -أ
   : لقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ةط�قا یتم التعیین 

 .نأن 
$و حاصال على مؤهل متوسX على األقل •
 .نأن 
$و من مجموعة وظائف نوع
ة تناسب العمل في الم$تب أو اإلدارة •
ٕأن 
$و له درجة مال
ة داخل الكل
ة، وان $ان من خارج الكل • ن
ة 
$و قرار التعیین �موافقة عمید $ال ن

 .ٕالكلیتین، واذا $ان من خارج الجامعة یتم �قرار من رئ
س الجامعة
 .یخضع التعیین الح$ومي لضوا�X خاصة تحددها الوزارات المختصة •

  :نالمهام الوظ�ف�ة لس:رتار�ة و:یل الكل�ة لشئو التعل�م والطالب- ب
 الكل
ة من و$یل علیها والطالب والتأشیر التعل
م ن�شئو ةالخاص والملفات المذ$رات �عرض الق
ام •

  .األقسام المختصة على وتوز7عها والطالب التعل
م نلشئو
  .والحف\ القید �أعمال الق
ام •
  .األفراد واستدعاء الم$المات وطلب وتحو7لها الواردة الهاتف
ة الم$المات على الرد •
  .مبیوترالك على �الكتا�ة خاصة أعمال من إلیهم ما 
سند •
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  التوصیف الوظ�في لس:رتار�ة م:تب

  للدراسات العل�ا و:یل الكل�ة 
  )للدراسات العل�او:یل الكل�ة (الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :للدراسات العل�اس:رتار�ة و:یل الكل�ة  وظ�فةالتعیین في -أ
   : لقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ةط�قا یتم التعیین 

 . على مؤهل متوسX على األقلنأن 
$و حاصال •
 .نأن 
$و من مجموعة وظائف نوع
ة تناسب العمل في الم$تب أو اإلدارة •
نأن 
$و له درجة مال
ة داخل الكل
ة، وان $ان من خارج الكل
ة 
$و قرار التعیین �موافقة عمید $ال  • ٕن

 .ٕالكلیتین، واذا $ان من خارج الجامعة یتم �قرار من رئ
س الجامعة
 .ین الح$ومي لضوا�X خاصة تحددها الوزارات المختصةیخضع التعی •

  :للدراسات العل�االمهام الوظ�ف�ة لس:رتار�ة و:یل الكل�ة - ب
 الكل
ة من و$یل علیها والتأشیرالدراسات العل
ا ن�شئو الخاصة والملفات المذ$رات �عرض الق
ام •

  .األقسام المختصة على وتوز7عها الدراسات العل
ا نلشئو
  .والحف\ القید ال�أعم الق
ام •
  .األفراد واستدعاء الم$المات وطلب وتحو7لها الواردة الهاتف
ة الم$المات على الرد •
  .الكمبیوتر على �الكتا�ة خاصة أعمال من إلیهم ما 
سند •
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  التوصیف الوظ�في لس:رتار�ة م:تب

  المجتمعن و:یل الكل�ة لشئو 
  )جتمعالمنو:یل الكل�ة لشئو (الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :المجتمعنس:رتار�ة و:یل الكل�ة لشئو  وظ�فةالتعیین في -أ
   : لقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ةط�قا یتم التعیین 

 .نأن 
$و حاصال على مؤهل متوسX على األقل •
 .نأن 
$و من مجموعة وظائف نوع
ة تناسب العمل في الم$تب أو اإلدارة •
نل
ة، وان $ان من خارج الكل
ة 
$و قرار التعیین �موافقة عمید $ال نأن 
$و له درجة مال
ة داخل الك • ٕ

 .ٕالكلیتین، واذا $ان من خارج الجامعة یتم �قرار من رئ
س الجامعة
 .یخضع التعیین الح$ومي لضوا�X خاصة تحددها الوزارات المختصة •

  :المجتمعنالمهام الوظ�ف�ة لس:رتار�ة و:یل الكل�ة لشئو - ب
 المجتمع نلشئو الكل
ة من و$یل علیها  والتأشیرالمجتمع الخاصة والملفات اتالمذ$ر �عرض الق
ام •

  .األقسام المختصة على وتوز7عها
  .والحف\ القید �أعمال الق
ام •
  .األفراد واستدعاء الم$المات وطلب وتحو7لها الواردة الهاتف
ة الم$المات على الرد •
  .رالكمبیوت على �الكتا�ة خاصة أعمال من إلیهم ما 
سند •
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  األقسام العلم�ةالتوصیف الوظ�في لس:رتار�ة 
  )رئ�س القسم العلمي(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :رئ�س القسم العلميس:رتار�ة  وظ�فةالتعیین في -أ
   : لقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ةط�قا یتم التعیین 

 .نأن 
$و حاصال على مؤهل متوسX على األقل •
 .وعة وظائف نوع
ة تناسب العمل في الم$تب أو اإلدارةنأن 
$و من مجم •
نأن 
$و له درجة مال
ة داخل الكل
ة، وان $ان من خارج الكل
ة 
$و قرار التعیین �موافقة عمید $ال  • ٕن

 .ٕالكلیتین، واذا $ان من خارج الجامعة یتم �قرار من رئ
س الجامعة
 .مختصةیخضع التعیین الح$ومي لضوا�X خاصة تحددها الوزارات ال •

  :رئ�س القسم العلميالمهام الوظ�ف�ة لس:رتار�ة - ب
رئ
س القسم من  علیها والتأشیر القسم العلمي  ن�شئو الخاصة والملفات المذ$رات �عرض الق
ام •

  .األقسام المختصة على وتوز7عها
  .والحف\ القید �أعمال الق
ام •
  .األفراد واستدعاء تالم$الما وطلب وتحو7لها الواردة الهاتف
ة الم$المات على الرد •
  .الكمبیوتر على �الكتا�ة خاصة أعمال من إلیهم ما 
سند •
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  ن شئو العاملینألخصائيالتوصیف الوظ�في 
  )أمین الكل�ة _ نمدیر شئو العاملین(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :نموظف شئو العاملین وظ�فةالتعیین في -أ
   : شروK التال�ةلقرار من عمید الكل�ة وفقا للط�قا یتم التعیین 

 .نأن 
$و حاصال على مؤهل متوسX على األقل •
 .نأن 
$و من مجموعة وظائف نوع
ة تناسب العمل في الم$تب أو اإلدارة •
نأن 
$و له درجة مال
ة داخل الكل
ة، وان $ان من خارج الكل
ة 
$و قرار التعیین �موافقة عمید $ال  • ٕن

 .ر من رئ
س الجامعةٕالكلیتین، واذا $ان من خارج الجامعة یتم �قرا
 .یخضع التعیین الح$ومي لضوا�X خاصة تحددها الوزارات المختصة •

  :ن شئو العاملینألخصائيالمهام الوظ�ف�ة - ب
  :التدر�س هیئة أعضاء نشئو

  .الب
انات جم
ع شاملة ومعاونیهم التدر7س هیئة أعضاء السادة سجالت اعداد •
  .بهم الخاصة الوراقا وحف\ التدر7س هیئة أعضاء للسادة ملفات اعداد •
  .التدر7س هیئة أعضاء السادة بتعیین والخاصة الالزمة االجراءات اتخاذ •
�عثات – مرافقة – اعارة (التدر7س اجازات هیئة اعضاء السادة �منح الخاصة اإلجراءات عمل • 

  .) خارج
ة

  :نشئو األفراد
 ملف – �أول ازات اوالاإلنج �ه تحف\ �اإلنجازات ملف موظف لكل للعاملین فرع
ة ملفات امساك •

 خاصه ادار7ة اوامر – داخل
ة  تنقالت–�العمل  ق
ام إقرار (الموظف ما یخص جم
ع �ه تحف\ اخر
  .) الخ....ترق
ات  – جزاءات تنفیذ اخطارات – �ه

  .ورصد األجازات �أول أول بهنا والتأشیر �الكل
ة الخاصة �العاملین واألجازات سجالت �عمل الق
ام •
�الدفاتر وتسجیلها یوم
ا الغ
اب اخطارات تلقى •.  
  .سنو
ة اجازات على الحاصلین �العاملین والخاصة الالزمة االجراءات عمل •
  .العمل عن المنقطعین العاملین �أخطار الق
ام •
 – اعارة طفل رعا
ة- خارج
ة – داخل
ة – مرتب نبدو اجازة (الخاصة اإلجازات سجالت امساك •

Dبها والتسجیل) مراف.  
  .عمل الموظف �انتهاء الالزمة اإلجراءات وعمل �المعاشات الخاصة السجالت دادبإع الق
ام •
�ه والتأشیر الجزاءات سجل امساك •.  
 الحسا�ات- الملف الرئ
سي التي منها وصورة الفرعي الملف في وایدعها الجزاء تنفیذ اخطارات عمل •

  .الجزاء لتنفیذ واالستحقاقات
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 .ملف واقع من حدF على موظف لكل Gالسنو االداء $فا
ة تقر7ر اعداد •

 نشئو الى ٕوارسالها المختصة لالعتماد السلطة على تعرض ثم المعن
ة األقسام على وتوز7عها خدمته •

  المر$ز7ة العاملین

  .یوم
ا للعاملین الصحي التامین إجراءات �عمل الق
ام •

�عمل لهم الق
ام مةالالز اإلجراءات وعمل �الكل
ة المؤقتة العمالة تعیین خطا�ات �استالم الق
ام • 

  .المؤقتین �أعمال الخاصة السجالت

  .ومعاونیهم التدر7س هیئة أعضاء ة للساد المرت�ات $شوف �عمل الق
ام •

  ):أعضاء هیئة التدر�س(االستحقاقات 
  .المنتدبین والسادة التدر7س ومعاونیهم هیئة أعضاء السادة م$افآت $شوف بتحر7ر الق
ام •

  .المناقشات وم$افآت الكنتروالت عمالوأ التصح
ح م$افآت $شوف عمل •

�المرت�ات الخاصة �الدفاتر �التسجیل الق
ام •.  

  .المتغیرة االجور $روت اعداد •

  ):الكادر العام(استحقاقات 
�الكل
ة والعمال العاملین رواتب $شوف بإعداد الق
ام •.  

  .للعاملین اإلضاف
ة واألجور الحوافز $شوف بإعداد الق
ام •

 معاشات- وأجور متغیرة م$افآت سجل- مرت�ات سجل (�العاملین ةالخاص السجالت إمساك •

  .سنو
ا واألجور المتغیرة التعد
الت وعمل الب
انات $افة وتدو7ن)

  .المتغیرة األجور $روت إعداد •

 المحالین للمعاش المتغیرة للسادة األجور $ارت مع ومراجعته المتغیرة األجور بتدرج ب
ان إعداد •

 والمعاشات للتامین اإلدارة العامة الى الملف ٕوارسال والمعاشات التامین ةهیئ مفتش مع ومراجعتها

�الجامعة.  

  .البنوك تحو
الت وعمل المرتب مفردات ب
انات اعداد •

  .والمعاشات للوحدة للتامین العامة الهیئة �مستحقات الخاصة)م.ت 2 (االستمارة وملئ اعداد •

  .الخاصة �اإلقساW المتعلقة) م.ت 5 (استمارة وملئ اعداد •

  :األرشیف
 الى وتسل
مه الكل
ة وتسجیله خارج من الوارد البرند استالم في والمتمثلة الق
ام �أعمال   األرشیف •

  .علیها للتأشیر االختصاص جهة

 – الو$الء  السادة– الكل
ة عمید .د.ا م$تب – خطا�ات – ش
$ات (الكل
ة خارج الى البر7د تصدیر •

  .والعلم
ة االدار7ة األقسام
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  ن شئو الطالبألخصائيالتوصیف الوظ�في 
  )نو:یل الكل�ة لشئو التعل�م والطالب _ نمدیر شئو الطالب(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :نموظف شئو طالب وظ�فةالتعیین في -أ
   : لقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ةط�قا یتم التعیین 

 .نأن 
$و حاصال على مؤهل متوسX على األقل •
 .جموعة وظائف نوع
ة تناسب العمل في الم$تب أو اإلدارةنأن 
$و من م •
نأن 
$و له درجة مال
ة داخل الكل
ة، وان $ان من خارج الكل
ة 
$و قرار التعیین �موافقة عمید $ال  • ٕن

 .ٕالكلیتین، واذا $ان من خارج الجامعة یتم �قرار من رئ
س الجامعة
 .المختصةیخضع التعیین الح$ومي لضوا�X خاصة تحددها الوزارات  •

  :نشئو طالب ألخصائيالمهام الوظ�ف�ة - ب
 في الطالب الالزمة وتسجیل اإلجراءات وعمل �الفرقة األولى وفحصها دالجد الطالب ملفات استالم •

  .السجالت
  .الدراس
ة الرسوم وسداد الكل
ة لطالب الدفع أوامر إصدار •
  .وتوز7عها الجدد للطالب الطبي الكشف استمارة إعداد •
  .الرسوم �سداد التأشیر �عد الطالب یهات$ارن إصدار •
  .بها والتأشیر السجالت وفتح للطالب التجنید إجراءات متا�عة •
  .Fاألخر الكل
ات والى من الطالب لتحو7ل الالزمة اإلجراءات عمل •
  .االختصاص جهات الى الملفات ٕوارسال الحالة ب
انات عمل •
 ب
انات وأG أعمال ال�طاقات و$ذلك اعتمادهاو الجامع
ة للمدن المتقدمین الطالب استمارات مراجعة •

  .Fأخر
  .الطالب ملفات واقع من �السجالت الطالب حالة ب
انات مراجعة •
  .الدراس
ة الجداول إعداد في االشتراك •
  .طالب الكل
ة حدG من على فصل لكل والمالحظات االمتحانات جداول إعداد •
  .وتوز7ع اللجان الجلوس ارقام و$تا�ة ظ
مهاوتن االمتحانات للجنان واإلعداد التجهیز في االشتراك •
  .المراقبین الى وتسل
مها اللجان على اإلجا�ة $راسات توز7ع •
  .االمتحانات للجان النداء �$شوف الغ
اب أعمال متا�عة •
  .الكونترول ألعمال المبدئي االعداد في االشتراك •
 .الص
في �التدر7ب المتعلقة الطالب $شوف اعداد •
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                                                               -         - ٦٧

   رعا�ة الطالبألخصائيالتوصیف الوظ�في 
  )نو:یل الكل�ة لشئو التعل�م والطالب _ مدیر رعا�ة الطالب(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :موظف رعا�ة الطالب وظ�فةالتعیین في -أ
   : لقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ةط�قا یتم التعیین 

 .نأن 
$و حاصال على مؤهل متوسX على األقل •
 . نوع
ة تناسب العمل في الم$تب أو اإلدارةنأن 
$و من مجموعة وظائف •
نأن 
$و له درجة مال
ة داخل الكل
ة، وان $ان من خارج الكل
ة 
$و قرار التعیین �موافقة عمید $ال  • ٕن

 .ٕالكلیتین، واذا $ان من خارج الجامعة یتم �قرار من رئ
س الجامعة
 .یخضع التعیین الح$ومي لضوا�X خاصة تحددها الوزارات المختصة •

  :رعا�ة الطالب ألخصائيالمهام الوظ�ف�ة - ب
  .الكل
ة طالب التحاد االنتخا�ات اعداد في االشتراك •
 اجراءات المرشحین ومتا�عة أسماء ٕواعالن الترش
ح اوراق وقبول الترش
ح �اب فتح عن االعالن •

  .الجدول والجامعة حسب الكل
ة Fمستو على الطالب اتحاد مجلس انتخا�ات
 اجراءات المرشحین ومتا�عة أسماء ٕواعالن الترش
ح اوراق وقبول الترش
ح �اب فتح عن االعالن •

  .الجدول والجامعة حسب الكل
ة Fمستو على الطالب اتحاد مجلس انتخا�ات
  .الطالب
ة االسر نشاW متا�عة •
�الكل
ة الجوالة قفر وتنظ
م اعداد •.  
  .الجامعة Fمستو على الجوالة مهرجانات تنظ
م في االشتراك •
  .والمجتمع البیئة خدمة مشروعات في االشتراك •
  .للطالب والشتو
ة الص
ف
ة والمعس$رات الرحالت وتجهیز اعداد في االشتراك •
�الكل
ة والثقاف
ة الر7اض
ة قالفر وتكو7ن اعداد •.  
  .الكل
ة Fمستو على الر7اض
ة الدورات تنظ
م في االشتراك •
  .الجامعة Fمستو على الر7اض
ة المهرجانات في االشتراك •
  .المصر7ة الجامعات فت
ات واسبوع الجامعات ش�اب اسبوع في شتراكاال •
 انشطة �الطالب ضمن الخاصة االجتماع
ة واالعانات للسلف الخاصة السجالت على االشراف •

  الطالب رعا
ة قصندو
�الدم التبرع حمالت– األول
ة اإلسعافات دورات – االجتماع
ة المسا�قات وتنظ
م إعداد في االشتراك • 

– �  .الخارج
ة الندوات – المثال
ة والطال�ة المثالي الطالب قةمسا
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  نالخصائي شئو الخر�جینالتوصیف الوظ�في 
  )نو:یل الكل�ة لشئو التعل�م والطالب _ مدیر وحدة الخر�جین(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :موظف وحدة الخر�جین وظ�فةالتعیین في -أ
   : وK التال�ةلقرار من عمید الكل�ة وفقا للشرط�قا یتم التعیین 

 .نأن 
$و حاصال على مؤهل متوسX على األقل •
 .نأن 
$و من مجموعة وظائف نوع
ة تناسب العمل في الم$تب أو اإلدارة •
نأن 
$و له درجة مال
ة داخل الكل
ة، وان $ان من خارج الكل
ة 
$و قرار التعیین �موافقة عمید $ال  • ٕن

 .من رئ
س الجامعةٕالكلیتین، واذا $ان من خارج الجامعة یتم �قرار 
 .یخضع التعیین الح$ومي لضوا�X خاصة تحددها الوزارات المختصة •

  : الخر�جیننشئو ألخصائيالمهام الوظ�ف�ة - ب
  .النتائج واقع من الخر7جین سجالت اعداد •
  .في السجالت والتأشیر �الكل
ة دراساتهم انهو الذین للطالب الطرفإخالءات  إعداد •
 السجالت والتأشیر في الرسوم سداد �عد لهم وتسل
مها الناجحین للطالب التخرج شهادات اعداد •

  .طرفهم واخالء ملفاتهم تسل
مهم $ذلك
  .جهات االختصاص الى إلرسالها Fأخر ب
انات أG او للخر7جین االحصائ
ة الب
انات اعداد •
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   الدراسات العل�االخصائيالتوصیف الوظ�في 

   والعالقات الثقاف�ة
  )و:یل الكل�ة للدراسات العل�ا_ مدیر الدراسات العل�ا (اإلدار�ة الت�ع�ة 

  :موظف الدراسات العل�ا والعالقات الثقاف�ة وظ�فةالتعیین في -أ
   : لقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ةط�قا یتم التعیین 

 .نأن 
$و حاصال على مؤهل متوسX على األقل •
 .سب العمل في الم$تب أو اإلدارةنأن 
$و من مجموعة وظائف نوع
ة تنا •
نأن 
$و له درجة مال
ة داخل الكل
ة، وان $ان من خارج الكل
ة 
$و قرار التعیین �موافقة عمید $ال  • ٕن

 .ٕالكلیتین، واذا $ان من خارج الجامعة یتم �قرار من رئ
س الجامعة
 .یخضع التعیین الح$ومي لضوا�X خاصة تحددها الوزارات المختصة •

  :الدراسات العل�ا والعالقات الثقاف�ة ألخصائيظ�ف�ة المهام الو- ب
  .ومراجعتها المتقدمین العل
ا الدراسات �طالب الخاصة الملفات استالم •

اناتهم الطالب أسماء بتسجیل الق
ام •Cالسجالت و�.  
 جلوس جداول وأرقام منن الالزمة اإلجراءات وعمل الدبلوم لطل�ة االمتحانات للجان األعداد •

  .جا�اتاإل و$راسات
  .والد$توراه الماجستیر المسجلین للطالب �النس�ة االشراف للجان والمتا�عة االعداد •
 الجامعة على مجلس وعرضها مذ$رة وأعداد �المنح الكل
ة وتوص
ة المناقشة لجنة تقار7ر استالم •

  .للطالب المؤقتة الشهادات واستخراج
  .ن ملفات الدراسات العل
املف م �$ل الخاصة والمستندات واألوراق الم$ات�ات حف\ •
 المؤتمرات واالجتماعات ولحضور علم
ة مهمات في التدر7س هیئة اعضاء ا
فاد اجراءات اتخاذ •

  .واإلدار7ةالمال
ة  اإلجراءات وعمل الدراس
ة والحلقات العلم
ة والندوات العلم
ة
  لها الترش
ح اجراءات واتخاذ المنح تلقى •
  .وانهائها ومدها 
ةالدراس االجازات منح اجراءات تنفیذ •
 المؤتمرات الخارج
ة والداخل
ة لحضور التدر7س هیئة أعضاء السادة �سفر الخاصة االجراءات عمل •

  .واإلدار7ة المال
ة اإلجراءات وعمل
 .الم�عوثین السادة �سفر الخاصة االجراءات عمل •
  .العلم
ة الدرجات على للحصول الخارج الى الموفودین •
 .والمنح الداخل
ة ل�عثات�ا الخاصة االجراءات عمل •

  

  



  التوصیف الوظیفي دلیل 
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  ن الشئو المال�ةالخصائيالتوصیف الوظ�في 
  )أمین الكل�ة _ نمدیر الشئو المال�ة(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :نموظف الشئو المال�ة وظ�فةالتعیین في -أ
   : لقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ةط�قا یتم التعیین 

 .لنأن 
$و حاصال على مؤهل متوسX على األق •
 .نأن 
$و من مجموعة وظائف نوع
ة تناسب العمل في الم$تب أو اإلدارة •
نأن 
$و له درجة مال
ة داخل الكل
ة، وان $ان من خارج الكل
ة 
$و قرار التعیین �موافقة عمید $ال  • ٕن

 .ٕالكلیتین، واذا $ان من خارج الجامعة یتم �قرار من رئ
س الجامعة
 .حددها الوزارات المختصةیخضع التعیین الح$ومي لضوا�X خاصة ت •

  :نالشئو المال�ة ألخصائيالمهام الوظ�ف�ة - ب

  :الخزینة
  .البنك من الش
$ات �صرف الق
ام •
  .)  بدالت– م$افآت – مرت�ات (من ومعاونیهم التدر7س هیئة استحقاقات �صرف الق
ام •
  .) انتقاالت –م$افآت – مرت�ات (الكادر العام استحقاقات �صرف الق
ام •
  .الصرف �عد للحسا�ات الكشوف برد الق
ام •

  :االت�ة المتحصالت تحصیل
  .المختلفة �فرقها الكل
ة لطالب الدراس
ة الرسوم •
  .رع الجامعةف األهلي �البنك المتحصالت ٕوایداع العل
ا �الدراسات االلتحاق رسم •
 الوحدة الي المتحصالت وارسالها تفر7غ $شوف في نوعن حسب $ال التور7د �عد المتحصالت تفر7غ •

  .المختصة للجهات الم�الغ تلك وسداد الحساب
ة

  :المشتر�ات
 ط�قا الشراء اتخاذ اجراءات عل
ه �اءا و7تم واالدار7ة العلم
ة الكل
ة اقسام من الشراء طل�ات تجم
ع •

  .التنفیذ
ة والئحته 6333 لسنة 33 نللقانو
 نالمخاز الي اضافتهاالمختصة و الفن
ة اللجان �معرفة االصناف لفحص الالزمة االجراءات اتخاذ •

  .الطالب اف �القسمنصاأل تلك لصرف تمهیدا
  .العلم
ة والمعامل لألقسام المشتر7ات ولجنان والممارسات المناقصات اعمال في االشتراك •
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  ألمین الم:ت�ةالتوصیف الوظ�في 
  )و:یل الكل�ة للدراسات العل�ا_ الم:ت�ةمدیر (الت�ع�ة اإلدار�ة 

  : م:ت�ةأمین وظ�فةالتعیین في -أ
   : لقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ةط�قا یتم التعیین 

 .نأن 
$و حاصال على مؤهل متوسX على األقل •
 .نأن 
$و من مجموعة وظائف نوع
ة تناسب العمل في الم$تب أو اإلدارة •
نأن 
$و له درجة مال
ة داخل الكل
ة، وان $ان من خارج الكل
ة 
$و قرار التعیین �موافقة •  عمید $ال ٕن

 .ٕالكلیتین، واذا $ان من خارج الجامعة یتم �قرار من رئ
س الجامعة
 .یخضع التعیین الح$ومي لضوا�X خاصة تحددها الوزارات المختصة •

  :ألمین الم:ت�ةالمهام الوظ�ف�ة - ب
  المشار$ة فى الفحص الفنى لواردات الم$ت�ة من أجهزة ومراجع •
  جع  األشراف على تنظ
م وترتیب الكتب والمرا •
  األشراف على تطبیD قواعد األستعارة •
 األشراف على تطبیD الم$ت�ة األلكتروني •
 تنفیذ مهام الخدمة الم$تب
ة والخدمة المرجع
ة •
 أعمال الجرد السنو
ة •
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  لموظف األرشیفالتوصیف الوظ�في 
  )أمین الكل�ة(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :موظف أرشیف وظ�فةالتعیین في -أ
   : لقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ةقا ط�یتم التعیین 

 .نأن 
$و حاصال على مؤهل متوسX على األقل •
 .نأن 
$و من مجموعة وظائف نوع
ة تناسب العمل في الم$تب أو اإلدارة •
نأن 
$و له درجة مال
ة داخل الكل
ة، وان $ان من خارج الكل
ة 
$و قرار التعیین �موافقة عمید $ال  • ٕن

 .ذا $ان من خارج الجامعة یتم �قرار من رئ
س الجامعةٕالكلیتین، وا
 .یخضع التعیین الح$ومي لضوا�X خاصة تحددها الوزارات المختصة •

  :لموظف األرشیفالمهام الوظ�ف�ة - ب
   أستق�ال المراسالت وتسجیلها وأرسالها لألدارات المعن
ة �الكل
ة •
 خارج
ة المختلفةتسجیل صادرات الكل
ة من المراسالت وأرسالها لألدارات ال •
 األحتفا^ بدفاتر الصادر والوارد مسجال بها الب
انات الالزمة •
�مراسالت الكل
ةال • Dما یتعل
 تعامل مع هیئة البر7د ف
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  نلمعاو الكل�ةالتوصیف الوظ�في 
  )أمین الكل�ة(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :نمعاو الكل�ة وظ�فةالتعیین في -أ
   : مید الكل�ة وفقا للشروK التال�ةلقرار من عط�قا یتم التعیین 

 .نأن 
$و حاصال على مؤهل متوسX على األقل •
 .نأن 
$و من مجموعة وظائف نوع
ة تناسب العمل في الم$تب أو اإلدارة •
نأن 
$و له درجة مال
ة داخل الكل
ة، وان $ان من خارج الكل
ة 
$و قرار التعیین �موافقة عمید $ال  • ٕن

 .ج الجامعة یتم �قرار من رئ
س الجامعةٕالكلیتین، واذا $ان من خار
 .یخضع التعیین الح$ومي لضوا�X خاصة تحددها الوزارات المختصة •

  :نلمعاو الكل�ةالمهام الوظ�ف�ة - ب
 معاونة أمین الكل
ة فى تسییر االمور الخاصة بتأمین الكل
ة وضمان أنض�اW العمال والموظفین بها •
  التأكد من تأمین الم�انى  •
  فاتر الحضور واألنصرافاالشراف على د •
  الخدمات المعاونة وأعمال الص
انةمراق�ة اداء  •
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  نالمخز ألمینالتوصیف الوظ�في 
  )أمین الكل�ة _ نمدیر المخاز(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :نزخ مأمین وظ�فةالتعیین في -أ
   : لقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ةط�قا یتم التعیین 

 . على مؤهل متوسX على األقلنأن 
$و حاصال •
 .نأن 
$و من مجموعة وظائف نوع
ة تناسب العمل في الم$تب أو اإلدارة •
نأن 
$و له درجة مال
ة داخل الكل
ة، وان $ان من خارج الكل
ة 
$و قرار التعیین �موافقة عمید $ال  • ٕن

 .ٕالكلیتین، واذا $ان من خارج الجامعة یتم �قرار من رئ
س الجامعة
 .ین الح$ومي لضوا�X خاصة تحددها الوزارات المختصةیخضع التعی •

  :نالمهام الوظ�ف�ة موظف المخاز- ب
  :اضافة االصناف

 .$اتب الشطب �معرفة) ح$وم
ة نمخاز 6 (نموذج على ن�المخاز الواردة االصناف اضافة •
 .) نمخاز (النموذج وعلى الخردة ن�مخز الخردة االصناف اضافة •
 .ن�المخز وحفظها نازللمخ الواردة األصناف استالم •
  .) نمخاز 2 (�استمارة شخص
ة عهدة تضاف المستد
مة االصناف •

  : االصنافتسجیل
  .ح.ع 632االستمارة  على والماكینات لألجهزة الشخص
ة العهنة متضمنا العهد ألرCاب ملف انشاء •
 .0) نمخاز 3 (بدفتر نللمخز الواردة األصناف بتسجیل الق
ام •

  :االصنافصرف 
 .) نمخاز 2 (الصرف استمارة واقع من األصناف ف�صر الق
ام •
 .) ح. ع632 (�االستمارة االرصدة من الم$هنة األصناف خصم •
  .ح.ع 632 االستمارة على واإلضافة الخصم عمل
ات إجراء •

  :تقار�ر وجرد
  .الرصید نفاذ �قرب اإلدارة إخطار •
  .) نمخاز٢ (نالمخز ودفتر) نمخاز 3 (الشطب دفتر مع سنو
ة الرCع المطا�قة اجراء •
  .مال
ة سنة $ل نها
ة في واحدة مرة Gالسنو الجرد عمل
ات إجراء •
 نالمخاز إدارة ٕالجرد وارسالها إلى نها
ة في) نمخاز 0 (االستمارة على Gالسنو الجرد $شوف تفر7غ •

  .السلعي نالمخزو – المر$ز7ة نالمخاز إدارة السلعي إلى نالمخزو – المر$ز7ة
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  ء المعاملالتوصیف الوظ�في ألمنا
  )رئ�س القسم العلمي(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :أمین معمل وظ�فةالتعیین في -أ
   : لقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ةط�قا یتم التعیین 

 .نأن 
$و حاصال على مؤهل متوسX على األقل •
 .نأن 
$و من مجموعة وظائف نوع
ة تناسب العمل في الم$تب أو اإلدارة •
نة مال
ة داخل الكل
ة، وان $ان من خارج الكل
ة 
$و قرار التعیین �موافقة عمید $ال نأن 
$و له درج • ٕ

 .ٕالكلیتین، واذا $ان من خارج الجامعة یتم �قرار من رئ
س الجامعة
 .یخضع التعیین الح$ومي لضوا�X خاصة تحددها الوزارات المختصة •

 :المهام الوظ�ف�ة ألمین المعمل- ب
  .للمعامل نو
ةالس الص
انة خطة مشروع وضع •
 ومعامل الطالب من معامل المستخدمة واألدوات والمعدات األجهزة لجم
ع الص
انة أعمال متا�عة •

  .العلم
ة األ�حاث
  .المختلفة للص
انة الالزمة والمواد الغ
ار قطع طلب •
 وااللكترون
ة لألجهزة الكهرCائ
ة الص
انة �شر$ات الغ
ار االتصال وقطع المواد استهالك متا�عه •


ةو$
 التقار7ر ورفع معها المبرمة للعقود الالزمة تنفیذا اإلصالحات عن لإل�الغ .المختلفة الم
$ان
�شأنها الالزمة.  

 الطالب أثناء تدر7ب �المعامل العمل
ة دروسهم القاء فن التدر7س هیئة أعضاء السادة مساعدة •
�المعامل.  

  .العمل ةطب
ع حسب والخارج
ة الداخل
ة الفن
ة اللجان في االشتراك •
 االجراءات نالمخاز وعمل من وصرفها الخام المواد من المستخدمة األدوات منن المعامل تجهیز •

  .الالزمة
  .سالمته على والمحافظة المعمل في 
حدث خلل أG عن اإل�الغ •
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  لفنـي الص�انةالتوصیف الوظ�في 
  )مدیر الص�انة(الت�ع�ة اإلدار�ة 

  :فني ص�انة وظ�فةالتعیین في -أ
   : لقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ةط�قا یتم التعیین 

 .نأن 
$و حاصال على مؤهل متوسX على األقل •
 .نأن 
$و من مجموعة وظائف نوع
ة تناسب العمل في الم$تب أو اإلدارة •
نأن 
$و له درجة مال
ة داخل الكل
ة، وان $ان من خارج الكل
ة 
$و قرار التعیین �موافقة عمید $ال •  ٕن

 .ٕالكلیتین، واذا $ان من خارج الجامعة یتم �قرار من رئ
س الجامعة
 .یخضع التعیین الح$ومي لضوا�X خاصة تحددها الوزارات المختصة •

  :لفني الص�انةالمهام الوظ�ف�ة - ب
  ص
انة األجهزة التعل
م
ة وال�حث
ة �الكل
ة •
  سالمة المرافD األساس
ة للم�انى •
  ) أجهزة-$هرCاء-س�اكة-نجارة (أنشاء أرشیف ص
انة $ال فى تخصصه •
  إعداد تقار7ر الص
انة الدور7ة •
  التنسیD مع االدارة الهندس
ة �الجامعة •
  .المختلفة للص
انة الالزمة والمواد الغ
ار قطع طلب •
 وااللكترون
ة لألجهزة الكهرCائ
ة الص
انة �شر$ات الغ
ار االتصال وقطع المواد استهالك متا�عه •


ة$
 التقار7ر ورفع معها المبرمة للعقود الالزمة تنفیذا اإلصالحات عن لإل�الغ .المختلفة والم
$ان
�شأنها الالزمة.  

  .العمل طب
عة حسب والخارج
ة الداخل
ة الفن
ة اللجان في االشتراك •
  .سالمته على والمحافظة مرافD الكل
ة في 
حدث خلل أG عن اإل�الغ •

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  



  التوصیف الوظیفي دلیل 
 

                                                               -         - ٧٧

   للخدمات المعاونةالتوصیف الوظ�في 
  )رئ�س القسم العلمي_ أمین الكل�ة _ عمید الكل�ة (�ع�ة اإلدار�ة الت

  :عامل خدمات معاونة وظ�فةالتعیین في -أ
   : لقرار من عمید الكل�ة وفقا للشروK التال�ةط�قا یتم التعیین 

 .محو األم
ة على االقلنأن 
$و حاصال على  •
ٕأن 
$و له درجة مال
ة داخل الكل
ة، وان $ان من خارج الكل • ن
ة 
$و قرار التعیین �موافقة عمید $ال ن

 .ٕالكلیتین، واذا $ان من خارج الجامعة یتم �قرار من رئ
س الجامعة
 .یخضع التعیین الح$ومي لضوا�X خاصة تحددها الوزارات المختصة •

  :لعامل الخدمات المعاونةالمهام الوظ�ف�ة موظف - ب
  الق
ام �أعمال نظافة مداخل وأدوار الكل
ة •
  ام والم$اتب والمعامل والمدرجاتنظافة األقس •
 ضمان سالمة القاعات والم$اتب ومحتو
اتها �األقسام •
  تنفیذ ما 
$لفو �ه من خدمات معاونة •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


